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Întîmpinat cu sentimente de profundă dragoste și stimă, într-o atmosferă
de puternică angajare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN J UDEIT L BACĂU

T o » a r â ș u I Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a început 
miercuri o nouâ vizitâ de lucru 
pe plaiurile Moldovei, la scurt 
timp dupâ întilnirea 
torii municipiului și 
lași.

In această vizitâ 
tn județul Bacâu, 
torul partidului și statului 
nostru este însoțit de tovarâșa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Emil Bobu și Ion Dincâ.

La plecarea din Capitalâ, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarâșa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de membri și 
membri supleanți ai 
tului Politic Executiv 
al P.C.R.

cu locui- 
județului

efectuată 
conducâ-

Comite- 
al C.C.

Nicolaeîntâlnirea tovarășului 
Ceaușescu cu petroliști, chimlști, mi
neri, energeticieni, constructori de 
mașini, cu lucrători ai ogoarelor, cu 
toate categoriile da oameni ai mun
cii se Înscrie în amplul dialog ăl se
cretarului general ăl partidului, pre
ședintele Republicii, cu făuritori de 
bunuri materiale și spirituale, acum 
cind întregul popor lși concentrează 
eforturile în vederea încheierii cu 
succes a cincinalului 1976—1980. Vi
zita secretarului general al parti
dului în această parte a țării con
stituie un nou și puternic factor sti
mulator și mobilizator al oamenilor 
muncii din județul Bacău, pentru asi
gurarea dezvoltării economice și so
ciale in ritm susținut a acestor me
leaguri, pentru Înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului. în cadrul orientării 
generale, profund științifice, inițiată 
de secretarul general al partidului, 
de dezvoltare armonioasă a întregii 
țări, județul Bacău, care realizează 
astăzi o producție industrială anuală 
de aproape 30 miliarde lei, își va 
spori în cincinalul următor cu mult 
acest potențial, ajungind în 1985 la o 
producție globală de peste 80 000 lei 
pe locuitor.

Ora 11.00. Elicopterul prezidențial 
aterizează în piața din fața Casei de 
cultură a sindicatelor din orașul 
petrochimiștilor de pe Trotuș — 
MUNICIPIUL GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ. Din Pa
turile a mii și mii de oameni ai 
muncii, prezenți aici, răsună urale, 
se scandează fără întrerupere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — libertate, 
pace și prosperitate !“, semn al dra
gostei nețărmurite pe care locuitorii 
acestui nou centru urban, întregul 
nostru popor o nutresc față de cel 
mai iubit fiu al națiunii.

Fâcindu-se ecoul acestor nobile 
sentimente, tovarășa Alexandrina 
Găinușe, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu un călduros 
bun venit in județul Bacău.

S-a intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

O gardă alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

Adresindu-se miilor de cetățeni 
prezenți aici, secretarul general al 
partidului a spus : ..Doresc să trans
mit tuțuror locuitorilor din acest 
municipiu un salut călduros din 
partea Comitetului Central al parti
dului, Consiliului de Stat și a gu
vernului și a mea personal, mult 
șucces, sănătate și multă fericire".

Risună din nou urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu bun venit 
în orașul înflorit !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
varășa Elena Ceaușescu pășesc 
un splendid covor executat din flori, 
dupâ motive populare moldovenești, 
și sint invitați, potrivit datinei, să 
guste din piinea și vinul ospitalității 
moldovene. Tineri și tinere, pionieri 
și șoimi ai patriei oferă oaspeților 
dragi buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat sint invitați apoi în holul fru
moasei case de cultură. Aici se pre
zintă schița de sistematizare și dez
voltare a municipiului. Orașul p»- 
trochimiștilor de pe valea Trotușu- 
lui. expresie elocventă a grijii 
partidului și statului nostru pentru 
crearea unor condiții tot mai hune 
de viață oamenilor muncii, se numără 
astăzi printre cele mai moderne așe
zări ale patriei. Creat in anii con
strucției socialiste, pe vatra tirgului 
de altădată Onești, municipiul, care 
are astăzi o populație de peste 
45 000 de locuitori, s-a dezvoltat pa
ralel cu industria din zonă, potrivit 
Indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, șl in care s-au con-

Ambasadorul Republicii Zair
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri dimineața, pe

Shamwange Mulenda Mutebi, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extraordi

nar și plenipotențiar al Republicii 
Zair în țara noastră. (Continuare in 
pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania
Miercuri, 24 septembrie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a

primit scrisorile de acreditare a 
noului ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Populare

Socialiste Albania in tara noastră. 
Iordan Pani. (Continuare în pagina 
a V-a).

ce. Oferind condiții prielni
ce (apropierea de sursele 
de materii prime, de ener
gie, de apă, apoi forța de 
muncă), el a devenit teri
toriul construcțiilor indus
triale ale unora dintre pri
mele mari combinate chi
mice ale țării, cel de la 
Roznov, de îngrășăminte 
chimice, și cel de Ia Săvi
nești, de fire și fibre sin-

Orașul 
un uriaș 
pe care-1 
dru, lipit 
veche comuniune de destin. 
Vîrful de piatră se numeș
te, dezmierdat, ...Pietricica. 
Orașul se numește, solidar, 
...Piatra Neamț. Cit de 
trainică este legătura din
tre locuitori și această co
lină stincoasă în jurul că
reia s-a clădit orașul ne-o 
dovedește un fapt — re
cent la scara istoriei — pe
trecut in anii ’50 cind, vo
ind să redea muntelui veș- 
mintul vegetal ce-1 avuse
se cindva, tinerii ca și 
vîrstnicii au cărat pămînt 
cu tărgile, cu rucsacul, cu 
gălețile, au acoperit cu el 
stincile golașe și au sădit 
apoi puîeții și arbuștii care 
au crescut acum mari și îi 
dau municipiului Piatra 
Neamț o parte din irezisti
bilul său farmec.

Farmec a avut acest oraș 
întotdeauna. Atîta farmec 
cit putea să aibă un oraș 
sărac. Era farmecul pe care 
1-1 dădeau decorul său 
montan, dulcea x atmosferă 
moldavă, liniștea, ca să nu 
spunem neclintirea sa pa
triarhală, izul său și ecou
rile sale de istorie veche a 
românilor, aici, unde glasul 
și simțirea marelui voievod 
Ștefan au rămas in bron
zul clopotelor și in pietre
le roase de vreme ale unor 
străvechi zidiri. Farmec a 

dintotdeauna orașul 
cîntat 
poeții.

este dominat 
pinten de piatră 
îmbrățișează tan- 
de el, într-o stră-

voievod. Clădirea unei foste 
primării, alta a unui vechi 
liceu, alte cîteva bătrîne e- 
dificii. Erau „clădirile 
mari**. Astăzi sînt mici, ră
mase să-și consume amin
tirile între volume și spa
ții arhitectonice noi, de cu 
totul și cu totul altă fac
tură, cu mult mai impo
zante, mai vesele, reflec- 
tînd starea de spirit și sta-

PIATRA NEAMȚ

a-

toate

Caldâ și entuziastă primire făcută de petroliștii din Comănești

avut 
Piatra Neamț, l-au 
cu glas nostalgic 
dar, privit din lumina a- 
miezii de azi, era un far
mec sărman.

Călătorii de azi, turiști de 
la noi și de aiurea, vor
besc cu profundă incîntare, 
pe un ton visător, despre 
farmecul nou al orașului. 
Și aici, ca în mai 
orașele țării, vechiul oraș 
a dispărut, și-a lăsat, între 
noile structuri, doar vagi 
repere. Istotlcul turn cu 
clopotniță al lui Ștefan

Oraș al tinereții,
cetate a maturității

industriale
rea materială a altei lumi, 
a altor generații, intr-un 
alt destin. Schimbarea 
petrecut în mai puțin 
trei decenii.

Ce s-a întîmplat ? 
întîmplat că, in procesul ge
neral al construcției socia
liste, întreaga zonă a rîu- 
lui Bistrița a jucat un rol 
aparte, ea devenind, de 
timpuriu, o vatră a mari
lor construcții. Prima mare 
hidrocentrală a țării — Bi- 
caz — a fost construită la 
aproximativ 30 de km de 
Piatra Neamț. Ea a însem
nat, la vremea respectivă, 
o smulgere din Inerție a 

ritm 
de 

Cu-

s-a 
de

S-a

întregului ținut. Un 
nou și orizonturi noi 
viață, un suflu nou. 
rînd, orașul avea să devi
nă el insuși teatrul de ope
rații al creșterilor economî-

tetice. Roznov șl Săvinești 
— două sate din imediata 
vecinătate a orașului, azi 
părți integrante ale muni
cipiului.

Din clipa intrării lor în 
producție și pină astăzi, la 
noile combinate de la Roz
nov și Săvinești n-au con
tenit dezvoltările, moder
nizările. în fiecare cinci
nal — o dublare a capa
cităților de producție. Un 
și mai alert ritm al dezvol
tărilor i s-a imprimat com
binatului de fire și fibre 
sintetice odată cu vizita de 
lucru pe care a făcut-o aici 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în 1966. Și, .din nou, alte 
dezvoltări și modernizări, 
după vizita de lucru din 
1970. Așa incit astăzi lu
crează la Săvinești 12 000 
oameni, la Roznov S 000.

15 000 de oameni, majori
tatea aparținind munici
piului Piatra Neamț, își da
torează, prin urmare, in
dustrializării începute
tunci statutul de oameni ai 
muncii, cu profesii noi și 
elevate, cu un venit sigur 
și in creștere și, cum vom 
vedea, cu locuințe confor
tabile intr-unui din cele 
mai frumoase orașe ale ță
rii. Dar industrializarea, 
dezvoltarea economică s-au 
întins aici pe o mai largă 
arie. Pe trunchiul firav al 
unor mici ateliere a cres
cut mai întîi o fabrică pen
tru remorci de tractor și 
generatoare de acetilenâ 
pentru sudură. Mai întîi. 
Pentru că a fost și... mai 
apoi. Fabrica s-a transfor
mat, cu timpul, în 
prindere. Ea 
acum 
rit și 
acum 
tregul 
tori i 
pentru agricultura țării, dar 
și pentru export. Și, tot 
astfel, pe nucleul bătrinei 
„mori de hîrtie" întemeiate 
la Piatra Neamț, în 1831, 
pentru nevoia de luminare 
a poporului, de către căr
turarul Gheorghe Asachl, 
au crescut două mari fa
brici de celuloză și hîrtie 
numite „Reconstrucția" și 
„Comuna din Paris". Am
bele cu produse de Înaltă 
ținută tehnică și calitativă. 
Mai nou: combinatul de 
prelucrare a lemnului. El 
valorifică două mari avu
ții : 1. Iscusința, tradi
ția localnicilor în arta 
transformării lemnului in 
obiecte funcționale de alea
să frumusețe. 2. Lemnul pă
durilor care îmbracă munții

între
se numește 

„Ceahlăul", s-a mă- 
modernizat, produce 
și livrează țării în- 

I necesar de semănă- 
mecanice. Necesarul

Mihai CARANFIL
Constantin 
BLAGOVICI 
corespondentul „Sclnteii*

(Continuare In pag, a V-a)^

struit pină acum. în frumoase blocuri, 
aproximativ 12 000 de apartamente, 
creșe, grădinițe, școli, spații co
merciale, un complex spitalicesc, 
baze sportive, alte unități sociale 
și culturale.

Secretarul general al partidu
lui apreciază că orașul petrochi
miștilor este frumos și se dezvoltă 
ca o localitate modernă.

într-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă apoi spre 
Combinatul petrochimic Borzești. Ar
terele principale ale orașului, Împo
dobite sărbătorește, sint pline de 
lume. Toată populația municipiului, 
tineri și virstnici, au ieșit în întîm- 
pinarea oaspetelui drag, salutîndu-1 
pe secretarul general al partidului 
cu multă căldură, cu profundă stimă 
și recunoștință pentru grija statorni
că ce. o poartă bunăstării întregului 
popor. Formații de artiști amatori 
interpretează frumoase dansuri popu- 

specifice acestei regiuni, cîntece 
otice. Mulțimea flutură eșarfe

oșii și tricolore, flori, scandează cu

insuflețire pentru partid și secreta
rul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
simpatie acestor manifestări de dra
goste și prețuire ale locuitorilor mo
dernului oraș de pe Trotuș.

lare 
patr 
r

La sosirea pe PLATFORMA 
MARELUI COMBINAT PE
TROCHIMIC DE PE VALEA 
TROTUȘULUI, tovarășul Nioolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint întîmpinați de Gheorghe Caran- 
fil, ministrul industriei chimice, Du
mitru Popa, ministrul construcțiilor 
industriale, de reprezentanți ai con
siliului oamenilor muncii din combi
nat.

Prezentînd dezvoltarea acestui gi
gant al industriei băcăuane, care în 
ultimul deceniu și jumătate și-a spo
rit volumul producției de peste trei 
ori, directorul combinatului, ing. 
Zamfir Stancu, a arătat că evoluția 
dinami " platformei petrochimice

de la Borzești a avut la bază reali
zarea unui amplu program de inves
tiții.

Prin intermediul unor grafice este 
relevat faptul că și in actualul cinci
nal combinatul a parcurs o etapă 
rodnică, oamenii muncii de aici ob- 
ținind succese remarcabile în direc
ția modernizării continue a procese
lor tehnologice, sporirii și diversifi
cării gamei sortimentale, îmbunătă
țirii calității produselor, creșterii efi
cienței întregii activități.

Gazdele raportează că indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușesctt 
la precedenta vizită de lucru în com
binat, în legătură cu dezvoltarea 
capacităților productive, creșterea 
gradului de valorificare a țițeiului, 
diversificarea și îmbunătățirea cali
tății produselor, au fost traduse în 
viață.

Un exemplu de materializare a In
dicațiilor secretarului general al 
partidului îl constituie și primul 
obiectiv vizitat aici — noua rafinărie
(Continuare in pag. a IlI-a)

LA POSTURILE 
DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul vizitei 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
județul Bacău, astăzi 
va avea loc în munici-
piui Bacău o mare 
adunare populară.

Posturile de ra-
dio și televiziune vor 
transmite direct aceas-
tă manifestare, în ju 
rul orei 12,30.

In mijlocul locuitorilor modernului oraș al petrochimiștilor de pe Trotuș

■iii

TEATRUL DE AZI
tribuna unei epoci

revoluționare3
Iată : începe cea de-a 141-a sta

giune a Naționalului ieșean. Cifra 
am amintit-o spre a sublinia cit de 
departe vine teatrul românesc și cit 
de organic este el încorporat în în
săși ființa spiritualității noastre. în
țeles încă de la inceputul începu
turilor drrwt o tribună (Alecsandri 
vorbea chiar despre „singura tribu
nă care ne rămîne"), teatrul nostru 
cel de toate serile și-a păstrat, prin 
veac, 
siune 
tribui 
nale, 
epocă 
jească de arma cuvintului rostit de 
pe scenă. Eficiența teatrului româ
nesc în plan spiritual n-o va putea 
nimeni prețui pe măsura valorii sale 
adevărate, nu numai pentru că nu 
s-a descoperit încă șublerul-minune, 

■ capabil să indice, pe o scară gra
dată, asemenea parametri și randa
mente, ci șl fiind
că aici, în planul 
artei, aportul tre
buie înțeles ca un 
continuu, o ne- 
sfirșită curgere, 
un rîu ce vine dinspre înaintași, 
îndreptîndu-se către viitorime... Am 
avut privilegiul să debutez cu 15 
ani în urmă, prin intermediul unui 
spectacol de amatori ; spun privile
giul, deoarece consider acest dece
niu și jumătate extrem de semnifi
cativ pentru destinele teatrului ro
mânesc, examinate din perspectiva 
lor întreagă. Cele 140 de stagiuni de 
pină acum ale Naționalului ieșean, 
cei 164 de ani scurși de la întiia 
reprezentație in limba română ca
pătă necesarul corolar de semnifi
cații numai in relație directă cu 
această perioadă, relativ scurtă, dar 
extrem de fertilă. Văzut din înăun
tru, fenomenul teatral "românesc 
arată a fi evident consolidat în acești 
15 ani, împlinit, maturizat, conștient 
de. forța ce-o reprezintă, stăpin pe 
mijloacele ce le deține. Cel mai 
simplu ar fi să alcătuim o listă de 
titluri și, o a doua, de spectacole 
elocvente, convertite în autentice 
evenimente atit între granițele pa
triei, cit și peste hotare. Vom în
cerca insă a desluși — dincolo de 
nume și titluri — cîteva dintre ca
racteristicile unei perioade in care 
actul artistic s-a regăsit mai mult 
ca oricînd pe sine, aflindu-și teme
iurile cele adevărate și fundamen
tale. Mai intii să consemnăm ieși
rea hotărită a teatrului (ori, mai 
exact zis, a dramaturgiei) din con
diția de rubedenie scăpătată a pro
zei și poeziei. Un autentic loc co
mun, devenit adevăr axiomatic și 
prezent in toate dările de seamă 
scriitoricești (răminerea în urmă a 
dramaturgiei) a ajuns, iată, amin
tire. Chiar dacă asemenea compara
ții și clasamente între genuri sint 
de la bun început nefericite, o urmă 
de adevăr exista : teatrul se sfia să 
abordeze, cu același curaj ca roma
nul ori poema, realitățile sociale ca
racteristice unei epoci obligată de 
insuși programul ei la autodepășire, 
deci și la autoanaliză lucidă și 
dreaptă. S-a ajuns, în timp, la în-

fundamentala virtute și mi- 
vocație : aceea de a con- 
făurirea conștiinței națio- 
măsura in care fiecare 

știut și a vrut să se slu-

Și 
la 
in 
a

Mircea Radu IACOBAN

a sintagmei „opti- 
zilelor noastre'*, 

teatru, la rang de 
pină la jumătate,

țelegerea exactă 
mismul propriu 
care, ridicată, în 
principiu înțeles 
obliga la destule eșuări în rozuri de 
carton. Teatrul românesc s-a spri
jinit, în procesul de stabilire clară 
a menirii sale în societate, pe unul 
dintre temeiurile filozofiei marxiste 
a devenirii, care conferă optimis
mului un sens militant și critic ; 
optimismul naiv și necritic fiind de
semnat ca profund conservator. 
Trăim intr-o țară în care cenzura 
a fost desființată 
cucerire a democrației 
artistice din ultimii 15 
struim cea mai umană 
duiri șl nu avem a ne 
clipă de adevăr, acesta aflîndu-se 
de partea noastră I Printr-un con
siderabil efort al tuturor oamenilor 
de teatru, stimulat de ideile gene
roase și curajoase cuprinse în docu

mentele elabora
te la Congresele 
IX, X, XI, XII 
ale partidului, 
tît textul, cit 
spectacolul s

iată incă o reală 
culturale și 
ani — con- 
dintre orin- 
teme nici o

a- 
și 

■au 
apropiat hotărîtor de adevărul vieții 
adevărate. Este și motivul pentru 
care nici o altă perioadă a istoriei 
noastre culturale nu ne-a îmbogățit 
cu atîtea piese și reprezentații meni
te să rămînă. Pas cu pas, teatrul ro
mânesc s-a apropiat de înțelegerea 
Istoriei — începind cu deslușirea 
sensurilor faptului mărunt, cotidian 
și pină la cercetarea marilor teme, 
circumscrise unui subiect etern și 
emoționant : continuitatea noastră 
în spațiul carpato-dunărean. Mai 

e drept, „pete albe** in 
literară contemporană.

există, 
geografia 
unele dificil de explicat și justificat 
cită vreme evenimentele in sine, ca 
și eroii ce le-au determinat sint 
purtătoare ale unei substanțe litera
re de formidabilă densitate. Și sint 
sigur că anii ce vin vor aduce aș
teptatele texte, întrucit partidul a 
întronat adevărul in solemna sală 
a divanului istoriei, dramaturgului 
nemairăminindu-i decît să cuteze 
un care pe care cu sine însuși, un 
efort superior de a înțelege istoria 
majoră în toate articulațiile ei, ho- 
tăritoare și pentru destinele națiu
nii și pentru viețile fiecăruia din
tre noi.

In acești „15 ani lumină**, teatrul 
și-a reciștigat, in bună măsură, lar
ga audiență în public. A știut să se 
mute, cind se cuvenea, din cadrul 
sălii de spectacol, spre a aduce re
prezentația în uzină, invitîndu-i pe 
cei ce făuresc bunurile materiale să 
se încumete a edifica, legitim, și 
valori spirituale A stabilit exact 
— prin necesară decantare — locul 
și rolul experimentului, înțeles, o 
vreme, în sine și circumscris ariei 
gratuitului pretențios. Teatrul a iz
butit, in sine, să demonstreze că-i 
nemuritor, televiziunea și cinema
tografia devenindu-i, din inamici 
prezumtivi, aliați reali. Drumul tea
trului către sine, fiind mereu mai 
drept și mai neșovăielnic. Mai 
adevărat.
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JUDEȚUL MUREȘ învățăminte pentru actuala campanie de însămînțări desprinse dintr-o analiză a producțiilor obținute în acest an

Planul cincinal îndeplinit

al muncii înfrățite, entuziaste
• 7,5 miliarde lei — producția industrială suplimentară 

față de prevederile cincinalului.

• Au fost construite și puse in funcțiune 72 de noi ca
pacități de producție industriale și agrozootehnice și 64 obiec
tive mari social-culturale.

© Producția industrială pe un locuitor in 1979 — peste 
44 000 lei, față de 28 000 lei in 1975.

• Livrările la export au fost, de la începutul cincinalului 
și pînă acum, cu 46,8 la sută mai mari față de întregul cin
cinal 1971—1975, ceea ce echivalează cu un spor de peste 
1 358 milioane lei valută.

In marea familie a patriei socia
liste, Mureșul — județ care a cu
noscut în ultimii ani realizări re
marcabile — a raportat conducerii 
partidului un succes remarcabil : 
îndeplinirea prevederilor planului 
cincinal actual cu aproape 100 de 
zile înainte de termen. Un succes 
care încununează strălucit hărnicia, 
munca perseverentă, bine organiza
tă a colectivelor de oameni ai mun
cii din industria mureșeană — ro
mâni, maghiari, germani — pusă in 
slujba Înfăptuirii neabătute a gran
diosului program de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei socialiste. 
Este rodul muncii însuflețite pen
tru sporirea avuției patriei — baza 
bunăstării tuturor și a fiecăruia in 
parte. Nu este pentru prima oară 
cind Mureșul se numără, ca și acum, 
printre județele, de frunte in inlăp- 
tuirea angajamentelor asumate in 
Întrecerea socialistă. La data de 1 
august a.c.. Mureșul raporta secre
tarului general al partidului îndepli
nirea angajamentului majorat la 
producția globală industrială de 7.1 
miliarde lei peste prevederile pla
nului cincinal. Acum, energeticienii, 
chimiștii, cei din ramura construc
toare de mașini și de prelucrare a 
lemnului și-au onorat cu aproape 
1C0 de zile mai devreme sarcinile pe 
acest cincinal, urmînd să realizeze, 
pină la sfirșitul anului, o producție 
globală Industrială peste plan în 
valoare de 7,5 miliarde Iei.

Cu o consecvență remarcabilă, co
muniștii, oamenii muncii — români, 
maghiari, germani — din toate lo
calitățile unde pulsează ritmurile 
Industriei, din fiecare întreprindere 
sau loc de muncă au transformat 
inițiativele „Nici o mașină, nici un 
utilaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat", „Cit mai 

piese d
recondiționate t
„Micronul, gramul, secunda, kilo
wattul — la parametrii noii calități" 
in devize care le-au dinamizat pu
ternic eforturile și inițiativa crea
toare in întreaga lor activitate. De
vize mobilizatoare, desprinse de or- 
ganizația județeană de partid din 
inaltele exigențe ale bătăliei pentru 
o calitate nouă, superioară, clădită 
pe hărnicie, pricepere și inalt spirit 
gospodăresc'.

Așa se face că actualul cincinal 
a marcat și in județul Mureș mu
tații Însemnate pe calea dezvoltării 
și modernizării industriei, ridicării 
calității vieții. A crescut ponderea 
ramurilor purtătoare ale progresului 
tehnic. Energetica, chimia, ramura 
constructoare de mașini și de prelu
crare a metalelor dețin împreună

aproape jumătate din producția In
dustrială a județului. Prin punerea 
operativă in valoare a resurselor 
materiale și umane de care dispune 
județul, au fost construite și puse 
in funcțiune 72 de noi capacități de 
producție industriale și agrozooteh
nice și 64 obiective mari soeial-cul- 
turale. Urmarea : producția pe un 
locuitor a fost de peste 44 000 lei 
în 1979, față de numai 28 000 lei in 
1975. Aceste mutații in structura pe 
ramuri, în ridicarea continuă a gra
dului de înzestrare tehnică a uni
tăților au dus, cum era firesc, la 
realizarea unor mașini și utilaje de 
înaltă complexitate, iar livrările la 
export să fie. de la începutul cin
cinalului și pină acum, cu 46.8 la 
sută mai mari fată de întregul cin
cinal 1971—1975, ceea ce echivalează 
cu un spor de producție de peste 
1 358 milioane lei valută. Programul 
stabilit de conducerea partidului in 
vederea valorificării superioare a 
bazei de materii prime și energe
tice a declanșat și în județul 
Mureș o întrecere fără precedent. 
Dovada : economisirea a peste 56 000 
tone combustibil conventional, 2 000 
tone metal ?i peste 8 090 tone com
bustibil lichid.

Totodată, actualul cincinal în
seamnă pentru mureșeni și o îm
bunătățire continuă a tuturor ele
mentelor calității vieții. Citeva 
cifre semnificative : au fost con
struite 17 333 apartamente din fon
durile statului și cu sprijinul sta
tului. Baza materială a pregătirii 
pentru muncă și viată a noilor 
generații a crescut, intre altele, cu 
110 săli de clasă, 2 340 locuri in 
creș'e și grădinițe, un modern că
min studențesc cu 440 locuri. La 
acestea se adaugă două mari cen
tre stomatologice și 7 dispensare 
medicale.
"Sînt' mihial citeva fapte care dau 

dimensiunea hărniciei și entuzias
mului oamenilor muncii mureșeni, 
care-și consacră întreaga price
pere și capacitate de muncă pro
gresului patriei socialiste. Această 
luptă susținută pentru realizarea 
planului a fost încheiată cu aproape 
100 zile inainte de termen. Dar 
întrecerea socialistă continuă cu 
aceeași intensitate la Tg. Mureș sau 
Sighișoara, la Reghin sau Tirnă- 
veni, la Luduș sau Sovata, astfel 
ca întreaga înfățișare a Mureșului 
șă capete o tot mai aleasă strălu
cire, demnă de măreața tradiție a 
acestor străbune plaiuri românești.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

Tragerea specială „LOTO-2”
Duminică 28 septembrie 1980, 

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o tragere 
specială Loto 2, după o formulă 
inedită : în cadrul a șapte ex
trageri In trei faze, cu un total 
de 32 de numere, se atribuie 
autoturisme „Dacia 1 300“ și 
„Skoda 120 L“, ciștiguri in bani 
de 25 000, 5 000 lei etc., precum 
și excursii în U.R.S.S. sau in 
R. P. Polonă. Participarea se 
face astfel : pe bilete seria „R“ 
de 10 lei, cu drept de ciștig la 
primele trei extrageri (obiș

nuite) ale fazei I și la prima ex
tragere a fazei a Il-a, sau pe 
bilete ’ — - •
drept
șapte extrageri. Se poate juca 
și in " ' ~~ 4
reținut că se atribuie ciștiguri 
in bani și variantelor cu nu
mai două numere din șase' la 
una din extragerile fazei a 
III-a. Amănunte în prospectul 
acestei trageri deosebit de avan
tajoase. Ultima zi de partici
pare : simbătă 27 septembrie

seria „Ș** de 25 
de ciștig la toate
cotă de 25 la sută. De

PUTEM REALIZA RECOLTE SPORITE DE GRIU
Acum, hotărîtoare este 

buna pregătire a terenului
COMENTARII LA O FOTOGRAFIE
Privind fotografia alăturată se pot observa cel puțin cinci greșeli săvir- 

șite la executarea arăturii :
1. S-a arat pe un teren foarte umed ;
2. Plugurile au fost reglate pentru o adincime prea mare - 33-35 cm ;
3. Resturile vegetale nu au fost îngropate in totalitate ;
4. Nu s-a lucrat in agregat cu grapa stelată ;
5. Arătura nu a fost discuită imediat pentru mărunțirea bulgărilor. Și 

totuși, în acest teren aparținind cooperativei agricole Vucova, județul Timiș, 
unde in toamna anului trecut specialiști din Ministerul Agriculturii au 
făcut această fotografie, s-a semănat griu. Cu ce rezultate ? Vom vedea.

I«i sediul oooperativel agricole de 
producție Vucova, județul Timiș, nu 
am avut cu cine discuta. Inginerul 
șef, Dan Drăcea, era în concediu, iar 
Ana Jebeleanu, șefa fermei zooteh
nice, care îi ținea locul, și președin
tele cooperativei. Ion Roșu, nou, de 
cîteva luni, nu cunoșteau nimic des
pre modul cum s-au făcut arăturile 
anul trecut și în acest an. Iată de 
ce, ne-am dus la consiliul unic agro
industrial Sacoșu Turcesc, din care 
face parte și C.A.P. Vucova.

— Recunoașteți fotografia ? — I-am 
întrebat pe tovarășul Corneliu Stă- 
nescu, directorul S.M.A. Sacoșu Tur
cesc și vicepreședinte al consiliului 
unic agroindustrial.

— Recunosc peisajul, dar arătură 
de slabă calitate nu-i ceva chiar atît 
de rar.

— La consfătuirea județeană a cul
turii griului din acest an au fost cri
ticate multe unități agricole pentru 
pregătirea necorespunzătoare a tere
nurilor însămînțate cu griu in toam
na anului trecut. între care și C.A.P 
Vucova. Cum a fost posibil să se facă 
o astfel de arătură ?

— Pentru ceea ce se vede tn ima
gine a „căzut" fostul președinte al 
cooperativei — Kassai Pavel. El este 
vinovatul. Inginerul șef al cooperati
vei fiind in concediu, el a cerut me
canizatorilor să facă „arătură pînă la 
genunchi". Terenurile cooperativei — 
— formate în majoritate din lăcoviște 
asfaltoidă — nu permit o astfel de 
arătură, mai ales cind sînt umede. Și 
ați văzut ce a rezultat. Pe 415 hec
tare arate astfel a trebuit apoi să 
facem cite 8—9 disctiiri pentru a 
repara cit de cit greșeala, fără să 
realizăm totuși un pat germinativ 
bun. Toate acestea au cîntărit foarte 
greu la recoltat. în timp ce celelalte 
unități agricole din consiliu au ob
ținut producții de 2 400—2 700 kg la 
hectar, C.A.P. Vucova a realizat, în 
medie, doar 1 354 kg de grîu la hec
tar. Numai pierderea de producție 
datorată arăturii de slabă calitate se 
ridică la 530 kg la hectar, față de 
media pe consiliu calculată tot după 
arături de vară, dar bine executate.

— Este de Înțeles nepriceperea 
fostului președinte al cooperativei.

Dar ptnă a-1 scoate pe acesta drept 
țap Ispășitor, se pune cel puțin o în
trebare : ce au făcut în acel timp 
cadrele de specialitate ale consiliu
lui unic agroindustrial 7 In lipsa in
ginerului șei aj cooperativei ele tre
buiau să intervină, să supravegheze 
formația de tractoare și să asigure 
aplicarea normelor tehnice ohligatorii 
la executarea arăturii.

— Eu, ca director de 
foarte multe treburi de 
această perioadă și nu 
măresc fiecare formație la arat. Cred 
că este o scăpare a tovarășului Mi
hai Gîrlă, Inginerul șef al consiliului. 
Să știți însă că pentru anul acesta 
au fost luate toate măsurile să nu 
se mai repete asemenea situații.

împreună cu directorul stațiunii de 
mecanizare și tovarășul Eugen Cioca, 
președintele consiliului, am analizat 
la C.A.P. Vucova calitatea arăturilor 
făcute pentru cultura griului din a- 
cest an. Nu se constată nicț o îmbu
nătățire a situației fată de anul tre
cut. Dimpotrivă, din nou arăturile 
sint de slabă calitate. Pretutindeni se 
pot vedea greșuri, bulgări mari, res
turi vegetale la 
brazdei 
celelor.

Toate 
situația 
simplu __ _
mai profunde și vizează modul in 
care este organizată și condusă această 
activitate. In primul rind este vorba 
de lipsa de supraveghere și control 
a executării arăturii din 
cialiștilor. Deși ordinul 
Ministerului Agriculturii 
formația de mecanizare 
dusă nemijlocit de șeful 
inginerul șef al cooperativei, acesta 
nu se respectă peste tot. Faptul că șl 
acum, întocmai ca anul trecut, ingi
nerul șef al C.A.P. Vucova era în 
concediu dovedește că executarea a- 
răturii, această lucrare de bază, hotă- 
ritoare pentru nivelul recoltei, este 
lăsată in seama mecanizatorilor. De
altfel. recunoștea directorul stațiunii 
de mecanizare, doar In trei coopera
tive agricole — Chevereșul Mare, 
Dragșina și Otvesti — din cele opt 
din consiliu, specialiștii supraveghea-

S.M.A., am 
rezolvat In 
pot să ur-

suprafață și lipsa
de control de la capătul par-

acestea duc la concluzia că 
din anul trecut nu a fost un 
accident. Cauzele sînt mult

partea spe- 
nr. 134 al 
prevede ca 
să fie con- 
fermei sau

Industria
a realizat planul cincinal

Oamenii muncii români și ma
ghiari din industria municipiului 
Odorheiu Secuiesc, oare realizează 
aproape o treime din producția 
industrială a județului Harghita, au 
îndeplinit la data de 22 septembrie 
sarcinile care le-au revenit din pla
nul cincinal actual. Acest succes 
creează condițiile realizării pînă la 
sfirșitul anului a unul spor supli
mentar de producție de peste 
milioane lei.

La îndeplinirea cu peste 
luni mai devreme a planului
cinai, o contribuție remarcabilă au 
adus-o colectivele de oameni ai

709

trei 
cin-

muncii de la întreprinderea de ață 
și filatură, întreprinderea de ma
trițe și piese din fontă, unitatea fo
restieră de exploatare și transport.

De remarcat că succesul oameni
lor muncii din industria munici
piului Odorheiu Secuiesc s-a În
registrat in condițiile îndeplinirii 
exemplare a planului la export, 
incă la data de 17 aprilie, creșterii 
pi oductivitătii muncii, sporirii 
gradului de competitivitate a pro
duselor, diminuării costurilor de 
producție prin economisirea mate
riilor prime și materialelor, com
bustibilului și energiei electrice. 
(I. D. Kiss).

100 000 mc betoane turnate la ecluza de la Agigea
Colectivul Grupului de șantiere 

pentru lucrări speciale al între
prinderii de construcții hidroteh
nice Constanța a obținut un nou și 
important succes la execuția Ca
nalului Dunărea-Marea Neagră : 
încheierea lucrărilor de betonare a 
capetelor radierului de la ecluza 
Agigea, creindu-se astfel condiții

a mon- 
dinspre 
care va 
în prq»

pentru Începerea în avans 
tării echipamentului porții 
mare a magistralei de ape 
străbate Dobrogea. Pînă 
zent, la ecluza de la Agigea s-jM
turnat 100 000 mc de betoane cin 
mărci superioare, cărora Ii se 
adăuga încă 70 000 me pină la 
șitul anului. (George Mihăescu)

Cine-l încalță pe... Motanul încălțat?
„Mă numesc Claudiu 

Cătălin, dar. veți ve
dea. nu e vorba numai 
de mine. împlinesc zi
lele acestea un an. 
Am început să merg. 
Deocamdată numai 
prin casă, din diferite 
motive, unul dintre 
ele fiind acela că... 
sint desculț. Vreau ne 
afară, dar mi se spu
ne că in curte, pe 
stradă. în parc tre- 
buia să port ghetute, 
așa ca Motanul încăl
țat. Eu nu am ghetuțe. 
Mămica, tăticul, buni
cii. bunicele vecinii si 
vecinii vecinilor caută 
pentru mine ghetuțe 
nr. 12. In toate maga
zinele „Materna" și la 
toate raioanele de in-, 
căltăminte pentru co-

piL Deocamdată nu 
au găsit. Există doar 
numere mai mari. Si 
din cite am mai dis
cutat la telefon sau in 
alte împrejurări cu di
feriți alti copii ca 
mine, mai tineri, de 
7—8 luni, sau chiar 
«bătrîni» de un an, și 
ei sint în această si
tuație.

Pentru noi. ăștia 
mai micuți, care creș
tem repede si nu am 
avea timp să rupem 
patru perechi, ne-at 
ajunge să se fabrice 
si cite o singură pe
reche de fiecare. Cred 
că si nenea din in
dustrie ar fi mulțu
mit, deoarece n-ar 
consuma multă mate
rie primă pentru noi.

Eu mă mindresc 
grozav că am ajuns să 
stau cu picioarele pe 
pămînt. Cum stau 
insă cei' care progra
mează producția de 
încălțăminte 7 Au ui
tat că au fost si ei 
mici eindva 7

Iar Motanul 
tat unde îsi 
pantofii 7 Ca
adresăm și noi acolo. 
Claudiu Cătălin". P.S.: 
Scrisoarea, se înțele
ge, nu aparține mi

ci 
Dar

sesizate 
lor de 

tină 
factorii în

(Al. Plăieșu).

lncăl-
făcea 

să ne

cuțului Claudiu, 
părinților săi. 
problemele 
au acuitatea
care trebuie să 
seama 
drept.

Depozit de ambalaje sau iaz de pește?
Viorica Cruceru, ln- 

giner-șef la întreprin
derea pentru indus
trializarea legumelor și 
fructelor din Topolo- 
veni — Argeș, ne-a în
credințat, e drept, fără 
prea multă convingere, 
că unitatea, la condu
cerea căreia participă, 
nu are stocuri supra- 
normative de cutii din 
lemn, butoaie și alți 
redpienti, că de fapt

întreprinderea nu în
registrează abateri 
„prea mari" față de 
Decretul 146/1980 cu 
privire la circulația 
ambalajelor.

Un raid prin depozi
tul eii pricina avea să 
ne demonstreze că si
tuația este insă cu to
tul alta. Stive mari de 
lăzi din lemn de fag, 
nemișcate de nimeni 
de luni de zile, stau

Înălțate In întreaga 
curte a depozitului ; la 
tot pasul se văd cutii 
pentru sticle și borca
ne, multe rupte, ieșite 
din cuie ; o mulțime 
de butoaie, de aseme
nea din fag, împînzesc 
incinta, unele „depozi
tate" in băltoacele for
mate de ploi, altele 
răsturnate prin moho
rul, papura șl pipiri
gul bine dezvoltate

prin apa din curte, ca 
pe malul crescătoriilor 
de pește. O zonă în
treagă e destinată lăzi
lor distruse, dar mai 
avînd 
lemn 
foarte

Mai 
păpuriș 
dăm de un... tractor 
defect.

— Ce i s-a intimplat 
tractorului 7

in ele bucăți de 
încă bune și 

bune.
înaintăm prin 

și rogoz și

.. păi stă aici de 
vreo patru ani. ne răs- 
punae Viorel Coșcan, 
șeful depozitului plin 
de pipirig.

Ceea ce întrece însă 
orice măsură — după 
cum recunoșteau chiar 
tovarăși cu munci de 
răspundere de la a- 
ceastă întreprindere — 
e faptul că, deși în 
urmă cu luni de zile.

ConsUlul popular jude
țean Argeș a dispus ca 
să se ia măsuri pentru 
lichidarea harababurii 
din incinta respectivă, 
nu s-a făcut mare lu
cru. Nu știm cum ară
ta cu 4—5 luni in urmă 
depozitul. Dar pînă să 
arate ca o unitate 
bine gospodărită mai 
e drum lung. (Gh. 
Graure).

Insula ignorării
La Mangalia 

construit mult in 
mii ani. Au apărut 
zeci și zeci de blocuri 
noi, cu apartamente 
moderne, confortabile, 
care au dat o nouă în
fățișare orașului, ofe
rind localnicilor condi
ții superioare 
Și totuși.„

In timp ce 
trul central al — 
liei strălucește de cu
rățenie, impresionind 
prin grija edililor pen
tru aspectul străzilor 
și al clădirilor, unul 
din cartierele mărginaș 
șe — numit de local
nici „cartierul de vest" 
— pare a fi o insulă 
a... ignorării. Precizăm 
că e vorba de un car
tier cu locuințe moder
ne. Dar...

...Pe nici una din cele 
două căi de acces (din-

de trai.

perime- 
Manga-

spre străzile Oituz și 
30 Decembrie) nu se 
poate circula. Aleile 
(aflate in dreptul stră
zii Albatros) sint des
fundate, nepietruite, 
la fel ca majoritatea 
celorlalte străzi ale 
zonei (deși cartierul 
este locuit de mai bine 
de 5 ani). Atunci cind 
plouă, plecarea sau în
toarcerea acasă a loca
tarilor devine o ade
vărată expediție.

La nici unul din 
blocuri nu sint amena
jate locuri pentru de
pozitarea gunoiului 
menajer. Tomberoane
le sint aruncate alan
dala printre clădiri, 
degajind miasme greu 
de suportat.

în mijlocul cartieru
lui există o parcelă de 
teren de citeva sute 
de metri pătrat!, care.

!n loc să fie amenaja
tă in zonă verde sau 
loc de joacă pentru 
copii, a fost abandona
tă și transformată In 
imaș. Pasc aici, în 
miezul zilei, cal, ca- 
tiri, peisajul fiind 
completat de cîteva 
încăperi cu pereții dă- 
rimați, ce dau zonei 
un aspect selenar.

Constructorul, deși a 
părăsit cartierul de 
mai bine de 2 ani, n-a 
uitat să lase aici cite- 
va amintiri : printre 
blocuri zac mormane 
de moloz, panouri de 
prefabricate (am nu
mărat aproape 50 ase
menea panouri), ele
mente de calorifer etc.

Ce au de spus edilii 
Mangaliei 7 Dar depu
tății, comitetul de ce
tățeni, obștea locuito
rilor însăși 7 (Mihaî 
Ionescu).

ză formațiile de mecanizare, aslgu- 
rînd calitatea lucrărilor.

In al doilea rînd, și cel mal grav, 
este faptul că o lucrare prost execu
tată rămine, cel mai adesea, defini
tivă. deoarece recepția a devenit pur 
și simplu un act formal, 
Există dispoziții ferme ca 
sia de recepție a calității 
să facă parte președintele 
vei agricole, inginerul șef, 
ției de mecanizare, directorul stațiu
nii de mecanizare și inginerul șef al 
consiliului. Această comisie are da
toria să verifice fiecare parcelă in 
parte și să dispună refacerea lucră
rilor prost executate pe cheltuiala 
celor vinovați. In nici un caz nu s-a 
procedat In acest fel. Consiliul unic 
agroindustrial a lăsat recepția lucră
rilor la aprecierea conducerii unită
ților agricole, care, în acest fel, au 
posibilitatea să-și acopere propriile 
greșeli. Este grăitor faptul că atît 
anul trecut, cit și acum, cu toate gre
șelile comise, nu a existat nici un caz 
de refuz al calității arăturilor. Ba 
mai mult, pe toate fișele de recepția 
a calității lucrărilor a fost pus cali
ficativul „foarte bine".

Și tntr-un caz și în altul este vor
ba de încălcarea unor norme de lu
cru, a unor sarcini de serviciu obli
gatorii cu consecințe directe asupra 
nivelului producției. Sint situații care 
reclamă și mai acut intervenția fer
mă a Ministerului Agriculturii pen
tru a Întrona un climat de ordine șl 
disciplină, astfel ca toți specialiștii 
din unitățile agricole, de la consiliu! 
agroindustrial să-și îndeplinească cu 
răspundere atribuțiile ce le revin.

birocratica 
din comi- 
lucrărilor 

cooperati- 
șeful sec-

Aurei PAPADIUC

MĂSURI STABILITE DE CONSFĂTUIREA 
PE ȚARĂ A CULTURII GRÎULUI

Redăm citeva din măsurile stabilite pentru ca arăturile să se facă la cel 
mai înalt nivel calitativ :

- Arătura se va executa obligatoriu cu plugul in agregat cu grapa ri
gidă sau cu grapa stelată, in funcție de starea de umiditate a terenului, pentru 
mărunțirea bulgărilor și incorporarea completă a resturilor vegetale ;

- Pe terenurile cu multe resturi vegetale, acestea vor fi adunate sau 
mărunțite cu discurile inainte de executarea arăturii ;

- Terenurile fără buruieni ți resturi vegetale, dar care nu pot fi arat» 
din lipsa umidității din sol, se vor pregăti printr-o discuire cu grapele GD-4,4 
in agregat cu tractoarele de mare putere - A-1800 ;

- Pregătirea patului germinativ la adincimea de semănat trebuie să se 
facă cu un avans minim de două zile față de începerea insămințării solei, 
in care scop combinatoarele și discurile vor trebui folosite in două schim
buri sau in schimburi prelungite.

RITM INTENS IA SEMANAT - DIN PRIMELE ZILE
Insămin- 

toamnă se 
in toate 

agroindus-

VASLUI, 
țările de 
desfășoară 
consiliile 
triale din județul Vas
lui. Pînă acum au fost 
Insămînțate aproape 
25 000 hectare. Au în
cheiat semănatul orzu
lui cooperativele agri
cole Dodeștl, Grivita, 
Fruntișeni, Hurduci, 
Stănilești, Blăgești ș-a. 
(Crăciun Lăluci).

8ATU MARE. De 
două zile a Început

semănatul 
în unitățile 
sătmărene, 
care urmează să se 
efectueze pe 59 000 
hectare, cea mai ma
re suprafață destina
tă pînă în prezent, in 
județ, acestei culturi. 
Pînă la 24 septembrie 
au fost însămînțate 
circa 3 900 hectare, 
toate forțele fiind în
dreptate spre a se 
atinge o viteză zilni
că de 2 360 hectare. 
(Octav Grumeza).

griului și 
agricole 
lucrare

DOLJ. Pe ogoarele 
Doljului, in prezent 
grîul se însămînțează 
în unitățile din 16 con
silii agroindustriale. In 
scurt timp se 
atinge viteza 
că planifioată 
5 700 hectare, l 
Incit la data de 10 oc
tombrie să se finali
zeze semănatul în 
unitățile din zona co- 
linară. (Nicolae Peto- 
lescu).

i va 
zilni- 

de 
astfel

IN CĂMARA FIECĂREI FAMILII
buna aprovizionare

de sezon
Măsuri pentru
a Capitalei cu produse

în mod sigur nu există un perime
tru in Capitală, ca dealtfel in toata 
orașele țării, mai căutat in aceste 
zile ca piețele alimentare. Larma 
vinzătorilor de fructe și legume care 
își popularizează marfa, forfota gos
podinelor incep in zorii zilei și se 
termină seara tirziu. Ceea ce atrage 
atenția mai mult este insă faptul că 
nimeni sau aproape nimeni nu plea
că din piață cu sacoșa goală, nemul
țumit. Pentru că in aproape toate 
piețele este marfă de bună calitate, 
în cantități îndestulătoare, o mare 
diversitate de produse agroalimentare 
sosite necontenit direct din livezi șl 
grădini în pieț^. Iar de aici se opresc 
în cămările da iarnă ale cetățenilor.

Peste tot se poate constata că In
dicațiile secretarului general^ al parti
dului, tovarășul " ' ~
date cu prilejul 
recentei sale vizi
te de lucru prin 
piețele și marile 
magazine ale Ca
pitalei, sint apli
cate cu răspunde
re, se materiali
zează punct cu 
punct. Se remar
că faptul că, in 
urma vizitei, sint 
judicios organiza
te eșalonarea și 
repartizarea fon
dului de marfă, au apărut mai multe 
unități volante, tonete, pentru a se în
lătura aglomerația, că legumele și 
fructele sint mai curate, sortate cu 
mai multă grijă, sint respectate 
cu mai mare grijă mercurialele. Este 
de notat, de asemenea, faptul că, pină 
la sfirșitul anului, vor fi deschise mai 
multe unități I.L.F. noi in cartierele 
Drumul Taberei, Rahova, Nicolae Ti- 
tulescu. Militari, Băneasa.

Toate acestea ne-au fost confir
mate cu prilejul unui raid prin pie
țele alimentare Rahova, Moghioroș, 
" ' — Traian,

Nicolae Ceaușescu,

...Ne-am oprit cîteva minute șl la 
cea tnai mare piață a Capitalei — 
Piața Obor. Aici, mai mult declt 
în alte piețe alimentare, sînt orga
nizate standuri-expoziție ale celor 
mai mari producători de legume și 
fructe : Ilfov, Olt, Constanta, Argeș, 
Tulcea, Dolj, Harghita și Arad. Se 
găsesc In cantități corespunzătoare 
ceapă, cartofi, varză, prune, pere, 
gogoșari, vinete, roșii, conopidă, sfe
clă roșie.

Tot In Plata Obor, tradițional loc 
de întîlnlre dintre producători, cetă
țeni și comercianți, trusturile cen
trale de legume, produse de seră 
și pomicultură ale Direcției gene
rale economice a horticulturii din 
Ministerul Agriculturii și 
ei Alimentare au luat 
de a organiza expoziții in

Industri- 
initiativa 
care sint

• Mari cantități de legume și fructe 
reștene • In magazinele de specialitate 
de produse agroalimentare pentru iarnă in plus față de anul 
trecut • întreprinderile de legume și fructe lucrează în trei 
schimburi • „Luna horticulturii**, o lună a bunului gospodar
• încă 350 de puncte volante pentru aprovizionarea locuitorilor

Coșbuc, Dorobanți, Obor, 
Unirii.

— Din cite știm, aprecia 
șui Rareș Constantinescu, 
adjunct al I.L.F. Militari, nu______
intimplat demult ca unitățile de le
gume, piețele din București să vln- 
dă. Intr-o singură zi, 1 000—1 200 tone 
de marfă. Cunoaștem și explicația : 
avem legume de bună calitate, iar 
prețul acestora e convenabil. Me
dia prețului pe kilogram nu de
pășește 2 lei. Cartofii, ____

bază pentru a-piu, aliment de 
provizionarea de iarnă, 
lei kg.

tovară- 
director 
s-a mal

de exem-

postă 1,40
Adăugați Ia aceasta, ca o 

metodă nouă de aprovizionare, fap
tul că din 28 de județe — în cadrul 
„Lunii horticulturii" — sosesc zilnic 
tn Capitală vagoane întregi de legu
me și fructe selecționate, aduse pes
te planul general de aprovizionare 
de toamnă, și vet! avea o imagine 
mai exactă a eforturilor care se fac 
pentru buna aprovizionare a Capi
talei.

stalațiile frigorifice ale I.L.F.-ului. Zi 
de zi și noapte de noapte comercian- 
ții I.L.F., ajutați de încă 120—130 de 
lucrători comerciali detașați tempo
rar din alte sectoare, adăpostesc cu 
grijă, eșalonat, după un program bine 
stabilit, în cantități mult mai mari 
decît anul trecut (deși 1979 a fost, la 
rîndul lui, ca aprovizionare, un an 
bun), cartofi și fasole, ceapă și rădă- 
cinoase, varză și fructe, incit pa tot 
cursul iernii cămara orașului să poa
tă face față cu prisosință cererilor.

Iată, în această privință, și datele 
concrete care interesează pe fiecare 
bucureștean în parte : față de anul 
trecut, in 1980 se pun în vinzare 
sau vor fi însilozate următoarele can
tități de produse agroalimentare : 
cartofi : anul trecut — 74 000 tone, 
în acest an — 90 000 tone ; legume : 

35 000 tone in 1979, 
68 000 tone •- 
nul acesta (în a- 
fara legumelor 
pentru consum 
curent) ; fructe : 
de la 38 000 t la 
45 000 t ; stru
guri : de la 14 000 
t la 20 000 t ; fa
sole albă de la 
3 000 t Ia 5 000 ț 

Sint toate aces
tea aspecte fru
moase, predomi

nante, care vădesc din plin preo
cuparea comerțului bucureștean pen
tru buna aprovizionare a popu
lației. pentru satisfacerea cit mai co
respunzătoare a cererilor acesteia. Nu 
vom omite însă faptul că în unele 
piețe se mai văd incă, datorită unor 
deficiente de organizare, rinduri lung! 
de oameni veniți după cumpărături, 
iar uneori în rafturi se creează — 
din aceleași cauze — goluri artificia
le de marfă. De asemenea, mai lasă 
încă de dorit atitudinea unora din
tre vinzători. Sint, Intr-adevăr, aba
teri rare de la normele oomerciale, 
dar, cu atît mai mult cu cit sînt rare, 
ele trebuie să dispară cu desăvlrși- 
re, pentru a nu umbri activitatea 
demnă de toată lauda a celor învestiți 
cu asigurarea bunei aprovizionări cu 
produse agroalimentare a populației, 
a tuturor celor care, prin munca lor, 
fac ca in piețele Capitalei activitatea 
«ă se desfășoare normal.

Iată și o ultimă informație care-i 
interesează pe bucureșteni atît acum, 
dar mai cu seamă cind afară va ti 

. vreme urită : incepînd cu data de 1 
octombrie, unitățile de leguma șl 
fructe de pe teritoriul Capitalei vor 
începe să livreze produsele lor și la 
domiciliu. Numerele de telefon. încă 
nestabilite, vor fi aduse din vreme la 
cunoștința publicului.

in toate piețele bucu- 
peste 70 000 tone

prezentate ultimele creații ale stațiu
nilor de cercetări. Sint prezente, aici. 
Institutul de pomicultură din Mără- 
cineni — județul Argeș, cel de legu
micultura și floricultură din Vidra — 
județul Ilfov, precum și cel pentru 
cultura cartofului din Stupinl, jude
țul Brașov.

Ne reîntoarcem la standurile orga
nizate cu prilejul „Lunii horticul
turii".
- Cită 

plan, de 
culturii" 
trebat pe reprezentanta standului de 
mărfuri agroalimentare din Arad, to
varășa Florica Avasiloaie.

— Aproximativ 300 de tone, 
mai am în stoc alte vreo sută.

Ne aruncăm o privire peste datele 
pe care ni le-a pus la lndemină to
varășul Gheorghe Preda, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Bucu
rești. In piețele Capitalei, in care a 
fost organizată „Luna horticulturii"
— Obor, Amzei, Dorobanți, Berceni- 
Sud, Miniș, Rahova și Moghioroș
— au fost livrate peste planul de 
aprovizionare — in răstimp de o săp- 
tămînă, aceea care a trecut — peste 
1400 tone de cartofi, aproape 2 000 
tone de legume, peste 1 000 tone stru
guri și fructe, 200 tone de pepeni.

Este, firește, necesar să facem o 
ecurtă precizare : ceea ce vedem a- 
cum in piețe e doar o singură fațetă 
• unei activități mult mai vaste, care 
•re loc tn depozitele, silozurile șl in-

prilejul

marfă ați vtndut dv„ peste 
la Începutul „Lunii horti- 

și pină acum 7 — am în

dar

Gb. GRAURE
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘI’SUL IN JUDEȚUL BACĂU
(Urmare din pag. I) 
de pe platforma Borzeștilor, aflată 
acum la startul producției. Noua ca
pacitate, construită intr-un timp re
cord, asigură baza de materii prime 
pentru obținerea hidrocarburilor aro
mate, carburanți superiori, benzine, 
motorine. Se remarcă faptul că atit 
tehnologiile, proiectele de execuție, 
cit și utilajele componente sint rodul 
activității creatoare a specialiștilor 
români. Intrarea în funcțiune a noii 
rafinării, ale cărei principale carac
teristici sint nivelul tehnic foarte ri
dicat, automatizarea completă a flu
xului tehnologic și productivitatea 
Înaltă, asigură dublarea capacității 
combinatului de prelucrare a țițeiu
lui brut.

In aplauzele celor prezenți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală a celei de-a doua rafină
rii de la Borzești. Răsună cu putere 
ovații și aclamații pentru partid șl 
secretarul său general. Această festi
vitate este și un moment cu valoare 
de simbol în istoria bogată în eveni
mente a ultimilor 15 ani, timp în 
care de atitea ori și în atîtea locuri 
din țară au fost inaugurate aseme
nea mărețe zidiri ale epocii noas
tre socialiste. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat cu căldură pe 
proiectanții și constructorii prezenți 
la Inaugurare pentru realizarea aces
tui important obiectiv. Secretarul 
general al partidului a cerut, totodată, 
să se intensifice lucrările pregătitoa
re pentru ca probele tehnologice 
la toate aceste capacități să se încheie 
in cursul lunii viitoare. în legătură 
cu Instalația de cracare catalitică, 
aflată in prezent în faza de execu
ție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat ca atit constructorii, monto- 
rii, cit și beneficiarii să-și intensifice 
eforturile în vederea încheierii in
tr-un timp cît mai scurt a lucrărilor, 
pentru ca toate instalațiile noii ra
finării să fie gata să funcționeze in 
flux.

Vizitînd una din camerele de co
mandă ale rafinăriei, secretarul ge
neral al partidului a cerut să fie 
grăbită realizarea microprocesoare
lor de către întreprinderile noastre 
specializate, în scopul modernizării 
sistemelor de conducere a proceselor 
de producție. Revenind asupra pro
blemelor legate de obiectivele de in
vestiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat să se tipizeze proiec
tele acestui gen de rafinării, atit pen
tru investițiile din țară, cît și pen
tru export, și a cerut să se inten
sifice procesul de tipizare a armătu
rilor și pompelor pentru noile capa
cități în vederea simplificării gamei 
sortimentale.

Vizita continuă la UZINA DE 
CAUCIUC POLIIZOPRENIC, 
unitate pusă în funcțiune în cursul 
anului 1977, unde a fost obținut pen
tru prima dată în țara noastră acest 
material de largă utilizare în econo
mie.

Elaborată pe baza studiilor șl cer
cetărilor efectuate de un colectiv de 
specialiști de la ICECHIM, con
dus de tovarășa academician doctor 

1 inginer Elena Ceaușescu, tehnologia 
de fabricație, una din cele mai im
portante creații ale științei și teh
nologiei românești din ultima vreme, 
asigură procesului de producție un 
înalt nivel tehnic și de eficientă eco
nomică. Această realizare de excep
ție pe plan tehnologic a fost dublată 
de executarea integrală în țară a uti
lajelor și accesoriilor ce compun in
stalația.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de modul de func
ționare a instalațiilor și utilajelor, de 
diversitatea și nivelul calitativ al fa
bricației, relevînd importanța reali
zării in cursul anului viitor a cau
ciucului nitrilic, produs nou, cu foar
te bună rezistență la uleiuri și sol- 
venți organici, ale cărui caracteristici 
tehnice ii conferă o arie largă de uti
lizare în economie.

In timpul vizitei în acest sector, 
secretarului general al partidului ii 
sint prezentate preocupările colecti
vului privind reducerea consumurilor 
specifice, a costurilor de producție, 
sporirea continuă a eficienței prin 
valorificarea superioară a unor pro
duse secundare rezultatfe din proce
sul tehnologic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat specialiștilor să analizeze 
posibilitatea modernizării, în conti
nuare, a fluxurilor tehnologice.

Vizita continuă la SECȚIA DE 
CERCETARE A ICECHIM deP* 
platforma combinatului, unde se exa
minează activitatea și rezultatele ob
ținute în sectorul cercetării științifice. 
O semnificativă expoziție evidenția
ză faptul că marele combinat de pe 
valea Trotușului este una dintre cele 
mai reprezentative unități în ce pri
vește materializarea gindirii creatoa
re a specialiștilor din domeniul con
cepției. Stau mărturie în acest sens 
numărul mare de produse noi și mo
dernizate introduse în fabricarea cu
rentă, pe baza cărora s-a înregistrat 
o largă diversificare a sortimentelor 
de cauciuc, mase plastice, insecticide, 
fungicide și solvenți clorurați.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se intere
sează de modul în care activitatea de 

cercetare desfășurată pe platformă 
răspunde necesităților producției. Cu 
acest prilej, se evidențiază principa
lele coordonate ale acesteia — lărgi
rea bazei de materii prime și mate
riale pentru economia națională, 
creșterea gradului de valorificare a 
țițeiului, diminuarea simțitoare a im
porturilor, creșterea calității și com
petitivității produselor.

Gazdele raportează că, pe baza 
aplicării tehnologiilor elaborate in 
această secție a ICECHIM, in cursul 
anului 1981 combinatul va asigura 
întreg necesarul economiei de poli
etilenă sulfoclorurată. Este reliefată, 
in același timp, dezvoltarea micro- 
producției secției de cercetare, care 
realizează în momentul de față o 
serie de produse necesare instalațiilor 
de pe platformă — catalizatori, 
adjuvant! de coagulare, antioxidanți, 
inițiatori rapizi de polimerizare, 
latexuri etc. — unele dintre ele 
procurate pînă nu de mult din im
port. Se subliniază, totodată, că în
treaga activitate de cercetare este o- 
rientată spre rezolvarea problemelor 
tehnice legate de dezvoltarea viitoare 
a combinatului, în scopul căreia se 
înfăptuiește un cuprinzător program 
ce prevede asigurarea din timp a teh
nologiilor pentru obiectivele de in
vestiții ale cincinalului următor.

Secretarul general al partidului a 
cerut cercetătorilor să urgenteze 
omologarea documentațiilor și reali
zarea unor instalații industriale pen
tru obținerea parafinei înalt clorurate 
și a latexurilor concentrate.

Luîndu-și rămas bun de la chlmiș- 
tii din Borzești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu l-au felicitat călduros pen
tru rezultatele obținute șl le-au urat 
mult succes in activitatea viitoare.

înainte de plecare, în drum spre 
locul de îmbarcare în elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului s-au 
oprit intr-un lan de porumb din ve
cinătatea combinatului, unde au exa
minat stadiul dezvoltării plantelor. 
Secretarul general al partidului a 
arătat că se impune ca pe aceste 
terenuri situate pe Valea Trotușului 
să fie mărită densitatea plantelor și 
să se folosească un hibrid mai pro
ductiv, pentru a se obține o creștere 
simțitoare a producției Ia hectar.

încheierea vizitei în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej prilejuiește 
noi momente de entuziastă manifes
tare a dragostei și prețuirii pe care 
o poartă secretarului general al parti
dului oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri. Cei prezenți aplaudă fără 
întrerupere, aclamă cu putere, scan
dează numele partidului și al secre
tarului său general într-o alăturare 
firească și plină de semnificații, ex- 
primîndu-șl încă o dată încrederea 
neclintită în partid, în politica sa în
țeleaptă și clarvăzătoare, hotărîrea 
neabătută de a-și spori contribuția la 
ampla operă de dezvoltare multilate
rală a României, de creștere a bună
stării și fericirii întregului popor.

In această atmosferă de vibrant pa
triotism, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se în
dreaptă, la bordul elicopterului pre
zidențial, spre orașul Comănești.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Bacău 
a continuat * COMBINATUL 
DE PRELUCRARE A LEMNU
LUI COMĂNEȘTI.

La coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebită căldură de Dumitru Poto- 
roacă, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Comănești, primarul 
orașului, de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat.

Mii de oameni ai muncii de pe 
aceste frumoase locuri au făcut se
cretarului general al partidului o pri
mire entuziastă. Se scanda neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !“.

La intrarea în combinat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întjmpinați de loan 
Florea, ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, de 
Florin Cristescu, director general al 
Centralei de prelucrare a lemnului, 
de cadre de conducere ale combina
tului.

Un grup de pionieri șl șoimi ai 
patriei — care dau glas bucuriei 
lor rostind emoționantele cuvinte 
„Ceaușescu șl copiii !“ — oferă dis
tinșilor oaspeți florile dragostei și 
recunoștinței lor. Aceeași bucurie 
este exprimată în dansuri șl cîntece 
interpretate de tineri in frumoase 
costume populare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
gînt prezentate date privind dezvol
tarea pe care a cunoscut-o în ulti
mii 15 ani Combinatul de prelucrare 
a lemnului Comănești. Directorul 
unității, Gheorghe Enache, rapor
tează, în numele celor 3 800 de oa
meni ai muncii care lucrează aici, 
că C.P.L. Comănești a îndeplinit 
prevederile cincinalului actual la 8 
august. Colectivul și-a propus să 
dea o importantă producție peste 
plan, concretizată în mobilier, che
restea, plăci fibrolemnoase și altele.

Secretarul general al partidului 
este informat că in ultimul deceniu 
și jumătate producția globală a com

binatului a crescut de 4,7 ori, in 
condițiile unui consum mai redus 
de lemn. De fapt, ultimii 15 ani au 
însemnat pentru C.P.L. Comănești 
saltul de la prima sa etapă de dez
voltare, cînd avea numai 4 secții, la 
platforma de astăzi, care reunește 10 
secții de producție, acestora adău- 
gîndu-li-se alte două In exterior — 
la Tg. Ocna și in comuna Dărmăneștl 
Sălătruc. In acest cincinal, producti
vitatea muncii Înregistrează o creș
tere de 26 la sută față de cincinalul 
anterior.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu Ii 
este prezentată schița de sistemati
zare a localității. Primarul orașului 
Comănești arată că această așezare, 
al cărei perimetru construibil se res- 
trînge la mai puțin de o treime, are 
în prezent 1 625 de apartamente, 
multe dintre ele construite în ultimii 
5 ani, urmînd ca în cincinalul viitor 
numărul de apartamente să se du
bleze. Zestrea industrială a acestei 
așezări va fi îmbogățită cu o țesăto- 
rie de fire fine, asigurîndu-se astfel 
un mare număr de locuri de muncă 
pentru soțiile și fiicele minerilor și 
petroliștilor din Comănești.

Urmărind proiectele de dezvoltare 
a orașului Comănești, secretarul 
general al partidului a indicat ca ac
tivitatea de preindustrializare și in
dustrializare a lemnului în această 
zonă să fie concentrată pe o singură 
platformă.

Vizitarea secțiilor de placaj, de 
plăci aglomerate din lemn șl de mo
bilier curbat, precum și a unei expo
ziții cu piese de schimb și utilaje 
realizate prin autodotare a prilejuit 
un fructuos dialog de lucru al secre
tarului general al partidului cu mun
citori, ingineri și tehnicieni. în ca
drul discuției au fost abordate pro
bleme privind valorificarea superi
oară a masei lemnoase șl obținerea 
unor produse cu un grad cît mai ri
dicat de prelucrare și într-o gamă 
diversificată, utilizarea mai eficientă 
a suprafețelor de producție, reduce
rea consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, creșterea eficienței întregii 
activități economico-financiare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază bunele rezultate obținute de 
colectivul combinatului, originalita
tea și eficiența soluțiilor adoptate și 
indică, totodată, să se continue cu 
mai mult curaj acțiunea de repro- 
iectare a produselor, astfel incit din 
aceeași cantitate de materie primă 
să se realizeze produse valoric su
perioare și cu un grad de confort 
mai ridicat. în timpul vizitei in fa
brica de plăci aglomerate, secretaru
lui general al partidului i s-a pre
zentat prima linie de producție cu 
antepresă, care mărește capacitatea 
de producție cu peste 20 la sută. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat asimilarea cît mai grabnică a 
acestei linii, în vederea dotării fa
bricilor existente și a celor care se 
vor construi în viitor.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii de la 
această importantă unitate economi
că băcăuană a pus, totodată, în evi
dență necesitatea impulsionării acti
vității de cercetare științifică și teh
nologică, în scopul modernizării tu
turor sectoarelor de producție, reali
zării de mobilier de artă, căutat atit 
de beneficiarii interni, cît și de cei 
din străinătate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu li s-au 
prezentat obiecte de artizanat de o 
aleasă execuție artistică. Cu acest 
prilej, secretarul general al partidu
lui a indicat ca în combinat, ca și 
la domiciliul cetățenilor, să se 
realizeze o cantitate mai mare de 
obiecte de artizanat, care să fie va
lorificată atit la fondul pieței inter
ne, cit și la export.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii de pe 
valea Trotușului a continuat la 
SCHELA DE FORAJ COMĂ
NEȘTI din cadrul Trustului petro
lului Moinești.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășul Virgil 
Trofin, viceprim-mlnistru al guver
nului, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, de cadre de conducere ale 
Direcției generale autonome a petro
lului și gazelor. Trustului petrolului 
Moinești și Institutului de cercetări 
petroliere din Cimpina. Miile de mun
citori petroliști din zona Moinești — 
Comănești, prin puternice aplauze și 
ovpții, și-au exprimat bucuria de a-1 
primi în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, dînd glas senti
mentelor lor de prețuire, de adine 
respect și recunoștință.

Adresîndu-se celor prezenți. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a transmis 
tuturor petroliștilor un călduros sa
lut și le-a urat noi și importante suc
cese in activitatea pe care o desfă
șoară, multă sănătate și fericire.

Mulțimea ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru secretarul său 
general, scandînd cu însuflețire 
„Ceaușescu — petroliștii".

în fața unor grafice și panouri, 
secretarului general al partidului i-au 
fost prezentate date privind activita
tea de extracție, foraj și cercetare pe 
care o desfășoară Trustul petrolului 
Moinești pe raza mai multor județe, 
evoluția producției de țiței, gaze șl 

gazolină, rezultatele obținute In Înde
plinirea planului cincinal 1976—1980.

Arătînd că Schela de foraj Comă
nești se află în primul an de acti
vitate, gazdele relevă modul în care 
ea va contribui la îndeplinirea sar
cinilor ce revin industriei petroliere 
în dezvoltarea bazei energetice a ță
rii, potrivit obiectivelor stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului.

Semnificativ pentru evoluția pro
ducției de țiței, gaze și gazolină rea
lizate in zona de activitate a trus
tului este și faptul că în ultimii ani, 
aici, ca și în alte zone petrolifere ale 
țării, a crescut considerabil activita
tea de foraj de medie și, îndeosebi, 
de mare adincime.

Gazdele au raportat secretarului 
general al partidului că petroliștii de 
aici și-au îndeplinit sarcinile de plan 
la producția globală incă din luna 
iulie a acestui an.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se continue activitatea 
cercetării geologice la medie și mare 
adincime, dar. in același timp, să se 
acorde o atenție sporită și zăcămin
telor vechi la mică adincime, asigu- 
rindu-se astfel creșterea gradului de 
recuperare a țițeiului din zăcămint.

La sfirșitul vizitei la Schela de 
foraj Comănești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a asistat la o demonstra
ție de lucru a unei brigăzi de inter
venție cu o instalație românească.

La încheierea intilnirii cu petro
liștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu numeroși muncitori aflați 
aici. Aceștia i-au mulțumit secretaru
lui general al partidului pentru o- 
noarea de a-i vizita in orașul lor, 
pentru grija deosebită pe care o ma
nifestă în vederea îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de muncă șl viață.

întîlnirea de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu colectivul 
MINEI COMĂNEȘTI a prilejuit 
același amplu și viu dialog pe care 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, l-a purtat in tot 
cursul dimineții cu numeroși oameni 
din această puternică zonă industrială 
a județului Bacău.

Peste 2 000 de mineri l-au întim- 
pinat pe secretarul general al parti
dului cu profundă dragoste și res
pect, adresind din inimă primului 
miner de onoare al țării tradiționalul 
lor salut „Noroc bun“. Pionieri și 
șoimi ai patriei, copii de mineri, 
tineri și tinere i-au înconjurat 
cu emoție pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. oferindu-le frumoase bu
chete de flori.

Răspunzind acestei entuziaste ma
nifestări de dragoste și simpatie, to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a adre
sat minerilor urarea „Noroc bun", 
felicitindu-i călduros pentru succesele 
obținute in muncă.

în fața unor grafice și panouri, 
ing. Nicolae Bejan, directorul minei, 
a infățișat activitatea unității, subli
niind că. datorită eforturilor depuse, 
colectivul acestei exploatări a reali
zat prevederile producției globale 
pe întregul cincinal încă de la 15 iu
lie. Infâțișind apoi drumul parcurs de 
această veche exploatare in decursul 
celor 144 ani de existență, gazdele au 
relevat dezvoltarea înregistrată in ul
timul deceniu și jumătate. In acești 
ani au fost sistematizate și dezvol
tate sectoarele carbonifere Rafira, 
Asău și Lumina și s-au realizat lu
crări de deschidere a minei Livada. 
Transportul în abataj a fost mecani
zat in proporție de 90 la sută.

Apreciind calitatea cărbunelui exis
tent in bazinul Comănești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat condu
cerii ministerului și centralei să 
intensifice cercetările pentru o de
terminare cît mai exactă a rezerve
lor de cărbune din zonă.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de tovarășul Virgil 
Trofin cu privire la studiile între
prinse de specialiști în vederea coc
sificării cărbunelui extras de la 
Comănești. Apreciind aceste preocu
pări menite să contribuie la sporirea 
producției de cocs a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat ca 
și în această privință să se realizeze 
o cit mai strînsă cooperare între Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geolo
giei și Ministerul Industriei Metalur
gice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu s-au intere
sat îndeaproape de condițiile de 
muncă și viață ale minerilor. Gazde
le au arătat că și în această privință 
s-au întreprins acțiuni importante. 
Retribuția minerilor este acum de 
peste două ori mai mare decît în 
1971 ; astăzi peste 2 300 de mineri 
primesc masa gratuit la intrarea în 
schimb ; ei au asigurat transportul 
de la domiciliu spre locul de muncă. 
S-a subliniat că în actualul cincinal 
au fost cheltuite pentru protecția 
muncii aproape 9 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat ca în viitor să se acțio
neze cu și mai multă perseverență în 
această direcție.

Urarea „Noroc bun 1" pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o adre
sează tuturor, în clipa încheierii 
vizitei, este reluată cu aceleași 
simțăminte de miile de mineri, care 
ovaționează îndelung pe secretarul 
general al partidului.

„Bine ați venit, mult iubite și

Dialog de lucru cu specialiștii uzinei de cauciuc

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în orașul petroliștilor !“. Cu această 
urare a fost întimpinat secretarul ge
neral al partidului de miile de locui
ri ai ORAȘULUI MOINEȘTI.

In centrul orașului, flancat de mo
derne construcții ridicate in ultimii 
ani, secretarului general al partidului 
i-a fost prezentat planul de dezvol
tare a orașului. In dialogul purtat cu 
edilii orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie aduse unele 
îmbunătățiri schiței de sistematizare, 
recomandînd ca viitoarea bază de 
tratament, ce va folosi apele minera
le din localitate, să fie amplasată in
tr-un cadru adecvat, pentru a benefi
cia, în cit mai mare măsură, de con
dițiile naturale din zonă.

Dacă pină acum Moineștiul era cu
noscut ca centru de extracție și fo

raj al petrolului. în următorii cinci 
ani aici urmează a fi construite o 
întreprindere de țesături din fire 
pieptănate și o secție de confecții 
mînuși, o fabrică de brinzeturi, care 
vor pune în valoare resursele locale, 
vor asigura utilizarea mai eficientă 
a potențialului uman de care dispune 
orașul. Atenție se va acorda, de ase
menea, dezvoltării micii industrii. Pe 
această bază, se estimează ca la sfir
șitul anului 1985 producția globală 
industrială a Moineștiului să înre
gistreze o dublare față de nivelul 
atins in acest an.

Luîndu-și rămas bun de la locui
torii orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat, in numele 
Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, al 
său personal, felicitări pentru rezul

tatele obținute, succese deosebite în 
realizarea producției in toate dome
niile. in dezvoltarea orașului, precum 
și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire.

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost În
conjurați cu deosebită dragoste și 
stimă. Aceste simțăminte și-au găsit 
o aleasă expresie in cuvintele rostite 
din adincul inimii, in gesturile de
licate cu care au fost înminate pre
tutindeni flori, in chipurile pline de 
zimbet și soare ale copiilor, in cinte- 
cele și dansurile care au insotit. in 
această zi de toamnă, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu pe valea Trotușului.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Bacău 
continuă.

Alta momente semnificative din timpul vizitei : la Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești in fața schiței de sistematizare a orașului Moinești ; lamina Comănești
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Fiul și mama
Dănuț Buzea, șofer, conducea 

liniștit mașina de asistență teh
nică pe șoseaua paralelă cu 
linia ferată dintre Cluj-Napoca 
și Oradea. La o curbă a văzut 
un accident : o automacara a 
exploatării de cariere din Po
ieni se răstumase cu citeva 
minute înainte peste calea fe
rată. Ca fiu de ceferist, i-au 
trecut fiori prin tot corpul, mai 
ales că de serviciu la cantonul 
din Valea 
mama sa,

— Cum 
Ar putea , 
cire dacă vine trenul.

— Aleargă repede 
din Poieni și spune 
oprească acceleratul.

A pornit, a apăsat cit a putut 
pe accelerator, dar nu a reușit 
să ajungă la destinație, căci un 
fluier de locomotivă anunța 
sosirea acceleratului. S-a dat jos 
din mașină, s-a ghemuit și a 
așteptat apariția trenului; a 
făcut semne disperate mecani
cului, care, deși pe intuneric, l-a 
observat, a pus frină bruscă și a 
oprit trenul. Dănuț a stat aici 
pină ce linia ferată a fost des
congestionată de automacaraua 
răsturnată. Astfel a fost 
un accident care putea 
urmări catastrofale.

Sărbătoare 
la Schela

Drăganului 
Ana Buzea. 
să facem, 
fi o mare

era chiar

mamă ? 
nenoro-

garala
ațolo să

evitat
avea

I
: Schela 
agricolă

I
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Sărbătoare in comuna 
(Galați). Cooperativa i _ 
de aici a împlinit 30 de ani de 
la înființare, perioadă in care 
cooperatorii de aici au primit 
pentru munca lor numeroase 
distincții, intre care de citeva 
ori Ordinul Muncii clasa 1. 
„Insă despre trecut am dori să 
scrieți cit mai puțin, ne spune 
Petrache Botezutu. președintele 
cooperativei agricole. Acum ne 
preocupă viitorul". Iar viitorul 
ir. limbajul cifrelor, așa cum și 
l-au stabilit oamenii locului, în
seamnă obținerea, in cincinalul 
următor, a unor producții de 
3 500 kg gnu la hectar, 5 000 kg 
porumb la hectar pe terenuri 
neirigate, peste 10 000 kg la 
hectar struguri, 5 500 litri lapte 
de la fiecare vacă și peste 7 
lină de la fiecare oaie.

O rampă 
a... uitării ?

kg
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsuri^ prompte pentru apărarea

legalității
„Sintem oameni ai muncii in ca

drul Complexului de îngrășat tau
rine Tortomanu-Siliștea din județul 
Constanța — se relata intr-o scri
soare adresată conducerii partidu
lui nostru de către Ion Tudor și 
Stan Dumitru. In rindurile de țață 
dorim să vă relatăm citeva aspecte 
din activitatea unității noastre, con- 
siderînd că in acest mod putem 
contribui la îmbunătățirea acesteia, 
Ia instaurarea unui climat sănătos 
de muncă, in conformitate cu nor
mele eticii și echității socialiste..." 
Iar în continuare se relatează un 
șir de fapte săvirșite de directorul 
unității, Alexandru Ștefănescu, con
trare legilor țării, străine eticii so
cialiste, acte de crasă imoralitate, 
arătind că „această comportare se 
răsfringe, din păcate, asupra reali
zării planului de producție de către 
unitate, care a înregistrat in ultimul 
an și jumătate pierderi de mili
oane". în scrisoare se relatează că 
nici contabilul-șef, Dan loan, nu 
duce o viață diferită de a directo
rului, după care, jpe bună dreptate, 
autorii se întreabă : „mai pot ase
menea oameni să se bucure de 
prestigiu in fața muncitorilor

Comitetul județean Constanța al 
P.C.R. arată in răspunsul său că ve
rificările au fost făcute de un colec
tiv de activiști cu muncă de răs
pundere la U.J.C.A.P., D.G.A.I.A. 
și B.A.I.A.. care a constatat temei
nicia afirmațiilor. Unitatea a înre
gistrat, la sfîrșitul semestrului I 
a.c., rezultate nefavorabile; ca ur-

mare a depășirii costurilor de pro
ducție, s-au înregistrat în această 
perioadă pierderi de multe milioa
ne de lei; au murit aproape 3 la 
sută din animale, iar numărul ce
lor sacrificate din necesitate s-a ri
dicat la peste 1 900 capete.

Această stare de lucruri, se arată 
în răspuns, este strîns legată de mo
dul in care și-au desfășurat activi
tatea directorul și contabilul-șef ; 
s-au constatat abateri de la nor
mele legale în vigoare privind dis
ciplina financiar-gestionară; au fost 
făcute încadrări de personal 
T.E.S.A. fără respectarea condiții
lor legale, acordîndu-se retribuții 
nejustificat de mari etc. Directo
rul, care duce o viață de familie 
dezorganizată, nu a urmărit cu răs
pundere realizarea sarcinilor de 
producție, a dispus o serie de mă
suri ce conțraveneau prevederilor 
legale, fără consultarea organului 
colectiv de conducere? Contabilul- 
șef s-a dezinteresat de gospodărirea 
și apărarea proprietății obștești, a 
acordat cu superficialitate vize de 
control preventiv etc.

în concluzie, se arată că s-a ho- 
tărît înlocuirea directorului și a 
contabilului-șef și punerea lor în 
discuția adunării generale a orga
nizației de partid, recuperarea pa
gubelor aduse unității de la persoa
nele vinovate. De asemenea, s-a 
întocmit un program prevâzind mă
surile speciale pentru redresarea si
tuației economico-financiare a uni
tății.

Hui Central de Control Muncitoreso 
al Activității Economice și Sociale, 

în raportul de cercetare se sub
liniază că analiza problemelor se
sizate s-a făcut împreună cu cadre 
de specialitate de la centrala de 
resort Se confirmă faptul că o par
te din utilajele pentru prelucrat 
mase plastice, ca și unele piese me
canice nu sint utilizate, datorită 
unor factori obiectivi, dar și din 
cauza unor serioase lipsuri în do
meniul gospodăririi, exploatării și 
întreținerii mijloacelor fixe. în
urma analizei au fost stabilite ur
mătoarele măsuri: elaborarea, de
către centrala industrială, a unul 
program concret de acoperire cu 
comenzi și de încărcare corespunză
toare a capacităților de producție.

S-a stabilit să fie transferate sau 
conservate în stare de funcționare 
utilajele care nu vor avea asigura
tă încărcarea necesară; de aseme
nea, a fost constituită o echipă de 
muncitori și tehnicieni de la între
prinderea mecanică Sibiu și din 
alte unități pentru remedierea și 
punerea in funcțiune a mașinilor 
de prelucrat mase plastice; s-a sta
bilit ca un grup de specialiști din 
centrală să sprijine colectivul În
treprinderii în soluționarea proble
melor de organizare și pregătire a 
producției, asigurarea bazei mate
riale. Pentru lipsurile manifestate 
in domeniul gospodăririi mijloacelor 
fixe s-au aplicat sancțiuni unor ca
dre din întreprindere și din centra
la de resort.

Pentru aplitarea măsurilor stabilite 

este necesar și sprijinul^ sătenilor

Depljnă răspundere pentru folosirea 

judicioasă a mașinilor
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In stațiile C.F.R. există de 
multă vreme birouri pentru 
obiecte pierdute sau uitate în 
trenuri. Se pare că nu e destul. 
Șeful gării din Trusești (Boto
șani) ne-o dovedește și. propune 
să se înființeze și rampe pen
tru obiectele uitate.

— Cum așa? — l-am întrebat.
— Cum auziți, lată, de pildă, 

in stația in care lucrez mă văd 
obligat Sa mențin nu una, ci 
chiar mai multe rampe pentru 
obiecte uitate. Pe una stau de 
citeva luni 1 200 tone de agre
gate de balastieră ale Între
prinderii județene de construc- 
ții-montaj Botoșani, pe alta, 
peste 600 mp de prefabricate 
din beton ale IUTIFPEC ce 
așteaptă să fie ridicate incă din 
29 iulie a.c.

— înseamnă că de acum ați și 
înființat rampe ale uitării!

— Intr-adevăr, dar, din pă
cate, nu există incă modalități 
de a imputa cheltuielile de lo
cație uitucilor din conducerea 
întreprinderilor respective.

Alo! Centrala
Unitatea nr. 156 de vinzare a 

legumelor și fructelor din mu
nicipiul Slatina este bine apro
vizionată. Cu toate acestea, gos
podinele din cartierul Crișan I, 
unde este amplasată această 
unitate, sint nemulțumite. De
seori, in timpul programului, 
vinzătoarea Ștefania Aleea le 
trintește ușa in nas și face 
pauză, de 30-40-50 de minute. 
Uneori și de o oră. Se duce 
pentru cile o cafeluță in vecini. 
Intr-o duminică recentă, ÎS cum
părători au așteptat mai mult de 
o jumătate de oră să redeschidă 
chioșcul cu pricina.

— De Ce închideți in timpul 
programului ? — a întrebat-o
cineva. A răspuns ofensată : Ce, 
sinteți de la centrală să mă 
întrebați ?

Poate chiar de intervenția 
centralei o fi nevoie!

Neobositul 
învățător
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Două monografii cu același I 
autor, învățătorul pensionar | 
Iosif Mihalache. După o activi
tate exemplară la catedră in co- ■ 
muna Vlad Țepeș (Ialomița), in- I 
vățătorul Iosif Mihalache a in- ■ 
tocmit o documentată monogra- . 
fie cafe cuprinde istoricul și I 
transformările acestei locali- I 
tăți in ultimele decenii. Conco- • 
mitent, el a reușit să finalizeze 
și istoricul localității sale natale I 
— comuna Dragoș Vodă. Deși • 
ieșit la pensie, învățătorul I.M. 
își trăiește cu deplină utilitate I 
anii frumoși ai senectuții. •

| Fiola verde și 
cartonașul roșu

O fi cunoscut oare șoferul 
Eugenia Adetu de la Între
prinderea județeană de transport 
local Brăila proverbul cu ulcio
rul care hu merge de multe ori 
la apă ? Poate da. poate nu. Cert 
este însă că nu a ținut seama de 
înțelepciunea acestuia. Proba
bil de aceea obișnuia să con
ducă autoconteinerul pe care 
lucra — 3I-BR-5 580 — sub in
fluența alcoolului. Azi așa, miine 
tot... amețit pină cind a reușit 
să acumuleze două „cartonașe 
galbene" (a se citi amenzi). 
Deunăzi a înverzit a treia oară 

I fiola și a primit „cartonașul 
roșu". Mai precis, i s-a suspen
dat permisul de conducere.

I
I
I

Tovarășulul Nicolae Ceaușescu 
l-a fost adresată o scrisoare în care 
se relata că, datorită lipsei de pre
ocupare a conducerii întreprinderii 
..Electrocontact" — Botoșani, diferi
te mașini importate în urmă cu 
1—2 ani nu au fost puse încă în 
funcțiune: alte mașini și utilaje, 
inclusiv macarale pentru ridicat 
piese etc., din producție indigenă, 
nu pot fi folosite întrucît nu sint

montate sau racordate, ori nu func
ționează corespunzător. în scrisoa
re se mai arăta că nici spațiile de 
producție și de depozitare nu sint 
utilizate corespunzător și că ne
ajunsurile din unitate au consecin
țe negative asupra retribuției per
sonalului muncitor.

Secretarul general al partidului 
nostru a indicat ca scrisoarea să fie 
cercetată și soluționată de Consi-

________

într-o scrisoare adresată pre
ședintelui țării, cetățenii Vasile 
Ciolan, Vasile Martin, Ion Șinu și 
Teodor Vadu din satul Oești, ju
dețul Argeș, solicitau să se execu
te lucrări pentru canalizarea Văii 
Oeasca, începînd de la rîul Argeș 
și pină la confluența cu piriul Chi
ciura, pe o distanță de 3,5 km. în 
susținerea solicitării, ei arătau că 
o dată sau de două ori pe an, piriul 
vine foarte mare și aduce în lacul 
de acumulare al microcentralei 
Oești viituri și bolovani, inundînd, 
totodată, edificiile social-culturale 
ale localității. Datorită acestei stări 
de lucruri, sint supuse degradării 
sute de hectare de teren agricol și 
unele locuințe, cu anexele respec
tive. Scrisoarea exprima, totodată, 
angajamentul locuitorilor satului de 
a contribui cu forță de muncă la 
realizarea lucrării.

Din dispoziția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost repar
tizată spre examinare și luarea 
măsurilor corespunzătoare pre
ședintelui Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare și pre
ședintelui Consiliului Național al 
Apelor. în nota de răspuns se pre
cizează că în urma cercetării la fața 
locului s-a stabilit că Valea Oeasca 
prezintă intr-adevăr, datorită struc
turii versantelor și pantei mari, un 
caracter torențial; natura terenului 
din zonă determină și un transport 
important de material solid de di
mensiuni variabile, care se depune 
pe porțiunea inferioară a văii. Da-

torită acestei situații în ultimii 10 
ani s-au produs două inundații care 
au afectat citeva locuințe și unele 
obiective social-culturale; de ase
menea, a fost afectată alimentarea 
cu apă a localității, care se face tot 
din Valea Oeasca. în ce privește 
lacul de acumulare al microcentra
lei Oești, pentru a se evita colma- 
tarea lui trebuie executate conti
nuu lucrări de dragare.

Răspunsul arată că pentru evita
rea producerii unor noi inundații 
s-au luat măsuri pe plan local pen
tru decolmatarea albiei, întreține
rea malurilor, despotmolirea prizei 
de apă etc.

De asemenea, Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții a' înscris în planul de 
investiții, cu începere din anul 1981, 
realizarea unor lucrări de corectări 
de torenți (baraje și praguri) pe 
porțiunea de pîrîu dintre km. 2,5 și 
km. 3,5 de la confluență. Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare a prevăzut, de asemenea, 
în planul de investiții pentru anii 
1981—1982 realizarea, în bazinul hi
drografic Argeșul superior, a unor 
lucrări de combatere a eroziunii so
țului, In cadrul cărora urmează a 
se include și cele necesare pe Va
lea Oeasca. Se prevede că Ia reali
zarea lucrărilor va contribui cu 
brațe de muncă și populația din 
zonă, afectată de inundații.

Neculal ROȘCA

Printre atitea lucrări 
privitoare la rezisten
ța și eroica luptă îm
potriva ocupanților hi- 
tleriști, jurnalul Ioan- 
nei Tsatsos se impune 
prin simplitate, a- 
devăr, sinceritate și 
curaj. O femeie, poe- 
tă și prozatoare de 
strălucitor talent, soție 
mîndră a unuia din
tre intelectualii da 
seamă al țării sale — 
profesorul universitai 
și filozoful Constantin 
Tsatsos — mamă a doi 
copii mici care abia 
deschid ochii asupra 
lumii și a vieții, își 
notează extrem de 
succint șl de lapidar o 
scrie de fapte, de gin- 
duri, de tragice trăiri, 
între 14 septembrie 
1941 și 13 octombrie 
1944. Adică treizeci și 
șapte de luni, sau pes
te o mie o sută două
zeci de zile de imense 
suferințe, de groază și 
moarte, semănate pe 
pămîntul modernei 
Helade de armatele 
lui Hitler și Mussolini.

în afară de cifrele 
privind execuțiile ne
săbuite ale ocupanților, 
inspăimîntătoare dealt
fel prin graiul lor 
sec, nu vom întilni in 
jurnalul scriitoarei 
alte cifre din tabelele 
statistice ale pierderi
lor suferite de Grecia 
în anii ocupației ger- 
mano-italiene. Vom 
găsi, în schimb, ceva 
și mai greu de redat 
și de aceea Inesti
mabil : atmosfera de 
cumplită teroare, sub
jugare și strivire mo
rală a poporului, umi
lința, distrugerea dem
nității umane, execu
țiile sălbatice, crima 
la ordinea zilei, prac
ticate de ocupanți cu o 
incredibilă dezinvoltu

ră, intr-o țară al că
rei popor a intrat in 
istoria lumii cu stea
gul libertății in frunte 
și al triumfului rațiu
nii. După expresia au
toarei, povara ocupa
ției se manifesta prin 
foame, spaimă și exe
cuții, nesfirșitele și 
barbarele execuții hi- 
tleriste. Iar în văpaia 
de smoală a acestui 
coșmar, oamenii greci, 
bărbați și femei, de 
orice credință și ideo
logie politică, s-au în
frățit intr-un singur 
gind : salvarea, patriei.

Fără nici o ostenta
ție, aș zice țu cea mai 
mare economie de ad
jective, autoarea înfă
țișează tragedii pe 
care nici cei mai ge
niali tragici ai lumii 
nu le-ar fi putut ima
gina. Și dacă durerile, 
suferințele sint fără 
limită, însemnările 
Ioannei Tsatsos de
monstrează că și voin
ța de a trăi liber și 
demn a unui întreg 
popor, oricît de mic in 
fața unei primejdii 
oricît de copleșitoare, 
se relevă tot fără mar
gini.

Preflrind laconicele 
șiruri ale acestui 
jurnal de ocupație, ale 
acestui neprețuit do
cument de umanitate 
opusă barbariei, im
presionează inventivi
tatea oamenilor de a 
găsi mijloace de a- 
părare și de luptă : 
de la sabotajele cele 
mai iscusite, mai in
genioase, pină la bătă
lia vitejească, neînfri
cată, cu arma în mină, 
în orașele, in insulele 
și in munții Heladei. 
încrederea în triumful 
libertății și al demo
crației, autoarea nu 
și-o pierde nicicînd. Se

comportă ca o femeie- 
erou, care se sacrifică, 
fără nici un cuvlnt de 
tinguire, ca să mal 
stingă ceva din marea 
durere a națiunii și a 
patriei. La 24 februa
rie 1943 notează: 
„Toată Grecia anticia 
reînviat in jurul nos
tru datorită lui Ilia 
Canaris. L-au împuș
cat alaltăieri, dar •- 
dată cu moartea lui 
sclavia și-a pierdut a- 
părarea. Nu fiindcă ar 
fi fost mai brav decit 
ceilalți bravi, dar 
fiindcă a îmbrățișat 
ceasul greu cu atita 
bărbăție, incit dușma
nii stăteau in fața lui 
neputincioși. Fără ca 
singur să bănuiască — 
gîndea ca Socrate ; 
-Cu nimic nu-l pot 
înjosi ; numai să-l 
ucidă pot-“.

în acest jurnal nu se 
văd marile fronturi 
ale războiului, ci doar 
se simte imensa lor ca
rapace de foc, e sem
nalată demența fascis
tă in toată cumplita, 
incredibila el cruzime. 
Dacă atiția poeți au 
cîntat, cu jale șlmînie, 
distrugerea satului ceh 
Lidice, arderea orașu
lui grec Kalavita, la 13 
decembrie 1943, de
scrisă lntr-o singură 
pagină din jurnalul 
Ioannei Tsatsos, meri
tă să fie amintită ca 
un patetic argument 
împotriva războiului.

Scris în cumplițli 
ani al războiului, as
cuns cu multe riscuri, 
„Jurnalul de ocupație" 
este încă unul din ac
tele de dreaptă șl 
neiertătoare osindă a 
celor care au provocat 
sau mai vor să mal 
provoace războaie.

Dumitru ALMAȘ

Iulian NEACȘU:

Un bucureștean în trecere 
prin București

în acordurile maiestuoa
se ale muzicii compuse de 
Theodor Grigoriu se suc
ced largi panoramice ale 
unuia din cei mai inalți 
masivi muntoși ai țării, vîr- 
ful Omul — cu „Sfinxul 
din Carpați", celebra sculp
tură naturală antropomor
fă, proiectată grandios pe 
cer. Ea pare a sta de ve
ghe (imaginile următoare) 
asupra unor cetăți mile
nare, asupra unor' cimpii 
vaste și văi întinse, cu 
pante domoale ori abrup
te ; asupra cursului maies
tuos al Dunării, bogăției 
vegetale și ornitologice a 
Deltei, imensității și neli
niștii Mării Negre... Un 
spațiu geografic precis: cu
prinderea unei „țări" vaste, 
pe care geograful Strabon 
a numit-o „imperiu" : sta
tul dac centralizat șt inde
pendent intemeiat, și par
că tutelat peste veacuri, 
(așa cum sugerează finalul 
filmului) de Burebistâ. Un 
spațiu simbolic totodată. 
Sugestie a „riului, ramului" 
care s-au dovedit, încă în 
timpuri imemoriale, prie
tene numai locuitorilor 
pașnici ai acestor melea
guri și au fost resimțite ca 
ostile de toate neamurile 
ce-au Întreprins aici expe
diții de cucerire : și de os
tașii perși ai lui Darius, și 
de macedonenii corpului 
expediționar al lui Alexan
dru cel Mare, și de cei 
conduși de Lisimach și 
prinși, în frunte cu căpete
nia lor, de șeful unei , uni
uni tribale din nordul Du
nării — Dromichete. Apoi 
de romani. Mai tîrziu — de

glee a unor vechi ținuturi 
dacice; al neutralizării ten
dințelor expansioniste ale 
unor triburi de la Dunărea 
mijlocie și Slovacia (răz
boiul cu boii și tauriscii), 
al preîntîmpinării și con
tracarării pericolului ro
man ce se contura tot mai 
amenințător (atîta vreme 
cit Cezar ieșea învingător 
in Galia și plănuia un „De 
bello dacico"). Nu mai pu
țin prezente sint eforturile 
zidirilor înlăuntrul țării : 
formarea armatei, institui
rea de legi de toți respec
tate, impunerea cumpătării, 
înflorirea economiei. în

menilor, faptul că un con
ducător de mărimea lui 
Burebistâ avea vaste cu
noștințe. luase contact cu 
cele mai importante cuce
riri ale științei timpului.

Remarcind valorile unei 
viziuni superioare asupra 
istoriei, nu poți să nu ob
servi totodată că filmul 
suferă de un anume ilus- 
trat.ivism care micșorează 
șansa investigării mai a- 
dinci a tragismului, dra
matismului și sublimului 
stărilor individuale, ale 
omului ce trăiește și face 
istoria. Se încearcă în 
schimb dezvoltarea dimen-

„BUREBISTÂ"
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Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii
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otomanii ce-l atacau pe 
Mircea cel Bătrîn...

„Glorie Daciei libere 1* 
clamează triburile geto- 
dace, mindre de gloria nea
mului și de puterea „gîn- 
dului nemuritor" al unirii 
și independenței — în pri
mele secvențe ale peliculei 
închinate personalității is
torice excepționale a Iul 
Burebistâ.

Film de ficțiune, „Bure- 
bista" (scenariul : Mihnea 
Gheorghiu, regia : Gheor- 
ghe Vitanidis, producție a 
Casei de filme numărul 5) 
fructifică la maximum, re- 
făcînd. popularizînd și 
transfigurînd pentru ma
sele largi de Iubitori ai fil
mului, majoritatea datelor 
și referințelor existente cu 
privire la istoria acestui 
conducător genial șl epocii 
in care a trăit. Prin Inter
mediul pregătirilor ce se 
desfășoară în „cuibul de 
vulturi", forrtiat de siste
mul fortificațiilor de piatră 
ale cetăților de pe Dealul 
Bulzești — zona Brad, din 
Munții Orăștiei, cunoaștem 
eforturile geto-dactlor de a 
se întări ; efortul construi
rii unui sistem defensiv In 
centrul statului, al recuce
ririi din motive «trate-

același timp 11 vedem pe 
Burebistâ desfășurind o 
vie activitate diplomatică 
de consolidare și extindere 
a alianțelor, de prevenire a 
pericolului roman.

Urmînd firul bogat al e- 
venimentelor istorice, „Bu- 
rebista" are pină la un 
punct datele unui film de 
acțiune din care nu lipsesc 
bătăliile de un anume 
spectaculos. în același timp, 
scenaristul a fost preocu
pat de conturarea unui tip 
de spiritualitate specifică, 
a unui mod de a privi Uni
versul, Cosmosul, istoria, 
condiția omului, civilizația 
— mod ce și-ă conservat 
și trimis esențele, peste 
milenii, pînă în anii noștri. 
Se relevă astfel, ca o per
manență, nevoia de pace 
și tihnă, „timp al zidirii", 
resimțită de un popor 
unanim admirat pentru vi
tejia sa, pentru capacitățile 
sale militare, dar și pen
tru cultul muncii. Se re
levă setea de libertate și 
înalta considerație acorda
tă ființei umane, faptul că 
rațiunea, omenia, bunul 
simț erau ridicate la rangul 
unui cult. Se sugerează ro
lul pe care-1 juca familia, 
bogata viață afectivă a oa-

siunil umane prin diverse 
fire complicat etice și tu
multuos sentimentale : po
vești de dragoste (puse, de
altfel, cu discreție), despre 
fii naturali, copii pierduți, 
atacuri banditești și cum
plite căderi în sclavie ; 
simpatii (acceptate de Bu- 
rebista) între o nepoată a 
sa și un tinăr arhitect ro
man, întîlnlri tainice și 
pasiuni împărtășite între o 
aristocrată romană și un 
centurion de-al lui Sparta- 
cUs (cu origine obscură, ce 
se va dovedi, dealtfel, ilus
tră) ; coincidențe care con
duc această poveste de iu
bire spre un final tragic 
chiar pe țărmul Pontului 
Euxin.

Premise ale scenariului 
transpuse dealtfel de către 
regizorul Gheorghe Vitani
dis cu simț plastic, cu pri
ceperea realizării unor sec
vențe frumoase prin sim
plitate, privitor la desfă
șurarea vieții cotidiene, a 
tirgurilor și a ținutului 
agatîrșilor, unor sugestive 
scheme de anvergură (des
fășurarea unor bătălii, ase- 
dii de cetăți, carnavalul 
din Dionysopolis), ori cu 
gustul poeziei, misterului, 
evocării unor mituri ezote

rice (vizitarea de către Ca
lopor a Magnei Mater).

Remarcăm și buna ale
gere și îndrumare a acto
rilor, care contribuie prin 
disponibilitățile lor drama
tice și lirice, prin farmecul 
și eleganța lor bine cunos
cute, la calitatea filmului : 
Ion Dichiseanu — Calopor, 
personaj ce ar cumula un 
mit folcloric, prototipul 
frumuseții și eroismului — 
Calopor fiind un fel de 
Făt-Frumos, precum și un 
mit filozofic al regăsirii, 
al renașterii și un mit po
litic —J al răzbunării lui 
Spartacus. în citeva sec
vențe, Emanoil Petruț con
turează in efigie chipul 
preotului și magului Dece- 
neu, Ernest Mafiei — sfă- 
toșenia rustică și fidelita
tea patetică ale lui Castobo- 
ca. Constantin Dinulescu
— perfidia și „nebunia" 
preotului Breza. Mircea 
Anghelescu — figura tipică 
pentru decadența romană a 
generalului Hvbrida, ames
tec de bun plac, felonie, 
senzualitate și eleganță. O 
foarte expresivă compozi
ție și un „cap" excelent 
(machiajul : Mircea Vodă) 
realizează și Nicolae Ilies
cu (Cezar).

în rolul marelui rege, 
„singurul nesupus", pe care 
Strabon îl numea „spaima 
romanilor", întîlnim strălu
cirea talentului și roadele 
elaborării artistice exigente 
specifice lui George Con
stantin, care realizează aici 
o valoroasă creație. Trecind 
cu succes peste handicapul 
resimțit de orice actor a- 
tunci cind trebuie să inter
preteze o mare personali
tate istorică al cărei chip 
nu s-a păstrat, dar câre a 
rămas peste milenii în 
conștiința oamenilor prin 
faptele sale, o personali
tate istorică înălțată la 
rang de mit, George Con
stantin împrumută lui Bu- 
rebista o atitudine maies
tuoasă, un temperament 
vulcanic, o energie bine 
stăpînită, o hotărire de ne
clintit, un aer reflexiv, su
culentă, căldură și o dis
cretă notă de umor.

Propunîndu-și să popu
larizeze prin peliculă și să 
transfigureze artistic un 
capitol important de la în
ceputurile istoriei noastre 
și aspirînd să releve, as
pect cu deosebire intere
sant, elementele de conti
nuitate ale istoriei noastre 
milenare : dorința de unire, 
neatirnare și demnitate a 
locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, să vorbească 
despre caracterul nemuri
tor al setei de neatîrnare 
și demnitate, al gîndului 
de libertate al popoarelor
— „Burebistâ" reprezintă o 
nouă, binevenită pagină a 
epopeii noastre cinemato
grafice.

PROGRAMELE 1 ȘI I

10,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : Prietenul nostru 

comun — reluarea ultimului e- 
plsod

11.53 Telex 
12,05 Muzică populară

In jurul orei 12.30, transmisiu
ne directă : Marea adunare 
populară din municipiul Bacău, 
cu prilejul vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
județul Bacău.

PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.25 Curs de limba rusă
16.45 Itinerare turistice
17,05 Reportaj pe glob: R. A. Yemen. 

Reportaj de David Reu
17,23 Viața culturală
18.35 Desene animate: Kum-Kum. E- 

pisodul 12
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.40 Muzică populară
20,05 Ora tineretului. „Experiența do 

viață a omului ttnăr"
20,50 Jurnalul științelor șî al călătorii

lor. Ascensiune pe Janu — pro
ducție a studiourilor engleze

21.25 Farmecul muzicii 
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL >

17.15 Radar pionieresc
17.40 Film serial: Martin Eden. Relua

rea ultimului episod
18.35 Publicitate
18.40 Omul și sănătatea
19,00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Instantanee. Emisiune de repor

taje Interviuri, fapt divers din 
Capitală

19.55 Concert simfonic
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 5/1980

Foaie de temperatu
ră morală, socială, po
litică și, firește, uma
nă a epocii, document 
social-istoric de nein- 
locuit, nesubstituibil 
decit In subsidiar lite
raturii propriu-zise, re
portajul este, prin exce
lență, „gen de graniță", 
situat chiar pe creasta 
valului în care unda 
fluviului devine apă 
marină, în punctul de 
Intersecție al unor 
realități diferite ce se 
confruntă înainte de a 
Închega o altă alcă
tuire (umană, geogra
fică țjijn.d.). Gen a- 
nalitic, reportajul nu 
trage totuși eșantioa
ne In laborator, cl o- 
perează, cum se spu
ne, direct în viu, tran
scrie reacții, captează 
ceea ce e menit să 
piară sau să se modi
fice, el este, mai rar, 
și cronica lucrurilor 
despre care vom spu
ne că „au fost".

Reportajele Iul Iu
lian Neacșu, despre 
care ar fi nepotrivit să 
spunem că sint „inspi
rate" de oameni și 
fapte actuale, sint co
mandate de niște eve
nimente și personali
tăți umane care i s-au 
impus așa zîcînd de 
la sine. Reporterul nu 
se „inspiră", căci pen
tru aceasta are la dis
poziție luna și munții : 
el transcrie și descrie 
amănunțit culoarea zi
lelor săptăminli, spu
sele mai înflorite sau 
mai cenușii ale oame
nilor pe care l-a cău
tat, înfățișarea caselor 
in care aceștia, locu
iesc, modul lor de 
existență împărțită in
tre familie și uzină, 
ocupații țărănești șî 
muncitorești etc. El nu 
aleargă după lucruri 
extravagante, cl sur
prinde ineditul în fizi
onomii obișnuite. Ma
joritatea personajelor 
cate l*au interesat pe 
reporter în aceste pa
gini sint muncitori eu 
rădăcină țărănească, 
așa incit sub varieta
tea profesională șî ti
pologică se ghicește 
relativ ușor un model 
stabil. Să notăm în 
continuare că această 
lume de muncitori și

țărani se perindă în 
mare grabă prin pa
ginile cărții, ca și în 
realitate : aflat la anti
podul sedentarismului, 
„un bucureștean în 
trecere prin Bucu
rești" nu oste doar, 
cutare director domi
ciliat cu numele in 
Capitală, dar prezent 
în realitate in cu totul 
alte locuri, ci chiar 
metafora definitorie 
pentru majoritatea e- 
roilor acestor repor
taje, existente în con
tinuă mișcare, nefi
xate, cu un semnifica
tiv instinct migratorlu 
ce le apropie undeva 
de romantismul unor 
personaje ale Iul Eu
gen Barbu. Nu știu cit 
a pus aici autorul din 
propria lui predilecție 
și cit din alcătuirea 
intimă a interlocutori
lor săi corespunde a- 
cestei structuri, fapt 
este însă că în atari 
aliaje deslușim chipul 
mai profund al proza
torului de ficțiune 
care debuta cu mai 
mulțl ani în urmă. 
Este posibil ca „baia 
de realitate" pe care o 
exprimă reportajele 
lui să nu rămînă fără 
consecințe și pe acel 
plan al debutului în 
proza de ficțiune. în 
fine, să mai spunem 
că personajele „poziti
ve" preferate de re
porter — și Impuse, 
firește, de realitate ! 
— sint îndeosebi marii 
„stricători de liniște", 
„inși" care stîrnesc 
praful ulițelor din tîr- 
gușoare aparent uita
te. in Care se va în- 
tîmpla ceva, unde „po
posesc" pentru a adu
ce cu ei noul, even
tual o „uzină într-o 
servietă", oameni di
namici, comuniști că
rora li s-au încredințat 
sarcini duse de ei la 
bun sfîrșit, învingind 
dificultățile fără emfa
za caracteristică mari
lor luptători în arenă. 
Se remarcă umorul bo
nom, limbajul suculent 
al eroilor, dar mai ales 
romantismul viril —- 
dar si cam sentimental 
pe alocuri — a! naște
rii unei societăți noi, 
evocarea „facerii lu
mii" eu naționalizarea

din ’48, noii directori 
care trec, cu emoții 
reprimate prin mlndrie 
de clasă, in scaunele 
foștilor patroni. In 
fine, măreția simplă, 
necontrafăcută a pri
milor ani al puterii 
derttocraf-populafe e- 
vocați cu duioșia o- 
menească de muncito
rii șl țăranii acelei e- 
poci, alții decît cei de 
astăzi, prezențl șl el în 
multe și izbutite pa
gini. Autorul este un 
scotocitor prin albume 
de fotografii, prin bio
grafiile unor eroi al 
muncii, ale noilor ce
lebrități din societatea 
românească de astăzi, 
se simte la largul său 
In mediul muncitoresc, 
în atmosfera curată 
din „mahalaua" lucră
torilor de altădată pe 
care știe să o recom
pună cu un farmec a- 
parte. Din paginile Iul 
răsare o lume munci
torească a primului 
deceniu de după elibe
rare, nu a „obsedantu
lui deceniu", cl a tim
pului de după război, 
cu stingăcille — nu 
stîngismul! — celor
proaspăt ridicați la 
putere, cu sacrificiile 
și lupta cu greutățile, 
cu Istoricul său eroism 
cotidian și deprinderea 
din mers a noului 
comportament social și 
profesional, cu eroi 
cam țepeni în noile 
haine luate pe cartelă 
și cu nelipsitul loden 
ce dă tuturor membri
lor acestei umanități 
un aer de familie : din 
toate acestea, reporte
rul de azi poate scoa
te romanul de miine. 
Căci, într-adevftr, așa 
cum se observă în cu
vintele ce o prefațea
ză, „cartea poate Inte
resa, în timp, șl ca 
document literar. Ea 
aduce în atenție, este 
posibil să o facă, ma
teria primă a unor vii
toare lucrări literare, 
selecția făcută de au
tor din realitatea ine
puizabilă aflindu-se a- 
cum într-o întîle eta
pă a unuî posibil vii
tor proces de creație, 
mult mal complex".

C. STANESCU

Natalia STANCU

Un prieten al casei:
casetofonul „STAR MC 12

Cui nu-l place să ascul
te muzică, melodia prefe
rată, să Înregistreze vocea 
interpreților îndrăgiți de 
la radio, televiziune, film 
sau a prietenilor ? Aceas
tă plăcere și-o poate sa
tisface oricine prin inter
mediul prietenului său, 
dispus să-l însoțească ori
unde, oricîhd : casetofo
nul STAR MC 12.

Casetofonul STAR MC 
12 este construit pentru 
înregistrarea și redarea 
monofonică a sunetelor pe 
două piste, cu o putere de 
ieșire de 0,4 W, consum 
foarte redus de energie 
electrică, cu alimentare la

M

baterii (5 bucăți R. 14) 
sau de la rețeaua elec
trică de 220 V.

Casetofonul STAR MC 12 
este un aparat portabil, cu 
dimensiuni reduse, ma
nipulare simplă, prevăzut 
cu o curea pentru purtare. 
Este echipat cu un micro
fon ți cordon de înregis- 
trare-redare. Casetofoa- 
hele STAR MC 12 sînt re
alizate de întreprinderea 
„Tehnoton" Iași și se gă
sesc de vinzare în maga
zinele țl raioanele de 
specialitate ale comerțului 
de stat.

Prețul casetofonului 
STAR MC 12 cu accesorii 
este de 2 058 lei.
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Primiri la primul ministru al guvernului

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Prlmul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Iile Verdeț, a primit succesiv in 
cursul zilei de miercuri, in vizită 
protocolară de prezentare, pe amba
sadorii Republicii Islamice Pakistan 
— Riazuddin Ahmad, Republicii Ve-

nezuela — Olga Lucila Carmona, șl 
Regatului Hașemit al Iordaniei — 
Hani Tabbara.

Cu acest prilej, au avut loc con
vorbiri car» s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cronica zilei

(Agerpres)

(Urinare din pag. I)
Ambasadorul Republicii Zair

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul zairez, SHAMWANGE 
MULENDA MUTEBI, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porului român un mesaj de priete
nie din partea președintelui fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej, ambasadorul zairez dă o înal
tă apreciere relațiilor pe care Româ
nia le întreține cu țările lumii a 
treia, cu toate statele. „România t- 

se arată in cuvlntare — militează 
pentru dezvoltarea neîngrădită a co
laborării șl cooperării internaționale, 
pentru schimbul liber și echitabil de 
valori, care să nu conducă sub nici o 
formă la subordonarea economiei 
unui stat de către altul. Ia crearea de 
grupări închise sau de bariere artifi
ciale În calea comerțului și coope
rării*.

în continuare, tn cuvlntare stnt 
evocate relațiile româno — zalreze, 
sprijinul pe care România 11 acordă 
Zairului tn dezvoltarea economiei 
sale. „Zairul prețuiește contribuția 
spedallștilor români, Îndeosebi în 
sectoarele tnvătămîntului. agricultu
rii și sănătății și dorește să lărgească 
gama acestei cooperări prlntr-o creș
tere substanțială a schimburilor șl 
Înființarea de unități mixte de pro
ducție care vor crea noi locuri de

muncă și bunăstare pentru popu
lație".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU. 
a mulțumit pentru mesajul adresat 
și a rugat să se transmită președin
telui Mobutu Șese Seko cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate 
poporului zairez prieten.

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român sînt relevate efortu
rile făcute de poporul nostru in 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, precum și activita
tea României pe plan internațional 
pentru o largă cooperare între state, 
pentru așezarea raporturilor Inter
statale pe baza trainică a principii
lor deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță sau 
amenințarea cu forța. „In acest spirit 
— se arată In cuvîntare — România 
dezvoltă raporturi largi de prietenie 
și colaborare cu țările africane, cu 
celelalte țări in curs de ' 
și nealiniate, conlucrează 
acestea pe plan politic, 
tehnic, științific, precum 
gătirii cadrelor*.

In continuare, în cuvlntare se 
spune : „In actuala situație interna
țională complexă, considerăm nece
sar ca toate statele și popoarele 
lumii să-și intensifice eforturile pen-

dezvoltare 
activ cu 

economic, 
și al pre-

tru Îmbunătățirea climatului politic 
mondial, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pen
tru soluționarea numai și numai pe 
cale politică, prin tratative, a dife
rendelor Intre state, pentru Înfăp
tuirea dezarmării generale, și In pri
mul rînd a dezarmării nucleare, pen
tru lichidarea subdezvoltării și fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale".

Tn cuvîntare sînt evocate apoi re
lațiile dintre România și Zair, a 
căror evoluție a parcurs un drum 
ascendent, subliniindu-se rolul ho- 
tărîtor al înțelegerilor la nivel înalt 
în adlnclrea și diversificarea acestor 
raporturi, îndeosebi în domeniile 
cooperării în producție șl schimburi
lor comerciale, precum și In alta 
sectoare de Interes comun.

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a dat asigurări ambasa
dorului Shamwange Mulenda Mutebi 
că In îndeplinirea misiunii ce i-a 
fost încredințate se va bucura de 
sprijinul Consiliului de Stat, guver
nului și al său personal.

După solemnitatea lnmlnărll scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

La solemnitate și convorbire 
participat Aurel Duma, ministru 
creta» de stat la Ministerul Aface
rilor Bxterne, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Miercuri, conducerile delegațiilor 
participante la întîlnirea prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului 
român și reprezentanți al tineretului 
sovietic au fost primite la Comite
tul județean Brasov al P.C.R.

Oaspeților le-au fost prezentate as
pecte privind activitatea comuniștilor, 
a oamenilor muncii brașoveni — ro
mâni, maghiari, germani șl de alte 
naționalități — consacrată înfăptuirii 
hotăririlor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
a orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene-

ral al partidului. Au fost înfățișate 
realizările remarcabile obținute sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid în dezvoltarea economico- 
socială a județului în anii socialis
mului, subliniindu-se contribuția im
portantă pe care o aduc la toate ma
rile înfăptuiri tinerii, organizațiile 
U.T.C. din județul Brașov.

In aceeași zi, oaspeții de peste ho
tare au făcut vizite și au avut con
vorbiri cu tineri de la Întreprinderea 
..Tractorul", I.A.S. Prejmer, Liceul 
industrial de construcții de mașini și 
Universitatea din Brașov.

Tovarășul Paul Nlculescu, vlceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit in cursul zilei de 
miercuri pe Ahmed Fouad, președin
tele Băncii egiptene din Cairo și al 
Băncii româno-egiptene.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării, în 
continuare, a activității Băncii româ
no-egiptene, precum și aspecte ale 
amplificării relațiilor economice din
tre cele două țări.

La primire a luat parte Vaslle 
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior.

★
La 24 septembrie a avut loc la 

București cea de-a XlV-a ședință a 
Consiliului de administrație al Băn
cii egipteano-române. Cu această 
ocazie s-au analizat activitatea des
fășurată de banca mixtă pînă la 31 
august 1980, precum și noi posibili
tăți de cooperare în vederea facili
tării și creșterii activității de comerț 
exterior dintre cele două țări.

La lucrările consiliului au parti
cipat Vasile Voloșeniuc, președintele 
Băncii române de comerț exterior, și 
Ahmed Fouad, președintele „M.I.S.R."

și al Consiliului de administrație al 
Băncii egipteano-române.

★
La 24 septembrie, Aurel Duma, 

ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, a primit pe 
Dimitrios Bitsios, fost ministru al 
afacerilor externe al Republicii Elene, 
care, ia invitația A.D.I.R.I., face o 
vizită In România. Cu acest prilej, a 
fost evocată dezvoltarea continuă a 
raporturilor de prietenie și strînsă 
conlucrare dintre cele două țări și 
popoare și au fost abordate uneia 
probleme internaționale majore ala 
lumii contemporane.

In cursul dimineții, Dimitrios Btt- 
sios a participat la o masă rotundă 
organizată la sediul A.D.I.R.I., unde 
a prezentat expunerea : „Politica ex
ternă a Greciei in context balcanic șl 
mediteranean". Au luat parte cadra 
didactice universitare, numeroși cer
cetători tn domeniul relațiilor Inter
naționale din sud-estul Europei, zia
riști. Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. Au 
participat Michel Cottakis, ambasa
dorul Republicii Elene la București, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)
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Ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania
(Urmare din pag. I)

Prezentind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul albanez, IORDAN PANI, 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut din partea pre
ședintelui Prezidiului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Socialiste 
Albania, Hadji Lleshi, precum și 
urări pentru dezvoltarea și progresul 
Republicii Socialiste România.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej este evocată 
vechea prietenie tradițională care 
există între poporul albanez și po
porul român, prietenie cimentată de 
lupta pe care cele două popoare au 
dus-o pentru libertate, indepen
dență națională și progres. In acest 
sens, ambasadorul R.P.S. Albania a 
dat asigurări că va depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea viitoare 
a relațiilor de prietenie între cele 
două popoare ale noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

președintele Republicii Socialiste 
România, a mulțumit pentru salutul 
și urările transmise șl a adresat, la 
rîndul său, președintelui Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Socialiste Albania, po
porului prieten albanez un salut 
cordial și urări de noi succese in 
propășirea patriei sale.

în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se spune, intre 
altele : „Relațiile de prietenie ro- 
mâno-albaneze au o îndelungată și 
bogată tradiție. Popoarele noastre 
s-au sprijinit șl tntrajutorat în lupta 
împotriva asupritorilor străini, pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru o viață mai bună. In pre
zent, cînd In România și Albania 
au fost înfăptuite profunda trans
formări revoluționare și s-au obținut 
realizări remarcabile în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, au fost 
create noi posibilități pentru extin
derea și diversificarea colaborării 
dintre popoarele și țările noastre.

Apreciem pozitiv creșterea, mai 
ales in ultimii ani, a schimburilor 
economice și dorim să extindem in 
continuare colaborarea româno- 
albaneză în toate domeniile de in
teres comun, pe baza principiilor 
egalității în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne șl avanta
jului reciproc".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului al
banez Iordan Pani succes în activita
tea sa și l-a asigurat de Întregul 
sprijin din partea Consiliului de 
Stat, a Guvernului Republicii Socia
liste România șl a sa personal

După solemnitatea lnmînăril scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul Iordan Pani.

La solemnitate au luat parte Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Silviu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului da Stat.

Primul meci al echipei noastre re
prezentative i-a adus și primul punct 
ciștigat, pe teren străin. In clasamen
tul grupei a IV-a preliminare din 
campionatul mondial de fotbal. Scor 
final In partida România — Norve
gia : 1—1.

Totuși, ieri, la Oslo, așa după cum 
ni s-au prezentat pe ecranele tele
vizoarelor forțele celor două echipe, 
fotbaliștilor români le-ar fi fost la 
lndemînă să se întoarcă acasă cu 
ambele puncte.

După ce, in minutul zece al parti
dei, lordănescu reușise o intercep
ție și deschisese scorul, ne-am aștep
tat ca formația noastră să forțeze ma
jorarea lui, fapt posibil, pentru că 
norvegienii arătau slăbiciuni destul 
de mari în apărare. în loc să profite 
de acele momente prielnice unor ac
țiuni rapide, ofensive, fotbaliștii noș
tri au „liniștit" ei înșiși jocul ; astfel, 
gazdele au obținut relativ repede ega- 
larea, la o greșeală a fundașilor cen
trali, care i-au permis lui Hareide să 
lovească nestingherit mingea cu capul 
și s-o trimită în poarta lui Iordache. 
Scorul de 1—1 din acel minut 22 avea 
să fie și cel final. Portarul nostru 
n-a avut vină la aoest gol și trebuia

să adăugăm că el a intervenit bine 
și curajos la alte clteva situații peri
culoase ivite de-a lungul partidei. 
Din păcate, alți cîțiva jucători, mal 
ales, aripile, ne-au decepționat.

Sigur, am fi dorit cu toții ca echipa 
României să se prezinte la nivelul re
centelor jocuri victorioase cu Iu
goslavia și Bulgaria, sau chiar mal 
bine. Jucătorilor români le stă in 
puteri, cum ne-au și dovedit, să prac
tice un fotbal de calitate și rezulta- 
tiv. Punctul de la Oslo rămîne bun 
ciștigat tn clasament, dar fotbaliștii 
români au față de numeroșii lor sus
ținători datoria jocului de calitate 
superioară, clădit pe ambiție și curaj 
sportiv, in fața celorlalți adversari 
din grupă, pentru rezultate dintre 
cele mai bune. Deci, pentru meciul 
de la București — 15 octombrie, cu 
faimoasa echipă a Angliei, le cerem 
tuturor, lui lordănescu și Beldeanu, 
lui Crișan și Răducanu, colegilor lor, 
joc pe măsura talentului și mai mul
tă ambiție, mult mai multă ambiție 
de afirmare fotbalistică tn arena in
ternațională.

• Academicianul francez Maurice 
Druon a redactat un raport pe mar
ginea unei propuneri ca Jocurile 
Olimpice de vară să se desfășoare 
in străvechea așezare grecească 
Olympia, leagănul jocurilor antice. 
Raportul va fi prezentat la viitoarea 
reuniune a Consiliului Europei de 
la Strasbourg. După cum se știe, in 
această problemă, Comitetul Interna
țional olimpic și-a expus punctul de 
vedere, arătind că este de acord In 
principiu cu crearea unei baze spor
tive complexe (de rezervă) la Olym
pia, precizîndu-se Insă că principiul 
coubertinian al universalității jocu
rilor va fi respectat, organizarea În
trecerilor olimpice fiind atribuită 
alternativ unor orașe din toate conti
nentele planetei noastre.

• Meciurile din prima zi a tur
neului final al campionatului euro
pean feminin de baschet s-au înche
iat cu următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — Olanda 105—43 ; Polonia 
— Bulgaria 76—66 ; Cehoslovacia — 
România 78—61 ; Ungaria — 
slavia 79—59.

Iugo-
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• Turul ciclist al Bulgariei 
desfășura între 27 septembrie 
octombrie, in 9 etape, însumind 1 349 
kilometri, și va reuni peste 80 de 
concurenți din 15 țări, între care și 
România. Prima etapă, Sofia — Tro
jan, va măsura 170 km, iar ultima, 
Goce — Sofia, 200 km. Etapa a 5-a 
se va disputa la Burgas, contracro- 
nometru individual, pe distanța de 
25 km.

Jalme

V. MIRONESCU

• Senatorul columbian 
Castro a declarat. într-un recent in
terviu, că țara sa lșl confirmă anga
jamentul de a organiza campionatul 
mondial de fotbal din anul 1986, deși 
există unele dificultăți organizato
rice. Pentru a definitiva planul de 
pregătire a campionatului, în luna 
ianuarie a anului viitor, la Bogota 
va sosi o comisie a F.I.F.A. în frun
te cu președintele forului fotbalistic 
mondial J. Havelange.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
SEPTEMBRIE 1980DIN 24

Extragerea 
Extragerea

I : 6 14 29 41 44 26. 
a II-a : 35 5 40 25 12 17.

Fond total de ciștiguri : 1 189 500 
lei, din care 431 405 lei report la ca
tegoria 1.

într-un meci al echipelor de tineret

ROMANIA R. D. GERMANA 2-0

cinema
• Bure bl*t* i PATRIA — »: 1*1»; 
15,»; 1», FAVORIT — 9; 12; 16; 
1«. CULTURAL — »; ÎL»; 14,15; 
17; 19.45.
• Pierdut fi regăsit : SCALA —
9; 11,15; 13,»; 15,45; 18,15: »,», 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15: 13.30;
15.45: 18; 20.15. la grădină — 19.30.
• Testul pilotului Pirx : CEN
TRAL — >; U.15: 13.30: 15.45; 18; 
20,15.
• Al treilea salt mortal > VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
30.
• Pilotul i STUDIO — 10; U; 14; 
16; 18; 20.
• Norma Rae : CAPITOL — 9; 
U.15; 13,»; 15,45; 18; 20.15. la gră
dină — 19,30, GRIVITA — »: 11,15; 
13,30: 15.45: 18: M,15.
• IntUnlre de gradul trei : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18. LIRA — 15.»: 19, la 
grădină — 19,45, AURORA — 9;
12,15; 16; 19, la grădină — 19,15.
• Prinț și cerșetor — 4.15: 11.»:
14. A doua primăvară — 16: 18;
20 : DOINA.
• Drumul oaselor : TIMPURI NOI
— 11,15; 13.»: 15.45: 18: 20.15.
• Bobby Deerfield : FESTIVAL — 
9; ÎL»; 14; 16,45; 19,», FEROVIAR
— 9; 11,»; 14; 16.45: 19,». MELO
DIA — 9; 11,15; 13.»: 15.46; 18;
20.15.
• Am fost șaisprezece : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.»; 15.45; 18;
20. GIULEȘTI — 11; 13,15 -------
17,45; 20, MIORIȚA — 9; 11.15;
13.»: 15,45; 18; 20.
• Secretul nisipurilor t BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,»; 15,45; 18;
20.15, GLORIA — 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20», MODERN — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15, la grădină — 
19.».
• Aproape o poveste de dragostei 
BUZEȘTI — 15.»; 17,45: 20.
• Vis de glorie : EFORIE — 
11,15; 13.»; 15.45; 18: 20.15, 
TROCENI — 15,»; 17.45 : 20,
• Porto Franco t DRUMUL
RU — 16; 18; 20.
• Deznodămlnt la frontieră :
CIA — 9: u.15:---------------- --
• Ultima noaj

• Zbor planat ■ VOLGA — »;
11,15; 13.»; 15.45; 18: 20. TOMIS — 
»; 1115; 13.»; 15.«5: ț«: M.15.
• Hanul haiducilor i MUNCA — 
16; 18; 20.
• Circiuma de pe strada Piatnls-
kaia : COSMOS — 15.30; 17,30;
19,30.
• Detașament cu misiune specială I 
FLACĂRA — 15.30; 17.30; 13,30. la 
grădină — 19,45.
• Organizația fantomă
GREȘUL — 18; 18; 20.
• Marea neliniște :
SCALA — 20,15.
• Artista, dolarii fi 
gradina arta — 20.
• Sub patru steaguri : 
TEMERARII — 19.45.
• Bizonul alb s GRADINA BU- 
ZESTI — 20.
• Școala curajului II : GRĂDINA 
CULTURAL — 19,15.
• Camionul de cursă lungă t 
GRADINA GLORIA — 19.45.
• Uimitorul căpitan Nemo ■ 
PARC-HOTEL — 20
• Cascadorul Hooper : GRĂDINA 
TOMIS — 19,45.
• Matinee pentru copil : TIM
PURI NOI — 9; GLORIA — 8.30; 
GIULEȘTI — 9.

PRO-

grădina

ardelenii 1

GRADINA

Simplu, operativ, 
avantajos

Printre numeroasele elștlgurl 
tn autoturisme și importante 
sume de bani atribuite la siste
mele de joc organizate de Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport sînt de notorietate cele 
obținute la Loz în plic, sistem de 
joc simplu, operativ și avantajos. 
La seriile obișnuite și speciale 
aflate in vinzare, participanții 
pot obține autoturisme „Dacia 
1300“, „Skoda 120 L“ și „Trabant 
601", ciștiguri în bani de 20 000, 
10 000, 5 000, 2 000 lei etc. Agen
țiile Loto-Pronosport, vînzătorii 
volanți, unitățile din comerț și 
cooperația de consum, ca și ofi
ciile poștale stau la dispoziția 
celor dornici de a-și Încerca șan
sele la acest atractiv sistem 
de joc !

Meciul amical de fotbal dintre se
lecționatele de tineret ale României 
și R.D. Germane, disputat ieri la 
Ploiești, s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (1—0) tn favoarea jucătorilor 
români. Au marcat Suclu și Terheț.

★
Miercuri, la Izmir, In grupa a III-a 

europeană a preliminariilor campio-europeană

în med 
europeană 
mondial de fotbal, echipa Austriei a 
învins, 
(1-0)

oontînd pentru grupa I 
din cadrul Campionatului

la Helsinki, cu scorul de 2—0 
formația Finlandei.

★
Budapesta 

miercuri seara.
La s-au tnttlnlt 

intr-un meci amical

15.»

I; 
co-
sA-
DA-

.. : 13,30; 15.45: 18; 20.
• Ultima noapte de dragoste : 
FERENTARI — 15.30; 1».
«Bună seara. Irtna s PACEA — 
15,30; 17,30: 19.30.
• Pe aripile vlntulul : riDREAS- 
CA — 9: 14; 18,15. FLAMURA — 
9.30; 14.15: 18.30.
• Titanic vals I VIITORUL — 
15.30: 17,30; 19.30.
• Abba I POPULAR — 15.»: 17,»: 
19.K.

vremea
Ttmpul probabil pentru zilele de M, 

PI și 28 septembrie, tn țară : Vreme 
In curs de Încălzire ușoară. Cer varia
bil cu unele Innorări In vestul si su
dul tării, unde izolat va ploua slab.

• RADIOHARTA GA
LACTICĂ. In urma unor cer
cetări comune, realizate de oa
meni de știință din U.B.S.S., 
R.F.G., S.U.A. și Suedia, a pu
tut fi realizată radioharta gala
xiei 3C84. După cum a relevat. 
Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției T.A.S.S., 
conducătorul părții sovietice a 
programului, Leonid Matvienko, 
elaborarea hărții respective are 
o mare însemnătate pentru stu
dierea naturii obiectivului pro- 
priu-zls și pentru cunoașterea 
problemelor balanței energetice 
a UniversuluL Următoarele cer
cetări vor duce, probabil, la cu
noașterea unor procese și feno
mene care se petrec în nucleele 
corpurilor cosmice, a adăugat el.

teatre
• Teatrul Național (sala mică): 
Cavoul de familie — 19,30.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului): 
Concert-spectacol susținut de An
samblul de cintece și dansuri al 
Universității „Brigham Young" 
(S.U.A.) — 20.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
O scrisoare pierdută — 19.30. (sala 
Grădina Icoanei) : Infidelitate
conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu stnt Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul Foarte Mi® : Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul Giulestl (sala Majestic)! 
Povestea unei iubiri — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.», (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La flntlna dorului — 
18,».
• Teatrul „Ion Creangă" : Vre
mea dragostei — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Jocuri 
de poeți, jocuri de copil — 17.
• Circul București : Circul urși
lor polari — 19.30.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
intre 16 șl 28 de grade, iar minimele 
noaptea vor oscila Intre 3 șl 13 grade. 
Dimineața șl seara ceată slabă. In 
București t Vreme in curs de Încălzire 
ușoară. Cer variabil. Temperaturile 
maxime vor urca ziua ptnă la 22—24 da 
grade șl vor cobor! noaptea ptnă la 
10—12 grade. (Margareta Struțu. me
teorolog de serviciu).

In viitor, la experiment vor 
participa și oameni de știință 
din Anglia și Australia.

• „MINA" DIN GOL

FUL TOKIO. Conținutul tn 
substanțe toxice și mal ales în 
metale grele al apelor golfului 
Tokio a înregistrat o ușoară scă
dere, anunță serviciile speciali
zate nipone. Menite a combate o 
poluare foarte accentuată, măsu
rile luate și-au limitat totuși 
efectele Ia zona din imediata 
apropiere a capitalei, restul re
giunii de coastă continuind să 
fie grav afectată de acest feno
men. Cercetări și măsurători au 
dezvăluit că apele reziduale 
au transportat de-a lungul ani

natului mondial de fotbal, echipa Is- 
landel a furnizat o surpriză, intre- 
cind reprezentativa Turciei cu sco
rul de 3—1 (1—0). Pentru învingători 
au marcat Gudlangsson, Gudmundsson 
și Thordarson. Golul gazdelor a fost 
înscris de Fatlh, din lovitură de 
la 11 m.

de fotbal reprezentativele Ungariei 
și Spaniei Partida >-a încheiat la 
egalitate 2—2 (1—1).

★
Reprezentativa de fotbal a Suediei 

a învins, intr-un meci amical desfă
șurat la Burgas, selecționata Bulga
riei cu scorul de 3—2 (0—1).

Sancțiune dictată de U.E.F.A.
disciplină a Uniunii 
fotbal a sancționat

Comisia de 
europene de 
clubul englez West Ham United din 
Londra cu suspendarea pe două 
etape a terenului propriu, pentru 
oomportarea nesportivă â suporte
rilor săi lâ meciul din „Cupa cupe-

lor* disputat la Madrid, cu formația 
Castilia.

în această situație și tn cazul că 
apelul făcut de echipa britanică va 
fi respins, meciul retur cu Castilia 
se va juca probabil la Sunderland.

PIATRA NEAMȚ - ORAȘ AL TINEREȚII
(Urmare din pag. I)
ce-și Încep imperiul chiar 
de la marginile orașului 
Mai sînt apoi două hidro
centrale. Din cele 12 hidro
centrale aparținind salbei 
de pe Bistrița, două se 
află pe teritoriul munici
piului. Mai sint apoi fa
brica de tricotaje, fabri
ca pentru materiale de con
strucție, fabrica de lapte 
praf, un combinat avicol o 
întreprindere forestieră.

Cu o asemenea dotare 
industrială și potrivit prin
cipiilor construcției socia
liste din România (dezvol
tarea industrială este re
sortul, mijlocul direct de 
transformare a vieții soci
ale), orașul, ca oraș, n-ar fi 
putut nicicum să rămînă in 
vechile sale volume și ti
pare. Astfel incit vorbim 
astăzi, după trei decenii, 
despre un cu totul alt oraș. 
Numai din 1960 și pînă azi 
s-au construit mai mult de 
20 000 de apartamente. Și, 
desigur, nu doar aparta
mente, cl multe altele din
tre cele necesare unui oraș 
cu o structură modernă. 
Casă de cultură și teatru.

cinematografe și licee, școli 
generale și grădinițe, ma
gazine mari și mici (o 
rețea comercială amplă 
și aproape integral nouă), 
hoteluri și restaurante, spi
tale (cel județean e de-a 
dreptul impresionant), poli
clinici, dispensare, apoi bu
levarde moderne, spații 
verzi cu o foarte chibzuită 
dispunere...

Despre destinul actual și 
viitor al municipiului, pri
marul său, tovarășul Vasile 
Bălan, ne spune :

— Se construise ceva și 
înainte, dar, dacă ar fi să 
ne imaginăm un grafic al 
dezvoltării urbanistice, să
geata ar țlșni în sus, ver
tiginos, după 1966, cînd a 
fost aici tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în acest inter
val, de aproape un deceniu 
și jumătate, producția in
dustrială a municipiului a 
sporit de zece ori. Tot pe 
atît a crescut și numărul 
noilor locuri de muncă. 
Piatra Neamț avea ceva 
mai mult de 20 000 de lo
cuitori. Azi are peste 
100 000. Structura socială și 
profesională a acestei popu
lații a marcat și ea saltul

calitativ corespunzător: • 
un oraș de muncitori.

— Și, desigur, o creștere 
pe plan spiritual.

— In trecut, singura mln- 
drie culturală a orașului 
era că fusese locul de baș
tină al cîtorva personali
tăți culturale, Intre care 
Alecu Russo, Calistrat Ho
gaș, Gavril Galilescu, Las- 
căr Vorel și alții. Azi sa 
mindrește cu o intensă ac
tivitate culturală. E cunos
cut in țară și prețuit pen
tru ținuta artistică a spec
tacolelor sale Teatrul tine
retului din Piatra Neamț. 
Avem apoi o amplă mișca
re artistică da amatori, cu 
manifestări prestigioase, 
cum sînt „Vacanțele muzi
cala la Piatra Neamț", 
„Bienala de artă plastică 
Lascăr Vorel" și, desigur, 
masiva participare la „Cin- 
tarea României".

Ce gîndesc despre orașul 
lor cîțiva dintre locuitori : 

Aurica Vizitiu : „Și local
nicii, ca și cei veniți de 
prin alte părți, spun că alt 
oraș ca acesta nu mai exis
tă. Poate că exagerează pu
țin. Este dreptul lor, pen
tru că la dezvoltarea ora-

șului au pus șl el serios 
umărul".

Constantin Sauciuc, mais
tru montor : „Cind trăiești 
într-un oraș ca al nostru, 
cînd îl vezi cum crește an 
de an, te simți îndemnat să 
faci și tu tot ce-ți stă in 
puteri pentru înflorirea Iul. 
Iar noi 
tem".

Mihai 
„Orașul 
o urbe 
domoale. Orașul bătrlneții 
mele e un oraș al tinereții, 
o cetate a industriei noi, al 
unei vieți dinamice. Totul 
s-a înnoit, vechile mahala
le și metehne au dispărut, 
altul e orașul, alții sînt 
oamenii. Nu am nici un fel 
de nostalgii. Sînt fericit în 
acest nou șl fermecător 
oraș".

Cînd locuitorii unul oraș 
au asemenea sentimente 
față de el, trebuie să ve
dem tn asta nu doar dra
gostea firească față de lo
cul in care își duc viața. 
Ci și dovada unor virtuți 
deosebite pe care le-a do- 
bîndit străvechea urbe în 
epoca renașterii sale socia
liste.

facem tot ce pu-
Nichita, pensionar! 
tinereții mele era 
a liniștii, a vieții

Pe Dundre, cu motonavele 
„Carpați" și „Oltenița"

Mulți consideri toamna cel mai 
potrivit anotimp al excursiilor. Și nu 
sa înșeală. Temperaturile mai mo
derate, abundența fructelor, bogata 
paletă coloristică a decorului au
tumnal sînt argumente în favoarea 
unor asemenea opțiuni. Noutatea 
acestui sezon și chiar a anului tu
ristic 1980 o constituie croazierele 
organizate de către întreprinderea 
de turism, hoteluri și restaurante 
București pe Dunăre, cu elegantele 
motonave „Oltenița" și „Carpați".

Oferim o succintă prezentare a 
acestor motonave, care vor găzdui 
excursioniștii în țimpul navigației 
pe Dunăre. Construite la Șantierele 
navale de la Oltenița, ele au o ca
pacitate de 225 locuri flecare, un 
deplasament de 838 t, lățimea de 
14 m, lungimea de 83,2 m. Iar pro
pulsia este asi
gurată de 3 mo
toare a 600 CP. 
Navele elegante, 
cu pereți căptu
șiți, dispun de 
club, sală de mu
zică, două săli de 
restaurant cu rin
guri de dans, sa
lon de frizerie-coafură ș.a. Siste
mul de izolare termică șl instala
ția de aer condiționat asigură o 
temperatură constantă plăcută, iar 
dotarea de specialitate oferă con
fortul și securitatea deplină a că
lătoriei.

Cit privește traseul șl programul 
excursiei — acestea pot fi fragmen
tate in două părți distincte : par
cursul cu autocarele și navigația 
propriu-zisă. Programul începe noc
turn — plecarea fiind stabilită la 
ora 20,00 din fața hotelului Inter
continental. Se parcurge traseul 
București — Giurgiu cu autocarele, 
îmbarcarea pe vas are loc in jurul 
orei 24,00 și se pornește in amonte 
spre Moldova Veche.

După primii 60 km se vede loca
litatea Zimnicea, clndva un orășel 
mic a cărui singură celebritate era 
de natură geografică : cel mai su
dic punct al țării, astăzi un oraș 
nou, renăscut. Dincolo, pe malul 
bulgar, se află localitatea Șiștov, cu 
Întreprinderi de industrie alimenta
ră și un institut de științe econo
mice.

Peste mai bine de două ore încep 
să se zărească alte așezări. Nu de
parte de confluența Oltului cu Du
nărea apare Tr. Măgurele, care în 
timpul împăratului Constantin cel 
Mare se numea Nicopolis Minor, 
pentru a se deosebi de orașul de pe 
celălalt mal, Nicopolis Major, locul 
cunoscutei bătălii din 1396, cînd 
Baiazid Fulgerul Înfrunta „toată 
floarea cea vestită a întregului 
Apus". Mai departe, dar țot pe ma
lul românesc, se află comuna Is
laz al cărei nume este legat de în
ceputurile revoluției de Ta 1848.

Orașul Corabia, situat pe malul 
sting al fluviului, intre km 629—630, 
a devenit de-a lungul anilor un port 
specializat. La numai cițiVa kilo
metri distanță, mica localitate por
tuară Celeiu amintește de vechea 
așezare dacică Sucidava. De aici, de 
la capătul drumului Oltului, por
neau spre sudul grecesc mari can
tități de mărfuri, mai ales cereale. 
In timpul împăraților Deoclețian șl 
Constantin, Sucidava devine un pu
ternic punct militar de control șl 
probabil in intenția reocupării Da
ciei se construiește aici o cetate 
In anul 328 și un pod de piatră. La 
Calafat alte amintiri istorice nu
meroase. Atestat in documente Încă 
la 5 mai 1424 de către Dan Voevod, 
va deveni un memorabil 
tei antiotomane.

Invitații ale 
toamnei turistice

loc al lup- 
fost rănit 
Vladimi- 

pe cînd 
împotriva 
și tot de 
vor trage 

) salve de 
anun-

Aici a 
Tudor 
res cu 
lupta 
turcilor 
aici se 
primele 
tun, care 
țau independența 
cucerită la 9 mai 
1877. Acostarea în 

portul Drobeta-Turnu Severin în
cheie o primă etapă a excursiei.

Dimineața celei de-a 3-a zile 
oferă participanților posibilitatea 
cunoașterii Văii Cernel în decor de 
toamnă. Traseul va fi străbătut cu 
autocarele și cuprinde popasuri la 
hidrocentrala Porțile de Fier, la 
noua așezare a Orșovei șl în sta
țiunea Băile Herculane. In aceeași 
zi, după-amiază, continuind călăto
ria pe Dunăre, se traversează ba
rajul hidrocentralei prin ecluze. 
Este un moment impresionant al 
navigației care rămîne în amintirea 
celor care-1 trăiesc. Apoi se re
vede Orșova, dintr-un alt unghi, de 
pe apă. La km 964,5, Tabula Traianl 
glorifică construirea drumului ro
man de-a lungul Dunării.

După ce se trece prin Cazanele 
Mici, fluviul devine din nou liniștit, 
pentru ca in dreptul unei noi strîn- 
sori a munților nava să pătrundă 
în defileul Cazanelor Mari. Apoi 
nava ajunge la Drencova, denumire 
devenită familiară din buletinul co
telor apelor Dunării.

Călătoria continuă. In dreptul 
localității Moldova Veche, situată 
pe locul fostei așezări romane Mu- 
dava, vasul face cale întoarsă, re- 
luind navigația, de data aceasta în 
aval, spre Giurgiu.

Filmul traseului urmat în această 
inedită excursie reprezintă numai o 
latură a programului, care mai cu
prinde seri de dans in salonul ba
rului, după-amieze de cafe-concert, 
concursuri, jocuri amuzante. Din 
portul Giurgiu, drumul spre Bucu
rești se parcurge cu autocarele și 
se Încheie pe același platou din fața 
hotelului Intercontinental.

lor în golf numai puțin de 21 000 
tone zinc, 5 300 tone crom, 4 500 
tone plumb, 3 400 tone cupru, 
600 tone nichel.

• PENTRU SALVA
REA IBISULUI NEGRU 
autoritățile marocane au întoc
mit un plan ce-și propune nu 
numai protejarea acestei păsări 
devenite extrem de rare, ci a 
întreg spațiului natural in care 
ea trăiește, tn zone întinse unde 
se mai întîlnesc exemplare de 
ibis negru vor fi înființate 
parcuri și rezervații naturale.
• „CARTEA GALBE

NA" dat® publicității tn aceas
tă vară de către Organizația 
Mondială « Sănătății (O.M.S.)

relevă că holera a continuat să 
se răspîndească In 1978, an în 
care au fost înregistrate 75 000 
cazuri in 40 de țări ale lumii — 
față de 60 000 cazuri în 32 de 
țări, in 1972. In toate cele 8 țari 
nou afectate această gravă boală 
și-a făcut apariția în 1978, con- 
semnîndu-se astfel cea mal ver
tiginoasă răspîndire după 1970.

• COLINA MONT
MARTRE IN ATENTIA 
EDILILOR. Pe colina Mont
martre din Paris, devenită cele
bră datorită atracției pe care a 
reprezentat-o, și o reprezintă

Încă, pentru artiștii plastici și 
turiștii de pretutindeni, vor fi 
întreprinse acțiuni de consoli
dare a terenului pentru a îm
piedica o scufundare a acestuia. 
Autoritățile municipale au apro
bat un credit de 21 milioane 
franci în acest scop, lucrările 
fiind eșalonate pe mai mulți 
ani. Clădirile din zonă au fost 
construite fie deasupra unor 
foste cariere, fie in zone unde 
apa freatică este la mică adîn- 
cime, ceea ce le pune in pericol 
existența. Planul elaborat de 
specialiștii francezi prevede. 
Intre altele, umplerea unor go
luri din sol, fiind stabilite deja 
„zonele de urgență*.

• CERCETĂTOR PRE
COCE. In cadrul unei confe
rințe științifice organizate de 
Institutul de medicină din Vla
divostok, elevul Serghei Gutni- 
kov a prezentat, In primăvara 
acestui an, referatul privind in
fluența preparatelor medicale 
din plante de mare. Curînd 
după aceea, Institutul de chi
mie al Centrului din Extremul 
Orient al Academiei de științe a 
U.R.S.S. a acceptat publicarea 
unui articol despre posibilitatea 
obținerii hormonului tiroidei din 
alge, unul din autori fiind Ser
ghei, care a obținut, tot tn 
acest an, locul trei la un con
curs de lucrări studențești. In 
vîrstă de 12 ani, Serghei Gutnl- 
kov frecventează de trei an* 
cercurile „Tînărul medic* și

„Tînărul biolog" de pe lingă ca
tedrele unor Institute de învăță- 
mint superior, care îi ajută pe 
tinerii absolvenți al școlilor 
medii tn alegerea profesiunii și 
In dobîndirea de experiență in 
munca de cerifetare. Specialiștii 
apreciază ca" Serghei nu este 
ceea ce șe consideră, în aseme
nea cazuri, „un copil minune". 
Ceea ce ÎI deosebește de alți 
elevi este marea curiozitate și 
putere de muncă.
• CĂLĂTORIE TEME

RARĂ. O tentativă de traver
sare a Pacificului jdntr-o barcă 
cu visle va fi Întreprinsă de că
tre Peter Bird din Marea Brita- 
nle, de meserie fotograf, care, 
joi sau vineri, în funcție de 
condițiile meteorologice, va pă
răsi litoralul californlan. El in

tenționează ca, după parcurge
rea unei distanțe de aproxima
tiv 13 000 kilometri, să ajungă 
in portul Brisbane din Austra
lia. Ambarcația sa, special con
struită pentru o astfel de călă
torie temerară, este „Britannia- 
2“, aceeași cu care Bird a tra
versat Atlanticul de la est la 
vest, in 1974.
• MALARIE MOR

TALĂ. Autoritățile sanitare 
indiene au anunțat apariția tn 
statele din nord-estul țării a 
unei forme de malarie cu dez- 
nodămint fatal. Această gravă 
maladie, rezistentă la tratamen
tul clasic pe bază de chinină, 
atacă creierul, sistemul nervos; 
ea provoacă convulsii, paralizie, 
comă și, tn cele din urmă, moar
tea.



Manifestări consacrate RomânieiROMÂNIA-ZIMBABWE 
pe temelia bunelor relații de prietenie și solidaritate, 

ample perspective de dezvoltare a colaborării multilaterale
Orientarea statornică a politici! ex

terne a României socialiste spre 
intensificarea legăturilor de priete
nie, solidaritate și colaborare cu ti
nerele state ce au pășit pe calea 
evoluției de sine stătătoare, cu toa
te țările tn curs de dezvoltare și-a 
găsit o nouă șl semnificativă confir
mare In aceste zile, cind țara noastră 
are ca oaspeți soli al poporului eroic 
Zimbabwe : la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în 
România tovarășul Canaan Sodindo 
Banana, președintele Republicii Zim
babwe, împreună cu tovarășa Janet 
Banana.

Avînd loc la numai cîteva luni după 
proclamarea independenței tînărului 
stat african dintre Zambezi șl Limpo
po, această primă vizită a președin
telui Republicii Zimbabwe constituie 
un motiv de deosebită satisfacție 
pentru poporul român, care nutrește 
o sinceră șl caldă prietenie față de 
poporul Zimbabwe. Profunzimea sen
timentelor sale de solidaritate mili
tantă și-a găsit o vie expresie tn anii 
grei al luptei de eliberare națională, 
cind țara noastră l-a acordat po
porului Zimbabwe un sprijin larg — 
politic, diplomatic, moral și mate
rial, ptnă la obținerea independenței. 
In acea perioadă au fost puse bazele 
unei strînse conlucrări Intre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Na
țională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
un rol deosebit de Important avînd 
In această direcție întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Z.A.N.U., 
Robert Mugabe. Ca o expresie a so
lidarității militante cu poporul Zim
babwe, a sentimentelor de sinceră 
bucurie pentru victoria obținută, 
România a recunoscut noul stat chiar 
din primul moment al creării sale. 
Toate acestea constituie premise trai
nice ale dezvoltării largi a colaborării 
prietenești dintre cele două partide, 
țări șl popoare tn noile oondiții crea
te de proclamarea Independenței 
Zimbabwe. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Vizita pe care o întreprindeți în 
România constituie o ilustrare a ra
porturilor de prietenie și solidarita
te statornicite fntre partidele și po
poarele noastre în anii Îndelungatei 
și grelei lupte de eliberare națională 
dusă de poporul Zimbabwe. In ace
lași timp, considerăm vizita ca o ex
presie a dorinței comune de a dez
volta, In noile condiții, relații de 
colaborare —■ economice, tehnice, 
științifice șl culturale — de a Întări 
continuu solidaritatea dintre țările 
noastre".

Exprimlnd sentimentele de adtncă 
recunoștință, de stimă șl considera
ție ale poporului Zimbabwe față de 
țar* noastră, față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, președintele CA
NAAN SODINDO BANANA decla
ra, la rlndul său : „România s-a si
tuat in fruntea celor ce ne-au spri
jinit In timpul luptei noastre juste 
pentru emanciparea națională. Ne-ați 
acordat sprijin material și moral in 
timpul celor mai grele încercări. 
Principalul merit pentru tot ce s-a

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII

La marginea riului Tapaj os, a- 
fluent al Amazonului, o ceată de 
„garimpeiros" (căutători de aur) 
strecoară de zor prundișul din albie 
prin cîte patru site. Cern fiecare în
cărcătură cu atenția încordată ca să 
descopere firicelele strălucitoare. 
După ce răstoarnă cîte o sită pe gră
mada de pietriș „lucrat", trec la a 
doua investigație, plimbîndu-și deli
cat degetele peste prundișul fără va
loare. Și repetă operația cu site mai 
dese. Acești stranii „bucătari ai a- 
venturii" sînt cu toții țărani rămași 
fără lucru ce-și încearcă norocul 
ca mulți alții aflați in aceeași si
tuație.

Au trecut demult vremurile cînd 
In Amazonia se căuta legendarul El
dorado, dar amatori de înavuțire 
rapidă se pot întilni și astăzi. Este 
suficient să transpire vestea despre 
vreun posibil filon de aur sau de 
concentrații aluvionare, ca la locul 
bănuit să se formeze peste noapte 
un șantier, unde oamenii sapă pă- 
mîntul și-1 cern săptămîni, luni, ani. 
Reflexul unei legende? Ceva mai 
mult : bănuiala mereu vie că un pă- 
mînt care odinioară a avut atît de 
mult aur nu putea să-și fi epuizat 
cu totul dărnicia.

...Și, Intr-adevăr, pămîntul ameri
can a fost cîndva un imens tezaur. 
O arată, intre altele, splendida co
lecție de obiecte aflată în „Muzeul 
aurului" din Bogota. Piese de o 
înaltă valoare artistică, atestînd o în
delungată evoluție în timp a mește
șugului și, implicit, abundența me
talului galben. Sînt doar rămășițe 
care au supraviețuit ca prin minune 
unei „hemoragii" seculare. Aurul a- 
merican își etalează strălucirea în 
lucrări de artă de o bogăție și va
rietate uluitoare în „Palacio Nacio- 
nal" din Madrid. Unele din ele cîn- 
tăresc zeci de kilograme — statui, 
candelabre șl chiar paturi — Incrus
tate frecvent cu diamante de aceeași 
proveniență. Bogății similare sînt a- 
dăpostite la British Museum, în ca
tedralele Lisabonei, la palatul Hof- 
burg din Viena, la Amsterdam și 
Paris.

Bogăție cu orice preț! 
...Iar prețul a fost uriaș

„Omenește de se poate, dar cu 
orice preț să obțineți aur!" — le or
dona regele Ferdinand al Spaniei tri
mișilor săi in Indiile Occidentale, la 
scurtă vreme după ce, pe drumul 
deschis de Columb. soseau primele 
mostre de aur din Lumea Nouă. Ele 
aveau să hărăzească continentului 
poate cea mai mare tragedie din is
toria omenirii. Mai mult ca orice, 
aurul, acest etalon milenar al bogă
ției concentrate, a ațîțat pretutindeni 
lăcomia colonizatorilor, dar nicăieri 
ca în America unde s-au scris cu 
litere de sînge cele mai cutremură
toare pagini din epopeea aurului. La 
primele întîlniri, deocamdată amica

făcut de către Partidul Comunist Ro
mân, de către poporul român pentru 
succesul luptei noastre pentru inde
pendență II datorăm Excelențe! Sale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prieten 
sincer și devotat al poporului Zim
babwe".

Desfășurate in această ambianță 
favorabilă, de caldă prietenie, Înțe
legere și respect reciproc, con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Canaan Sodindo Ba
nana s-au soldat cu rezultate rod
nice, care Iși găsesc reflectarea in 
Comunicatul comun semnat de cei 
doi șefi de stat. Pornind de la posi
bilitățile ample pe care le oferă eco
nomiile României și Zimbabwe, con
vorbirile au evidențiat dorința co
mună de a extinde colaborarea reci
proc avantajoasă pe cele mai diverse 
planuri. în acest sens, o semnificație 
deosebită are hotărîrea, relevată și 
în Comunicatul comun, de a acționa 
pentru înfăptuirea măsurilor deja 
inițiate, care să ducă la o creștere 
substanțială a comerțului, Ia promo
varea și adînclrea cooperării in pro
ducție, mai ales prin crearea de so
cietăți mixte în sectoarele agricultu
rii, mineritului, geologiei, industriei 
prelucrătoare șl transporturilor. Co
respunzător acestor deziderate, în 
timpul vizitei au fost semnate două 
Importante acorduri — unul comer
cial șl un altul de cooperare econo
mică și tehnică, alcătuind laolaltă 
un cadru juridic favorabil promo
vării relațiilor economice. Totodată, 
In interesul sprijinirii eforturilor po
porului Zimbabwe de reconstrucție 
națională și consolidare a Indepen
denței, au fost examinate posibilită
țile de extindere a colaborării în do
meniile invățămîntulul și formării 
cadrelor, al sănătății. Un rol impor
tant în întărirea legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări și po
poare il are dezvoltarea relațiilor de 
solidaritate tradițională dintre P.C.R. 
și Uniunea Națională Africană Zim
babwe (Z.A.N.U.), dintre organizațiile 
de tineret, obștești șl sindicale din 
România șl Zimbabwe.

In cadrul convorbirilor, un loc im
portant l-a ocupat examinarea si
tuației Internaționale, ambele țări 
fiind preocupate de înrăutățirea cli
matului politia mondial, fapt de na
tură să pună fn pericol pacea, inde
pendența și suveranitatea popoare
lor. Atît România, cit șl Zimbabwe 
apreciază insă că, cu atit mal mult 
In actualele condiții, se impune in
tensificarea eforturilor tuturor state
lor șl popoarelor, ale tuturor forțe
lor Înaintate pentru eliminarea po
liticii imperialiste, pentru a împie
dica agravarea situației internațio
nale și a determin* reluarea și con
tinuarea cursului spre destindere, 
prin respectarea strictă a principiilor 
noi de relații, a dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă și inde
pendentă.

Trecerea in revistă • evoluției si
tuației Internaționale a pus in evi
dență Identitatea pozițiilor celor 
două țări cu privire la necesitatea 
de a se acționa pentru soluționarea 
tuturor diferendelor, a stărilor de 
încordare și conflict din diferite zone 
ale globului pe cale pașnică, prin 

le, „pieile roșii" ofereau prietenește 
„fețelor palide" obiecte de aur in 
schimbul mărgelelor de sticlă colo
rată și altor nimicuri atrăgătoare. 
Oricît de inechitabil, era încă un 
schimb voluntar, curmat însă foarte 
curind de gloanțele conchistadorilor, 
care nU înțelegeau să se încurce cu 
mărunțișuri cind dorința lor nestăvi
lită, însăși rațiunea de căpătîi a mi
siunii lor era să-și însușească tot 
aurul „sălbaticilor".

începutul îl face Hemân Cortâs, 
cuceritorul imperiului aztec, primit 
cu onoruri Înalte de împăratul Moc
tezuma, pe care-1 ucide pentru a-1 
jefui tezaurul și pentru a-i demora
liza pe supuși. Cortes și cel 400 de 
aventurieri ai săi, înarmați și cu 
tuhuri, pornesc la prădarea capitalei 

MOMENTE DRAMATICE 
DIN ODISEEA AURULUI

aztece — Tenochtltlan, ca apoi să o 
ardă din temelii. în același stil pro
cedează și Francisco Pizarro, care, 
tot prin viclenie, îl ia prizonier pe 
suveranul incașilor, Atahualpa. Pen
tru a-și recîștiga libertatea, acesta se 
învoiește ca, drept răscumpărare, să-și 
umple cu aur încăperea unde era în
chis (ea număra 22 picioare pe 17 pi
cioare), pînă la înălțimea la care putea 
el să ajungă și, de asemenea, să umple 
cu argint o încăpere mai mică. După 
calculele specialiștilor, oferta ar va
lora în zilele noastre cel puțin 80 
milioane de dolari, cel mai mare 
preț de răscumpărare pe care l-a 
cunoscut Istoria. Prețul s-a plătit, 
dar prizonierul... a fost splnzurat.

Nu se va ști niciodată precis cit 
aur și argint gata prelucrat au reu
șit să prade primele valuri de cuce
ritori, dar, din mărturiile epocii șl 
din cercetările ulterioare, rezultă că 
a fost vorba de cantități imense, căci 
pe teritoriul ambelor imperii amin
tite acumulaseră metale prețioase și 
citeva civilizații mal vechi decît cele 
confruntate cu conchista.

Un război nedeclarat 
ce durează de secole
Jafului inițial Ii urmează jaful sis

tematic. Desigur, el cuprinde multe 
metale, esențe prețioase de lemn, 
alte bogății, dar între ele aurul și 
argintul au ocupat totdeauna un loc 
special, de unde și grija coroanei din 
metropolă de a-și rezerva, la în
ceput, jumătate din cantitatea extra
să, din aluviuni sau zăcăminte nou 
descoperite. în cea mai mare parte, 

tratative intre părțile Interesate. A- 
ceasta cu «tlt mal mult cu cit ade
sea, In asemenea confruntări, sint 
atrase șl țări In curs de dezvoltare, 
eforturile șl resursele lor fiind de
turnate de la destinația lor firească, 
aceea de a servi scopurilor dezvoltă
rii economice și sociale.

In cursul convorbirilor s-a acordat 
o atenție deosebită problemelor sub
dezvoltării, apreciindu-se că lichi
darea acestui fenomen constituie una 
din problemele fundamentale ale 
lumii contemporane. Este știut că în 
negocierile internaționale în acest 
sens nu s-au înregistrat progrese 
semnificative, ceea ce, după părerea 
ambelor țări, reclamă adoptarea în- 
tr-un cadru multilateral a unor mă
suri ferme, concrete. Cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat pentru adoptarea 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a strategiei internaționale 
pentru dezvoltare în deceniul ’80 și 
a lansării negocierilor globale In ve
derea edificării noii ordini economica 
internaționale.

Una din ideile esențiale puse În 
evidență în cursul convorbirilor este 
aceea a interdependenței dintre 
securitatea și pacea de pe continen
tele pe care se află situate Româ
nia și Zimbabwe, relevîndu-se In 
această direcție faptul că înfăptuirea 
securității europene ar exercita o in
fluență pozitivă asupra climatului 
politic de pe alte continente, asupra 
păcii, securității șl destinderii în în
treaga lume. In același timp, în ca
drul amplului schimb de păreri asu
pra situației internaționale a fost 
subliniată necesitatea limitării și 
opririi cursei înarmărilor, a realiză
rii unor măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, a intensificării eforturilor 
pentru realizarea unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu, a creșterii rolului O.N.U. in 
viața internațională.

Referindu-se la situația de pe con
tinentul african, cele două părți 
și-au reafirmat convingerea că vic
toria obținută de poporul Zimbabwe 
și crearea noului stat vor exercita 
o puternică lnrîurire asupra evoluții
lor din această regiune a lumii. In 
acest cadru a fost subliniată cerința 
urgentă a asigurării independenței 
Namibiei, respectîndu-se dreptul po
porului namiblan de a-șl alege liber 
calea dezvoltării, potrivit aspirațiilor 
și intereselor sale naționale. Tot
odată, România șl Zimbabwe și-au 
exprimat sprijinul activ pentru lupta 
dreaptă a populației majoritare din 
R.S.A. în vederea eliminării politicii 
de apartheid și discriminare rasială, 
pentru lichidarea totală a politicii de 
dominație imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistă.

Prin rezultatele sale de ansamblu, 
vizita în țara noastră a președintelui 
Canaan Sodindo Banana se înscrie, 
fără îndoială, ca o contribuție im
portantă la extinderea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
reciproc avantajoasă, corespunzător 
voinței popoarelor român și Zim
babwe do dezvoltare liberă și inde
pendentă, cauzei progresului, păcii și 
destinderii în lume.

Nicolae N. LUPU

prin instituirea muncii forțate a in
dienilor. Cu toate că moartea prin 
împușcare sau ștreang a dăinuit de-a 
lungul întregii perioade de domina
ție colonială, de la un timp ea al
terna cu moartea organizată biro
cratic, tuberculoza și silicoza func- 
ționînd ca aliați ai sistemului de 
spoliere. De la Potosi, stăpinitorii co
loniali au extras atita argint, incit, 
ne asigură unii cunoscători, din el 
s-ar fi putut construi un pod pînă 
la Madrid. Dacă e greu de spus cit 
de credibile sînt calculele acestea, 
rămîne cert că munții Boliviei și 
Perului sînt presărați cu oasele a 
sute de mii sau milioane de „mi- 
tayos" (indieni supuși la muncă for
țată), care au extras timp de veacuri 
argint întru prosperitatea și gloria 

capitalismului vest-european. Din 
cele opt milioane de indieni, cîți 
trăiau pe actualul teritoriu al Boli
viei înaintea conchistei, la proclama
rea independenței, în 1825, mai ră
măseseră un milion și jumătate. 
Chiar și azi populația țării rămîne 
considerabil mai mică — circa 6 mi
lioane locuitori — decît la începutul 
veacului al XVI-lea. Sute de mii de 
vieți au fost secerate la Cerro Rico 
și în alte cîteva locuri, după cum 
ulterior minele de cositor au devo
rat și — sub controlul monopoluri
lor transnaționale — continuă încă 
să devoreze zeci de mii de „mitayos" 
ai zilelor noastre. De fapt, minele 
au suprimat pe acele meleaguri mai 
multe vieți decît războaiele, ele 
echivalînd cu un fel de război ne
declarat ce durează de secole.

Carate și spînzurători
Localitatea braziliană Ouro Preto 

nu este astăzi decît un modest burg 
provincial, cu case în stil colonial 
portughez, conservate ca relicve isto
rice. Dar vreme de un secol, între 
1700 și 1800, Ouro Preto a fost ca
pitala mondială a aurului : s-au ex
tras cam 1 500 000 kg. aproape jumă
tate din producția lumii. începînd 
din 1724, metalului galben i s-au 
adăugat diamantele, descoperite aici 
in cantități atît de mari, incit au 
provocat un reviriment drastic la 
bursa din Amsterdam.

Așa cum a populat vestul nord- 
american, Labradorul, Australia și 
nordul siberian, aurul, ca șl diaman
tele, a instalat în pustiul demografic

Necesitatea înfăptuirii unor măsuri 
concrete de dezarmare 

subliniată in dezbaterile generale de la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Ilie 

Șerbănescu, transmite : Necesitatea opririi cursei inarmărilor și tre
cerea Ia măsuri concrete de dezarmare — ca bază a eliminării încor
dării și a îmbunătățirii situației ii 
trată a intervențiilor din cea de 
cadrul sesiunii ordinare a O.N.U.

Ceea ce trebuie să îngrijoreze cel 
mai mult omenire* În momentul de 
față — a apreciat, in cuvîntul său, 
ministrul de externe filipinez, Car
los Romulo — sînt impasul in pri
vința limitării armamentelor nu
cleare, progresele nesemnificative In 
domeniul reducerii reciproc echi
librate a forțelor militare. Nici
odată omenirea nu a acumulat o ase
menea cantitate de arme cu o ase
menea capacitate distructivă, a spus 
vorbitorul, adăugind că trebuie 
să învățăm din istorie, care ne 
arată că, de fiecare dată cind efor
turile de dezangajare au eșuat, s-a 
ajuns la conflicte deschise și 
tragice.

In intervenția sa, consacrată In 
cea mai mare parte problemelor 
dezarmării, ministrul afacerilor ex
terne sovietic, Andrei Gromîko, a 
solicitat înscrierea pe agenda sesiunii 
a punctului intitulat „Măsuri urgen
te pentru reducerea pericolului de 
război", expunind propunerile Uniu
nii Sovietice pe această temă, for
mulate și în proiectul de rezoluție 
înaintat spre adoptare : statele par
ticipante la grupări militare să se 
abțină de la lărgirea acestora, iar 
cele neparticipante să se abțină de la 
o aderare la asemenea grupări ; sta
tele, și în primul rînd membrii per- 
manențl ai Consiliului de Securi
tate, să se angajeze că nu vor spori 
(începînd de la o dată convenită, de 
pildă, de la 1 ianuarie 1981) forțele 
armate sau arsenalele lor militare, 
ca prim pas spre reducerea ulteri
oară a acestora ; țările nucleare să 
facă declarații solemne similare 
privind neutilizarea armelor nuclea
re împotriva statelor nenucleare, 
aceste declarații putînd fi întărite 
prin decizii ale Consiliului de Secu
ritate ; convenirea unui acord asupra 
unui tratat internațional privind 
interzicerea completă și generală a 
experiențelor nucleare, ca un prim 
pas în această direcție țările nu
cleare putindu-se angaja să sisteze

În favoarea întăririi colaborării intre țările 
din sudul Africii

Declarațiile premierului Robert Mugabe
SALISBURY 24 (Agerpres). — In 

cadrul unui discurs rostit In Camera 
Superioară a Parlamentului țării, 
primul ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, a reafirmat 
solidaritatea cu lupta popoarelor opri
mate din sudul Africii. El a con
damnat sistemul Inuman de apartheid 
și politica represivă promovate de 
regimul rasist de la Pretoria. Gu
vernul Zimbabwe — a arătat primul 
ministru — sprijină cu fermitate lupta 
pentru independență dusă de poporul 
din Namibia, sub conducerea avan- 
gardel sale — Organizația Popdăulul 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Este necesar să fie recunoscut drep
tul la libertate și la autodeterminare 
pentru poporul namibian — a subli
niat Robert Mugabe, relevînd că 
R.S.A. trebuie să se supună rezolu
ției Consiliului de Securitate al 
O.N.U. in această problemă.

din interiorul Braziliei o viață in
tensă. Ouro Preto ajunsese să aibă 
100 000 de locuitori — cind actualul 
colos Săo Paulo era mai curind un 
sat — în marje parte sclavi negri 
aduși din Africa spre a compensa 
împuținarea indienilor răpuși de 
foamete, boli și persecuții.

împreună cu negustorii britanici, 
curtea regală * Portugaliei a acapa
rat maximum din această bogăție 
fabuloasă. De la bun început se sta
bilise un impozit : o cincime din aur 
revenea coroanei prin „drept divin". 
Dar cum aurul, ca șl pietrele pre
țioase, sînt lucruri ușor escamotabi- 
le, s-a fixat un nivel minim al pro
ducției. Cînd cincimea nu atingea 
acel nivel vital pentru curte, venea 
teroarea : armata era pusă pe picior 

de război, casele percheziționate ziua 
și noaptea, arestările și execuțiile se 
înmulțeau peste „baremul" obișnuit. 
Revoltele, tot mai frecvente, erau 
reprimate sălbatic. Conducătorul 
uneia dintre ele, Felipe dos Santos, 
a fost tăiat în bucăți și lăsat pradă 
corbilor, iar adepții săi spînzurați 
cu sutele. S-a ajuns chiar la inter
zicerea atelierelor de bijuterii : totul 
trebuia să ajungă în metropolă.

Dimensiunile jafului: 
de zeci de ori 

cit datoria externă 
a țărilor lumii a treia

Pe la 1800, minele Amerlcil Lati
ne revărsau anual In Europa 40 mi
lioane de dolari In aur șl argint, 
adică de zece ori mai mult decît res
tul lumii. Marele savant și explora
tor german Alexander von Humboldt 
a calculat că, in decurs de 300 de 
ani de dominație colonială spaniolă, 
s-au revărsat din colonii spre Euro
pa occidentală nu mai puțin de șase 
mii de miliarde de dolari in aur și 

Continuarea — într-un număr viitor:
• Tezaurul Lumii Noi — o afacere europeană
• Corsarii în calea galioanelor
• Mușchi ieftini în minele apartheidului
• Bursa fabrică și topește carate

itemaționale — au constituit tema cen- 
■a doua zi a dezbaterilor generale din

experiențele respective pe o peri
oadă de un an.

Dezarmarea — a apreciat ministrul 
de externe *1 Japoniei, Masayoshi 
Ito — este indispensabilă pentru 
asigurarea păcii Internaționale. Re- 
afirmînd poziția țării sale de a nu 
deveni o putere militară, Ito a de
clarat că Japonia va participa activ 
la pregătirea corespunzătoare a ce
lei de-a doua sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, In spiritul exi
genței ca aceasta să marcheze pași 
efectivi pe calea stopării și redu
cerii cursei Înarmărilor.

Knut Frydenlund, ministrul de ex
terne al Norvegiei, a relevat că țara 
sa este favorabilă unor acțiuni care 
ar putea contribui la declanșarea 
procesului dezarmării, cum ar fi ra
tificarea Acordului S.A.L.T.-II și 
convocarea unei conferințe asupra 
dezarmării In Europa, căreia i-ar 
reveni sarcina să adopte măsuri 
capabile să Înlăture neîncrederea de 
pe continent. Pronunțîndu-se pen
tru adoptarea unor măsuri concrete, 
menite să contribuie la creșterea 
eficienței O.N.U., el a arătat, în con
text, că ultimele două conferințe 
organizate sub auspiciile Națiunilor 
Unite — sesiunea specială a Adunării 
Generale consacrată noii ordini eco
nomice internaționale și conferința 
de la Geneva pentru verificarea 
aplicării Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare — s-au soldat cu 
„importante declarații de principii 
și programe de acțiune", dar, pînă 
acum, cu „puține și modeste" re
zultate practice.

Popoarele Europei — sublinia, la 
rlndul său, ministrul de externe al 
Finlandei, Paavo Vayrynen — au 
tot interesul să încurajeze o poli
tică de destindere pe plan interna
țional și, în context, toate inițiative’® 
vizînd să promoveze controlul arma
mentelor și dezarmarea pe conti
nent sînt binevenite, întrucît contri
buie nemijlocit la destindere și pace.

Pe de altă parte, primul ministru 
a evidențiat importanța întăririi co
laborării între țările din sudul conti
nentului. Singurul drum sigur pen
tru a lichida dependența de R.S.A. 
îl constituie lărgirea la maximum a 
cooperării regionale — a arătat In 
încheiere vorbitorul.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Reprezentantul la Națiunile Unit* 
*1 Republicii Sierra Leone, George 
Gelag* King, a cerut, in calitate de 
președinte al grupului țărilor africane 
la O.N.U., convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate in legătură 
cu situația din Africa de Sud. Aceas
tă cerere decurge dintr-o rezoluție a 
Conferinței la nivel înalt a O.U.A. de 
la Freetown, care preconizează con
vocarea Consiliului de Securitate plnă 
la 25 septembrie, pentru a examina 
chestiunea sancțiunilor împotriva Re
publicii Sud-Africane, 

argint ! O simplă comparație ar pu
tea înlesni perceperea valorii acestei 
extraordinare bogății : ea întrece de 
două ori valoarea actualului produs 
brut al tuturor țărilor latino-ameri- 
cane — la circa un veac și jumătate 
de la eliberarea de sub dominația 
colonială — și de... patrusprezece ori 
datoria externă a tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare, țări care repre
zintă două treimi din populația glo
bului. Și aceasta dacă oprim calcu
lele privind valoarea aurului la ni
velul anului 1951. Actualizînd, s-ar 
ajunge la cifre de-a dreptul astro
nomice.

După cum se vede, a fost vorba de 
un factor uriaș în acumularea ca
pitalului în Europa vestică, în naște
rea sistemului industrial și al revo
luției industriale, care a îngăduit 
țărilor beneficiare un avans specta
culos reflectat, firește, și in nivelul 
de trai. Și aceasta doar pe seama 
aurului. Or, colonizarea a însemnat, 
deopotrivă, se știe, jefuirea îndelun
gată, deseori pînă la epuizare, a mul
tor altor resurse. Marx scria : 
„Descoperirea zăcămintelor de aur 
și argint din America, nimicirea, în
robirea și îngroparea de vie a popu
lației băștinașe in ruine, începutul 
cuceririi și jefuirii Indiiior Orienta
le, transformarea Africii intr-un ți
nut de vînătoare sistematică împo
triva negrilor — toate acestea ca
racterizează zorile erei producției 
capitaliste", adăugind că a fost vor
ba de „momente principale ale acu
mulării primitive".

Pe cît de profitabilă s-a dovedit 
acapararea aurului pentru colonia
liști, pe atît de puternic a acționat 
ea ca factor de handicapare pentru 
popoarele spoliate. Nu numai prin 
pierderea ireparabilă a unei valori 
colosale ce le-ar fi putut propulsa 
propria dezvoltare (se cuvine să 
menționăm că fostele țări latino- 
americane mari producătoare de aur 
au devenit importatoare), ci și prin 
efectele extrem de nocive ale siste
mului economic, orientat exclusiv în 
funcție de interesele de profit ale 
puterilor coloniale, în speță profila
rea unor întinse regiuni pe extrac
ția minieră destinată dominatorilor. 
De pe urma acelei mutilări — fie 
prin extractivismul mineral, fie prin 
monocultura agricolă — suferă șl 
azi în mare măsură economiile țări
lor din lumea a treia, mai cu seamă 
ale celor din Africa.

Vasile OROS

In diferite țări ale lumii continuă 
să aibă loc numeroase manifestări 
consacrate României.

La Delhi a apărut un volum festiv, 
consacrat țării noastre și relațiilor 
româno-indiene. In deschiderea lu
crării sînt inserate portretul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șl me
sajele de felicitare adresate Asocia
ției de prietenie India—România și 
poporului român de primul ministru 
Indira Gandhi și de alte personalități.

De asemenea, la Delhi a apărut un 
supliment special dedicat României 
de către revista „East European 
Trade". Coperta exterioară pre
zintă imagini din vizitele de lucru 
ale președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Jornal do Brasil" a publi
cat o sultă de articole, însoțite 
de fotografii, privind dezvoltarea 
economică și socială a țării noastre. 
„Toate acestea — scrie ziarul bra
zilian — constituie coordonate ale 
unei politici consecvente, care subor
donează creșterea economică bună
stării cetățeanului, fără deosebire de 
naționalitate. Aceasta explică avintul 
cu care poporul realizează strategia 
Partidului Comunist Român, in baza 
convingerii că scopul eforturilor ii 
constituie ridicarea țării pe o treaptă 
superioară a celei mai avansate ci
vilizații".

La Ankara, In saloanele Galeriilor 
de arte frumoase ale statului, a avut 
loc vernisajul expoziției de artă 
populară românească, de carte și 
discuri — prima manifestare din ca
drul „Zilelor culturii românești" or
ganizate în Turcia. în cadrul expo
ziției de carte, un loc deosebit este 
consacrat operelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl volumelor cu- 
prinzînd lucrările de cercetare în

ATENA: Conferința regionalâ a F.A.O.
ATENA 24 (Agerpres). — La Atena 

continuă lucrările celei de-a XH-a 
Conferințe regionale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură pentru Europa, care 
examinează o serie de probleme ac
tuale ale alimentației și agriculturii 
în statele europene și în țările în 
curs de dezvoltare. In discursurile 
lor, un mare număr de reprezen
tanți ai statelor participante au re
levat, între altele, necesitatea inten
sificării cooperării internaționale și 
a sporirii asistenței pentru țările în 
curs de dezvoltare, astfel încît aces

Luptele dintre trupele iraniene 

și irakiene continuă cu intensitate 
Apel al Consiliului de Securitate adresat guvernelor celor două 

{âri
Agențiile internaționale de presă 

relatează că luptele declanșate ca ur
mare a conflictului dintre Irak și 
Iran au continuat și in cursul zilei de 
miercuri, cu o deosebită intensitate, 
«oldîndu-se cu numeroși morti șl 
răniți șl importante pagube mate
riale de ambele părți.

într-un comunicat al Comandamen
tului forțelor armate Irakiene, men
ționat de agenția France Presse, se 
arată că aviația Irakiană a bombar
dat miercuri mal multe baze militare 
și aeroporturi iraniene. Totodată, 
comandamentul a anunțat că se des
fășoară lupte de-a lungul frontierei 
cu Iranul, trupele irakiene înaintînd

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— în urma unor consultări organiza
te la cererea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, Consiliul de 
Securitate a lansat, printr-o declara
ție a președintelui său, reprezentan
tul Tunisiei, Taieb Slim, un apel 
guvernelor Iranului și Irakului, ce- 
rîndu-le „să se abțină, ca primă mă
sură în vederea rezolvării conflic
tului, de la orice activitate armată 
și de Ja orice acțiune susceptibilă să 
agraveze situația periculoasă existen
tă la ora actuală, pentru a-și regle
menta diferendul lor prin mijloace

E DE PRESA |
scurt

ÎNTREVEDERI LA PHENIAN.
I în cursul convorbirilor desfășurate 

la Phenian intre Kim Ir Sen. se
cretar general al C.C. al Partidu-

I lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și France Albert 

i Rene, președintele Frontului Pro
gresist _ al Poporului, președintele 
Republicii Seychelles, s-a procedat 

. la un schimb de vederi cu privire 
; la modalitățile de extindere a re- 
I lațiilor prietenești și de cooperare 

dintre cele două țări, se arată în co-
I municatul comun dat publicității. 
| Au fost abordate, de asemenea, 

probleme internaționale de interes
I comun.
I PRIMIRE LA BELGRAD. Țvietin 

Miatovici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe

I Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele

I Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. Cu acest prilej s-a relevat 
că se dezvoltă cu succes cooperarea 

. pe multiple planuri dintre cele două 
țări. De asemenea, au fost discuta-

I te perspectivele de cooperare din
tre cele două țări in unele domenii

I economice și au fost abordate o se
rie de chestiuni internaționale ac
tuale. Nikolai Baibakov a fost, de

I asemenea, primit de Dușan Drago- 
savaț, secretarul Prezidiului C.C.

I al U.C.I.
NEOFASCIȘTI ARESTAȚI ÎN 

| ITALIA. Poliția italiană a arestat 
alți șapte neofasciști, în cursul in- 

I vestigațiilor ce se fac în legătură cu 
atentatul comis, la 2 august, la gaia 
din Bologna, atac terorist în care 

■ și-au pierdut viața 84 de persoane. 
Cei șapte, împreună cu alți opt 

I neofasciști aflați deja in detenție, 
sint acuzați de constituire de ban- 

Idă înarmată și de încercare de 
organizare a unei grupări subver
sive.

PROTEST. Reprezentantul perma-
1 nent al Libanului la O.N.U. a adre

sat Consiliului de Securitate un 
nou protest în legătură cu „atacu
rile israeliene continue" asupra su

domeniul chimiei ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Au participat M. Olgacay. secre
tarul general adjunct al M.A.E. turc, 
alte personalități.

La Centrul Internațional de presă 
din Viena, Andreas Berghold, direc
torul general al Agenției austriece de 
presă A.P.A., și Stephan Kukla, 
secretarul general al Asociației de 
prietenie Austria—România, au vorbit 
despre semnificația constituirii pri
mului stat dac centralizat și Indepen
dent, despre lupt* multiseculară a po
porului român pentru independență 
națională și libertate, precum și des
pre realizările contemporane ale 
României socialiste și dezvoltarea as
cendentă a relațiilor de prietenie din
tre România și Austria. Cu acest 
prilej au fost inaugurate o expoziție 
despre cetățile dace din Carpați și 
expoziții de artă prezenttnd lucrări 
ale unor artiști plastici români.

Ambasada României din Montevi
deo a donat Bibliotecii Naționale a 
Uruguayului un set de cărți, printre 
lucrările oferite la loc de frunte aflîn- 
du-se operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrate problemelor 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, politicii de pace șl 
prietenie promovate de țara noastră 
cu toate popoarele lumii.

La inițiativa grupului literar 
„Kairos" și sub auspiciile Fundației 
argentiniene pentru poezie, la Buenos 
Aires, prof. Manuel Serrano Perez a 
conferențiat despre „Lirica româneas
că contemporană", ilustrată cu lectura 
unor poeme reprezentative din opera 
lui Tudor Arghezi, Ion Minulescu, 
Lucian Blaga, Ion Barbu, Nlchlța 
Stănescu, Eugen Jebeleanu.

(Agerpres)

tea să-și poată soluționa complexele 
probleme alimentare și de altă na
tură cu care sînt confruntate, înscri- 
indu-se pe orbita unei dezvoltări 
moderne.

Luînd cuvîntul In dezbateri, re
prezentantul țării noastre a accentuat 
asupra necesității de a se adopta 
măsuri eficiente în fiecare țară în 
curs de dezvoltare pentru creșterea 
producției agroalimentare, precum și 
asupra nevoii ca F.A.O. șl alte or
ganisme de resort să contribuie mai 
activ la Intensificarea cooperării in- 
tereuropene și cu alte țări ale lumii.

spre obiectivele desemnate. Se men
ționează ocuparea mai multor orașe 
iraniene.

Relatind despre evoluția operațiu
nilor militare, agenția iraniană PARS, 
reluată di France Ptesse șl Reuter, 
anunță raiduri ale forțelor aeriene 
iraniene asupra unor obiective din 
Irak, precum și lupte navale. într-un 
comunicat difuzat de postul de radio 
Teheran, Statul Major iranian afirmă 
că aviația iraniană nu a atacat decît 
„baze aeriene și obiective militare in 
interiorul teritoriului irakian și nu a 
luat niciodată drept țintă orașe sau 
instalații civile".

(Agerpres)

pașnice" — informează agențiile 
A.F.P., Reuter și U.PI. Membrii 
Consiliului de Securitate își exprimă 
preocuparea față de faptul că „acest 
conflict se dovedește din ce în ce mai 
grav și poate constitui o gravă ame
nințare pentru pacea și securitatea 
internațională".

Totodată — se spune In declarație 
— ei „sprijină pe deplin apelul pe 
care secretarul general al O.N.U. l-a 
lansat celor două părți la 22 septem
brie, precum și oferta acestuia de 
bune oficii în vederea soluționării 
actualului conflict".

dului Libanului. în scrisoarea sa, 
reprezentantul libanez arată că in I 
urma tirurilor artileriei israeliene 
asupra orașelor Tyr și Sidon două I 
persoane au fost ucise și 23 rănite. | 
De asemenea, aviația israeliană a 
survolat Beirutul în mai multe i 
rinduri, în timp ce forte israeliene 
au pătruns în satul Haddatha și au ' 
distrus o casă aparținind unui ce
tățean libanez.

CONFERINȚA U.N.E.S.C.O. Luînd 
cuvintul in cursul lucrărilor- celei I 
de-a 21-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și . 
Cultură (U.N.E.S.C.O.). care se des
fășoară la Belgrad, secretarul gene- I 
ral al Organizației Unității Africa
ne, Edem Kodjo, s-a referit la o I 
serie de aspecte ale situației inter- | 
naționale actuale, subliniind îndeo
sebi necesitatea eliminării facto- i 
rilor de conflict si rezolvarea justă, I 
echitabilă a problemelor din Africa • 
australă și Orientul Mijlociu. .

PRIMA SONDA INTERPLANE- | 
TARA CONSTRUITA IN JAPONIA 
va fi lansată in 1985, a anunțat un | 
reprezentant nipon la lucrările ce- I 
lui de-al 31-lea Congres internațio- 1 
nai de astronautică, ce se desfășoa- . 
ră la Tokio. Nava spațială este rea- I 
lizată de specialiștii de la Institutul I 
de științe spațiale și aeronautică al 
universității din Tokio. Aparatura I 
este destinată studierii planetei Ve- | 
nus, evoluției cometei Halley, pre
cum și cauzelor și direcțiilor așa- i 
numitelor „vinturi solare'. Nava 
va fi plasată pe orbită cu ajutorul • 
unei rachete de tip „MU-37“, cu 
trei trepte

UN CUTREMUR DE PAMINT de 
4 grade, pe scara japoneză de 7 gra- i 
de. s-a înregistrat miercuri dimi
neața în regiunea centrală a Japo- 1 
Mei. O persoană și-a pierdut viata . 
in orașul Ibaraki, iar la Tokio s-au I 
înregistrat 5 răniți. Au fost afecta- | 
te telecomunicațiile și traficul fe
roviar din zonă, inclusiv cel ur- I 
ban din capitala niponă.
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