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Noi expresii ale sa
tisfacției întregului 
popor față de re
zultatele fructuoase 
ale vizitei întreprin
se de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, în 

R.S.F. Iugoslavia

f

La cules si la celelalte 
lucrări agricole —
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
in unități ale agriculturii și industriei alimentare

. r

toate forțele satelor!

BUCIAVA

BISTRITA-NASAU

CONSTANȚA

Stadiul recoltării porumbului in cooperativele agricole la 28 octombrie

Secretarul general al partidului a examinat la fața locului, împreună 
cu specialiști și cadre de conducere, probleme privind perfecționarea mecanizării 

lucrărilor agricole și dezvoltarea producției de zahăr

întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr din Giurgiumașini agricolePe terenurile C.A.P. Otopeni se analizează calitățile constructive ale unor

In cursul zilei de marți, 28 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a examinat la fața locului, pe teren, in cadrul unor 
vizite de lucru, stadiul înfăptuirii unor importante măsuri menite sa 
impulsioneze progresul tehnic, să asigure dezvoltarea intensivă a producției 
in domenii economice de primă însemnătate.

Sub semnul acestor preocupări s-au desfășurat și analizele efectuate 
marți in domeniul perfecționării mecanizării agriculturii și in ce privește 
dezvoltarea producției de zahăr, vizitele de lucru, prin caracterul lor con
cret, prin concluziile desprinse in cadrul dialogului purtat cu specialiștii, cu 
cadre de conducere, reflectind o dată mai mult stilul de lucru direct, efi
cient al secretarului general al partidului, grija sa deosebită pentru bunul 
mers al activității in toate domeniile, pentru înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a hotărîrilor Congresului al XII-lea privind dezvoltarea economiei 
naționale, creșterea producției materiale și, pe această bază, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al întregului popor.

Miculescu, viceprim- 
guvernului, ministrul 
industriei alimentare, 
ministrul industriei 

de mașini, Gheorghe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ana
lizat, marți dimineață, pe ferenu- 
ile cooperativei agricole de 

producție Otopeni, modul cum 
se Înfăptuiesc indicațiile date cu pri
lejul recentei întilniri cu specialiștii 
și oamenii muncii din domeniul me
canizării si construcției de mașini 
agricole de la C.A.P. Girbovi. fiind 
prezentate, cu acest prilej, variantele 
de pluguri pentru tractoarele de 65 și 
80 CP, cu adaptările recomandate 
atunci.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Ilie Verdeț, 
Nicolae Con'stantin, Gheorghe Oprea, 
Nicolae GiOsan, Vasile Marin.

La această nouă analiză au luat 
parte Angelo 
ministru al 
agriculturii Și 
Ioan Avram, 
construcțiilor
Dumitru, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 1 al Ca
pitalei. cercetători, specialiști și pro- 
jjectanți din cele două ministere.

Primul plug care a intrat in braz
dă a fost PP 4—30 in agregat cu trac
torul de 65 CP. Acestui tip de plug 
i-au fost aduse unele modificări care 
permit efectuarea unei brazde mai a- 
dinci, o mai bună mărunțire a solului 
și a resturilor vegetale. Apreciind e- 
forturile specialiștilor în direcția îm
bunătățirii calităților constructive ale 
acestui plug, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, totodată, să se 
găsească in continuare soluții pentru 
montarea cuțitului-daltă in fața fie
cărui brăzdar. in acest fel realizin- 
du-se o îmbunătățire calitativă a 
arăturilor.

în continuare, a fost urmărit în 
timpul funcționării plugul cu șase 
brăzdare echipat cu disc în fața fie
cărui brăzdar. în cadrul, dialogului 
de lucru cu specialiștii din cele două 
ministere, secretarul general al 
partidului a cerut ca discurile, care 
au dimensiuni mari și îngreunează 
spargerea brazdei, să fie înlocuite cu 
cuțite-daltă, cu o geometrie cit mai 
adecvată, urmind să rămînă numai un 
singur disc in spatele ultimului brăz
dar. De asemenea, s-a indicat să se 
găsească posibilitatea distanțării brăz- 
darelo- nentru a se elimina eventua
lele opriri cauzate de înfundarea a- 
gregatului, iar cuțitele-daltă să fie 
reglate pentru o adîncime mai mare 
și, în același timp, pentru a tăia 
brazda in două.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ur
mărit apoi efectuarea arăturilor cu 
plugul echipat cu scormonitoare 
montate în fața fiecărui brăzdar. 
Secretarul general al partidului a 
semnalat specialiștilor faptul că scor
monitoarele de această construcție 
opun o rezistentă mare și duc la su
prasolicitarea tractoarelor, indicin- 
du-le să modifice construcția acesto
ra, să le facă mai simple, de diferite 

forme, ca să asigure o adîncime 
mai mare a arăturilor, spargerea tăl
pii brazdei și pătrunderea apei in 
sol.

Din gama mașinilor agricole și uti
lajelor folosite in momentul de față 
la insămințat s-au examinat îmbu
nătățirile aduse semănătorilor in 
teren neprelucrat. Această mașină 
efectuează, la o singură trecere, se
mănatul pe 6 rînduri. concomitent cu 
administrarea ingrășămintelor- chi
mice și a erbicidelor, eliminind ast
fel revenirile repetate pentru fiecare 
lucrare in parte. Folosirea acestui 
agregat asigură un inalt nivel ca
litativ al lucrărilor și o însemnată 
reducere a consumului de carburanți. 
Secretarul general al partidului , a 
urmărit modul de funcționare a 
acestor mașini, apreciind calitatea 
lucrărilor efectuate.

în încheierea acestui nou dialog 
de lucru cu specialiștii din domeniul 
construcției si exploatării mașinilor 
agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini să imbunătățească calitățile con

structive ale mașinilor agricole 
concordanță cu necesitățile impuse 
de creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor agricole, de moderni
zare și perfecționare a sistemei de 
mașini destinate acestui sector im
portant al economiei naționale.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru indicațiile date, con
ducerile celor două ministere, specia
liștii și proiectanții prezenți au asigu
rat pe secretarul general al partidu
lui că ele vor fi transpuse in practică 
chiar în cursul acestei săptămini, că 
vor fi găsite soluțiile cele mai efi
ciente. contribuind astfel la înzes
trarea agriculturii cu noi mașini, per
fecționate și de randamente sporite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat, in cadrul vizitelor succesive 
de lucru la fabricile de zahăr din 
Giurgiu, Sascut și Urziceni. nivelul 
tehnic al dotării acestora, gradul de 
modernizare a procesului tehnologic, 
precum și felul cum se aprovizio
nează fabricile cu sfeclă de zahăr.

La această analiză au luat parte to
varășii Nicolae Constantin, precum și 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Maxim Ber- 
ghianu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, șeful departamentului in
dustriei alimentare.

în centrul discuției cu specialiștii, 
cu lucrătorii din acest important 
sector al economiei noastre s-au si
tuat problemele industrializării la pa
rametrii . calitativi cit mai înalți a sfe
clei de zahăr în vederea sporirii pro
ducției de zahăr, astfel incit să se 
asigure in cele mai bune condiții 
aprovizionarea populației cu acest 
produs. Secretarul general al parti
dului a examinat, pornind de la ne
cesitatea creșterii în viitor a produc
ției de sfeclă de zahăr, dezvoltarea 
și modernizarea capacităților de pre
lucrare a acesteia, astfel ca industria

lizarea să se realizeze într-o perioa
dă optimă și cu randamente de ex
tracție in zahăr cit mai mari.

La sosirea in întreprinderea 
pentru industrializarea sfe
clei de zahăr Giurgiu, secre’ 
tarul general ăl partidului a fost sa
lutat de Vasile Mușat, prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., de primarul municipiului, 
Stoian C. Stoian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat de directorul general al 
centralei de resort, ing. Gheorghe Ri- 
zescu, și de directorul unității, ing. 
Gheorghe Cristescu. asupra gradului 
de dotare tehnică a fabricii, care, deși 
construită cu rnpi multe. decenii In 
urmă, a cunoscut în ultimii ani o se
rie de modernizări avind ca efect du- 
blare.a capacităților și modernizarea 
procesului tehnologic. Unitatea are în 
prezent o capacitate nominală de 
4 000 tone sfeclă de zahăr in 24 de ore. 
Secretarul general 
mod amănunțit cu 
fază de producție 
bricație, insistind 
asupra avantajelor pe care le pre
zintă organizarea tehnologică speci
fică întreprinderii din Giurgiu : ju
mătate din siropul rezultat din pre
lucrarea sfeclei este rafinat, cealaltă 
jumătate, după operația de evapora
re, se depozitează, rafinindu-se după 
terminarea campaniei de industriali
zare a recoltei anului în curs.

Pe parcursul vizitei, secretarul 
general al partidului a apreciat o 
seamă de soluții tehnice aplicate 
aici, elaborate de specialiștii noștri. 
Totodată, a indicat o serie de mă
suri vizind mai buna utilizare a spa
țiilor de producție prin apropierea 
instalațiilor pe flux și extinderea 
mai îndrăzneață a automatizării pro
cesului de fabricație a zahărului.

s-a interesat in 
privire la fiecare 
din fluxul de fa

in mod deosebit

In timpul vizitei la întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahăr din Sascut și Urziceni

Intreprinderea pentru in
dustrializarea sfeclei de za
hăr SaSCUt, iudetul Bacău, urmă
torul obiectiv al vizitei, prelucrează 
zilnic peste 1 000 de tone sfeclă. Este 
cea mai veche unitate de acest fel 
din țară.

în intîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit tovarășa 
Alexandrina Găinușe, prim-secretar 
al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R.. Vasile Petrache, primarul lo
calității.

Directorul fabricii, ing. Mihai 
Rîpeanu, a informat cu privire la 
principalii indicatori realizați de co
lectivul unității, după care a prezen
tat particularitățile dotărilor tehnice 
ale instalațiilor, precum Și gradul 
de modernizare a procesului de pro
ducție. La această unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat în de
taliu modul de aprovizionare a fa
bricii cu sfeclă de zahăr și specificul 
fiecărei instalații, din cadrul fluxu
lui tehnologic.

Secretarul general a] partidului a 
apreciat gradul de comportare a ma
șinilor și instalațiilor in cadrul în
treprinderii. Remarcînd utilajele ro
mânești aflate in dotarea unității, 
s-a cerut constructorului și proiec
tantului să asigure neîntîrziat asis
tența tehnică, necesară pentru ca a- 
cestea să atingă cit mai grabnic pa
rametrii proiectați. Apreciind ca ne
corespunzător sistemul actual de ali
mentare a mașinilor de tăiat sfeclă, 
ce prezintă consumuri ridicate de 
energie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să fie înlocuit și să se intro
ducă în viitor aprovizionarea cu aju
torul benzilor transportoare.
(Continuare in pag. a V-a)

Ne aflăm la sfîrșitul lunii octom
brie și mai este de cules porumbul 
de pe întinse suprafețe. Din datele 
comunicate de Ministerul Agricul
turii rezultă că pină la 28 octom
brie ^porumbul a fost recoltat de 
pe 1 881 000 hectare — 75 la sută 
din suprafața cultivată. Prin ur
mare, mai este de strins recolta de 
pe aproximativ 660 000 hectare. 
După cum reiese din harta de mai 
sus. deși in unele județe, cum este 
Mehedinți, recoltarea s-a încheiat, 
iar in altele această lucrare este 
avansată, intr-un șir de județe mai 
sint suprafețe intinse. de pe care 
trebuie strins porumbul. Orice gos-
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Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

Au îndeplinit planul cincinal

C.C. al 
Nicolae 

județean

Industria 
județului Harghita
Muncind cu abnegație și dăruire, 

intr-o strinsă unitate și frăție, oa
menii muncii — români și maghiari 
— din județul Harghita au inde- 
plinit. la 28 octombrie, planul pro
ducției industriale pe întreg cinci
nalul. Acționind in continuare, cu 
aceeași rivnă, pentru sporirea pro
ducției, imbunătățirea calității și 
ridicarea eficienței economice, co
lectivele unităților industriale din 
județul Harghita și-au propus ca 
pină la finele anului să realizeze 
suplimen^af, o producție industrială 
in valoare de 1,9 miliarde lei. în 
ce privește planul de export, ale 
cărui prevederi pentru actualul 
cincinal au fost realizate încă de 
ia data de 4 septembrie, el va fi 
depășit, livrindu-se suplimentar 
produse în valoare de peste 150 mi
lioane lei-valută.

în telegrama adresată 
P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, de comitetul 
de partid, se arată :

Aceste rezultate reflectă adeziu
nea fermă și deplină a oamenilor 
muncii din județul Harghita la în
treaga politică internă și externă 
a partidului și statului, răspunsul 
nostru comunist la 
nentă pe care partidul, 
voastră personal, mult 
varășe secretar general, 
tați față de prezentul 
patriei, față de aceste 
unde, ca urmare a aplicații poli
ticii partidului de repartizare ra
țională a forțelor de producție, 
s-au creat largi posibilități de afir
mare a personalității umane, s-a 
asigurat înfăptuirea condițiilor 
economico-sociale de realizare in 
fapt a deplinei egalități in drep
turi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
izvorul trăinicie! unității și frăției 
dintre toți fiii patriei.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii din județul Har
ghita vor acționa cu responsabili
tate sporită pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

grija perma- 
dumnea- 

iubite to- 
o manifes- 
și viitorul 
meleaguri.

Industria 
municipiului Focșani

Ieri, 28 octombrie, 
bală industrială a 

^Focșani a atins cotele 

producția glo- 
municipiului 

prevăzute

podar cunoaște că in această pe
rioadă a anului nu ne mai putem 
aștepta la multe zile frumoase, 
bune de lucru în cimp. Dimpotrivă, 
acum timpul poate deveni schim
bător de la o zi la alta. Tocmai de 
aceea, răspunzind îndemnului mo
bilizator al secretarului general al 
partidului, cuprins în Mesajul a- 
dresat tuturor oamenilor muncii 
din agricultură cu prilejul „Zilei 
recoltei", lucrătorii ogoarelor tre
buie să-și intensifice la maximum 
eforturile pentru a încheia toate 
lucrările agricole de toamnă și în
deosebi stringerea și depozitarea 
recoltei de porumb.

pentru întreaga perioadă a actua
lului cincinal. Au fost create pre
misele obținerii, pină la sfîrșitul 
anului, a unei producții suplimen
tare in valoare de peste 900 mili
oane lei, ce se va concretiza în 
produse de mecanică fină, utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică, tricotaje, confecții, fire tex
tile, bunuri ale industriei alimen
tare. în actualul cincinal, la 
Focșani au fost puse în funcțiune 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice, fabricile de filatură 
și tricotaje, întreprinderea de vase 
emailate, Fabrica de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică și noi capacități de pro
ducție în cadrul unităților econo
mice existente, alte obiective aflîn- 
du-se in prezent in stadii avansate 
de execuție. La încheierea actua
lului cincinal, municipiul Focșani 
va realiza o producție industrială 
mai mare de aproape două ori și 
jumătate față de cea obținută în 
cincinalul precedent. (Dan Drăgu- 
lescu).

55 de unități 
economice 

din județul Timiș
Pînă in prezent, 55 de unități 

economice din județul Timiș au 
îndeplinit înainte de termen sar
cinile actualului cincinal. Printre 

. acestea se numără mari întreprin
deri industriale ca „Electromotor", 
„Electrotimiș", „Tehnometal", Sche
la de extracție, „Electrometal", „In
dustria linii", „Victoria", „Poligra
fia" din Timișoara, uzina „Cioca- 
nul“-Nădrag, Filatura de mătase 
naturală și întreprinderea de pro
duse ceramice Lugoj. Producția 
suplimentară care va fi realizată 
pină la finele cincinalului de aces
te unități va însuma aproape 7 mi
liarde lei. (Cezar Ioana).

Furnaliștii 
hunedoreni

Furnaliștii din cadrul Combina
tului siderurgic Hunedoara rapor
tează îndeplinirea prevederilor sar
cinilor de plan pe actualul cincinal. 
Această realizare se datorește bu
nei organizări a muncii, folosirii 
mai bune a capacităților de pro
ducție, reducerii staționărilor, res
pectării mai riguroase a disciplinei 
tehnologice. Pină la sfirșitul actua
lului 
reni 
miei 
tone

furnaliștii hunedo- 
suplimentar econo- 
aproximativ 650 000 
(Sabin Cerbu).

cincinal, 
vor livra 
naționale 
de fontă.
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Aceiași oameni, 
dar altă calitate 

a muncii

ce am 
atunci 
hotărît

La cules și la celelalte lucrări agricole — toate forțele satelor

ÎN FRUNTE, PRIMARII COMUNELOR !
Să organizeze, să controleze, să ofere un exemplu pentru toți locuitorii. CUM ÎȘI ÎNDEPLINESC ACESTE ATRIBUȚII ?

lalți locuitori ai satelor la executarea lucrărilor agricole in 
condițiile și termenele prevăzute de tehnologii. Cum acțio
nează consiliile populare comunale pentru indeplinirea 
intocmai a sarcinilor ce le revin acum in campania agricolă 
de toamnă? lată ce ne relatează corespondenții noștri.

să participe la cules, la incărcarea produselor in mijloacele de 
transport, la executarea celorlalte lucrări agricole de sezon. 
Potrivit Legii privind organizarea producției și a muncii in 
agricultură, consiliile populare poartă răspunderea conducerii 
locale a agriculturii și, totodată, au obligația să asigure 
antrenarea tuturor lucrătorilor, membrilor cooperatori, celor

Volumul lucrărilor de executat in campania agricolă de 
toamnă este foarte mare. Deși ne apropiem de sfirșitul lunii 
octombrie, așa cum rezultă și din situația prezentată in 
prima pagină a ziarului, mai este de strins recolta de porumb 
de pe aproximativ 600 000 hectare. Pentru încheierea acestei 
lucrări se cere ca toți cooperatorii, ceilalți locuitori ai satelor

Răsfoim planurile de muncă ale 
organizației și procesele-verbale ale 
adunărilor generale spre a avea o 
imagine și mai completă a modului 
în care au evoluat munca de partid, 
preocupările comuniștilor, aportul 
lor Ia mobilizarea colectivului fer
mei pentru sporirea producției. Se 
vede limpede din lectura lor că exi
gența comuniștilor pentru întronarea 
ordinii și disciplinei a crescut mereu, 
în planurile de muncă și pe ordinea 
de zi a adunărilor generale au fost 
incluse teme Ce vizează noi mij
loace de educare a oamenilor în spi
ritul răspunderii față de îndeplinirea 
sarcinilor de plan — sarcini an de an 
tot mai mari — de înlăturare a ori
căror abateri, oricît de mici, care ar 
putea să ducă la pierderi de pro
duse sau furaje.

Preocupările comuniștilor fermei 
cuprind in sfera lor și celelalte 
laturi ale sporirii producției. De

pildă, cea a cali
tății efectivelor 
de animale. Cu
cîtva timp în
urmă s-a pus acut 
chestiunea scoa
terii din efective 
a vitelor bătrîne 
sau tarate care, 
de fapt, păgubeau 
sectorul, dar în 
același timp tre
buia să se men
țină și numărul 
de animale plani
ficat.

— După ce a 
fost întoarsă pro
blema pe toate 
fetele. într-o adu
nare generală a 
organizației de 
să scăpăm de ba-

De la prima oră - primul pe cîmp Județul Dîmbovița a
Țăranii cooperatori, lucrătorii din 

întreprinderile agricole de stat, 
mecanizatorii șl specialiștii din uni
tățile agricole ale județului Dîmbo
vița, în frunte cu comuniștii, rapor
tează încheierea însămînțării griu
lui pe întreaga suprafață planifica
tă de 45 200 hectare. în prezent, toți 
lucrătorii ogoarelor își concentrează 
eforturile la recoltatul, transportul 
și depozitatul porumbului și al
tor produse agricole.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej. Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de comitetul 
județean de partid se spune : Res-

încheiat semănatul
pectînd întru totul indicațiile dum
neavoastră din Mesajul adresat cu 
prilejul „Zilei recoltei**, lucrătorii 
ogoarelor dimbovițene își exprimă 
încă o dată hotărirea de a munci 
cu abnegație și dăruire revoluțio
nară pentru a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al XII-lea 
al partidului de a realiza o adevă
rată revoluție în agricultură.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că lucrătorii ogoarelor dimbovițene 
vor face totul pentru a obține încă 
din primul an al cincinalului viitor 
producții agricole superioare pre
vederilor de plan.

ieri seara porumbul a fost strîns de 
pe întreaga suprafață cultivată, pro
ducția fiind transportată in ham
bare.

Și pe terenurile cooperativelor a- 
gricole din Puțuri și Bărboiu era o 
amplă concentrare de forțe. De la 
primarul comunei aflăm că lucrările 
sînt ceva rămase în urmă, întrucît 
semănatul a stagnat o vreme înde
lungată din cauza ploilor. Dar există 
condiții ca ele să se încheie în timp 
scurt.

în multe unități din județul Dolj, 
campania agricolă de toamnă este 
pe terminate. Porumbul a fost re
coltat de pe 121 500 hectare, 83 la 
șută din suprafața cultivată în C.A.P. 
și 79 la sută în I.A.S.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

nați la cules au răspuns prezent, în- 
trucît fiecare este conștient că re
colta trebuie să ajungă cit mai cu
rînd în hambare. Vreau să mențio
nez că toată suprafața pe care am 
cultivat-o a fost șl este recoltată nu
mai manual, deoarece terenurile pe 
care le avem nu permit introducerea 
mecanizării. Numai transportul îl 
efectuăm cu mijloace mecanice**.

Nu departe, pe o altă solă, lucrau 
60 de oameni care, pînă la ora rai
dului nostru, recoltaseră porumbul 
de pe 5 hectare.

Și la cooperativa agricolă Bralești- 
ța au fost mobilizați la culesul po
rumbului un mare număr de oameni. 
Aici se strîngea recolta de pe ulti
mele 80 hectare din cele 550 hectare 
cultivate. Vicepreședintele consiliului 
popular, tovarășul Mircea Morenciu, 
care se afla în cimp, muncea alături 
de consătenii săi. Ca urmare, pină

Consiliile populare din județul 
Dolj acționează pentru mobiliza
rea tuturor locuitorilor de la sate 
la culesul porumbului. Bineînțeles, 
exemplu în această acțiune trebuie 
să fie chiar primarii. Spre edificare, 
am petrecut o zi prin unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Scăești, situat în nord-vestul jude
țului.

In zorii zilei l-am lntîlnit pe cîmp 
pe primarul comunei Argetoaia, 
Constantin Cismaru. Așa-i stă bine 
primarului, ca de la prima oră să fie 
primul pe cîmp. Aflăm, pentru în
ceput, că în cooperativa agricolă din 
localitate mai sînt de recoltat 140 
hectare porumb din cele 706 hectare 
cultivate. în punctul Valea Băranu- 
lui întâlnim pe ing. Ana Bărbulescu. 
„Astăzi lucrează la recoltat 40 de oa
meni — ne spune interlocutoarea 
noastră. Toți cei care au fost antre

. ■■
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— în 1975 — își reamintește Vasile 
Tomescu, președintele cooperativei 
agricole de producție Bodești din ju
dețul Neamț — obțineam in cele două 
ferme zootehnice 1500 de litri de 
lapte pe an de la fiecare vacă fura
jată. Anul trecut am realizat, în me
die, 2 800 litri de la fiecare din 
cele 1 200 de vite, iar în acest an ne 
propunem să ajungem la 3 000 de 
litri. Aceeași dinamică a cunoscut-o 
și producția de carne.

Care este „secretul** acestei schim
bări atît de spectaculoase 7 Dublarea 
în cîțiva ani a producției, fără spori
rea suprafețelor destinate culturilor 
de furaje, fără investiții sau alte 
cheltuieli, este un fapt grăitor, în 
care se regăsește nemijlocit munca, 
dar mai ales calitatea muncii oame
nilor, calitate determinată hotărîtor, 
după cum vom vedea în cele ce ur
mează, de angajarea comuniștilor, de 
activitatea concretă, orientată spre 
obiective clare, a 
organizațiilor de 
partid,

— Cu 
început 
cînd am
să redresăm sec
torul zootehnic și 
să sporim sub
stanțial produc
ția ? Cu punerea 
în drepturi depli
ne a cuvîntului 
„gospodărire* 
ne spune 
ciana 1 
Idiceanu, 
tară adjunctă 
organizației 
partid.

Am înțeles 
poi din discuțiile 
cu membrii biroului organizației, cu 
comuniștii din fermă că noțiunea 
„gospodărire** are aici un înțeles larg, 
cuprinzînd în el toate componentele 
felului de a fi al unui om vrednic : 
ordine, disciplină, hărnicie, inițiativă, 
interes pentru tot ce este nou și mai 
bun... Și toate acestea s-au regăsit și 
se regăsesc în obiectivele principale 
ale muncii organizației de partid. 
Atunci cînd comitetul de partid șt 
consiliul de conducere ale cooperati
vei agricole au hotărît să acționeze 
cit se poate de energic pentru redre
sarea sectorului zootehnic, s-a întoc
mit un temeinic program de acțiune, 
ce cuprindea toate măsurile ce tre
buiau întreprinse în acest scop — atît 
tehnice, cit și organizatorice.

— Ne-am pus atunci problema ce 
are de făcut concret organizația noas
tră de partid pentru înfăptuirea 
acestui plan — ne spune comunistul 
Nicolae Mihuț, șeful fermei. Am sta
bilit că prima noastră sarcină și cea 
mai importantă este înlăturarea de
zordinii și indisciplinei, care erau 
principalele cauze ale producțiilor 
miii. Am început deci o muncă bine 
gînidită și orgăhîZătâ eu țoamenii, o 
lupltă dîrză cti dezinteresul și treăba

ferma.
Iată, așadar, roadele muncii unei 

organizații de partid care a devenit 
cu adevărat un promotor al creșterii 
producției animaliere. Stabilindu-și cu 
claritate obiectivele, acționînd cu fer
mitate, consecvență și exigență pen
tru înfăptuirea lor, valorificînd iniția
tiva oamenilor, ea a reușit să-și înde
plinească sarcina majoră ce și-a asu
mat-o, aceea de a face din ferma zoo
tehnică nu numai un sector de bază 
al cooperativei, ci și un model pentru 
toate fermele de acest fel din județ.

: tehni- 
Veronica 

secre- 
a 

de
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partid s-a hotărît 
lastul animalelor neproductive — își 
amintește Ion Buduroi. Să scăpăm 
dar nu oricum. Să ne asigurăm mai 
întîi prăsila proprie, de rase bune, cu 
care să înlocuim animalele pe care 
le vom scoate din efectiv.

Pornind de la hotărirea adoptată, 
comitetul de partid și consiliul de 
conducere ale cooperativei agricole au 
trecut la înființarea de puternice cen
tre de reproducție și de creștere a 
vițeilor, populate în permanență cu 
250 de viței pină la șase luni, care 
acum nu numai că asigură rulajul 
necesar menținerii numărului și cali
tății efectivelor, ■ dar oferă și nume
roase exemplare unor ferme de la alte 
cooperative agricole.

Este remarcabilă acum inițiativa or
ganizației de partid de a antrena toți 
crescătorii să participe la etanșarea 
grajdurilor, la izolarea ușilor (cu ade
vărat capitonate) făcute din paie și 
pînză de sac, astfel încît frigul să nu 

- pătrundă nicicum la vite. La care se 
adaugă preocuparea de a îmbunătăți 
hrana vitelor prin amestecarea fura
jelor grosiere cu saramură și melasă. 
A fost avansată și ideea, care se va 
materializa în curînd, de a «e con
strui o microhidrocdniralâ pe.

exemple demne de urmat, le-am re
partizat membrilor de partid loturile 
celle mai slabe de animale spre a le 
demonstra celorlalți crescători ce se 
poate face și cu astfel de loturi 
atunci cînd se muncește bine. Co
muniști ca Elena Zaharla, Gheorghe 
Niculcea, Gheorghe Stoleru au făcut 
din aceste loturi adevărate modele. 
Acum ei au ajuns să obțină cite 
4 500 litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată, iar vițeii îngrijiți de Tița 
Ardeleanu, Petru Gîțu și alții cresc 
cu cite un kilogram pe zi. Ei, comu
niștii, le-au demonstrat prin fapte 
tuturor celorlalți ce înseamnă respec
tarea programului, curățenia in 
grajduri, hrănirea și mulsul la timp...

Constantin BLAGOVICI 
corespondentul „Scinteii**

Satul plin de oameni, cîmpul plin de roade
Se poate spune că în județul Brăi

la campania de recoltare a porumbu
lui a intrat în faza sa finală. Aceas
ta pentru că, pînă în seara zilei de 
28 octombrie, porumbul fusese recol
tat de pe 88 500 hectare — 81 la sută 
din întreaga suprafață. Unele unități 
au încheiat această lucrare. Coopera
tiva agricolă din Chișcani, de exem
plu, a cules porumbul de pe toate 
cele 652 hectare, obținind în condiții 
de neirigare o producție medie de 
8 000 kilograme la hectar. Demn de 
relevat este și faptul că In consiliile 
agroindustriale Șuțești, Bertești, Mă- 
xineni și Ianca se strînge acum po
rumbul de pe ultimele suprafețe.

Ritmul recoltării porumbului ar 
putea fi și mai mare dacă întreaga 
forță de muncă a satelor ar fi con
centrată la cîmp, dacă s-ar munci 
neîntrerupt din zori și pînă seara. 
Iată cum se prezintă situația din 
acest punct de vedere în comuna

Mobilizare
In județul Prahova mai este de re

coltat porumb de pe aproximativ 
12 000 hectare. Este adevărat, sînt 
cooperative agricole ca acelea din 
Gherghița, Bucov, Albești ș.a. unde 
s-a lucrat și se lucrează foarte bine. 
Dar în altele ritmul de lucru este 

■leut,, pe cimp se află puțini culegă- 
tori. camioanele ?î atelajele nd wnt 
bine folosite.

Iată-ne la C.A.P. Gorgota, la ora 
8 dimineața. La sediu se aflau pre
ședintele Alexandru Sandu, ingine- 
rul-șef Pavel Baciu, primarul Ion 
Marin, înconjurați de zeci de alți oa
meni. Președintele ne spune că în 
cîteva minute cu toții vor pleca la 
cîmp. Unii începuseră să o ia din loc. 
De ce atît de tîrziu?

Un caz izolat ? Nicidecum. Ne 
oprim și la primăria comunei Pu- 
cheni. Era de-acum ora 9, dar pri
marul Ion Stoica se găsea încă la 
sediu. Prin birouri, vreo 5—6 func
ționari. Prin comună, mulțime de 
oameni. Magazinele sătești — con
trar indicațiilor de a-și desface măr

Tufești. Ora 8. Pe ulițele satului sînt 
numeroși oameni care își pierd inu
til timpul. Bărbați care se plimbă pe 
bicicletă, fumează tacticos sau aș
teaptă autobuzul pentru a pleca la 
Brăila (nu este vorba de navetiști), 
femei care sporovăiesc pe la porți. 
Ora 8,30. Frizeria e plină, la fel și 
cele 3 magazine, unde întîlnim pes
te 50 de oameni. Locul lor ar fi tre
buit să fie, desigur, pe cîmp. La 
aceeași oră, la sediul consiliului 
popular comunal avea loc o ședință 
care reunea pe mulți din cei care, 
la acea oră, trebuiau să fie pe cîmp : 
primarul comunei, președintele și 
inginerul-șef al cooperativei agricole, 
șeful secției de mecanizare. Evident, 
acea ședință se putea și trebuia orga
nizată dimineața în zori sau seara 
tîrziu. Oare să nu fi știut tovarășii 
respectivi că satul era plin de oa
meni, iar cîmpul plin de roade, care 
îi așteptau în primul rînd pe dum-

mare... Ia
furile spre seară — erau deschise. O 
mulțime de vînzători căscau a plicti
seală, în loc să se afle și ei pe cîmp. 
Au terminat culesul de stau toți pe 
lingă casă ? Nu, alta-i realitatea. La 
cele două cooperative — Puchenl și 
Petroșani — mai sînt de recoltat 
aproape .200 hectare, precum și șu

ti pțafefe' mări Ia fermele I.A.S. Pu- 
cheni. In cele din urmă, primarul a 
plecat pe teren. 11 însoțim. Facem 
un popas la I.A.S. Deschidem ușile a 
numeroase camere. Erau pline de in
gineri, economiști, contabili. Era la 
locul său, pe post de telefonist, in
ginerul-șef, Constantin Cîrjan. La 
întrebarea noastră de ce la ora 9,30 
sînt atîția oameni aici, inginerul-șef 
n-a putut justifica aglomerația din 
birouri.

Pornim spre tarlaua Pepeniștea a 
C.A.P. Petroșani. în drum, la com
plexul comercial din sat, vedem, 
ciorchine, vreo zece oameni. Așteptau, 
se pare, autobuzul să plece la Plo
iești. Din păcate, primarul nu s-a 
oprit să-i întrebe de ce nu participă

nealor ca principalii animatori ai 
campaniei ? Să ne surprindă faptul 
că pină la sfirșitul acelei zile nu se 
recoltase cantitatea de porumb pla
nificată ? . ■ •

Desigur, nu aceasta este nota ca
racteristică a campaniei din județul 
Brăila, ci hărnicia. O demonstrează 
numeroasele exemple pozitive, dintre 
care unele le-am amintit. Un con
vingător argument îl reprezintă și 
modul în care s-a lucrat duminică, 
zi intensă de muncă, pe parcursul 
căreia s-a recoltat porumbul de pe 
3 000 de hectare. Cert este însă că 
nu peste tot se lucrează la po
tențialul de care dispun unitățile. Iar 
aspectele negative de felul celor con
semnate sînt cu atit mai de neaccep
tat, cu cit recolta de porumb este 
bună și nu trebuie risipit nici un bob.

Comellu IFRIM 
corespondentul „Scînteii*

sediu
și ei la culesul porumbului. Briga
dierul Marin Vasilică, aflînd probabil 
că noi am plecat în cîmp, ne-a ajuns 
din urmă cu bicicleta. întrebat cum 
stă cu recoltarea, răspunde că „bine**. 
Ne oferă și cifre : din 168 hectare... 
58 au fost culese. Oameni la cîmp ? 
„Săitot fie 30“.. încercăm , să aflăm 
ceva mai precis de la paznicul . de 
cimp, Ștefan' Răducanu. Nici el nu 
știa mare lucru. Ne zice : „Am să-i 
număr eu mai pe la prînz, că or să 
mai vină...**.

Aceste cîteva aspecte arată necesi
tatea unei mai mari discipline in 
aplicarea indicațiilor date de către 
comandamentul agricol județean, de 
o mai insistentă mobilizare a oame
nilor satului, de o mai bună organi
zare a muncii pe fiecare tarla în par
te. Numai astfel vitezele stabilite la 
nivel de județ — de circa 2 500 hec
tare cu porumb recoltate zilnic — vor 
putea fi respectate.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

- Toți sînt la cules!
- Chiar și cei care se plimbă pe ulițe?
Consemnam in ziarul 

de ieri că in majori
tatea unităților agri
cole din județul Arad 
se depun eforturi stă
ruitoare pentru înche
ierea lucrărilor de 
toamnă. Ne vom referi 
azi si la unele situa
ții care fac notă dis
cordantă de la clima
tul general de muncă, 
lată una. Cooperative
le din comuna Șagu 
au întîrziat culesul po
rumbului. Mai sînt de 
recoltat aproape 500 
hectare. in acest 
timp... Ziua in amiaza 
mare, pe străzile co
munei Șagu era mare 
animație. Pilcuri de 
cooperatori pierdeau 
vremea stind de vorbă 
prin fața caselor sau 
in dreptul magazinelor 
deschise toate la acea 
oră. Deschise ? Da, 
deși există o hotărîre 
a comandamentului a- 
gricol județean ca toa
te unitățile de comerț 
sătesc să funcționeze, 
pe timpul campaniei, 
după un program re
dus. In fața magazi
nului. universal se afla 
Si mașina primarului 
comunei — Petru Bal
tă — pe care il găsim 
la dispensarul veteri
nar. La întrebarea : 
Cum merge campa
nia ?, primarul ne răs
punde :

— Se culege peste 
tot. Toți cei care au 
lucrat in acord global 
sint acum la porumb.

— Cam clți ?
Primarul stă cîteva 

clipe pe ginduri și a- 
poi continuă nesigur:

Vînzătorii de la magazinul universal din comuna 
Șagu — Arad tăifăsuiesc cîtă-i ziulica de mare 
pentru a trece timpul mai repede. Să nu știe 
primarul comunei cită treabă este la cîmp și 

pentru acești vînzători?

— Știu eu t nu i-am 
numărat. Să tot fie 
peste 1 200 de coopera
tori. Ce. mai, toți lo
cuitorii din comună 
sint la porumb

— Chiar și cei care 
se află acum pe ulițe
le satelor ?

— Ei, aceștia au fost 
astă-noapte la tăiatul 
cocenilor. Acum se 
odihnesc.

Renunțăm să apro- 
fundărn problema. Pri
marul nu cunoaște 
precis unde și cu ce 
forțe se lucrează. De
altfel, după cum ni s-a 
spus la consiliul agro

industrial Vinga, dacă 
consiliul popular s-ar 

, strădui să mobilizeze 
nu 1 200 de oameni, ci 
numai 700—800, res
tanțele la culesul șt 
transportul porumbu
lui ar putea fi recupe
rate in Cîteva zile. 
Pentru aceasta se cere 
un singur lucru : con
siliul popular comu
nal să-și îndeplineas
că întocmai atribuțiile 
ce-i revin in ce pri
vește conducerea agri
culturii pe plan local.

Aurel PAPADIUC

■ ■■■■■■
Pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice, normale

OPINIA PUBLICĂ ÎNDEAMNĂ LA CUMPĂTARE, LA CHIBZUINȚĂ
în această perioadă premergătoare 

sezonului rece, cu toate că au existat 
unele perturbări datorate întîrzierii 
procesului de maturizare a unor 
culturi agricole, se înregistrează creș
teri importante ale cantităților de 
produse agroalimentare puse la dis
poziția cetățenilor Capitalei. Și deo
sebit de important este faptul că 
aceste creșteri se înregistrează la 
mărfuri alimentare de bază — zahăr, 
ulei, făină, legume etc.

De exemplu, în primele zece luni 
ale anului — comparativ cu aceeași 
perioadă din 1979 — prin rețeaua
comercială a Bucureștiului s-au 
pus în vînzare cu 12,5 la sută 
mai mult zahăr, cu 5,3 la sută mai 
mult ulei, cu 5,9 Ia sută mai multă 
piine și mălai, cu 9,3 la sută mai 
multă cafea, cu 13,9 la sută mai multe 
măsline, cu 9,9 Ia sută mai multe 
brinzeturi și cu 9,7 la sută mai mult 
pește. In septembrie, creșterea la 
zahăr a fost de 2 000 de tone față de 
aceeași lună a anului trecut. Au 
crescut, de asemenea, simțitor canti
tățile de cartofi — cu 57,2 la sută, 
ceapă — cu 20 la sută, fasole uscată 
— cu 18,3 la sută și struguri — cu 
34,2 Ia sută. Dealtfel, in Luna hor
ticulturii, in Capitală s-au vindut cu 
12 600 tone mai multe legume decit 
se prevăzuse inițial prin graficul de 
aprovizionare.

Deci, sub aspect cantitativ — in 
fond, aspectul cel mai important — 
condițiile de aprovizionare sint sim
țitor îmbunătățite. Dar desfășurarea 
aprovizionării nu depinde doar de 
mărimea fondului de marfă, ci și de 
alte aspecte — cum ar fi timpul 
și modul în care se vinde. Sau, 
altfel spus, de. respectarea întocmai 
a normelor și regulilor de comerț. 
Desigur, o precizare se impune: ati
tudinea cetățenească responsabilă față 
de asemenea probleme de interes 
cotidian are un rol esențial. Dar tot 
atit de adevărat este că la formarea 
unei opinii active, intransigente față 
de acei cumpărători preocupați cu 
înfrigurare doar de umplerea proprii
lor cămări, care ignoră nevoile 
reale de consum și provoacă greutăți 
artificiale mecanismului de • aprovi
zionare, o contribuție importantă tre
buie să aducă și lucrătorii din rețeaua 
comercială.

ORICINE CUNOAȘTE PREVEDE
RILE UNEI LEGI ELEMENTARE — 
LEGEA BUNULUI SIMȚ. „Deși nu 
există o lege care să limiteze vînză- 
rile — ne spune Valeria Pavelescu,

responsabilul complexului alimen
tar A14 din cartierul bucureștean 
Balta Albă — există totuși o lege, 
chiar și nescrisă, legea bunului simț, 
a cumpătării. In numele acestei legi, 
nu putem trece — și nici nu trecem 
— nepăsători pe lingă acei cumpără
tori puși parcă să pustiască rafturile. 
Sînt oameni care, fie că au. fie că 
n-au nevoie, cum văd că desfacem 
anumite alimente, se și așază la 
rind să-și burdușească la maximum 
coșul cu pachete. Magazinul la care 
lucrez a ajuns să vindă în 2—3 ore 
tot atita zahăr cît vindeam înainte

ce în sprijinul lucrătorilor din co
merț trebuie să vină și opinia publi
că, să se manifeste conștiința cetățe
nilor, a clienților, de fapt, a noastră, 
a tuturor**.

CHIAR ȘI ÎN PROPORȚII MICI, 
STOCAREA PERTURBA APROVI
ZIONAREA. Am vizitat zilele aces
tea nenumărate magazine alimentare, 
am discutat — în București și în 
multe alte orașe — cu zeci și zeci 
de oameni. Ideea care a străbătut ca 
un fir roșu toate dialogurile noastre 
s-a identificat cu dezaprobarea celor

kilograme de zahăr, pentru a face vin 
și țuică, intră in conflict direct cu 
legea. De aceea, nu despre ei vreau 
să vorbesc, ci despre oamenii serioși, 
cinstiți, gospodari, dar prea slabi din 
fire la ce „se spune" pe ici sau pe 
colo, la zvoniști sau speculanți — 
care adeseori întrețin chiar ei o ase
menea stare, ca să-și 
plasa mărfurile. De 
adune acasă stocuri

poată apoi 
ce să se 
de produ

se alimentare ? Chiar și stocuri 
mici, dar care, adunate, cîntă- 
resc mult, cind știm foarte bine
— am primit destule asigurări în

UN ÎNDREPTĂȚIT ARGUMENT MUNCITORESC :

„Se știe că și-n fabrică aprovizionarea e bine să fie ritmică, 
fără stocuri supranormative. Și cred că acest adevăr 

se potrivește și la aprovizionarea cămării cetățeanului"

într-o săptămină. Așa că ne-am vă
zut nevoiți să luăm noi înșine unele 
măsuri. Refuzăm să vindem produse 
în cantități evident excesive și, 
pe cit posibil, avem grijă ca aceiași 
cumpărători să nu încerce să cumpe
re de 2—3 ori pe zi aceleași produse. 
Consider că printr-o conlucrare mai 
strinsă a noastră, lucrătorii din co
merț, cu cetățenii, cumpărătorii, pu
tem pune capăt unor asemenea fe
nomene, asigurind astfel buna apro
vizionare a întregii populații".

Aceste opinii sînt întărite și de 
spusele pensionarei Sanda Ailincăi 
din Calea Griviței nr. 102. Am întîl- 
nit-o cind își făcea cumpărăturile și 
ne-a spus : „O anumită răspundere, 
și încă destul de serioasă, pentru 
faptul că unii se supraaprovizionea- 
ză cu sacul, o au și acei lucrători din 
comerț care, din comoditate, ca să 
evite discuții mai neplăcute, nu îi 
pun la punct pe cumpărătorii fără 
noimă, pe cei care prejudiciază in 
felul acesta interesele celorlalți 
cumpărători. Am văzut cazuri cînd 
dacă unii clienți cereau zece sticle 
cu ulei, zece primeau. Or, asemenea 
Indiferență este dăunătoare ; lată de

care, dintr-un motiv sau altul, își 
fac acasă stocuri de mărfuri. Tova
rășa Ținea Pirlea, muncitoare la în
treprinderea de confecții și tricotaje 
București, de exemplu, ne spunea 
între altele :

— Am citit în ziare și am văzut 
la televiziune nenumărate exemple 
de oameni care-și adună acasă la ei, 
cum s-ar spune, munți de produse 
alimentare, unii cu scopul de a 
specula, alții pur și simplu ca... să 
aibă, să aibă cit mai mult. De aici 
survin în mod firesc cele mai multe 
dereglări în aprovizionarea magazi
nelor. Pentru că, e la mintea copii
lor, oricît ar lucra de intens o fabri
că, să zicem de ulei, este imposibil 
să facă față unui consum în asalt. 
Noi spunem că producția trebuie să 
se desfășoare ritmic, asta o știu toți 
muncitorii. La fel trebuie să fie și 
aprovizionarea. In fabrică se știe că 
nu sînt bune, nu sînt economice 
stocurile supranormative; cred că 
asta-i la fel de adevărat și acasă.

După părerea mea și a colegelor 
mele de muncă, prima categorie — 
speculanții — cei care cumpără, de 
exemplu, sute, și unii chiar mii, de

acest sens — că în depozitele comer
țului sint mărfuri pentru toată 
lumea? Consider că simplul gest de 
a cumpăra de la magazin mărfuri 
peste necesitățile de consum nor
male e un act care dovedește egoism, 
lipsă de bun simț. Socotesc că for
marea unei opinii active împotriva 
unor astfel de atitudini este obliga
torie, dar tot atît de necesar este ca 
și organele comerciale să ia măsuri 
disciplinare . împotriva vînzătorilor 
sau responsabililor dispuși încă să 
vîndă produsele cu sacul.

VÎNZARE DUPĂ INTERESUL 
PERSONAL? Cînd afli, de pildă, că 
un singur client a încărcat 1 000 kg 
de zahăr, cum a făcut șoferul de 
autocamion Mihai Bud din comuna 
Vama nr. 306, cu concursul vînză- 
toarei Maria Mureșan, de la magazi
nul alimentar nr. 44 din comuna 
Nistru, județul Maramureș, poți să 
mai crezi în bune intenții? Firește 
că nu! Cum nu poți crede nici în 
explicația gestionarei Silvia Viman, 
■de la Alimentara nr. 34 din Baia 
Sprie, că „nu a fost timp să se pună 
zahărul in pungii", fiind ținute în

magazie 4 500 kg, cauza subitei am
nezii fiind, desigur, interesul perso
nal. La fel, din tot soiul de interese 
personale, gestionarul Teofil Pop, 
de la magazinul mixt din Dumbră- 
vița, nu scosese la vînzare nici un 
kilogram de mălai, deși in maga- 

•zie avea 39 de saci, deci peste 
3 000 de kg. Cu ce scop îl ținea 
acolo? A mărturisit-o chiar el : vreo 
patru saci i-a dus în propria gos
podărie și tot așa, cu sacii, i-a servit 
pe cîțiva din apropiații lui.

— în toate aceste cazuri, organele 
de control — spunea tovarășul că
pitan Valentin Șină, de la Inspecto
ratul județean al Miliției — Mara
mureș — au aplicat sancțiuni con
travenționale,- conform legii, scoțînd 
la vînzare mărfurile dosite sau cum
părate în cantități peste necesarul 
de consum normal. Cetățenii aflați 
la cumpărături și-au exprimat satis
facția față de măsurile luate.

Un rol din cele mai importante în 
educarea oamenilor muncii, în crea
rea unei opinii cetățenești active, 
responsabile și intransigente îl 
au sindicatele. Interesîndu-ne de 
măsurile luate de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor București 
în această direcție, am aflat de 
la tovarășul Viorel Ștefănescu, 
președintele consiliului, că la locu
rile de muncă se organizează întîl- 
niri cu toate categoriile de oameni 
ai muncii: ei sînt informați asupra 
mersului aprovizionării și Ii se răs
punde la eventualele întrebări în le
gătură cu aceste probleme. Totodată, 
echipele oamenilor muncii efectuează 
controale zilnice în piețe și magazine, 
iar numeroși membri de sindicat 
ajută unitățile comerciale în descon
gestionarea de ambalaje. încît fluxul 
reaprovizionării să decurgă normal, 
în această acțiune de explicare s-au 
angajat și patru cinecluburi muncito
rești din Capitală, ai căror membri 
înregistrează pe peliculă aspecte din 
comerț, pentru a putea fi proiectate 
și dezbătute împreună cu toți oame
nii. Se extind acțiunile comune cu 
organizațiile democrației și unității 
socialiste, cu cele de femei și U.T.C., 
pentru a se asigura o bună aprovi
zionare a magazinelor și o desfacere 
normală a mărfurilor.

Gh. GRAURE, 
M. IONESCU, 
Gh. SUSA

Fără cuvinte
Desen de Nic. NICOLAESCU

Instalație de detecție magnetică

Operația pe care o poate realiza 
instalația concepută de un grup 
de cercetători condus de dr. Oc
tavian Baltag de la Centrul de 
fizică tehnică din Iași seamănă în- 
tr-adevăr cu cea a căutării unui ac 
într-un car cu fin. Iar oomparația 
nu este deloc exagerată dacă avem 
în vedere că prin ea sînt depistate 
acele rupte din mașina de interțe- 
sere care rămîn înglobate în ma
terialul textil. Este vorba. în
deosebi, de acele rupte și rămase 
în fîșiile de pîsle late de 12 m din 
care se realizează benzile trahspor- 
toare din industria hîrtiei. Această 
operație extrem de pretențioasă și 
necesară (un ac nedepistat poate

rupe o întreagă șarjă de hîrtie) se 
realizează în prezent cu instalații 
costisitoare aduse din import la un 
preț ridicat.

Instalația realizată de cercetăto
rii ieșeni înglobează două brevete 
de invenții, iar performanțele — 
în probele de laborator — se vă
desc a fi superioare celor impor
tate: detectarea și localizarea in
cluziunilor metalice din pîslă este 
mult mai rapidă și precisă. Aflată 
deocamdată în faza de model de 
laborator, complexa aparatură ur
mează să fie omologată în anul 
viitor de către C.I.M-U.I.U. și pro
dusă apoi în serie. (Vlaicu Radu).
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NOI EXPRESII ALE SATISFACȚIEI ÎNTREGULUI POPOR FATĂ DE REZULTATELE
FRUCTUOASE ALE VIZITEI ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Comuniștii, toți oameni: muncii 

din județul Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — asemenea întregului nostru 
popor, au urmărit, cu profundă sa
tisfacție și mindrie patriotică, desfă
șurarea vizitei oficiale de prietenie 
pe care ați efectuat-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeșcu, in R. S. F. 
Iugoslavia, eveniment de o deosebită 
importanță in relațiile de colaborare 
dintre poporul român și popoarele 
Iugoslaviei — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARA» 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Locuitorii acestor frumoase me
leaguri arădene. exprimindu-și de
plina adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. dau o înaltă apreciere conținu
tului convorbirilor pe care le-ați avut 
cu conducătorii iugoslavi, al docu
mentelor semnate, conștienți că re
zultatele acestei vizite sint o confir
mare strălucită a legăturilor trainice 
dintre cele două popoare, exprimind 
voința lor de . a adînci colaborarea - 
reciproc avantajoasă, de a multiplica 
conlucrarea in cadrul acțiunilor și 
organismelor internaționale.

Vă raportăm și cu acest prilej că 
oamenii muncii arădeni sînt anga
jați plenar in înfăptuirea exemplară 
și înainte de termen a sarcinilor eco
nomice pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru buna pregătire a 
planului pe 1981. pentru a traduce 
în viată indicațiile și sarcinile reie
șite din cuvintarea pe care ati 
rostit-o la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., pentru creșterea eficienței 
întregii activități, aducîndu-ne astfel 
contribuția la infăptuirea hotăririlor 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului, la ridicarea patriei pe 
culmi mai înalte de progres și civi
lizație.

Comuniștii, oamenii muncit toți 
locuitorii județului Caraș-Severin — 
romani, sirbi, germani și de alte na
ționalități — asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu nemăr
ginită bucurie și cel mai viu in
teres vizita oficială de prietenie pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușeșcu. in țara vecină 
și prietenă, R.S.F. Iugoslavia — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. si a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Oamenii muncii din Caraș-Severin, 
participanți activi la dezvoltarea co
laborării economice româno-iugoslave 
prin amenajarea complexelor hidro
energetice și de navigație „Porțile de 
Fier41 1 și „Porțile de Fier“ 2 de pe 
Dunăre, precum și la cooperarea 
din alte domenii, vor depune și in 
continuare toate eforturile pentru a 
transpune ferm în viață prevederile 
noilor Înțelegeri privitoare la extin
derea conlucrării în sectoare de cea 
mai mare importanță pentru econo
miile noastre naționale.

Promotor neobosit al celor mal 
înalte idealuri ale poporului nostru, 
luptător pentru pace, prețuit și sti
mat pe toate meridianele lumii, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu. ați reafirmat și de a- 
eeastâ dată cu toată clarviziunea 
științifică ce vă caracterizează, prin
cipiile fundamentale ale politicii ex
terne românești, poziția constructivă 
a patriei noastre in legătură cu făuri
rea securității și cooperării in Eu
ropa, transformarea Balcanilor într-o 
zonă a colaborării nestingherite intre 
popoare, liberă de arme nucleare, 
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state pe cale 
pașnică.

Tn telegrama adresată de CONSI
LIUL NAȚIONAL PENTRU ȘTIIN
ȚA ȘI TEHNOLOGIE se spune : Oa
menii muncii care își desfășoară 
activitatea pe tărimul cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și pro
movării progresului tehnic în țara 
noastră, alături de întregul nostru 
popor, au urmărit cu vie satisfacție și 
mindrie patriotică desfășurarea vizi
tei oficiale pe care ati întreprins-o. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, în R. S. F. Iugoslavia. Ne 
exprimăm deplina aprobare fată de 
rezultatele fructuoase, de înaltă sem
nificație, ale strălucitei misiuni de 
prietenie. înțelegere și colaborare pe 
care ați condus-o cu înalta autoritate 
și prestigiul pe care vi le conferă 
calitatea dumneavoastră de exponent 
suprem al năzuințelor și sentimente
lor națiunii noastre socialiste unite, 
precum și renumele dumneavoastră, 
de largă recunoaștere internațională, 
de prieten statornic al popoarelor 
Iugoslaviei, de apărător activ al cau
zei păcii și cooperării.

Reafirmindu-ne convingerea că 
prezentul și viitorul nostru luminos 
sirrt indisolubil legate de gîndul și 
fapta dumneavoastră, ne angajăm să 
facem totul pentru transpunerea in 
viață a mărețelor programe-directivă 
aprobate de Congresul al XII-lea al 
partidului, să sporim contribuția ști
inței și tehnologiei la îndeplinirea cu 
succes a prevederilor actualului cin
cinal și la realizarea mobilizatoarelor 
teluri ale următorului deceniu. Mun
cind mai mult și mai bine, ne vom 
strădui să dovedim prin fapte 
profundul nostru atașament față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Comuniștii. întregul colectiv de 
oameni ai muncii din MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE au urmă
rit cu viu interes și cu legitimă 
mindrie patriotică vizita oficială 
de prietenie pe care ați întreprin
s-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, în R.S.F. Iugoslavia. 
Primirea deosebit de călduroasă ce 
v-a fost rezervată pe pămîntul ospi
talier al Iugoslaviei vecine și prie
tene a relevat încă o dată senti
mentele de stimă și prețuire pe care 
și Ie nutresc reciproc poporul ro
mân și popoarele Iugoslaviei, trăi
nicia legăturilor de solidaritate și 
colaborare româno-iugoslave.

Noul dialog la nivel înalt, impor
tantele documente adoptate și înțe
legerile convenite cu acest prilej 
se înscriu ca un moment politic de 
însemnătate majoră in cronica ra
porturilor româno-iugoslave, con- 
firmînd voința comună de a întări 
continuu relațiile tradiționale de 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. 
și U.C.I., dintre Republica Socia
listă România și R.S.F. Iugoslavia, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii, al înțe

legerii și securității în Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
salutînd cu căldură rezultatele fruc
tuoase ale vizitei își reafirmă devo
tamentul față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, angajamentul de a depune toa
te eforturile, alături de toți oamenii 
muncii din țară, pentru a contribui 
la înfăptuirea istoricelor documente 
ale Congresului al XII-lea al parti
dului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE, am 
urmărit cu viu interes și legitimă 
mindrie patriotică vizita de prietenie 
întreprinsă de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, in Iugoslavia ve
cină și prietenă. Convorbirile. purta
te și strălucitele rezultate cu care 
s-a încheiat vizita reprezintă o con
tribuție de excepțională însemnătate 
la dezvoltarea relațiilor de strinsă co
laborare, pe multiple planuri, dintre 
România și Iugoslavia, conferă noi 
valențe tradiționalei prietenii dintre 
popoarele celor două țări, temeinic 
statornicită pe făgașul bunei vecină
tăți. stimei și respectului reciproc.

Dînd glas aleselor noastre senti
mente de stimă și recunoștință pen
tru vasta și neobosita dumneavoastră 
activitate, pusă in slujba intereselor 
poporului român, a cauzei păcii și 
socialismului.’ vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, că vom munci cu abnega
ție și dăruire pentru înfăptuirea 
exemplară, a sarcinilor ce ne revin 
din documentele programatice ale

• „0 prestigioasă solie a prieteniei și solidarității, o strălucită contribuție la 
dezvoltarea legăturilor tradiționale dintre P. C. R. și U. C. I., dintre popoarele 
celor două țări constructoare ale socialismului"

• „Vizita dumneavoastră va da un impuls și mai puternic rodnicei conlucrări 
multilaterale româno-iugoslave, constituind totodată un remarcabil aport la 
dezvoltarea colaborării și destinderii in Balcani și in întreaga Europă"

• „Apreciind cu recunoștință întreaga activitate pe care o desfășurați spre binele 
și fericirea poporului român, ne reafirmăm sprijinul ferm pentru eforturile 
neabătute în slujba promovării idealurilor nobile ale păcii, prieteniei și înțelegerii 
intre popoare, ale făuririi unei lumi mai bune și mai drepte"

Congresului al XII-lea al P.C.R., 
pentru transpunerea in viață a tot 
ceea ce ați convenit în cursul recen
tei vizite in Iugoslavia.

Oamenii muncii din industria con
structoare de mașini își exprimă to
tala adeziune față de rezultatele 
noului dialog la nivel înalt româno- 
iugoslav și unanima aprobare fată 
de documentele incheiate, acestea 
conducînd la dezvoltarea în conti
nuare a colaborării multilaterale 
dintre România și Iugoslavia. atît 
pe plan bilateral, cit și in sfera vieții 
internaționale, in folosul și spre bi
nele popoarelor celor două țări, ale 
cauzei generale a socialismului, pă
cii și progresului In lume — se spu
ne in telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI.

Declarația comună semnată la în
cheierea acestei vizite evidențiază 
rezultatele obținute în promovarea 
largă a colaborării economice si teh- 
nico-științifice, îndeosebi în domeni
ile industriilor chimice, petrochimice 
și construcțiilor de mașini, asigu- 
rind pe mai departe o bază trainică 
pentru extinderea, creșterea mai di
namică, diversificarea schimbului de 
mărfuri și cooperării industriale în 
perioada următorului cincinal.

Pentru realizarea acestor obiective, 
constructorii de mașini se angajează 
să-și realizeze integral sarcinile în 
deplină concordanță cu exigentele 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, prin dezvoltarea subramurilor 
de vîrf și introducerea în fabricație 
a celor mai moderne tehnologii.

COMITETUL JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN, în numele comu
niștilor. al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în acest înfloritor colț de 
țară, exprimă, cu nețărmurită min
drie. cu sentimente de adîncă vibra
ție patriotică adeziunea deplină și 
înalta satisfacție față de rezultatele 
vizitei întreprinse de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușeșcu, în R.S.F. 
Iugoslavia.

Ca de fiecare dată cînd duceți 
pe meridianele lumii mesajul de 
prietenie și colaborare al României 
socialiste, vocația constructivă, paș
nică a poporului nostru multimile
nar, am fost din nou cu gindul, ală
turi de dumneavoastră și de tovarășa 
Elena Ceaușeșcu. martorii emoțio
nantelor manifestări de ospitalitate, 
admirație, simpatie și respect față 
de dumneavoastră, de remarcabila 
contribuție pe care o aduceți la dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre cele două țări, la întărirea 
unității statelor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

Avînd mereu în gînduri și în sim
țiri exemplul dumneavoastră de ine
galabil patriot și militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, ne angajăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, să nu precupețim nici un 
efort pentru a participa cu tot ela
nul la înfăptuirea sarcinilor ce ne re

vin din mărețul program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate,

Alături de Întregul popor, comu
niștii și ceilalți oameni ai muncii din 
MINISTERUL FINANȚELOR au ur
mărit cu viu interes și profundă sa
tisfacție vizita oficială pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușeșcu, ați între
prins-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, în țară vecină și priete
nă. Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
cu care s-a încheiat această vizită 
constituie o: nouă și valoroasă con
tribuție la extinderea cooperării e- 
conomice și colaborării pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, în interesul po
poarelor celor două țări, al întăririi 
păcii și securității în întreaga lume.

. Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
adeziunea noastră totală la . politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a realiza la un nivel ca
litativ superior sarcinile care ne re
vin din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului și din recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. pentru 
transpunerea în viață a noului me
canism economico-financiar.

Trj telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se spune : Comuniștii, 
întregul personal al Ministerului de 
Interne, alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, au urmărit 
cu viu interes și profundă satisfacție 
vizita pe care, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușeșcu, ați efectuat-o tn 
R.S.F. Iugoslavia.

Eveniment politic de o deosebită 
însemnătate, această vizită, care se 
înscrie in tradiția fructuoasă a dia
logului la înalt nivel româno-iugoslav, 
reprezintă un nou pas înainte pe 
calea dezvoltării pe multiple pla
nuri a relațiilor de conlucrare și 
strinsă colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. Primirea 
caldă și prietenească cu care v-au 
întimpinat și de această dată condu
cătorii de partid și de stat, oamenii 
muncii iugoslavi, manifestările de 
dragoste, stimă și considerație cu 
care ați fost înconjurat constituie 
o nouă dovadă a recunoașterii rolului 
excepțional pe care îl aveți în lumea 
contemporană, a activității dumnea
voastră prodigioase puse In slujba 
nobilelor idealuri ale socialismului, 
păcii și securității internaționale, ale 
prieteniei intre popoare.

Ne exprimăm, mult stimate și 
iubita tovarășe comandant suprem, 
adeziunea deplină față de rezultatele 
rodnice ale acestei vizite și ne re
afirmăm hotărîrea fermă de a milita 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
în mod exemplar a sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile de partid și 
legile țării, a ordinelor și indicați
ilor dumneavoastră.

Oamenii muncii da naționalitate 
germană, împreună cu Întregul po
por. au urmărit cu viu interes și 
sentimente de profundă mîndrie pa
triotică vizita oficială de prietenie 
pe care ați intreprins-o. mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, in R.S.F. Iugosla
via și își exprimă satisfacția și de
plina adeziune față de rezultatele 
deosebit de rodnice ale noului dia
log româno-iugoslav la cel mai înalt 
nivel — se arată în telegrama adre
sată de CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA.

Exprimîndu-vă întreaga noastră 
gratitudine pentru activitatea neobo
sită pusă în slujba intereselor supre
me ale țării, pentru fericirea și 
bunăstarea întregului popor, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, de întreaga ade
ziune a oamenilor muncii de naționa
litate germană din țara noastră la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, de hotărîrea lor 
fermă de a-și aduce din plin contri
buția la înfăptuirea hotăririlor isto
rice ale Congresului al XII-lea, a 
Programului partidului de edificare a 
socialismului și comunismului pe 
pămintu] patriei noastre scumpe, Re
publica Socialistă România.

Toți oamenii muncii — români și 
maghiari — care trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri, urmărind cu 
viu interes și cu profundă satisfac
ție desfășurarea vizitei oficiale de 
prietenie pe care ați efectuat-o. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușeșcu, 
în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, vă adresează cele mai 
alese sentimente de prețuire si res
pect pentru neobosita și rodnica ac
tivitate depusă de dumneavoastră în 

folosul propășirii patriei, creșterii 
prestigiului său în lume, bunăstării 
și fericirii poporului nostru — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

Ne exprimăm, și de această dată, 
dragostea nețărmurită față de dum
neavoastră, dorința de a vă ști me
reu in fruntea partidului și statului 
nostru, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeșcu, pildă stră
lucită de slujire cu devotament șî 
dăruire a intereselor și aspirațiilor 
vitale ale poporului nostru, a inde
pendenței și securității patriei, a 
idealurilor socialismului.

Reafirmind profundul nostru ata
șament față de întreaga activitate pe 
care o desfășurați spre binele si feri
cirea poporului român, pentru re
marcabila dumneavoastră contribuție 
la afirmarea internațională a Româ
niei. la sporirea necontenită a presti
giului său în lume, ne angajăm că 
vom face totul pentru a ne Îndeplini 
în mod exemplar sarcinile ce ne re
vin din istoricele hotăriri ale Con
gresului al XII-lea ăl partidului; 
pentru a ne aduce din plin contribu
ția la grandioasa operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

In telegrama adresată de Consiliul 
de conducere și comitetul de partid 
al ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" se spune : Asemenea între
gului nostru popor, cadrele didactice, 
studenții și cursantii, toți comuniștii 
care își desfășoară activitatea în A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" dau 
glas profundei lor satisfacții, senti
mentelor lor de vibrantă mîndrie pa
triotică generate de rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei ofi
ciale de prietenie, pe care. împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușeșcu, ati e- 
fectuat-o in Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia.

Primirea călduroasă. Înalta stimă 
și aleasa prețuire cu care ati fost în
conjurat pretutindeni în timpul vizi
tei, aprecierile deosebite exprimate 
la adresa politicii partidului și sta
tului nostru reprezintă o nouă dova
dă a prestigiului de care vă bucurați 
pentru activitatea pilduitoare ce o 
depuneți în vederea înfloririi patriei 
noastre, pentru inestimabila dumnea
voastră contribuție la dezvoltarea si 
întărirea prieteniei și colaborării în
tre toate țările socialiste.

Afirmindu-ne. alături de întregul 
nostru popor, deplina adeziune la 
politica partidului și statului nostru, 
al cărei strălucit exponent sînteti, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general al partidu
lui, că, urmînd insuflețitorul dumnea
voastră exemplu, vom milita cu în
treaga noastră energie pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XII-lea, din cuvintarea rostită de 
dumneavoastră la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R.

In numele tuturor comuniștilor, al 
oamenilor muncii din județul Tul- 
cea, exprimăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeșcu, totala noas
tră adeziune și profundul atașament 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ale că
rei principii le-ați reafirmat și cu 
prilejul recentei vizite oficiale pe 
care ați întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeșcu, în R.S.F. 
Iugoslavia — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL- 
CEA AL P.C.R.

Urmărind cu viu și profund Inte
res această nouă șl elocventă mani
festare a vocației noastre de pace și 
prietenie cu toate popoarele lumii, 
am reținut cu deosebită satisfacție 
stima și aleasa prețuire cu care ați 
fost înconjurat, aprecierile deosebite 
la adresa politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru,

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, că 
noi, comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe înfloritoarele meleaguri tulce
ne, sintem angajați cu toată energia 
și răspunderea în efortul pentru rea
lizarea sarcinilor și obiectivelor ulti
mului an al actualului cincinal și 
pregătirea condițiilor în vederea tre
cerii cu succes la înfăptuirea preve
derilor de plan pe 1981, acționind 
neabătut pentru realizarea hotăriri'- 
lor Congresului al XII-lea.

Obștea scriitorilor din România 
salută cu vie satisfacție și bucurie 
rezultatele rodnice ale vizitei dum
neavoastră de prietenie, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeșcu. in R.S.F. 
Iugoslavia, eveniment politic de în
semnătate majoră în istoria relațiilor 
româno-iugoslave, concretizate prin 
continuitate și trăinicie — se spune 
în telegrama CONSILIULUI UNIU
NII SCRIITORILOR DIN ROMANIA. 
Scriitorii din România cunosc că dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
împreună cu remarcabilul om de stat 
Iosip Broz Tito, ați așezat pe teme

lii durabile, indestructibile prietenia 
caldă și strinsă dintre partidele și 
popoarele noastre, exercitînd o inrîu- 
rire . hotăritoare asupra evoluției le
găturilor româno-iugoslave.

Față de bogata dumneavoastră ac
tivitate pe tărimul construcției și a- 
părării păcii, vă mărturisim că este 
vie în conștiința activului de partid 
de la Uniunea scriitorilor recenta în- 
tilnire cu dumneavoastră. Atît în dis
cuțiile individuale cu toți scriitorii 
membri de partid, precum și în a- 
dunările generale de partid, de 
secții, de asociații, vom căuta să 
desțelenim terenul climatului literar, 
acolo unde trebuie desțelenit, ca să 
putem să vă raportăm, ceea ce o 
facem și în prezent, că obștea scrii
toricească din România este profund 
ancorată Ia masa ei de lucru, că este 
strîns unită in jurul conducerii 
Partidului Comunist Român, în ju
rul dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, găsind resurse 
puternice de a realiza o literatură 
umanist-revoluționară pe măsura ma
rilor înfăptuiri ale poporului român.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VILCEA AL 
P.C.R. se arată : Trăind sentimente 
de vibrantă mîndrie patriotică; co
muniștii. toți oamenii muncii din 
județul Vîlcea, asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu viu in
teres și deplină satisfacție vizita în
treprinsă de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, în R.S.F. Iugosla
via. înalta solie de pace purtată in 
țara vecină și prietenă, documentele 
semnate, corespunzind în totul idea
lurilor și aspirațiilor poporului, în
truchipate magistral în politica știin
țifică și clarvăzătoare a partidului si 

statului nostru, se înscriu ca o do
vadă elocventă a relațiilor tradițio
nale mereu ascendente dintre țara 
noastră și popoarele Iugoslaviei,

Vă încredințăm, mult iubite tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii de pe meleagurile noastre, 
împreună cu întreaga națiune.' vor ac
ționa cu abnegație și devotament, cu 
întreaga capacitate de muncă și crea
ție pentru infăptuirea exemplară a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului.

tn telegrama C.C, AL U.T.C. șl 
CONSILIULUI U.A.S.C.R. se spune : 
Alături de întregul nostru popor, 
tînăra generație a patriei, puternic 
însuflețită de cele mai alese senti
mente de dragoste și recunoștință 
fierbinte fată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, cel mai iubit fiu ai po
porului român, părintele drag al 
tineretului, a urmărit cu deplină 
satisfacție și adîncă mîndrie patrio
tică vizita pe care ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, in R.S.F. Iugoslavia. 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, toți tinerii pa
triei. fără deosebire de naționalitate, 
își exprimă deplina adeziune la re
zultatele fructuoase ale vizitei.

Cu convingerea fermă că actuala 
vizită va contribui la amplificarea 
relațiilor de«prietenie și conlucrare 
intre Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia, vom acționa, in 
spiritul și pe baza prieteniei tradi
ționale dintre partidele și popoarele 
noastre, pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării cu organizațiile de 
tineret și studenți, cu tineretul din 
R.S.F. Iugoslavia, aducindu-ne ast
fel ,contribuția la traducerea neabă
tută în viață a înțelegerilor con
venite.

Vă asigurăm că. urmînd neabătut 
exemplul dumneavoastră de muncă, 
de viată și dăruire comunistă, vom 
face totul pentru a transpune in 
fapte indicațiile dumneavoastră, ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului, orientările și sarcinile 
stabilite de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., aducîndu-ne întreaga 
contribuție la înfăptuirea operei de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
industria chimică au luat cunoștință 
cu sentimente de profundă satisfac
ție și mindrie patriotică de rezulta
tele deosebit de rodnice ale noului 
dialog româno-iugoslav la nivel înalt 
— se spune în telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CHIMICE.

Importantele înțelegeri convenite 
cu acest prilej se înscriu ca o contri
buție de mare însemnătate la dez
voltarea și Întărirea continuă a rela
țiilor tradiționale de strinsă priete
nie și colaborare, la adincirea conti
nuă și diversificarea acestora între 
partidele și popoarele celor două țări, 
pentru cauza socialismului și păcii 
în lumea întreagă.

Dorim să vă asigurăm, mult sti

mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că întregul colectiv de muncă, 
în frunte cu comuniștii, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru încheie
rea cincinalului cu rezultate cît mai 
bune și realizarea indicatorilor de 
plan prevăzuti pentru anul 1981. În
deosebi la producția fizică, creșterea 
producției nete, și eficiență maximă 
în întreaga activitate economico-fi-. 
nanciară.

Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, comu
niștii, intregul personal muncitor au 
urmărit, cu viu interes și înaltă min
drie patriotică vizita de prietenie 
întreprinsă de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, în Iugoslavia veci
nă și prietenă.

Acordînd o înaltă apreciere rezul
tatelor vizitei. activității dumnea
voastră neobosite, membrii Acade
miei Republicii Socialiste România 
își exprimă deplina aprobare, bucu
ria și Satisfacția față de rezultatele 
acestei noi și strălucite solii de pace 
și Colaborare internațională și sa 
angajează solemn să acționeze cu 
elan revoluționar și fierbinte patrio
tism pentru creșterea contribuției 
lor la înflorirea României socialiste, 
la înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce revin Academiei Republicii Socia
liste România, pentru transpunerea 
în practică a obligațiilor asumate 
prin documentele semnate, pentru o 
cooperare fructuoasă și strîngerea 
legăturilor dintre oamenii de știință 
și cultură români și colegii lor iugo
slavi.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți 

locuitorii județului Vrancea, dînd 
expresie vibrantelor gînduri și sen
timente de prețuire, de adîncă recu
noștință, își reafirmă și cu acest 
prilej întreaga adeziune la politica 
internă și internațională a partidului 
și statului, atașamentul fierbinte 
față de tot ce întreprindeți pentru 
binele și prosperitatea națiunii, a 
României socialiste. Ne exprimăm 
ferma convingere că documentele 
semnate vor contribui la dezvoltarea 
și mai puternică a relațiilor de prie
tenie șl colaborare multilaterală 
româno-iugoslave.

Vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușeșcu, că vom 
face totul pentru îndeplinirea inte
grală , și înainte de termen a preve
derilor actualului plan cincinal, pen
tru transpunerea in viață a indica
țiilor pe care ni le-ați dat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. din 14—15 
octombrie.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din CURTEA SUPERIOARA DE 
CONTROL FINANCIAR au urmărit 
cu viu interes noua vizită pe care 
ați îritreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușeșcu, în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, țară 
socialistă vecină, de care ne leagă 
îndelungate tradiții de prietenie. 
Primirea călduroasă șl dragostea cu 
care ati fost intimpinat, înțelegerile 
realizate privind continuarea pe o 
treaptă superioară a colaborării 
multilaterale, a adinciril cooperării 
și specializării tn producție, au de
monstrat hotărîrea fermă a celor 
două țări de a intensifica șl diversi
fica pe multiple planuri colaborarea 
și conlucrarea lor rodnică.

însuflețiți de devotamentul și spi
ritul revoluționar cu care dumnea
voastră slujiți interesele poporului șl 
cauza păcii in lume, exprimindu-ne 
deplina adeziune fată de rezultatele 

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, au mai sosit telegrame din partea unor 
comitete municipale, orășenești șl comunale de partid, ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și obștești, a numeroase întreprinderi indus
triale, unități agricole, institute de cercetări și proiectări, uniuni de creație, 
instituții de știință, artă și cultură, instituții de invățămint și unități 
militare.

In telegrame se exprimă profunda satisfacție șl mindrie patriotică față 
de rezultatele rodnice ale vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
impreună cu tovarășa Elena Ceaușeșcu, in R.S.F. Iugoslavia, subliniindu-se 
că noul dialog româno-iugoslav la nivel înalt, importantele documente 
adoptate și înțelegerile convenite cu acest prilej confirmă voința comună 
de a întări continuu relațiile tradiționale de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
în folosul ambelor state, al cauzei generale a socialismului și păcii, al 
înțelegerii și securității în Balcani, in Europa și in întreaga lume. în 
telegrame se dă glas, totodată, simțămintelor de adincă stimă și prețuire 
față de clarviziunea și consecvența cu care secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, militează pentru 
întărirea și dezvoltarea unității și solidarității țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor democratice și progresiste, pentru oprirea agravării situației inter
naționale și triumful aspirațiilor de pace, progres și bunăstare ale 
popoarelor, pentru edificarea unei lumi mal bune și mal drepte.

Reafirmindu-și deplina adeziune la politica internă și externă a parti
dului și statului, cetățenii patriei noastre — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — iși reînnoiesc angajamentul de a acționa 
neabătut pentru transpunerea în viață a istoricelor documente ale Con
gresului al XII-lea al partidului, de a face totul pentru a Încheia cu 
rezultate deosebite actualul cincinal, asigurindu-se, astfel, ridicarea 
României socialiste pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație.

(Agerpres)

deosebit de fructuoase ale vizitei în
treprinse, vă asigurăm că vom ac
ționa cu toată hotărîrea și respon
sabilitatea comunistă pentru a înde
plini in mod exemplar sarcinile în
credințate de partid, de dumneavoas
tră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, pentru 
a ne aduce contribuția la măreața 
operă de ridicare a țării pe noi trepte 
de progres și civilizație.

în telegrama CONSILIULUI UNIU
NII NAȚIONALE A COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
se spune : Țărănimea cooperatistă, 
mecanizatorii și specialiștii, toți lu
crătorii din unitățile agricole co
operatiste — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — au 
urmărit cu sentimente de înaltă sa
tisfacție și vibrantă mîndrie patrio
tică vizita oficială întreprinsă de 
dumneavoastră, impreună cu to
varășa Elena Ceaușeșcu, în țara 
vecină și prietenă — R.S.F. Iugosla
via.

Primirea călduroasă, stima și 
aleasa prețuire cu care ați fost în
conjurat, distinsele aprecieri la 
adresa politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, convor
birile avute și noile înțelegeri con
venite au dat încă p dată expresie 
prestigiului de care vă bucurați în 
fața popoarelor lumii pentru inesti
mabila contribuție pe care dumnea
voastră, mult stimate și Iubite to
varășe Nicolae Ceaușeșcu, o aduceți 
la întărirea păcii, securității și cola
borării în Balcani, in Europa și în 
întreaga lume.

Aducîndu-vă încă o dată un fierbin
te și vibrant omagiu pentru activi
tatea laborioasă pe care o desfășurați 
neobosit in fruntea partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, 
că țărănimea, toți lucrătorii din uni
tățile agricole cooperatiste, sub 
imboldul permanent al marii dum
neavoastră pilde de dăruire patrio
tică, vor acționa cu fermitate pentru 
aplicarea în viață a sarcinilor trasate 
agriculturii de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
români și maghiari de pe meleagu
rile Sălajului. înfrățiți în muncă șl 
cuget, v-au insotit cu inima și gîn
dul pe tot parcursul vizitei pe care 
ați efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu. în țara vecină și 
prietenă. Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, nutrind sentimen
te de adîncă convingere că tradițio
nala prietenie și legăturile dintre 
poporul român șl popoarele Iugo
slaviei se. vor întări continuu — se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN SALAJ AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN. Ne alăturăm glasului 
întregului partid și popor, aprobind 
din inimă prodigioasa dumneavoas
tră activitate desfășurată cu prilejul 
recentei vizite în Iugoslavia vecină 
și prietenă. Recunoștinței noastre 
pentru neobosita dumneavoastră ac
tivitate de consolidare a păcii jn 
Europa și în lume îi alăturăm anga
jamentul ferm de a nu precupeți nici 
un efort pentru a ridica străvechile 
meleaguri românești ale Sălajului pe 
noi culmi de civilizație și a face 
acest ținut al țării mal prosper și 
mai Înfloritor. Sintem angajați, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. cu 
toate forțele în strîngerea și depozi
tarea în întregime și in condiții 
bune a întregii recolte și luptăm ne
obosit cu întreaga noastră putere 
pentru a realiza prevederile acestui 
cincinal și a crea condiții corespun
zătoare înfăptuirii obiectivelor celui 
viitor, urmindu-vă neabătut pildut- 
toarea dumneavoastră viată, pe care 
o închinați cu atita dăruire poporu
lui român, prosperității sale și păcii 
pe planeta noastră.

Tn telegrama COMITETULUI PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE se spune : Cu inima și 
conștiința pătrunse de adincă min
drie patriotică. Biroul executiv al 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare, comitetul de partid, 
toți activiștii acestui organ de par
tid- și de stat, alături de întregul 
nostru popor, dau o înaltă apreciere 
conținutului convorbirilor avute, do
cumentelor semnate. întregii activi
tăți desfășurate cu ocazia vizitei ofi
ciale de prietenie pe care ati efec
tuat-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

Acordînd întreaga noastră prețuire 
neobositei dumneavoastră activități 
spre binele și fericirea poporului ro
mân, vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, de ade
ziune și sprijin deplin față de poli
tica internă și externă a partidului și 
statului nostru.

Ne angajăm totodată. în continua
re, să acționăm cu înaltă răspunde
re comunistă pentru infăptuirea nea
bătută a hotăririlor celui de-al XII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, precum și a hotăririlor celui 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
populare, a atribuțiilor sporite ce au 
fost conferite consiliilor populare în 
vederea creșterii contribuției lor la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.
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{DIVERS!
A TINERETULUI

Un reprezentant de seamă
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„Banul nemuncit 
nu ține de cald"

„Este o vorbă din bătrîni, pe 
care am auzit-o și eu de la ta
tăl meu — și nu numai de la 
el — crescîndu-mă in cinste și 
omenie — ne scrie loan Anescu 
din comuna Variaș, județul Ti
miș. Am ajuns om în vîrstă și 
niciodată în viață nu mi-a tre
buit un ban nemuncit. Deunăzi, 
am găsit o mare sumă de bani. 
M-am uitat în dreapta, m-am 
uitat în stingă, dar, ca un fă
cut, nici țipenie de om, pentru 
a vedea dacă nu cumva îi pier
duse cineva. Am luat banii și 
i-arn depus la postul de miliție 
al comunei Variaș, de unde pă
gubașul și-i poate ridica ori- 
cind".

Simplu ca bună ziua. Ca și 
cinstea omului de omenie.

Fără tirguială!
Duminică, 26 octombrie, zi de 

tîrg la Bolintin Vale. Lume 
multă, zarvă mare. Printre pre
zențele nedorite la acest tîrg, 
am notat numerele unor auto
vehicule de mare capacitate, care 
trebuiau să se afle la ora aceea 
în cu totul alte locuri, la rosturile 
lor : autobasculanta 36-B-1479; 
autobasculanta 36-B-2472, încăr
cată cu pietriș ; 011948-SB —
autobasculantă de 17 tone plină 
ochi cu... nisip; autofrigoriftca 
22-B-9348, cu inscripția „Trans- 
com“, a autobazei 6 Puișor; 
două autocisterne prahovene : 
31-PH-9465 și 31-PH-8696.

Dar și mai surprinzătoare o 
fost, prezența la tîrg a unor au
tocamioane de la cooperative 
agricole ilfovene, 31-IF-2919, 
21-IF-3310, 21-IF-1512 (ultimul 
cu inscripția „Transport coope
ratori"), care se aflau la tîrg și 
nu la muncile timpului.

Am notat aici numerele de tra
ma trieulare ale autovehiculelor 
staționate la tîrg, pentru ca nu 
numai șoferii respectivi, ci toți 
cei care răspund de ele să.„ răs
pundă. Fără tirguială !

Vindea 
cu vagonul

Ciprian Grigorescu era șofer 
la întreprinderea de piese tur
nate din Cimpina. Deunăzi, a 
fost surprins vinzind motorină 
unor amatori de chilipir din co
muna Brebu. Vindea Ciprian 
motorină ca un mare angrosist. 
Nu cu litrul, ci cu... vagonul! 
De unde ? Chiar de la între
prinderea unde lucra. Ca de pe 
moșia lui.

Dincolo de pedeapsa pe care 
i-o va hotărî instanța, se pune, 
firesc, întrebarea : ce-or fi pă
zit... paznicii întreprinderii ?
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o problemă la a cărei rezolvare școala 
și familia trebuie să conlucreze strins

Un număr de 3 400 de elevi bucu- 
reșteni, din clasele terminale ale unor 
cicluri școlare — a VIII-a, a X-a, 
a Xll-a — au fost solicitați să răs
pundă la întrebarea : „Cine v-a in
fluențat în alegerea profilului liceu
lui. a viitoarei meserii ?“. Dintre cei 
1 000 de absolvenți ai clasei a VIII-a 
participanți la acest sondaj — între
prins de Institutul de cercetări peda
gogice și psihologice — 24 la sută 
s-au referit la influența acțiunilor de 
orientare școlară și profesională or
ganizate în școală de cadrele didac
tice, alți 1,32 la sută au indicat in
fluența organizațiilor de pionieri și 
U.T.C. Cel mai multi au recunoscut 
în opțiunea lor de muncă influen
ța determinantă a părinților (48,14 
la sută), a altor rude apropiate (15,65 
la sută).

— Aceste cifre, cu toată relativita
tea lor — ne spune conf. univ. Virgi- 
liu Radulian, directorul institutului — 
dezvăluie cu claritate unele neîm- 
pliniri ale activității de orientare 
școlară și profesională a elevilor, 
precum și direcțiile în care învăță- 
mlntul, împreună cu toți factorii e- 
ducaționali din societate sint che
mați să o desfășoare. Este vorba, în 
primul rînd, de slaba eficiență și pu
tere de convingere a acțiunilor între
prinse de școală, de insuficienta (a- 
proape inexistentă) preocupare a or
ganizațiilor de pionieri și U.T.C., cele 
mai apropiate de vîrstă și preocupă
rile copiilor și tinerilor, de a le des
chide acestora orizontul profesional, 
de a Ie insufla interesul pentru vii
toarea profesiune. Apoi de faptul că, 
dată fiind influența educativă, orien
tativă atît de puternică a familiei, se ' 
cere o mai atentă îndrumare a pă
rinților, o conlucrare mai activă cu 
aceștia în determinarea opțiunilor 
școlare și profesionale ale elevilor.

O altă situație, întocmită de astă 
dată de factori de resort din Ministe
rul Educației și învățămîntului, rele
vă că, în unele județe, neîndeplini- 
tea planurilor de școlarizare la treap
ta întii a liceului afectează profile 
profesionale prioritare, de acut inte
res pentru economia locală sau na
țională (de exemplu, în județul Ca- 
raș-Severin profilul siderurgic, in ju
dețul Dîmbovița profilul minier și 
petrolier etc.).

— Este și aceasta o dovadă conclu
dentă — consideră tovarășa Virginia 
Marian, director adjunct în M.E.I. — 
că activitatea educativă a școlii nu a 
fost orientată cu claritate și hotărire 
in direcția realizării calitative a pla
nului de școlarizare, în structura lui, 
nu a vizat concret cerințe obiective 
ale pregătirii forței de muncă nece
sare dezvoltării social-economice pe 
plan local

. Pornind 
nea fapte 
determină
zultate ale 
școlară și profesională a elevilor, par- 
ticipanții la o recentă consfătuire da 
lucru organizată de Ministerul Edu
cației și învățămîntului — inspectori 
școlari, cadre didactice, reprezentanți 
ai altor factori educativi, cercetători 
științifici, pedagogi și psihologi —

și național.
de la analiza unor aseme- 
de viață, a cauzelor care 
neîmplinirile, slabele re

activității de orientare

al picturii

rol 
de 
de

au relevat direcțiile principale în 
care se cere acționat cu perseverență 
pentru ca această importantă, com
plexă și de răspundere îndatorire po
litică, educativă a școlii și a întregii 
societăți să fie îndeplinită Ia nivelul 
calitativ ridicat preconizat de Progra
mul partidului nostru, de hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului.

Care ar fi acestea ?
Chemate să îndeplinească un 

important în pregătirea forței 
muncă, școala, cadrele didactice
toate specializările trebuie să aibă o 
imagine clară, temeinic fundamenta
tă, asupra direcțiilor în care urmează 
să acționeze. Ce fel de tineri cresc și 
pregătesc ele pentru societate ? Cu ce 
concepție despre muncă, despre viață 
îi înarmează ? Ce meserie solicitată 
pe frontul dezvoltării economice și 
sociale a patriei le oferă cadrul cel 
mai favorabil împlinirii umane, pro
fesionale, sociale ? Răspunsul la ase
menea probleme majore, de cel mai 
larg interes social și individual, tre
buie dat impreună și în strînsă înțe
legere cu familia, profund preocupată 
și ea de viitorul propriilor copii.

Pentru aceasta însă, așa cum ș-a 
menționat in cadrul consfătuirii a- 
mintite, slujitorii școlii, forurile de 
învățămint au obligația să posede o 
temeinică documentare asupra per
spectivelor dezvoltării economice, 
asupra profilelor profesionale cerute 
de această dezvoltare, asupra cadru
lui tehnico-profesional de exercitare 
în prezent, și mai ales în perspectivă, 
a acestor meserii. Caracterul spora
dic, prea general și neoperant al ori
entării școlare și profesionale din 
multe școli este determinat tocmai 
de insuficienta informare a cadrelor 
didactice asupra datelor obiective ale 
evoluției în plan teritorial (județean, 
zonal, local), a situațiilor demogra
fice, socio-profesionale și de di
namică a rețelei școlare, în concor
danță cu cerințele de forță de muncă, 
de slaba preocupare pentru centrali
zarea surselor de informație și a ma
terialelor disponibile, pentru actuali
zarea continuă și utilizarea intensivă 
a acestora. Asemenea date — con
semnate în monografii profesionale, 
pliante de prezentare a unor între
prinderi și alte materiale de propa
gandă vizuală, descifrate în vizite 
directe în unități economice locale — 
se cer aduse la cunoștința părinților, 
în primul rînd. Discutate împreună 
cu ei, argumentate cu puterea de 
convingere a faptelor de muncă șî de 
viață din unitățile economice locale, 
a perspectivelor dezvoltării sub raport 
tehnic, profesional de la locul de

muncă al fiecăruia, îi vor convinge 
să urmeze sfatul competent al școlii.

Cu ajutorul părinților înșiși se va 
putea demonstra unor părinți că me
seriile „grele" spre care ezită să-și 
îndrume copiii se practică in condiții 
cu totul diferite de cele in care și-au 
însușit ei meseria cu ani și ani în 
urmă, că accentul s-a mutat de pe 
efortul fizic pe utilizarea inteligenței 
și capacității creatoare a fiecăruia. 
Dar și prin grija forurilor locale de 
învățămînt, a unităților economice de 
profil de a face din liceele indus
triale, îndeosebi cele mai nou create, 
puternice centre de învățămint și 
producție, în care cadre didactice cu 
recunoscută competență, avind la dis
poziție o tehnică didactică modernă, 
să realizeze un învățămînt de cali
tate, o producție economică remar
cabilă, licee capabile să devină com
petitive, în sensul cel mal nobil 
cuvîntului, cu cele mai bune școli 
tradiție din țară.

Opțiunea școlară și profesională 
fiecărui tinăr sau a unei promoții 
elevi 
cație in același timp 
firesc participarea coordonată a tu
turor cadrelor didactice, prin disci
plina pe care o predau, prin activi
tățile educative pe care le organi
zează, ca și adoptarea unor obiectiva 
și modalități de acțiune diferite da 
la un ciclu do școlarizare la altul, 
începută sub formă de joc la grădi
niță și încheiată prin exprimarea 
concretă a opțiunii — înscrierea în 
liceu sau încadrarea in producție a 
tinărului absolvent — activitatea de 
orientare școlară și profesională, ac
tivitate complexă, desfășurată inteli
gent. convingător, cu tact pedagogic, 
își are condițiile propice de desfă
șurare în școală. în această ordine de 
idei, măsurile preconizate de M.E.I. 
pentru revitalizarea activității cabi
netelor sau laboratoarelor județene 
de orientare școlară și profesională, 
activizarea comisiilor județene și 
orășenești de orientare școlară și 
profesională, din care fac parte re
prezentanți ai tuturor factorilor inte
resați, sînt menite să stimuleze expe
riența pozitivă, inițiativa in valorifi
carea mai eficientă a condițiilor spe
cifice dintr-o zonă sau alta a țării. 
Școala poate și trebuie să devină, în 
mult mai mare măsură decît pînă 
acum, îndrumătorul cel mai compe
tent și convingător al tînărului în 
alegerea viitoarei meserii, interesantă 
și atrăgătoare pentru el. utilă în cel 
mai înalt grad pentru societate.

eu 
stu- 
co-

al 
cu

de
problemă politică și de edu- 

presupune

La centenarul nașterii 
lui Jean Al. Steriadi, cei 
din generația mea, căro
ra le-a îndrumat primii 
pași in artă se simt în
demnați să evoce în pri
mul rind personalitatea 
profesorului. Nu l-am 
cunoscut in anii în care, 
împreună cu A. Verona, 
Gh. Petrașcu și I. Jalea 
înființa la București „A- 
cademia liberă de artă", 
nu l-am cunoscut încă tî- 
năr, așa cum apare el în 
lucrarea „Terasa Otetele- 
șanu" a Iui C. Ressu. L-am 
cunoscut om în vîrstă, 
adus de spate, corpolent, 
dar cu ochi vii, pătrun
zători. Spiritual, isteț și 
omenos, acesta era omul.

Am beneficiat și 
și numeroșii săi 
denți și studente de
rectura, dar mai ales, de 
climatul intelectual al u- 
nui om extrem de com
plex pregătit, de o perso
nalitate luminoasă. Un om 
fermecător! Era un cuce
ritor de inimi. II iubeam 
toți. Cultura sa plastică 

, era parcă cristalizată in 
forme etalon. A studiat la 
Miinehen și la Paris. In
fluența impresionismului 
poate fi descifrată mai a- 
les în peisajele realizate 
în perioada interbelică, in 
peisajele sale bucurește- 
ne, dobrogene, de la Cas
sis etc. Pornind de la rea
litate își compunea ta
blourile cu eleganță, dar 
și cu forță, cu deosebita-i 
înzestrare de desenator. 
„Docherii în port", „Chi- 
vuțele", „Dantelăresele", 
„Halele" sînt tot atîtea e- 
xemple bine 
Ne-a lăsat și 
portrete, 
Pallady, pe D. Guști, 
Enescu, Șt. Luchlan, 
Macedonski. Numeroase 
din portretele sale repre
zentau figuri expresive de 
oameni săraci, de oameni 
ce populau străzile Man
galiei sau ale 
de altădată, 
riadi ar fi 
za o operă 
forță și de 
care să depășească 
contemporanii săi, care nu 
erau nici ei ușor de în
trecut, căci era contem
poranul lui Șt. Luchian, 
Gh. Petrașcu. Th. Palla
dy, N. Tonitza, I. Iser, Șt.

cunoscute, 
admirabile 

prezentînd pe - - g. 
Al.

Balcicului 
Evident, Ste- 
putut reali- 

de mai mare 
o amploare 

pe

Florica D1NULESCU

românești
ș

Dimitrescu, Fr. Șirato. D. 
Ghiață, V. Popescu și încă 
a multor pictori de plina 
întii, insă maestrul1 meu 
era comod și iubea cu a- 
ceeașl plăcere toate deli
ciile vieții. Timpul a tre
cut repede pentru el. ca și 
pentru noi dealtfel.

11 văd și acum înaintea 
ochilor, pășind tacticos în 
curtea dărăpănată a ate
lierelor din Iulia Hașdeu. 
Apărea-n atelier cu fularul 
înfășurat în jurul gitului, 
cu un palton și pălărie 
maro, cu șoșoni în zilele 
de iarnă, fluierînd discret 
o arie dintr-o operă sau 
dintr-un concert. Fluiera 
distrat și expresiv.

Steriadi a fost un exce
lent pictor, dar și un -in
tegru degustător de artă. 
Nu avea nimic exclusivist 
in el. Director în 1909 al 
Muzeului Aman, iar apoi, 
în 1915, director al Mu
zeului Kalinderu, mem
bru fondator al grupării 
„Arta" (1937), director al 
Școlii de belle arte din

. ■ \‘ ' ci

Cap de țărancă

societate pentru 
încurajarea și răspindirea 
acvafortei, gravurii și li
tografiei artistice", care a

100 de ani de la nașterea 
lui Jean Al. Steriadi

București (1946), el a des
fășurat o deosebit de bo
gată activitate pe planul 
popularizării valorilor ar
tistice. Uneori ne chema 
la el la Muzeul Kalinde
ru și ne punea sub ochi 
uh vraf de gravuri de H. 
Daumier.

Principalul era că din
colo de pictura pe care o 
realiza cu bucurie și o 
plăcere aproape senzuală, 
cu luminozități sugestive, 
știa să creeze un climat 
de lucru, de afectuoasă a- 
propiere de artă. Nu vor
bea mult, doar cîteva in
tervenții. Parcă-1 aud și 
acum spunind „mai îm
preună". „totul mai îm
preună !“.

Desena admirabil șl a- 
proape continuu pe mici 
bucățele de hîrtie, pe șer
vețele. Buzunarele de la 
haină li erau doldora de 
hîrtii. Deosebita pasiune 
pentru artele grafice l-a 
determinat, dealtfel, să 
Înființeze în 1916 „Grafi-

la
gravurii in

avut un rOl deosebit 
dezvoltarea 
țara noastră.

Cultura și 
îl făceau să fie deasupra 
oricărei invidii. Iată un 
lucru pe care l-am intîl- 
nit mai rar după aceea. 
Alături de el te simțeai 
atras spre viață, spre fru
musețe. Nu jignea nicio
dată pe nimeni și nu su
porta grosolăniile. Dacă-1 
întîlneai pe stradă, nu 
reușeai niciodată să-1 sa
luți primul, 
știut. Cu o 
inte de a-ți 
pălărie, el

După ce-am absolvit A- 
cademia, îmi luam vraful 
de lucrări subsuoară și mă 
duceam să i le arăt. Vor
beam de una, de alta. A- 
bia după 6—7 ani mi-a 
spus: „da, acuma ești un 
pictor adevărat !“.

Din păcate, acest 
care a iubit viața cu 
siune, care venea să 
vadă și în casa cam

generozitatea

Era un lucru 
secundă ina- 
duce mina la 
te saluta...

om 
pa-
m8 
dă-

răpănată din str. Cireșu
lui, nu mai avea mult de 
trăit. în 1956, la 23 no
iembrie, se stingea. îl 
văd și acum în preziua 
morții într-un halat verde 
veronez, cu mustața lui 
albă și cu un basc roșu 
pe cap. Și el, care iubea 
viața cu pasiune, cu fer
voare, mi-a spus: „Nu-ți 
închipui ce porcărie e bă- 
trinețea". A intrat docto
rul. A doua zi murise.

Toți cei ce l-am avut 
profesor am avut în el 
un mare dascăl și un pri
eten. A fost și rămîne un 
pictor de seamă, o per
sonalitate a artelor plas
tice românești, 
trat. /nu de 
casa în care 
ultima dată și 1 
văzut cu o : 
de moarte, 
o placă memorială, 
acest Artist al poporului 
(1954), membru al Acade
miei “ 
înalte premii și medalii, 
își are locul său bine de
terminat în plastica ro
mânească a anilor 1900— 
1956. O retrospectivă Jean 
Al. Steriadi, după 27 de 
ani de la ultima retro
spectivă din sălile Dalles, 
oferă oricind o lecție de 
pictură. Cred că am înde
plini astfel o obligație 
morală.

Am in- 
mult în 
a locuit 

unde l-am 
zi înainte 

Ar merita 
căci

(1948), distins cu

Brăduț COVALIU
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Frați, dar 
nu ca frații

Procurorul Florica Radovan I 
din Slatina ne semnalează un 
caz mai puțin obișnuit. Prin I 
două hotăriri judecătorești, Sa- | 
bina Ciocirlan din Izvoarele-Olt 
a fost obligată sâ evacueze casa ■ 
construită de fratele său Marin I 
și ocupată de ea fără nici un • 
drept. Dar Sabina a nesocotit le- 
gea. Acum este trimisă din nou I 
in judecată pentru comiterea in- | 
fracțiunii de nerespectare a hotă- 
ririi judecătorești. ■

Și uite-așa, Sabina ocupă He- I 
gal casa fratelui ei, nevoit să • 
stea cu toată familia intr-o sin- 
gură cămăruță, in timp ce — cui- I 
mea ! — casa ei, a Sabinei, | 
situată tot în comuna Izvoarele, 
șade goală-goluță. Atunci de ce I 
nu se mută in ea 2 Din ambiție: I 
.că — zice ea — „de patru ani ’ 
de zile de cind mă lupt prin iri- . 
bunale, ce-o să zică lumea, dacă I
pierd procesele •

Nu știm, ce-o zice lumea, 
dar legea o să-și spună răspicat I
cuvîntul ! |

I
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Trist record |
Deși era un bun strungar, in

tr-o zi și-a părăsit meseria și, ■ 
odată cu ea, și-a pierdut cin- I 
stea și omenia. Mai întii, Fănică | 
Aungarenei din Roman — căci 
despre el este vorba — și-a 1 
abandonat soția și copilul și a | 
început să hoinărească prin țară, 
astfel că, la numai 31 de ani, . 
a ajuns autorul unui trist I 
record care numără zeci de 
furturi din Roman. Bacău, Pia- , 
tra Neamț, Băilești, Constanța, I 
Cluj-Napoca, Sibiu... Dacă pe- | 
depsele s-ar însuma, numărul 
anilor de închisoare pe care i-ar • 
avea de ispășit ar întrece cu | 
mult pe cei 31 de ani pe care-i
are... ■

Dintr-o 
neglijența

Cititoarea noastră Veronica 
Chivu din Tecuci ne scrie : „Am I 
un băiețel, Iulian, in vîrstă de I 
7 ani. Zilele trecuțe, împreună 
cu alți copii de vîrstă lui. Iu- I 
lian se juca printre blocurile I 
noi de pe strada 23 August. La 
un moment dat, băiețelul s-a I 
făcut nevăzut. Căzuse intr-un | 
canal de scurgere a apei mena
jere, adine de vreo 6—7 metri. g 
Ca prin minune, copilul a scă- | 
pat cu viață. Dar intr-un ase- • 
menea canal putea să cadă ori- - 
care alt copil și să-și rupă gî- | 
tul, după cum dacă nimerea in I 
eZ roata unei mașini, vă dați 
seama ce s-ar fi intimplat. Și I 
asta, numai și numai din vina [ 
ceZor de la gospodăria comuna- • 
lă, care ori „uită" să pună ca- 
pacele la loc, după ce execută 
lucrări, ori nu le pun deloc". |

Cum nu este un caz izolat nici 
la Tecuci, nici in alte localități, ■ 
trimitem acest semnal pe adre
sa tuturor celor care se ocupă 
de canalizări și ape, înainte ca . 
vreunul din ei să intre, intr-a- I 
devăr, la... apă ! •

I
L

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteir*^j

Manifestări culturale 
dedicate minerilor

în sălile de apel ale minelor 
din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului a început o interesantă 
acțiune educativă: prezentarea, 
pe rînd, cîte 2—3 zile, a unei ex
poziții de pictură itinerantă cu 
lucrări de la Muzeul județean 
de istorie. Primele expoziții care 
au avut loc la întreprinderile 
miniere din Dilja și Livezeni 
s-au bucurat de un larg interes 
din partea minerilor. Ei apre
ciază asemenea acțiuni dintre 
care de un deosebit succes s-au 
bucurat în ultima perioadă și 
prezentarea de filme românești 
de scurt metraj, care au asigu
rat in condiții mai bune infor
marea politică, lărgirea orizon
tului de cunoaștere in domeniul 
social-economic, ale realizărilor 
poporului nostru în actualul cin
cinal. (Sabin Cerbii).

Noua producție a Casei de 
filme nr. 3. „Labirintul" 
(scenariul : Mihai Creangă, 
Ion Pavelescu, Șerban Crean
gă ; regia : Șerban Creangă), 
constituie, sub multe aspecte, 
o continuare a filmului „Spe
ranța", realizat de aceeași 
echipă, o nouă pagină Cine
matografică dedicată mișcării 
muncitorești din țara noastră 
— cineaștii îndeplinind prin 
aceasta nu doar un comanda
ment al zugrăvirii istoriei, 
ci și, așa cum arată și 
patosul sobru al peliculei, 
încrîncenarea el justițiară și 
vigoarea ei demonstrativă — , niei de. mîine". Această grevă 
un apel al propriei lor 
științe. Regăsim printre 
sonajele principale ale 
birintului" figura și 
tele „Ploieșteanului", 1 
sim, alături de el, și alte 
personaje cu care ne fami
liarizase „Speranța". „Labi
rintul" continuă tentativa 
recreării realităților și atmo
sferei specifice societății ro
mânești de la începutul se
colului.

Accentul principal al scena
riului se mută de la romanul 
cinematografic al nașterii 
unui revoluționar și forjării 
unei conștiințe politice lă cel 
al unor semnificative bătălii 
de clasă. „Speranța" evoca 
îndeosebi stări „din Gheenă 
Prahovei", „Labirintul" aduce 
în atenție conflicte de mun
că din acei ani grei în por
turile dunărene, cu deosebire 
la Brăila, unde hamalii și 
căruțașii, după ce s-au ridi-

nr.

con- 
per-

regă-

Partea
mă
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de ieri si He azi
Alături de petrol, întinsele păduri 

ale României au incitat permanent 
nesățioasa poftă de ciștig a mono
polurilor străine. Prin misiți, spe
culanți, samsari, ce se foloseau de 
metode care erau departe de a fi 
cinstite, societățile capitaliste străi
ne au cumpărat sute de mii de hec
tare de pădure seculară de la stat, 
moșieri, dar mai ales de la obștile 
moșnenilor și răzeșilor pe care 
i-au înșelat și speculat, luîndu-le 
pădurile pe prețuri de nimic. Sint 
cunoscute numeroase contracte de 
vînzare de păduri, din epocă, plă
tite cu 5—10—100 lei hectarul; o bo
găție ce crește tntr-un secol era 
însușită pe te miri ce !

După surse statistice oficiale, 
rezultă că la începutul deceniului 
9 al secolului trecut s-au exportat 
din România 150 000 mc anual ; in 
primul deceniu al sec. XX se 
ajunge la 840 000 mc anual, la care 
se adaugă 1 400 000 mc din Transil
vania și Bucovina; dar apogeul îl 
constituie deceniul care a urmat 
primului război mondial, în care se 
livrează pieței mondiale 4 240 000 
mc produse forestiere. în deceniul 
al patrulea, sub influența crizei

cat într-o mișcare de revoltă 
spontană împotriva vătafilor 
care luau de pe ei șapte piei, 
au înțeles necesitatea de a se 
organiza mai temeinic. Și 
astfel, aspectul cel mai Inte
resant evocat de „Labirintul" 
este cel al începuturilor or
ganizării sindicale, 
țe ale 
o mare 
tul Brăila 
Ștefan Gheorghiu, 
rată pagină a istoriei tragice 
a României adevărate, a 
României celor umiliți și în- 
flămînziți : pionierii Româ-

Secven-
filmului recreează 

grevă din por- 
cum o descria 

„adevă-

in sine reprezenta o strălu
cită infirmare practică a legii 
Orleanu. In legătură cu de
mersurile făcute pentru a 
impune „legea scelerată", 
scenariștii se opresc pe larg 
asupra „atentatului". Ve
dem cum pentru a-și conso
lida puterea, pentru a com
promite mișcarea muncito
rească și socialistă, pentru a 
impune „legea scelerată" care 
interzicea dreptul de organi
zare profesională, și de gre
vă. guvernul luf Ionel Bră- 
tianu recurgea la vechea re
țetă a „atentatului". Pînă să 
fie dejucată farsa, 
le mișcării sindicale, direa - - ■ -
re", 
lor 
vastate, 
respectiva lege — votată în 
patru zile. Refăcind înscena
rea, „Labirintul" insistă pe 
dejucarea ei (in care militan-

sedii- 
clă- 

României muncitoa- 
locuințele socialiști- 

au fost atacate, de- 
percheziționate. iar

ții socialiști, nevinovată au 
beneficiat și de asistența ju
ridică și gazetărească, de fan
tezia și înverșunarea lui 
N. D. Cocea), pe transfor
marea acuzaților < în acuza
tori. Concentrindu-se cu in
teligență și intuiție artistică 
pe aspecte semnificative din 
mulțimea datelor oferite de 
epocă și de mișcarea socia-

psihologiel oamenilor con
fruntați cu ele.

Tensionată, eroică, cerînd 
mari sacrificii de tot felul, 
mișcarea muncitorească și-a 
găsit oameni pe măsură. 
Cme parcurge literatura re
feritoare la această epocă, 
cine urmărește „viața ca 
operă" a lui Ștefan Gheor
ghiu, I. C. Frimu etc. este

„Labirintul
listâ, scenariștii imaginează 
scene sugestive, pregnante 
plastic, spirituale, colorate 
de umor și ironie, apte să 
exprime stări, raporturi de 
forțe. Scenariul are calități 
literare, replicile au nerv și 
haz, imaginile (operator : 
Florin Paraschiv ; decoruri : 
Nicolae Edulescu) au incon
testabilă expresivitate. Re
crearea evenimentelor în re
gistrul grav, patetic, contra- 
punctat, atunci cînd e cazul, 
cu abordări comico-satirice 
are o reală forță demonstra
tivă. Există însă în „Labirin
tul" și momente mai ilustra
tive ; accentul pus pe întim- 
plări răpește din „spațiul" 
necesar adîncirii portretelor.

de-a dreptul impresionat de 
faptul 
științei 
rîrii, a 
ta cu 
bertății, 
periclitării 
ții aveau vocația 
tențe cotidiane de o efer
vescentă neobișnuită, talen
te, disponibilități multi
ple. Atît I. C. Frimu, cît 
și Ștefan Gheorghiu aveau 
o capacitate de cunoaște
re și informare extraor
dinară, vocație organizato
rică, putere de convin
gere și mobilizare. Amîndoi 
aveau un talent oratoric ieșit 
din comun. Ziarul n-a fost 
pentru ei doar o armă de

că, în afara con- 
de clasă, a hotă- 
curajului de a lup- 
riscul pierderii li- 

ruinării sănătății, 
vieții, militan- 

unor exis-

luptă, ci o chemare. Ceva 
din bogăția și efervescen
ța, din originalitatea per
sonalității, inclusiv drama
tismul existenței, din pro
blemele de conștiință ale 
acestor oameni pătrunde in 
film și, prin film, spre 
noi. Destul — rămîne pe 
dinafară. Pe nobilul altar al 
unei oglindiri fidele și de
monstrații fără apel, pline de 
încredere în concludenta fap
telor, „Labirintul" (cu excep
ția unor secvențe, precum cea 
a crizei și coșmarului care 
dă și titlul filmului) nu reu
șește să surprindă suficient 
viața interioară, frămintările, 
conflictele sufletești ale eroi
lor. simplifică pe alocuri tu
multul, patetismul epocii și 
oamenilor ce i-au dat 
revoluționar. Și dacă Insis
tența, implicarea 
biectivă, motivația particu
lară sînt dăunătoare unei 
perspective cu adevărat poli
tice (ceea ce este, după mine, 
cazul lui „Norma Rae" a lui 
Martin Ritt), nici limitarea 
la evenimentul reflectat o- 
biectiv, ori la suprafața în- 
timplărilor nu este suficien
tă. Domeniul artei este dat 
prin excelență de _____
derea complexității, tensiunii, 
angajării adine umane aso
ciate faptei politice și isto
rice.

Trecînd peste atari obser
vații se cuvine să remarcăm 
că imaginile cinematografice 
(pe care, uneori, le-am fi 
dorit mai bogate șl mai rafi-

sens
strict su-

surprin-

nate sub aspectul îmbinării 
vizualului cu dialogul, cu so
noritățile și muzica) au preg
nanță, forță și tensiune. Re
gizorul și actorii se mișcă 
dezinvolt prin medii sociale 
dintre cele mai diverse, sec
vențe perfect verosimile. Ci- 
teva distribuiri se dovedesc 
dintre cele mai inspirate. 
Alături de George Șofrag, 
interpretul lui Gheorghiu, 
Virgil Andriescu dă lui I. C. 
Frimu un echilibru, o greu
tate și o prezență pe 
măsura prestigiului acestei 
personalități a clasei munci
toare. Regăsim in jocul ma
tur, simplu, bărbătesc, dar 
nu lipsit de vibrație al lui 
Andriescu portretul făcut de 
Gherea militantului socia
list. Roluri remarcabile mai 
creează în acest film și Ga
briel Iencec (care întruchi
pează starea de confuzie dra
matică în care se află Co- 
valschi), Tudor Gheorghe 
(N. D. Cocea), Mihai Stan 
(omul Siguranței), Florin 
Zamfirescu (ceasornicarul Pe- 
trea). Luminița Gheorghiu < 
(tovarășa de viață și de lup
tă a lui Frimu), contribuind 
și prin jocul lor la bogăția ti
pologică a filmului. „Labirin
tul" este un film convingă
tor, nu o dată tulburător, prin 
luptele pe care le evocă, prin 
problemele pe care le ridică, 
prin tonul bărbătesc al abor
dării lor.

Natalia STANCU

CUM AU FOST JEFUITE BOGĂȚIILE ȚĂRII DE CĂTRE MONOPOLURILE STRĂINE
economice, exportul se diminuează 
intrucitva. dar se înviorează după 
1934, .ajungind la peste 2 100 000 
mc in 1938. Specialiștii apre
ciau că pentru exportul unei a- 
numite cantități de produse fo
restiere trebuia exploatată o canti
tate dublă de material din pădure, 
ceea ce înseamnă că în total, cu 
excepția anilor prinsului război 
mondial — care a contribuit și el 
substanțial prin incendii, distrugeri 
și jaful puterilor de ocupație la di-

rii și exportului produselor de 
cherestea.

Tăierile practicate de societățile 
străine aveau un caracter prădalnic, 
in sensul defrișărilor „tabula rasa" 
și neurmate de replantarea terenu
lui — cum prevedea codul silvic — 
cu riscul plății unor amenzi ușor 
de suportat pentru exploatatori. De 
aceea, după treizeci de ani, acolo 
unde trebuiau să fie iarăși păduri, 
pe sute de mii de hectare se întin
deau pustiuri deprimante, erodate

ducției forestiere de peste 20 000 
milioane lei pe care cu actualele 
mijloace credem că nu-l putem re
face nici peste 50 de ani".

într-adevăr, urmele pustiirii socie
tăților străine se constată și astăzi 
în multe zone de deal și de munte 
din țara noastră. Cea mai încercată 
specie a fost a rușinoaselor. în 
structura pădurii ea ocupa circa 25 
la sută, iar foioasele 75 la sută, în 
schimb tăierile și exportul au men
ținut permanent un raport invers :

în consecință, industria româ
nească a lemnului era o ramură 
„eminamente producătoare de che
restea", in care mobila deținea doar 
6,7 la sută, cea mai slabă valorifi
care dintre toate ramurile, dacă 
mai adăugăm că o parte a expor
tului o formau buștenii — fără nici 
o prelucrare. Lemnul românesc — 
rășinoase, stejar și altele — alimen
ta marile industrii de mobilă, de 
vehicule etc. cu grad Înalt de in
dustrializare din străinătate. Pier-

Cînd pădurile erau prădate „ca-n codru"
minuarea suprafeței forestiere — In 
această perioadă a secolului XX 
s-au tăiat cu destinația exportului 
aproximativ 129 milioane mc de 
lemn din păduri. Din întregul ex
port s-au Încasat aproximativ 
87150 milioane lei valută (evaluat 
la cursul anului 1929). Pentru com
parație remarcăm că, in 1929, ca
pitalul investit in întreaga ramură 
a lemnului era de numai 3 457 mi
lioane lei.

Mobilul acestei exploatări prădal
nice, cu concursul capitalului au
tohton și accepțiunea statului, sâ- 
lășluia in enormele profituri pe care 
le obțineau concernele străine can
tonate vremelnic în România. Dacă 
pină la primul război mondial ex
ploatarea pădurilor era dominată 
de societățile germane și austriece, 
după instaurarea păcii pătrunde 
masiv capitalul italian și elvețian, 
dobindind poziții dominante în ra
mură. Cele peste 30 societăți fores
tiere aparținînd trusturilor europe
ne controlau majoritatea exploată-

de ape, cu viroage, degradări și lu
necări de terenuri. Regiunea Vran- 
cei rămîne și astăzi martorul de
vastărilor pustiitoare de acum 
60—80 de ani.

Dar cel mai grav pentru economia 
națională era faptul că tăierile ne
îngrădite depășeau cu mult crește
rea anuală naturală a pădurilor. Cei 
mai competenți cercetători silvici 
avertizau în presa vremii asupra 
dezastrului ce amenința fondul fo
restier ; numai în deceniul 1919— 
1928, față de posibilitățile de creș
tere de 120 milioane mc, s-au ex
ploatat 270 milioane mc, ceea 
ce însemna o depășire a ex
ploatării pe seama unui întreg 
deceniu viitor. Specialiștii Băn
cii Naționale arătau în 1939 la 
ce dimensiuni se ajunsese cu defri
șarea : „s-au doborit la pămlnt în 
perioada interbelică păduri de pe o 
suprafață de peste 1 milion ha, care 
printr~o estimație sumară reprezin
tă consumarea unui capital al pro-

între 75—80 la sută din export o 
formau trunchiurile și cheresteaua 
de brad. „Cele mai valoroase păduri 
de rășinoase și de stejar — remar
cau cu amărăciune autorii unui stu
diu — au fost secătuite in cea mai 
mare parte, tar posibilitățile anuale 
de exploatare s-au redus simțitor". 
Guvernele burgheze nu au inter
venit suficient pentru a pune ca
păt exploatărilor prădalnice în fo
losul capitalului străin. Una din 
consecințele grave pentru indus
tria națională a fost orienta
rea industriei lemnului, cu o bază 
puternică și variată de materii 
prime, doar ca producătoare de ma
terie primă. Iată structura valorii 
producției industriei lemnului in 
1938 :

(în procente)
cherestea 86
mobilă-timplărie 6.7
calapoade etc. 7,3

derile suferite din această cauză de 
economia națională, în decurs de 
jumătate de secol, au fost enorme, 
sporind corespunzător bogăția ță
rilor importatoare.

Supraexploatarea pădurilor pen
tru sporirea exportului de lemn 
răspundea intereselor de profit ale 
trusturilor străine. Aici profiturile 
erau mai mari decît în toate cele
lalte industrii, poate cu excepția 
petrolului.

Munca celor 40 000—50 000 munci
tori din fabrici și peste 200 000 care 
lucrau la doborit și transportat era 
grea și prost plătită. In costul pro
dusului salariile intrau cu 50—60 
la sută, materia primă cu 20—25 
la sută, ceea ce explică masa 
mare de plusvaloare produsă. Pro
fiturile erau fabuloase și capita
liștii nu le puteau declara public, 
deoarece aceasta le-ar fi atras, pe 
lingă indignarea opiniei publice, 
impozite fiscale sporite, anchete 
etc. De aceea, se practica un sistem

larg de camuflare folosit și in in
dustria petrolieră. Filialele din 
România ale trusturilor forestiere 
contractau împrumuturi fictive la 
societățile-mamă pe care le retur- 
nau în valori reale, valută sau 
produse. Atît de bine mergeau 
afacerile, adică atît de ușor putea 
fi jefuită această bogăție a țării de 
către monopolurile străine. Incit 
sumele împrumutate de societățile 
forestiere depășeau de multe ori 
capitalul propriu. Erau societăți cu 
1 milion lei capital, ca „Ceahlăul", 
„Union", „Danubia" etc., care „con
tractau" credite străine enorme — 
de 43 milioane lei, 27,3 milioane 
lei, 29 milioane lei. Pe întreaga 
ramură, societățile străine aveau 
la un capital propriu de 552 milioane 
lei împrumuturi de 4 350 milioane 
lei, respectiv de aproape opt 
ori mai mari decît capitalul so
cial propriu. Asemenea disproporție 
între fonduri era unică în ramurile 
industriei românești. Dar ea slujea 
camuflării profiturilor, care, anual, 
la multe societăți depășeau intreg 
capitalul social. Sume considerabile, 
ce reprezentau o parte din bogăția 
și venitul național al țării, erau 
transferate pe diferite căi în străi
nătate. Dacă acceptăm ca o rată 
medie de beneficiu de 30—40 la sută 
din suma vinzărilor — numai la 
export, în toată această perioadă 
— se poate aprecia că au fost 
scoase din țară valori între 
26 000—35 000 milioane iei.

Judecind după asemenea fapte, 
este întru totul întemeiată apre
cierea dată de popor, potrivit căreia 
„pădurile României au fost jefuite 
ca-n codru" de capitalul străin.
Prof. dr. Victor AXENCIUC 
Academia „Ștefan Gheorghiu"
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu
în unități ale agriculturii și industriei alimentare

(Urmare din pag. I)

Vizita a continuat la jntreprin- 
derea pentru industrializa
rea sfeclei de zahăr Urziceni, 
unitate intrată recent în funcțiune, 
cu o capacitate de 4d00 tone sfeclă 
în 24 de ore.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat la sosire de primarul orașu
lui Urziceni, Iuliana Tănase. de ca
drele de conducere ale fabricii.

Secretarului general al partidului 
l-au fost prezentate de către direc
torul întreprinderii, ing. Ion Flue- 
raru, caracteristicile tehnico-func- 
tionale ale utilajelor din dotare, pre
cum și lucrările de îmbunătățiri ale 
procesului tehnologic, destinate să 
asigure un randament de extracție 
cit mai bun. Vizitînd secția de pro
ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat legătura directă a insta
lațiilor din flux, făcînd însă obser
vația că punctul de alimentare cu 
sfeclă a mașinilor de tăiat, precum 
și celelalte instalații din exterior 
sint la prea mare distanță de hala 
de fabricație.

în încheierea vizitei, la Comitetul

Primire la C. C. al P. C. R.
Marți dimineață, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășii Gun- 
charan Patnaik, membru al Consi
liului Națidnal al Partidului Comu- 
nis* din India, și Saroj Ray, mem- 
b al Consiliului de Stat al P.C.I. 
iu- Bengalul de Vest, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., fac o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întîlnirii s-a efectuat un 
schimb de păreri privind preocupă

Plecarea secretarului general al Organizației 
Palestiniene Al-Saika

Marți a părăsit Capitala Issam Al- 
Kadi. membru al Comandamentului 
Național al Partidului Baas Arab So
cialist. secretar general al Organiza
ției Palestiniene Al-Saika. care a 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.

Vizita delegației municipalității orașului Copenhaga
Delegația municipalității orașului 

Copenhaga, condusă de Egon Wei- 
dekamp. primarul general al capi
talei Danemarcei, a făcut, marți 
dimineața, o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, unde 
a avut o întrevedere cu tovarășul 
Gheorghe Pană, primarul general al 
Capitalei, cu alți membri al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipal.

în timpul convorbirilor a fost ex
primată satisfacția reciprocă pentru 
apropiata vizită a președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară- > 
șui Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Danemarca, vi
zită care va contribui la amplifi
carea in continuare a relațiilor de 
prietenie și de colaborare, pe mul

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Fotbal : Steaua — F.C. Argeș șl 
Universitatea Craiova — Politeh
nica lași. Transmisiuni directe fil
ternative de la București și Cra
iova.

16J< Imagini din Turcia
U.1A Vrii din opere.
1 ,'if Arpegii de toamnă
18.00 Forum cetățenesc.
18.25 Spectacol de poezie si muzică.
18-50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

IALOMIȚA • Inspectoratul 
școlar și Casa personalului di
dactic din județul Ialomița, in 
colaborare cu Societatea de ști
ințe filozofice, au organizat la 
Clubul tineretului din municipiul 
Călărași simpozionul „Un veac 
de la nașterea lui Mihail Sado- 
veanu". Istoricul literar Alexan
dru Piru și criticul Pompiliu 
Mareea au susținut comunicări 
care s-au bucurat de un deosebit 
succes. La reușita simpozionului 
și-au adus contribuția și profe
sori ialomițeni de limbă și lite
ratură română. (Mihai Vișoiu).

DOLJ • Timp de trei zile, la 
Calafat s-au desfășurat festiva
lul și concursul de poezie patrio
tică și muzică folk „Imnurile 
patriei". Această a treia ediție 
a beneficiat de prezenta unor 
creatori, recitatori și cîntăreți 
de muzică tînără din 14 județe 
și din municipiul București. Ma
nifestarea a prilejuit susținerea 
unor spectacole ale colectivelor 
de montaje literare din județ, 
șezători literar-artistice în di
verse unități economice și insti
tuții școlare, spectacole la monu
mentul Independenței din loca

Central al partidului a avut loc o 
discuție cu factorii de răspundere 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini în le
gătură cu cele constatate pe 
parcursul acestui nou dialog de lu
cru al secretarului general al parti
dului la cele trei fabrici de zahăr.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț 
și Nicolae Constantin.

în cadrul discuției a fost stabilit 
un program vizind îmbunătățirea 
activității în domeniul cultivării 
și prelucrării sfeclei de zahăr, astfel 
încît să sporească continuu capacita
tea acestui sector în direcția satisfa
cerii nevoilor populației. S-a indicat 
ca în viitorul cincinal să fie construi
te noi capacități de industrializare a 
sfeclei de zahăr, de dimensiuni de 
pînă la 1 000 de tone, care să fie am
plasate în raza' consiliilor agroindus
triale mari producătoare de sfeclă și 
care să asigure valorificarea cit mai 
deplină a resurselor vegetale. S-a 
cerut ca la baza construirii acestor 
unități să stea o concepție nouă, mal 
bună, care să țină seama de necesi
tatea evitării transporturilor costisi
toare. operațiilor de încărcare-des- 
cărcare. depozitărilor neeconomicoa- 
se care provoacă deprecierea mate

rile actuale ale P.C.R. și ale P.C. 
din India și s-a exprimat dorința 
reciprocă de a dezvolta pe mai de
parte relațiile bilaterale în spiritul 
stimei și Respectului reciproc, în in
teresul poporului român și al po
porului Indian, al cauzei păcii, pro
gresului social, securității, indepen
denței și colaborării internaționale. 
Au fost abordate și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

(Agerpres)

tiple planuri, româno-daneze, in In
teresul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de informații asupra activi
tății celor două municipalități, re- 
Ifevîndu-se importanța cunoașterii 
reciproce a preocupărilor locuitori
lor din cele două capitale, în vede
rea dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre popoarele român și danez.

★

în cursul dimineții, membrii de
legației municipalității orașului Co
penhaga au vizitat întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești, precum și cartierele de locuin
țe Colentina, Iancului și Pantelimon.

După-amiază, oaspeții danezi au 
plecat la Brașov.

19.20 Actualitatea economică
19,40 Noi, femeile !
20.20 Telectaemateca. Ciclul ..Mari ac

tori". „împotriva furtunii". Pre
mieră pe tară. Producție a stu
diourilor engleze.

21,50 Moment muzical
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 8
19.00 Telejurnal
19.20 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim !
19,45 Creierul și psihicul uman. Docu

mentar realizat de studioul „Sahia- 
fllm"

20.00 Recital Dlda Drăgan
20.85 Studio T ’80.
21,00 Cintecele Oltului.
21.20 Teleenciclopedia
22.06 Telejurnal

litate, recitaluri ale unor repre
zentanți ai muzicii tinere. A 
avut loc, de asemenea, o dezba
tere cu tema : „Implicarea 
creatorului contemporan de li
teratură și muzică in actualita
tea construcției socialiste". Ju
riul a desemnat drept cîștigători 
grupul vocal instrumental „Ca
non" din Hunedoara. iar la 
creație literară (poezie patrioti
că) pe loan Evu din aceeași lo
calitate. (Nicolae Petolescu).

ARAD • La Gurahonț, în 
organizarea casei corpului di
dactic și a comitetului județean 
de cultură și educație socialistă, 
s-a desfășurat simpozionul „Cul
tură și umanism", la care au 
luat parte oameni de cultură, 
cercetători științifici și cadre 
didactice din București. Cluj-Na- 
poca. Sighișoara și Arad. • în 
holul cinematografului ..Dacia" 
din Arad s-a deschis o expoziție 
comemorativă de fotografii și 
stampe consacrată împlinirii a 

riei prime șl pierderi mari de pro
ducție. In aceeași ordine de idei s-a 
cerut să se elaboreze un program de 
sporire a suprafețelor cultivate cu 
sfeclă de zahăr, care vor trebui să 
fie amplasate in zonele fabricilor pre
lucrătoare existente sau care vor fi 
construite.

Totodată, s-a Indicat să se studie
ze realizarea unor unități industriale 
de prelucrare și a altor produse 
agrozootehnice, cum sînt : floarea- 
soarelui, Soia, carnea, legumele. Si
tuate, de asemenea, în cadrul consi
liilor agroindustriale care au posibi
lități de producere a recoltelor res
pective sau dispun de materia primă 
necesară.

în încheierea discuției, cel pre
zent!, mulțumind pentru indicațiile 
primite, au asigurat pe secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vor acționa 
pentru îndeplinirea lor grabnică, vor 
depune eforturi pentru continua îm
bunătățire a activității din aceste Im
portante sectoare ale agriculturii 
noastre, creînd condiții In vederea 
unei contribuții sporite la mai buna 
aprovizionare a populației, la crește
rea nivelului de trai material al ce
lor ce muncesc,

(Agerpres)

Cronica zilei
în perioada 20—27 octombrie, o de

legație condusă de Nouh Abu El 
Haija, secretar general al Uniunii 
Generale a Țăranilor Palestinieni, a 
efectuat o vizită de documentare și 
schimb de experiență în țara noastră, 
la invitația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au fost primiți de tovarășul 
Marin Vasile, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele U.N.C.A.P., și au 
vizitat unități agricole de stat șl coo
peratiste, stațiuni de cercetări agri
cole din județele Ilfov, Dîmbovița și 
Prahova.

★

Cu prilejul sărbătoririi Zilei na
ționale a Turciei, marți după-amiază 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Cu această Ocazie, 
ziarista Venera Anghel a împărtășit 
impresii de călătorie din Turcia. Cei 
prqpenți au vizionat apoi un film 
documentar.

Au participat membrii ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
unor instituții culturale și artistice, 
un numeros public. Au fost prezențl 
Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la 
București, și membri al ambasadei.

★

în suita acțiunilor organizate la 
București cu prilejul Zilei Națiunilor 
Unite, marți dimineață a avut loc o 
întîlnlre a copiilor de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din sec
torul 2 al Capitalei cu Abdel Salam 
Dajani, directorul Centrului de in
formare al O.N.U. la București.

în cadrul întîlnirii, organizată de 
Casa centrală a pionierilor și șoimi
lor patriei, în colaborare cu Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din secto
rul 2, oaspetele a vorbit despre 
Organizația Națiunilor Unite și 
U.N.I.C.E.F., despre rolul acestora 
în Îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale copiilor din țările în curs de dez
voltare.

Abdel Salam Dajani a vizitat apoi 
cercurile de creație tehnico-aplicativă 
și cultural artistice, iar în încheierea 
acțiunii, a asistat la un frumos pro
gram artistic, interpretat de formații 
ale pionierilor.

★

în cadrul manifestărilor consa
crate „Săptămînii mondiale a dezar
mării", marți, la sediul Asociației 
române pentru Națiunile Unite din 
România — ANUROM au avut loc 
lucrările simpozionului intitulat 
„Creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane. 
Imperativul dezarmării".

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cerce
tători de la Centrul de studii isto
rice și teorie militară, cadre didacti
ce universitare, cercetători în do
meniul relațiilor internaționale, stu- 
denți.

(Agerpres)

2050 de ani de la Întemeierea 
statului dac centralizat și inde
pendent de sub conducerea Iul 
Burebista. (Mircea Dorgoșan).

VRANCEA • La Focșani s-au 
inaugurat galeriile de artă. Noua 
instituție de cultură și educație 
dispune de un local adecvat, si
tuat în perimetrul central al 
orașului. Momentul Inaugural a 
fost marcat de vernisarea unei 
expoziții cuprinzătoare cu lu
crări din pictura contemporană 
românească. • Noua stagiune a 
Teatrului popular din munici
piul Focșani s-a deschis cu pre
zentarea piesei „Piticul din gră
dina de vară" de D.R. Popescu. 
(Dan Drăgulescu).

MARAMUREȘ • Cu prilejul 
sărbătoririi centenarului școlii 
generale din satul Bălța, comu
na Tăuți Măgherăuș, tinerii și 
școlarii din localitate au prezen
tat la intîlnirea cu fiii satului un

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri șl poporului Republicii Democrate 
Germane, vă mulțumim călduros dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat șl Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum șl tuturor cetățenilor patriei dumneavoastră, 
pentru urările și felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Democrate Germane.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești, pe multiple 
planuri, dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dezvolta și 
adinei in continuare dinamic, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 12 mâi 1972, precum și al Înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirii noastre din acest an, în interesul luptei comune pentru pace 
și dezarmare, pentru întărirea socialismului.

Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră șl tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România, noi succese în Înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru edificarea in 
continuare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Vnit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 octombrie și 1 noiembrie, in țară : 
Vreme relativ caldă, Îndeosebi la în
ceputul intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorărl mal accentuate in 
nordul și estul țării unde se vor sem
nala precipitații slabe sub formă de 
burniță șl ploaie. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat, cu unele Intensificări 
In regiunile sudice și la munte, pre-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FESTIVALUL SPORTULUI VASLUIAN

UN MOMENT DEVENIT TRADIȚIONAL 
IN MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ „DACIADA"
în aceste zile de octombrie, tihnitul 

oraș moldovean de la confluența ape
lor Birladului, Racovei și Vasluiețu- 
lui a găzduit actul final al unei ma
nifestări sportive de largă respirația 
— Festivalul sportului vasluian, ajuns 
la a treia ediție. După aprecierea 
unanimă a participanților, ediția din 
acest an s-a detașat, in primul rînd, 
printr-o mai bună organizare și 
participare interjudețeană. A fost 
posibil acest progres pentru că ini
țiatorul și principalul organizator, 
C.J.E.F.S. Vaslui, și-a propus, și a 
reușit, să-și asigure colaborarea efec
tivă a comitetului județean al U.T.C., 
a consiliului județean al sindicatelor 
și a inspectoratului școlar județean.

Scopul principal al acțiunii a fost, 
ca și în anii precedenți, definit de 
către prim-vlcepreședintele C.J.E.F.S. 
Vaslui, Merchea Călăiță, care spunea 
in alocuțiunea de deschidere : „Pre
cedat de numeroase competiții de 
masă desfășurate în cadrul „Dacia
dei" — concursuri școlare, sparta- 
chiada sindicatelor, festivalul spor
tului muncitoresc — Festivalul spor
tului vasluian urmărește deopotrivă 
popularizarea sportului, antrenarea 
cit mai multor cetățeni in activități 
de masă, cit și depistarea cît mai 
multor talente pentru performanță". 
Lăudabilă este și ideea de a se 
cîștiga experiență și a se conferi o 
bună calitate întrecerilor prin invi
tarea sportivilor din județele vecine. 
Au colaborat la festival consiliile ju
dețene pentru educație fizică și sport 
Bacău, Botoșani, Iași. Vrancea. Su
ceava și Buzău. Spre exemplu. Vran
cea a adus gimnastele de la C.S.S. 
Focșani, Iașiul s-a impus cu luptăto
rii de la C.S. Nicolina, Suceava cu 
voleibalistele.

Firesc, gazdele au avut pondere in 
întreceri la toate ramurile de sport. 
Fie că s-au desfășurat în sala poliva
lentă ori pe terenurile din incinta 
multifuncționalului complex sportiv 
(străjuit de ansambluri de blocuri de 

montaj llterar-muzlcal de poe
zie și cîntece patriotice. în te
legrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, locuitorii 
acestui străvechi sat de mineri 
lși exprimă nemărginita recu
noștință și gratitudinea pentru 
bucuriile vieții de azi și pentru 
perspectiva luminoasă a anilor 
ce vin. (Gh. Susâ).

BIHOR • In orașul Salonta 
a avut loc „Festivalul fan
farelor", manifestare cu bune 
tradiții în mișcarea cultural- 
artistică de amatori din Bihor. 
Festivalul a debutat cu o armo
nioasă paradă pe străzile ora
șului. Formațiile participante — 
fanfara Casei de cultură a mu
nicipiului Oradea, cele din loca
litățile Talpoș, Batăr, Hodoș, 
Sintimbreu șl, bineînțeles, Sa
lonta — au ineîntat cu acordu
rile lor numerosul auditoriu pre
zent în sala casei de cultură din 
orașul-gazdă. Inspirata mani
festare a prilejuit și un va
loros schimb de experiență intre 
dirijorii fanfarelor participante. 
(AI. Peti). 

domlntnd din nord-vest Temperatura 
va continua să crească ușor in pri
mele zile. Minimele vor fi cuprinse in
tre zero și 10 grade, iar cele maxime 
intre 19 și 20 de grade. Ceată locală. 
In București : Vreme relativ caldă. 
Cerul schimbător. Tendințe de precipi
tații slabe sub formă de burniță și 
ploaie. Vint slab, pină la moderat. 
Temperatura va continua să crească 
ușof in primele. zlie. Minimele vor fi 
cuprinse intre 6 șl 8 grade, iar cele 
maxime intre 11 șl 19 grade. Ceață 
slabă, dimineața șl seara. (Ileana 
Mlhăilă, meteorolog de serviciu).

locuințe construite în ultimii ani, 
precum și de lunca Vasluiețului, unde 
s-a proiectat amenajarea altor spatii 
de practicare a sportului), concursu
rile — asistate și aplaudate de nu
meroși spectatori — au demonstrat, 
o dată mai mult, cît de așteptate sint 
manifestările de acest fel în viata 
socială a unei localități. O altă reu
șită pe care am consemnat-o la Fes
tivalul sportului vasluian a fost posi
bilitatea de cunoaștere a experienței 
acumulate într-un județ sau altui 
prin dezbateri, consultări între an
trenori și instructori sportivi, activiști 
ai consiliilor de educație fizică și 
sport. Dacă gimnastica a cochetat 
doar printr-o demonstrație în Sala 
sporturilor, întrecerile au fost viu 
disputate pentru cucerirea locului I, 
ocupat la jocuri de : C.S.S. Suceava 
(volei-fete) ; A.S. Unirea Focșani și 
A.S. Știința Vaslui la handbal (mas
culin și, respectiv, feminin). La atle
tism s-au detașat vasluiencele Iulia 
Radu (100 m, 200 m) și Lica Pricop 
(400 m), iar la masculin : 100 m — 
V. Onuț (C.S. Botoșani), 800 m — M. 
Stronciu (C.S. Viitorul Vaslui), 3 000 
metri — C. Gruia (C.S. Viitorul Vas
lui). Clasamentul la lupte pe echipe 
a fost următorul : 1. C.S. Viitorul 
Vaslui, 2. C.S. Nicolina Iași. 3. C.S.S. 
Unirea Iași, 4. C.S. Onești.

Aceștia au fost cîștigătorll probe
lor. Dar în cele două zile de între
ceri — zile de toamnă încălzite de un 
blind soare moldovenesc și înfrumu
sețate printr-o largă revărsare de 
energii și tinerețe pe terenurile spor
tive — cel mai mult și mai mult a 
avut de cîștigat ideea de întrecere și 
mișcare întru sănătatea celor multi, a 
generațiilor tinere de azi și de mîine. 
Este Însăși ideea generoasă așezată 
la baza „Daciadei" — cea mai cu
prinzătoare competiție sportivă na
țională, în care, iată, Festivalul spor
tului vasluian se înscrie ca un tradi
țional și marcant moment.

Pentru viitor este de așteptat ca 
această binevenită acțiune — care nu 
înseamnă doar actul ei final, cuprin- 
zind și prealabile faze de masă, de 
lungă durată — să contribuie tot mai 
mult la dezvoltarea sportului vaslu
ian, de la care este timpul să se 
aștepte a se ridica la nivelul exce
lentei baze materiale de care benefi
ciază. $i, cine știe, poate că și jude- 
țele invitate la Vaslui vor prelua si 
ele ideea și astfel se va naște o 
frumoasă acțiune moldovenească de 
încurajare șl dezvoltare a sportului 
in cadrul „Daciadei".

Gheorghe MITROI 
Crăciun LALUCI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi patru meciuri 
restanță. în Capitală, pe stadionul 
„Steaua", echipa Steaua va întîlni 
formația F.C. Argeș Pitești. în țară 
se vor desfășura partidele: Universi
tatea Craiova — Politehnica Iași; 
F.C. Olt — Dinamo; S.C. Bacău — 
Politehnica Timișoara. Toate jocurile 
încep la ora 15.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile, pe programul I, cu 
începere de la ora 14,45.

Excelenței Sale
Domnului GUSTAVO CARVAJAL MORENO

Președintele Comitetului Executiv Național 
al Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez calde urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten 
mexican de noi succese pe calea progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Convorbiri economice româno-nigeriene
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
marți după-amiază delegația condu
să de Alhaji Ibrahim Gusau, minis
trul agriculturii din Republica Fe
derală Nigeria, care, la invitația 
Ministerului Agriculturii, și Industriei 
Alimentare, efectuează' o vizită în 
tara noastră.

A participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului 'comerțului

La Zarqa - însemne ale rodnicei 
colaborări româno-iordaniene

Dacă de-a lungul veacurilor pe pă- 
mintul încărcat de istorie al Iorda
niei au fost durate nenumărate ope
re monumentale, nu e mai puțin a- 
devărat că prezentul își înaltă, cu 
generozitate și forță sporită, propri
ile sale monumente — la fel de du
rabile și de impunătoare. însemnele 
devenirii pe calea progresului sînt 
vizibile la fiecare pas : la Amman, 
orășelul modest de odinioară si care 
acum își reînnoiește vertiginos iden
titatea, își lărgește dimensiunile, 
croindu-și un nou destin în existen
ta sa multimilenară ; dar și la 
Zarqa, Akaba sau Irbid, transforma
te într-un timp scurt din simple re
pere geografice în centre puternice, 
aflate într-o spectaculoasă ascensiu
ne. Comparate cu anticele Petra sau 
Jerash, noile cetăți ale industriei și 
tehnicii, ale comerțului, artelor și 
culturii adaugă o aură nouă stră
vechii civilizații, oferind panorama 
unei cuprinzătoare cărți de istorie, 
pe care o deschizi cu plăcerea de a 
vedea că omul a putut învinge vitre
giile naturii. Astăzi, întregul popor 
iordanian trăiește în ritmul unui 
efort constructiv ambițios, dar realist 
și conștient, uneori dificil, datorită 
asprimii deșertului, dar impresionant 
prin perseverenta și anvergura sa.

Cu certitudine, dacă vrei să cunoști 
și. mai ales, să înțelegi bine Iorda
nia, prefacerile înnoitoare prin care 
trece ea, trebuie să renunți la infor
mațiile culese din enciclopedii și. 
înainte de toate, să privești atent In 
jurul tău. Vei afla, astfel, o tară 
mică, dar cu o mare capacitate de 
racordare la exigentele lumii mo
derne, o tară în plin proces de 
modernizare, cu o largă deschidere 
spre tehnică și cultură, cu oameni 
prietenoși și receptivi la tot ceea 
ce înseamnă progres și dezvoltare.

Există, din această perspectivă, o 
mare asemănare intre România și 
Iordania, Deși despărțite în spațiu 
de mii de kilometri, ele se simt 
aproape prin similitudinea unor pre
ocupări economice, prin aspirația de 
accelerare a înaintării lor pe calea 
progresului. Din acest adevăr sim
plu. dar profund își trag seva rădă
cinile colaborării româno-iordaniene. 
Este vorba de convingerea celor două 
popoare că numai munca, efortul 
permanent și stăruitor pot contribui 
la înlăturarea rămînerii în urmă pe 
planul dezvoltării economice, că nu
mai valorificarea tuturor resurselor 
lor materiale și umane le garantează 
dezvoltarea liberă și independentă. Era 
deci firesc ca aceste preocupări co
mune să apropie popoarele noastre, 
să facă posibilă stabilirea unei rod
nice colaborări între ele. întemeiată 
pe deplina egalitate și avantajul re
ciproc. în acest sens. întîlnirile și 
convorbirile dintre președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU și regele 
HUSSEIN au așezat o temelie trai
nică conlucrării româno-iordaniene. 
deschizîndu-i largi perspective de 
dezvoltare.

Prin traducerea în viată a înțele
gerilor stabilite la cel mai înalt ni
vel, raporturile bilaterale s-au am
plificat și aprofundat pe diverse pla
nuri. Multiple și variate sînt mărtu
riile acestei fertile colaborări. Deo
sebit de elocvent este faptul că in 
ultimii cinci ani volumul schimbu
rilor comerciale intre România și 
Iordania a crescut de peste două 
ori. Au fost realizate sau sînt în 
curs de înfăptuire un șir de acțiuni 
de cooperare în domenii de interes 
comun. Să consemnăm printre ele 
executarea, în inima deșertului, de 

La marginea deșertului, o cetate industrială, rod al rivnel și eforturilor co
mune ale muncitorilor și specialiștilor români și iordanieni

exterior și cooperării economice in
ternaționale.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost subliniată 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor de colaborare româno- 
nigeriene, evidențiindu-se, totodată, 
noi posibilități concrete de extin
dere și diversificare a schimburilor 
economice, a cooperării pe multiple 
planuri dintrp cele două țări și po
poare.

(Agerpres)

către specialiștii români, cu utilaje și 
materiale românești, a unei conducte 
petroliere lungi de 43 kilometri, me
nită să asigure sporirea capacității 
de prelucrare a primelor instalații 
ale rafinăriei de la Zarqa ; sau con
strucția, aflată în plină desfășurare, 
a magistralei electrice de 132 kV. ce 
va lega Ammanul de Ma’An. Toto
dată, sprijinind îndeaproape efortul 
Iordaniei pentru crearea de cadre 
naționale. România este în prezent 
țara în care studiază cel mai mare 
număr de studentl iordanieni.

Cea mai recentă și mai impună
toare realizare comună este, desigur, 
extinderea rafinăriei de petrol de la 
Zarqa. Cuprinzind 10 instalații teh
nologice și 14 secții anexe, noul 
obiectiv este cu mult mai mare decit 
cel existent. Aproape 1 500 de mun
citori, ingineri și tehnicieni români 
au înăltat aici o cetate industrială 
fără rival în această parte a lumii. 
La marginea deșertului, în luptă 
cu intemperiile, mai ales cu căldu
ra toridă, cu ploile, cu terenul 
stincos, săpînd fundații pînă la 
12 metri adincime, românii au 
adus și montat peste 30 000 tone de 
utilaje și echipamente tehnologice, 
au edificat un adevărat colos, ale 
cărui componente au fost făurite în 
țară în nu mai puțin de 180 uzine și 
întreprinderi. La „Grivita Roșie", la 
I.U.C. Ploiești, la I.U.T. Buzău sau 
I.M.U.T. Moreni și multe altele, spe
cialiștii și muncitorii noștri s-au a- 
plecat cu migală și atentie asupra 
fiecărui utilaj în parte, m final re- 
zultînd adevărate bijuterii tehnice, 
cu performante situate la nivel mon
dial. Dealtfel, întreaga concepție, 
proiectare, ca și asistenta tehnică în 
toate fazele de execuție ale rafinăriei 
au fost asigurate de specialiști ro
mâni.

Cu o capacitate de prelucrare care 
va intrece.de 2,5 Ori pe cea a unită
ții existente, noua rafinărie va în
scrie orașul Zarqa pe orbita pro
gresului industrial, devenind unul 
din pilonii dezvoltării economice na
ționale. în cursul verii au fost puse 
în funcțiune primele instalații : 
merox de petrol și aditivi, pre
cum și parcul de rezervoare pentru 
titei și produse finite. Acum, pe ma
rele șantier, desfășurat în succesiuni 
ample de terase, printre gigantice 
rezervoare sferice, printre instalații 
de dimensiunea unor blocuri cu 12 
etaje, muncitorii români și iorda
nieni trăiesc din nou momente de 
încordare și firească emoție. Peste 
cîteva zile va avea loc un alt mo
ment inaugural : debutul în produc
ție a două instalatii-cheie ale rafi
năriei — distilare atmosferică și 
debutanizare. Inaugurarea celor 
două instalații, ce va avea loc in 
prezența oficialităților române și 
iordaniene, subliniază nu numai im
portanța pe care o prezintă aceste 
instalații în dezvoltarea industriei 
naționale de prelucrare a țițeiului în 
Iordania, dar și interesul deosebit 
acordat colaborării dintre cele două 
țări. O colaborare cu frumoase per
spective de dezvoltare. Marile reali
zări înregistrate de tara noastră în 
dezvoltarea economiei. în creșterea 
potențialului său economic. înaltul 
nivel tehnic al industriei românești, 
pe de o parte, iar pe de altă parte 
programele privind dezvoltarea eco
nomiei iordaniene, prin prospectarea 
și valorificarea bogățiilor solului și 
subsolului tării oferă premise din 
cele mai favorabile in această di- 
rectie

Cristian ANTONESCU

• PENTRU PURIFI
CAREA APEI. Cercetătorii 
din Moscova au construit o in
stalație care permite obținerea 
a 50 metri cubi de apă potabilă 
pe oră din orice sursă de apă. 
La baza funcționării instalației 
stă principiul electrolizei. Se 
știe că în orice fel de apă 
există compuși care conțin clor, 
în timpul contactului jetului de 
apă cu curentul electric se de
gajă clorul activ, care dezinfec
tează apa. Instalația are și un 
dispozitiv care curăță, cu ajuto
rul acizilor, sărurile ce se depun 
pe electrozi.

• „AEROSTAT
LAR". Americanul Fred

so-
Eshow

a inventat un balon care poate

să se deplaseze cu ajutorul 
energiei solare. Primul zbor 
experimental a avut loc în lo
calitatea Albuquerqua, din sta
tul New Mexico, loc obișnuit 
pentru organizarea campionate
lor mondiale de zboruri cu ba
lonul. Inventatorul s-a înăltat 
cu aparatul său la înălțimea de
3 700 metri și a rămas în aer
4 ore, 10 minute și 17 secunde.

© PRIMUL AUTOMO
BIL ELECTRIC REALIZAT 
ÎN IUGOSLAVIA a trecut 
testele inițiale de rodaj pe stră
zile orașului Sombor, din Voi- 
vodina, autonomia sa de depla
sare fiind de 120 kilometri, iar 
viteza maximă între 50 și 80 ki
lometri pe oră. Noul autovehicul 
este rezultatul a doi ani de cer

cetări și experiențe ale mal 
multor colective de specialiști de 
la Institutul pentru resurse chi
mice de electricitate din Belgrad. 
Fabrica de acumulatoare din 
Trepca și Uzina constructoare de 
automobile din Sombor.

© UN NOR DE SMOG 
s-a aflat recent deasupra ca
pitalei Greciei — Atena, iar 
gradul de poluare a atmosferei 
orașului a depășit de 3—4 ori 
normele de securitate, relevă 
Centrul panelenic de studii eco
logice. Din cauza absenței ori
cărei adieri de vînt, acest nor de 
smog și de bioxid de sulf a sta
ționat cîteva zile la altitudinea 
de 150—200 metri.

• DECIZIE RASISTĂ.
Municipalitatea orașului Preto

ria a renunțat la organizarea 
așa-numitului „campionat inter- 
rasial de natatie al R.S.A.", 
prevăzut pentru anul 1982. Ho- 
tărîrea a fost motivată prin lip
sa de fonduri pentru amenaja
rea bazinului. Cînd însă asocia
țiile de amatori din această ra
mură sportivă au propus să 
acopere ele 40 Ia sută din chel
tuieli, municipalitatea a ignorat 
propunerea. Lucru de așteptat, 
căci nu de bani era vorba, ci de 
concepțiile rasiste dominante în 
acea țară. Perspectiva unei în
treceri a Înotătorilor albi și 
negri in același bazin este privi
tă ca o „amenințare" a bazelor 
apartheidului.

• MANUSCRIS PRE
ȚIOS. în luna decembrie a.cM 
la Londra urmează să aibă loc o 
licitație, unde se va pune in 
vînzare unui din cele mai pre
țioase manuscrise ale lumii ; o 
lucrare de 36 de pagini a lui 
Leonardo da Vinci, scrisă in 
1508 (sau 1507, cum consideră 
unii specialiști). Din anul 1717, 
manuscrisul s-a aflat in proprie
tatea unei familii de nobili bri
tanici. Este vorba de însemnări 
conținind desene și studii in 
probleme ale fizicii, filozofiei și 
astronomiei. între altele, in lu
crare este expusă concepția 
construirii submarinului, îm

preună cu avertismentul auto
rului că oamenii ar putea folosi 
submarinul „ca mijloc de dis
trugere pe fundul mării". Prețul 
orientativ al manuscrisului : 
12 milioane de dolari.

• DIN CAUZA PES
CĂRUȘILOR... Un avion a- 
partinînd firmei suedeze „Lln- 
jeflyg" a intilnit in aer un stol 
de pescăruși la scurt timp după 
decolarea de pe insula Got
land. din Marea Baltică. Din a- 
cest contact, unul din cele două 
motoare ale avionului a fost 
grav deteriorat. Din fericire, in
cidentul nu s-a soldat cu alte 
urmări mai grave, iar cei 84 de 
pasageri și echipajul n-au avut 
de suferit.

• NOI VACCINURI 
ÎMPOTRIVA VENINULUI 
DE ȘARPE. In fiecare an. în 
întreaga lume, mușcăturile de 
șerpi veninoși fac 500 000 de 
victime, dintre care 40 000 mor. 
Aceste cifre au fost prezentate 
la conferința internațională de 
la Naha (Japonia) asupra pro
blemei șerpilor veninoși. Nu in- 
tîmplător reuniunea s-a desfă
șurat la Naha, in Okinawa, căci 
în această zonă se află un mare 
număr de ofidieni periculoși. în 
același timp insă s-a relatat că 
specialiștii niponi au reușit să 
elaboreze mai multe vaccinuri 
extrem de eficiente contra veni
nului de șarpe.

• DUPĂ CALCULUL 
PROBABILITĂȚILOR... Se 
spune că teoria probabilităților 
nu exclude următoarea situație : 
dacă o maimuță este pusă în 
fata unei mașini de scris și 
bate pe clape un timp îndelun
gat, atunci pe hîrtie ar putea 
apărea cîndva o strofă de... nivel 
shakespearian. Un profesor de 
la universitatea din Ciudad de 
Mexico a hotărît să precizeze o 
astfel de șansă și a introdus da
tele necesare într-un calculator, 
care a confirmat ipoteza. Rezul
tă că. teoretic, maimuțele ar fi 
în stare de o asemenea perfor
mantă, dar cu două condiții : să 
existe cel puțin un trilion de 
maimuțe și să bată la mașină un 
timp egal cu virsta galaxiei.
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Manifestări consacrate României
In favoarea proclamării neintirziate a independenței Ziua națională a Turciei

In diverse țări ale lumii au avut loc manifestări organizate in cinstea 
unor , momente importante din istoria României sau dedicate realizări
lor poporului român in anii socialismului.

Cu prilejul aniversării a 2 050 de 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent, la Clubul 
internațional de presă și de carte din 
Zdunska Wola (R. P. Polonă) s-a 
deschis o expoziție de fotografii: 
„Vestigii dacice in Carpați".

In cadrul manifestărilor consacra- 
in Elveția împlinirii a 2 050 
ani de la constituirea sta-

te
de .. .
tului dac centralizat și independent, 
la Lucerna a avut loc vernisajul 
unei expoziții de pictură româ
nească contemporană.

Cu prilejul turneului pe care tl 
întreprind in Olanda, ansamblul de 
dansuri „Argeșul", din Curtea de 
Argeș și orchestra de muzică popu
lară din Pitești, au prezentat un 
spectacol in localitatea Olst, la care 
au luat parte reprezentanți ai insti
tuțiilor de cultură și invățămint. ai 
unităților economice, iubitori ai cin- 
tecului și dansului românesc.

La „Nipon Seinenkan Hali",' din 
Tokio, a avut loc un concert de mu
zică populară și clasică românească, 
susținut de Cunoscutul naist Gheor- 
ghe Zamfir. Au asistat prințul moș
tenitor. Akihito al Japoniei. împreu
nă cu prințesa Michiko. Cei prezenți 
au apreciat, in mod deosebit, arta 
interpretativă, înalta ținută artistică 
șl originalitatea programului susți
nut de artistul roman. (Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE

„Sînt necesare măsuri urgente
de stăvilire a competiției militare66

Dezbaterile din Comitetul Politic al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă dezbaterile 
asupra problemelor dezarmării în
scrise pe agenda actualei sesiuni. Re
prezentanții unui mare număr de 
state au dat expresie îngrijorării gu
vernelor și popoarelor lor legătură 
cu intensificarea cursei înarmărilor și 
s-au pronunțat pentru urgentarea 
adoptării unor măsuri practice de 
stăvilire a competiției militare si de 
dezarmare, in primul rînd în dome
niul nuclear.

Astfel, reprezentantul Poloniei a 
subliniat necesitatea de a se pune 
capăt fără intirziere cursei înarmări
lor nucleare, arătind că în adoptarea 
unor măsuri concrete de dezarmare

nucleară sînt interesate toate popoa
rele, lumii.

Reprezentantul Libiei a condamnat 
cercurile militariste, interesate in 
propulsarea cursei înarmărilor, ară- 
tind că politica acestora se află in 
dezacord cu eforturile comunității in
ternaționale pentru reducerea perico
lului de război și Înfăptuirea unor 
pași concreți pe calea unei dezarmări 
reale.

Delegatul Nigeriei s-a referit la 
negocierile din Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva, apreciind 
dă. acestea nu au putut nici în acest 
an să conducă la elaborarea unor 
acorduri de substanță în domeniul 
dezarmării nucleare, ca urmare a 
lipsei de voință politică din partea 
puterilor nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— In cadrul „Săptăminii de solida
ritate cu poporul Namibiei", la se
diul Națiunilor Unite din New York 
a avut loc o reuniune specială, in 
cadrul căreia au luat cuvintul secre
tarul generai al O.N.U., Kurt Wald
heim, care a arătat că comunitatea 
internațională iși reafirmă hotărârea 
de a asigura poporului namibian po
sibilitatea reală de a-și obține drep
tul. la autodeterminare și indepen
dență. Referindu-șe la atacurile re
gimului sud-africăn împotriva ■ Ango- 
lei, țară vecină cu Namibia, el a re
levat consecințele dăunătoare ale 
menținerii ocupației ilegale sud-afri- 
cane in Namibia asupra păcii și 
securității din regiune.

Au rostit cuvintări alte oficialități 
ale O.N.U. și un reprezentant al Or
ganizației poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Președintele Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, Paul Lusaka, a denun
țat manevrele de tergiversare ale re
gimului de la Pretoria, care încearcă 
pe toate căile să impiedice aplicarea 
rezoluțiilor O.N.U. cu privire la tre
cerea la independență a Namibiei. 
El a condamnat sprijinul acordat re
gimului rasist sud-african de către 
tarile occidentale și companiile 
transnaționale, care continuă prin 
intermediul Pretoriei să facă mari 
investiții în Namibia, ignorînd astfel 
suveranitatea poporului, namibian 
asupra bogățiilor pămîntului său.

Președintele actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., .Riidiger 
von Wechmar, a declarat că refuzul 
autorităților de la Pretoria de a 
aplica rezoluțiile O.N.U. privind pro
clamarea neintirziată a independentei 
Namibiei reprezintă o atitudine peri-

culoasă. ce riscă să aducă la limită 
răbdarea comunității internaționale.

Secretarul pentru relații externe al 
S.W.A.P.O.. Peter Mueshihange. a 
avertizat că, dacă rezoluția Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. privind 
Namibia nu va fi curind pusă in 
aplicare, S.W.A.P.O. se vede constrins 
să examineze alte opțiuni pentru a 
obține independenta Namibiei, citind 
printre aceste opțiuni adoptarea de 
către O.N.U. a unor sancțiuni obliga
torii impotriva Republicii Sud-Afri- 
cane și intensificarea luptei armate a 
poporului namibian.

Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare, Frank Owen Ab
dullah, a evidențiat necesitatea inten
sificării sprijinului comunității inter
naționale și al O.N.U. pentru poporul 
namibian. condus de reprezentantul 
său legitim, S.W.A.P.O., în lupta sa 
pentru libertate și independentă.

Președintele Comitetului O.N.U. 
impotriva apartheidului, reprezentan
tul Nigeriei la O.N.U., Akporode 
Clark, a propus, in același context, ca 
O.N.U. să declare, fără alte tergiver
sări. Namibia — stat independent sub 
conducerea S.W.A.P.O. și să admită 
acest stat ca membru cu drepturi de
pline al O.N.U. Totodată, el a propus 
ca simultan să fie adoptate, de către 
Consiliul de Securitate, alte sancțiuni 
obligatorii impotriva regimului de Ia 
Pretoria — în afara embargoului 
deja existent asupra vinzărilor de 
armament.

Comisia pentru probleme sociale 
a Adunării Generale a O.N.U. a a- 
probat o rezoluție care cere adopta
rea de „sancțiuni complete și obli
gatorii" impotriva Africii de ' Sud 
pentru a o determina să renunțe la 
politica de apartheid.

„Resursele umanității să fie consacrate

■ DE PRESA
e scurt

CREAREA CENTRULUI DE INFORMAȚII AL O.N.U. ASUPRA ȚIȚEIU
LUI GREU Șl NISIPURILOR BITUMINOASE a fost anunțată la Națiunile 
Unite. Acest organism va favoriza schimbul de informații și date in 
domeniul menționat și va asigura strîngerea, studierea și publicarea lor, 
pentru a contribui la utilizarea eficace a celor două materii prime ener
getice de către un număr cit mai mare de țări. Pentru prima dată în 
istoria O.N.U., la acest organism, care va avea sediul la New York, se 
vor putea afilia nu numai guvernele țărilor membre, ci și intreprinderi 
naționale specializate, companii din sectorul privat, sindicate și uni
versități.

■A. \ Y\ \ 1*7' / /Z>

satisfacerii necesităților reale ale omului”
Mesajul lui Kurt Waldhelm cu prilejul Săptăminii mondiale 

a dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager- 

prâs). — Intr-un mesaj al secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
publicat cu ocazia Săptăminii mon
diale a dezarmării, se sublinia
ză importanța înțelegerii necesită
ții stringente de a se introduce ra
țiunea in viata internațională și de a 
consacra resursele colective ale uma
nității pentru satisfacerea nevoilor. 
autentice ale omului. Săptămina pen
tru dezarmare — se arată in mesaj — 
contribuie la concentrarea atenției 
asupra uneia dintre cele mai mari 
sfidări cu .care este., confruntată- ome
nirea. „Noi știm care sint consecin
țele unei confruntări nucleare, dar 
facem prea puțin pentru a elimina 
această amenințare" — a subliniat 
Kurt Waldheim.
..Săptămina pentru dezarmare — con

tinuă mesajul — este marcată in acest 
an intr-un moment in care relațiile 
internaționale traversează o fază ex
trem de dificilă. Omenirea este mar
tora unor serioase conflicte de putere 
și de interese. Se recurge frecvent la 
violență. Cursa înarmărilor se ampli
fică, urcind spre culmi fără precedent.

Intr-b lume a cărei populație suferă 
in mare parte de penuria de bunuri 
de bază, peste un milion de dolari se 
cheltuiesc in fiecare minut in scopuri 
militare. Inutilitatea și deșertăciunea 
achiziționării la infinit de arme sint 
demonstrate din nou și din nou, iar 
omenirea este confruntată 
tatea reală și permanent 
autodistrugerii".

Pronunțîndu-se pentru 
unei direcții noi și constructive a 
strădaniilor comunității internaționale 
pentru reducerea și oprirea cursei în
armărilor, pentru a se întreprinde mă
suri concrete de dezarmare, pentru 
diminuarea discrepanțelor dintre bo- 
gați și săraci. Kurt Waldheim a 
adresat un apel tuturor guvernelor, 
organizațiilor neguvernamentale, mij
loacelor de informare în masă din lu
mea Întreagă, cerindu-le să contribuie 
la transformarea celei de-a doua se
siuni speciale a Adunării Generale 
consacrată dezarmării intr-o piatră de 
hotar in eforturile de dezarmare.

..întrucit am intrat in cei de-al doi
lea deceniu al dezarmării, să facem 
din el un deceniu al dezarmării reale", 
se subliniază in mesaj.

sectorul privat, sindicate și uni-

cu posibili- 
prezentă a

imprimarea

VIZITA IN U.R.S.S. La Moscova 
s-au încheiat convorbirile sovieto- 
etiopiene, la care au participat 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei, pre
ședintele Comisiei pentru organi
zarea Partidului Celor .ce Muncesc 
din Etiopia. Au fost concretizate 
direcțiile principale ale dezvoltării 
relațiilor de prietenie bilaterale, 
discutindu-se, de asemenea, pro
bleme internaționale de interes 
comun.

PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. Țvietin Miatovicl, l-a pri
mit pe Yasser Arafăt, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
aflat intr-o vizită la Belgrad. In 
timpul convorbirii au fost abordate

Negocierile de la 
întrerupteau lost

Bruxelles

28 (Agerpres). — 
negocieri la nivel 
C.E.E.

BRUXELLES 
Noua rundă de 
ministerial între 
desfășurată la Bruxelles, 
șit fără a se ajunge la 
concret. întreruperea 
incă din prima zi. deși initial se pre
văzuse ca ele să dureze mai mult, 
este interpretată la Bruxelles ca un 
eșec evident.

La o conferință de preșă organi
zată după plecarea precipitată din 
Bruxelles a principalului negociator 
japonez, Saburo Okita. Wilhelm Ha- 
ferkamp, vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E., a declarat că Piața comună 
va fi nevoită să ia severe măsuri de 
răspuns dacă partea niponă nu va 
renunța la protectionism in relațiile 
comerciale cu statele C.E.E. El a 
subliniat că cererile C.E.E. fată de 
Japonia — și anume reducerea ex
porturilor nipone pe piețele Europei 
occidentale, suprimarea barierelor 
la introducerea mărfurilor din C.E.E. 
pe piața niponă și sprijinirea pla
sării de investiții vest-europene in 
Japonia — au la bază în mare mă
sură dificultățile economice serioase 
cu care sînt confruntați „cei nouă". 
Este vorba, a precizat Haferkamp, 
de reducerea substanțială a ritmu
lui de creștere economică — pină la 
1.3 la sută, de sporirea șomajului, 
care afectează în prezent aproape 7 
milioane persoane, precum și majo
rarea deficitelor comerciale ale sta
telor Pieței comune, care se vor ri
dica, în. acest an, la 30 miliarde do
lari. El a afirmat că Japonia accen
tuează aceste dificultăți, mărtndu-și 
permanent exporturile in C.E.E.

și Japonia, 
a luat sfir- 
un rezultat 
negocierilor

CONVORBIRI CHINO—TIIAI- 
LANDEZE. La Beijing s-au încheiat 
convorbirile dintre Zhao Ziyang, 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și primul ministru al 
Thailandei, Prem Tinsulanonda, aflat 
în vizită oficială în China. în cursul 
convorbirilor au fost examinate 
probleme ale dezvoltării cooperării 
economice și tehnice bilaterale, pre
cum și.probleme ale actualității in
ternaționale.

n

o serie de probleme referitoare la 
actuala situație, din Orientul Mij
lociu, precum și alte chestiuni de 
interes reciproc.

COMUNICATUL BULGARO— 
VIETNAMEZ, privind convorbirile 
între Petăr Mladenov, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Bulgaria, 
și Nguyen Co Thach, ministrul afa
cerilor- externe aj R.S. Vietnam, 
care a făcut o vizită la Sofia, 
relevă că părțile au discutat pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale. Au fost abordate, de ase
menea. unele aspecte de interes co
mun ale situației internaționale ac
tuale.

MANIFESTAȚIE LA HIROȘIMA.

Excelenței Sale
Domnului general KENAN EVREN

Șeful statului, șeful Statului Major și președinte al Consiliului Securității 
Naționale al Republicii Turcia

ANKARA
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia, am deosebita plăcere să vă 

adresez, in numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, 
impreună cu cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului turc 
prieten progrese pe calea dezvoltării ți prosperității. '

îmi exprim convingerea 
colaborare fructuoasă dintre 
interesul ambelor popoare, al 
in Europa și în întreaga lume.

că relațiile de bună vecinătate și prietenie, de 
țările noastre vor continua să se extindă, in 
cauzei păcii, cooperării și securității in Balcani,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

LEGE ASUPRA ORDINII CON
STITUȚIONALE ÎN TURCIA. 
Consiliul Național al Securității 
(C.N.S.) din Turcia a promulgat o 
„lege asupra ordinii constituționa
le" în baza căreia actuala Consti
tuție, suspendată la 12 septembrie, 
va rămine în vigoare pină la elabo
rarea unei noi legi fundamentale 
a țării. De asemenea, se arată că * 
C.N.S. va fi investit cu atribuțiile și 
competențele parlamentului, func
țiile președintelui republicii ur- 
mind să fie exercitate de generalul 
Kenan Evren, președintele C.N.S.

Se împlinesc 57 de ani de cind, 
întrunit la Ankara in prima sa se
siune, Medjilisul (Adunarea popu
lară) a proclamat Republica, punind 
bazele statului turc modern, ceea ce 
a marcat o cotitură istorică in des
tinele acestei țări. Sub conducerea 
inflâcăratului patriot Kemal Ata
turk, Turcia 
dernizării întregii 
Invingînd pas cu pas stavilele imo
bilismului și anacronismelor acu
mulate de-a lungul secolelor, noul 
stat a obținut importante realizări 
pe calea progresului, prin crearea 
și dezvoltarea unei industrii pro
prii, a unor ramuri moderne cum 
ar fi metalurgia, construcțiile de 
tractoare și automobile, chimia, 
textilele etc. Paralel, s-au produs 
reorganizări în agricultură, iar lăr
girea rețelei de invățămint, crearea 
la Ankara, Istanbul și în alte orașe 
a unor puternice centre universi
tare au impulsionat dezvoltarea 
culturii și științei.

Poporul turc marchează sărbă
toarea de astăzi în condițiile unor 
noi eforturi în vederea 
problemelor generate 
economică, dezvoltării 
nuare a forțelor de 
pentru asigurarea unui 
pice înfăptuirii năzuințelor 
de progres.

Ca țări situate în aceeași regiune 
geografică. România și Turcia dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri, 
ilustrează din plin faptul că 
sebirile de orinduire socială 
apartenența la grupări politice 
rite nu pot afecta raporturile 
male, de cooperare rodnică, atunci 
cind există voința necesară. Evolu
ția mereu ascendentă a acestei

a pășit pe călea mo- 
vieti sociale.

soluționării 
de criza 
în conti- 
producție, 

climat pro- 
lui

care 
deo- 
sau 

dife- 
nor-

conlucrări a pus cu putere in evi- ' 
dență marea insemnătate a dia
logului la nivel inalt purtat atit la 
București, cit și cu prilejul vizite
lor efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușeșcu in Turcia, dialog 
care, prin înțelegerile convenite și 
măsurile adoptate, a conferit un 
caracter tot mai dinamic ansamblu
lui conlucrării reciproce.

Pentru ritmul înalt al relațiilor 
româno-turce este semnificativă co
laborarea economică, volumul schim
burilor reciproce crescind de circa 
șase ori înțr-o perioacță de numai.1 
cinci ani. Bune rezultate au fost 
obținute și in cooperarea econo
mică și tehnică, ceea ce iși găsește 
materializare in construirea in 
Turcia, prin eforturile specialiști
lor din cele două țări și cu contri
buția tehnică romanească, a ui', 
obiective industriale cu rol inser 
nat in înfăptuirea programului de 
dezvoltare a țării prietene. Con
vorbirile bilaterale purtate in cursul 
acestui an au pus in evidență noi 
posibilități de creștere și diversifi
care a schimbului de mărfuri, de 
intensificare a cooperării în sectoa
rele energetic, minier, transportu
rilor, forestier și agricol.

Cum e și firesc pentru două țări 
învecinate. România șt Turcia con
lucrează, in același timp, pe planul 
politicii externe, o mare însemnă-, 
tate avind in acest sens acțiunile 
îndreptate spre asigurarea unor 
relații de bună vecinătate, priete
nie și colaborare intre țările din 
Balcani, ca parte integrantă și con
tribuție efectivă la edificarea unei 
securități trainice pe continentul 
european, la promovarea cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R.

ADUNAREA GENERALA A 
I.A.T.A. In raportul prezentat adu
nării de directorul general al Aso
ciației. Internaționale a Transportu
rilor, Aeriene se relevă că majora
rea prețurilor la combustibil este 
pe cale de a face ca anul viitor să 
devină cel mai sumbru din întrea
ga istorie a aviației comerciale in
ternaționale.

MANIFESTAȚIE LA HIROȘIMA. în fața Memorialului pentru pace 
de Ia Hiroșima a avut loc o manifestație la care au luat parte victime ale 
exploziei bombei atomice din 1945. precum și luptători pentru pace. Ma- 
niieslanții purtau banderole pe care se putea citi : „Omul nu poate trăi 
impreună cu bomba atomică". Printre demonstranți se afla primarul din 
Tinian (Insulele Mariane), Philip Mendiola, care se opune proiectelor su- 
vernului japonez de a arunca in Oceanul Pacific deșeurile nucleare.

PRAGA 28 (Agerpres). — La 
Brno, R. S. Cehoslovacă, a avut loc 
ședirfța Comisiei permanente C.A.E.R, 
pentru construcții de mașini.

La ședință au fost adoptate măsu
rile corespunzătoare pentru îndepli
nirea sarcinilor ce rezultă pentru Co
misie din hotărîrile ședinței a 
XXXIV-a a Sesiunii C.A.E.R. și ale 
ședinței a 96-a a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului.

De asemenea, s-au recomandat 
pentru semnare proiectele conven
țiilor multilaterale și propunerilor de 
completare a convențiilor de specia
lizare și cooperare în producție in 
domeniul mașinilor și utilajelor de 
înaltă productivitate pentru industria 
ușoară șl alimentară, industriei de 
automobile, utilajelor tehnologice 
pentru intreprinderi comerciale și de 
alimentație publică, tipurilor princi
pale de utilaje pentru industria mi
crobiologică, utilajelor și sculelor de 
prospectare geologică, sistemelor

automatizate de comandă a procese
lor tehnologice din diferite ramuri 
ale economiei naționale.

S-au adoptat, de asemenea, o serie 
de convenții de colaborare tehnico- 
științifică, pe perioada 1981—1985, în 
domeniul utilajelor miniere, utilaje-? 
lor moderne de captat praf, utilaje
lor pentru lanțul frigorific, materia
lului rulant de cale ferată, instalații
lor și utilajelor pentru procesele teh
nologice și instalațiilor pentru obți
nerea produselor chimice și petrochi
mice și de prelucrare superioară a 
țițeiului, instalațiilor energetice de 
manevrabilitate și putere mare pe 
bază de combustibili solizi pentru 
acoperirea sarcinilor de virf și semi- 
virf. al blocurilor energetice auto
matizate mari ș.a.

Ședința s-a desfășurat intr-o am
bianță de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Un îndemn la acțiunea unită a celor mai largi forțe sociale pentru oprirea ARSENALELE MORȚII ȘI DISTRUGERII
cursei înarmărilor, pentru făurirea unei lumi fără arme și războaie

SĂPTĂMINA MONDIALĂ A DEZARMĂRII
între 24—30 octombrie, pe toate meridianele globului este marcată, 

pentru a doua oară, ..SAPTAMlNA MONDIALA A DEZARMĂRII". 
Instituită prin hotărirea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U, 
din 1978 — prima sesiune din istoria Națiunilor Unite consacrată 
exclusiv dezarmării — această „săptămina" este menită să contribuie 
la creșterea conștiinței umanități* asupra primejdiilor și consecințe
lor dramatice ale cursei înarmărilor, la mobilizarea opiniei publice, 
a forțelor progresiste, a popoarelor de pretutindeni in lupta pentru în
făptuirea dezarmării, ca obiectiv fundamental de care depind preintim- 
pinarea unui război pustiitor, destinderea, securitatea și bunăstarea po
poarelor. Faptul că „Săptămina mondială a dezarmării" incepe la 
21 octombrie — dată care, in mod tradițional, evocă momentul semnării 
Cartei O.N.U. — este menit să sublinieze răspunderea primordială a 
Înaltului for internațional, potrivit însăși Cartei, in implinirea sarcinii 
de a uni eforturile tuturor statelor membre pentru a determina tre
cerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare 
nucleară.

Pentru poporul român. „Săptămina 
mondială a dezarmării" reprezin
tă un prilej de manifestare puternică 
a atașamentului său nedezmințit față 
de obiectivul dezarmării, de afirmare 
a poziției României socialiste, care a 
făcut din acest deziderat unul din 
obiectivele programatice esențiale ale 
politicii sale externe, de reliefare a 
activității neobosite pe care o desfă
șoară președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, exponent stră
lucit și promotor înflăcărat al cauzei 
dezarmării. Relevind imperativul ca
tegoric al trecerii la dezarmare, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU adresa 
recen. j vibrantă chemare : „Trebuie 
să unim forțele întregii omeniri, să 
spunem un NU hotărît noilor arma
mente de distrugere in masă, să ce
rem cu fermitate încetarea producției 
de arme nucleare și trecerea la nimi
cirea lor, în general la reducerea ar
mamentelor de orice fel ! Aceasta 
constituie o necesitate pentrn fiecare 
popor, o cerință vitală pentru însuși 
viitorul omenirii

înaltul spirit de responsabilitate 
față de destinul propriului popor șl 
al întregii civilizații umane ce carac
terizează această chemare decurge 
din convingerea că problema dezar
mării se pune in momentul de față 
cu acuitate fără precedent. Așa cum 
este cunoscut. în viata internațională 
s-au ivit noi complicații, s-a ajuns la 
o încordare deosebită. Conflictelor 
vechi, rămase nesolutionate, li s-au 
adăugat altele noi ; se accentuează 
criza economică mondială. îndeosebi 
criza energiei, a petrolului : se in
tensifică tendințele de reîmpărțire a 
sferelor de influentă ; au loc noi ma
nifestări ale politicii de forță și dic-

tat — toate acestea ducind Ia spori
rea continuă a încordării internațio
nale.

Deosebit de grav este faptul că 
aceste evoluții au loc pe fundalul 
unei curse a înarmărilor fără prece
dent Nu există nimic in istorie care 
să poată fi comparat cu actuala acu
mulare de forță distructivă în lume 
și cu amenințarea pe care o repre
zintă aceasta pentru omenire. Din da
tele publicate de Institutul interna
tional pentru pace de la Stockholm 
reiese că arsenalele nucleare existen
te pe glob în prezent înmagazinează 
o putere explozivă mai mare decit 
echivalentul unui milion de bombe 
tip Hiroshima. Și lucrurile nu se 
opresc aici ( zilnic parvin știri des
pre noi tipuri de arme din ce în ce 
mai sofisticate — 
neutroni' la avionul 
greu de detectat de 
In ceea ce privește 
nent suprasaturat de arme — există, 
așa cum se știe, proiectul de a se am
plasa pe teritoriul ei noi tipuri de ra
chete cu rază medie de acțiune, a că
ror folosire ar însemna, literalmente, 
transformarea in deșert a tot ceea ce 
popoarele europene au creat de-a 
lungul istoriei ca civilizație și pro
gres. Față de toate acestea, continua
rea cursei înarmărilor reprezintă — 
așa cum a relevat nu o dată secre
tarul general al partidului nostru — 
negarea celui mai elementar și pri
mordial drept al omului — dreptul la 
viată.

Pe lingă gravele primejdii pe care 
le prezintă pentru întreaga omenire 
cursa Înarmărilor, nu pot fi ignorata 
poverile pe care ea le aruncă pe 
umerii popoarelor. Cheltuielile miii-

de la bomba cu 
„invizibil", adică 
instalațiile radar. 
Europa — conti-

tare pe plan mondial ajung in acest 
an la suma fabuloasă de'500 miliarde 
dolari. Continuarea cursei înarmări
lor, care împiedică alocarea de fon
duri pentru obiective civile și satis
facerea unor nevoi stringente ale 
populației din toate țările, inclusiv 
cele dezvoltate, irosește imense resur
se materiale și umane, deturnează 
știința de la rosturile ei firești, accen
tuează criza economică, ridică ob
stacole in calea sprijinirii țărilor in 
curs de dezvoltare.

Viata, evenimentele relevă în per
manență că in. condițiile cursei înar
mărilor. nu poate exista nici destin
dere, nici securitate. înarmările con
stituie un obstacol major în calea 
stingerii focarelor de conflict și regle
mentării problemelor litigioase pe 
căi politice, reprezintă o piedică pen
tru eforturile de instaurare a unor 
raporturi internaționale bazate pe 
egalitate, încredere și respect reciproc 
— unica chezășie trainică a unei 
6ecurităfi reale.

Iată de ce a devenit imperios nece
sar să se facă totul pentru a se' opri 
cursa înarmărilor, a se scoate din im
pas negocierile și a se trece la mă
suri autentice de dezarmare.

După cum se știe, in acest sens, 
România a prezentat și susține la 
O.N.U., in Comisia de dezarmare de 
la Geneva, în alte foruri, un amplu 
program conținind măsuri și acțiuni 
concrete, de natură să asigure redu
cerea înarmărilor și a bugetelor mi
litare și să conveargă spre obiectivul 
fundamental : dezarmarea generală 
și, in primul rind. nucleară.

Tn ansamblul acestor măsuri, care 
vizează stabilirea unui echilibru pe 
planul securității nu prin sporirea 
arsenalelor, ci, dimpotrivă, prin cobo- 
rîrea continuă a nivelului înarmări
lor. de o importantă primordială .sînt 
„inghețarea" și diminuarea treptată 
a bugetelor militare, ca una din ve
rigile care pot pune în mișcare pro
cesul dezarmării și. totodată, elibera 
fonduri care să servească la dez
voltarea economică și ridicarea ni
velului de trai al populației. In acest 
scop. România a fost nu numai ini- 
țiatoarea la O.N.U. a unei rezoluții 
menite să ducă la realizarea unul 
acord, dar. unind, ca întotdeauna, 
vorba cu fapta, a hotărît recent — nu 
pentru prima oară — să reducă chel
tuielile militare, anume cu 16 la sută 
pe 1980, realocind fondurile econo
misite pentru ridicarea nivelului de

trai al poporului. în acest fel. Româ
nia și-a manifestat practic, efectiv 
opțiunea in favoarea dezarmăm : in 
condițiile in care in unele tari occi
dentale se fac auzite tot mai insistent 
glasuri in favoarea reducerii buge
telor militare, inițiativa României re
prezintă un exemplu demn de urmat.

Profund îngrijorată de situația ce 
s-a creat in domeniul inarmarii pe 
continentul nostru, România se pro
nunță ferm pentru dezangajarea mi
litară și dezarmarea in Europa, inclu
siv pentru negocieri privind desfiin
țarea concomitentă a N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia. Conside
rând că această cerință trebuie să se 
situeze in centrul preocupărilor apro
piatei reuniuni de la Madrid, țara 
noastră acționează pentru ca aceasta 
să pună bazele unei conferințe euro
pene consacrate dezangajării și dez
armării in Europa, 
ca dealtfel toate țările 
oprirea amplasării de 
nucleare cu rază medie 
continent, țara noastră 
dul intervenit între
S.U.A. privind începerea de tratative 
in acest domeniu, exprimă dorința 
de a se ajunge cit mai curind la în
țelegeri pentru a frina dezvoltarea 
acestuț tip de arme, in genere înar
mările pe continent.

In. concordantă cu prioritatea de 
care trebuie să se bucure dezarmarea 
nucleară, tara, noastră se. pronunță și 
acționează pentru încetarea produc
ției și perfecționării armelor nuclea
re, pentru scoaterea in afara legii a 
oricăror arme de exterminare in 
masă.

Inițiativele României in domeniul 
dezarmării, pătrunse de cel mai pro
fund umanism, servind nobilul tel al 
eliberării omenirii de coșmarul răz
boiului termonuclear și al folosirii 
fondurilor și forței creatoare a omu
lui exclusiv spre progres și bună
stare, s-au bucurat în permanență de 
o largă audiență în opinia publică 
mondială.

Fără îndoială, tn Înfăptuirea aces
tui nobil țel. o insemnătate hotări- 
toare are acțiunea maselor celor mai 
largi, a forțelor sociale progresiste, a 
opiniei publice, a tuturor oamenilor. 
Tocmai fiindcă în joc sînt viata, vii
torul lor, popoarelor le revine datoria 
de a-și ridica glasul cu toată hotărî
rea și a determina astfel trecerea 
imediată la măsuri de dezarmare.

Iată de ce se impune ca „Săptă-

Vital interesată, 
europene, în 
noi rachete 
de acțiune pe 
salută acor- 

U.R.S.S. și

• Puterea distructivă a încărcăturilor nucleare existente 
este echivalentă cu circa 60 de mii megatone — cîte 15 tone de 
exploziv convențional de fiecare locuitor al Terrei.
• Potențialul nuclear ar permite să se distrugă de 7 ori 

toate orașele din lume.
• Europei îi sînt „rezervate” în jur de 50 de mii de mega

tone, fiecare european putînd fi ucis, teoretic, de 114 000 
de ori.

• Arsenalele distrugerii însumează în Europa circa 73 000 
tancuri, 24 000 de avioane de luptă, 4 500 de nave de război.

O POVARĂ DE NESUPORTAT 
PENTRU TOATE POPOARELE

• Cheltuielile militare se ridică in acest an la circa 500 de 
miliarde de dolari — adică peste 1 milion pe minut.

• Totalul cheltuielilor militare echivalează cu 25—30 la 
sută din volumul investițiilor productive pe glob.

• Se cheltuie de opt ori mai mult pentru cercetări in 
domeniul noilor arme decit pentru soluționarea problemelor 
energetice.

• Cu 40 de miliarde de dolari — costul unui nou sistem 
de rachete intercontinentale — s-ar putea asigura hrânirea a 
50 de milioane de copii subnutriți din țările in curs de dezvol
tare sau construirea a 65 000 de centre de asistență medicală 
ori a 340 000 de școli primare.

mina mondială a dezarmării" să se 
constituie intr-un puternic îndemn 
pentru mobilizarea și activizarea ce
lor mai largi pături sociale în ve
derea intensificării luptei, avînd ca

țel suprem făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, a păcii și pro
gresului.

Ion FINT1NARU

La Bratislava, R. S. Cehoslovacă, 
s-au desfășurat lucrările ședinței Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul industriei de 
petrol și gaze, la care au participat 
delegații din țările membre aia 
C.A.E.R. și R.S.F.L

Comisia a examinat problemele 
egre decurg pentru activitatea sa din 
materialele adoptate la ședința a 
XXXIV-a a Sesiunii C.A.E.R. și la 
ședința a 96-a a Comitetului Execu
tiv al Consiliului, precum șj s diul 
realizării acțiunilor din Progrăiț r '’e 
colaborare pe termen lung referi» w î 
la industria de petrol și gaze, intiu- 
siv problemele care se referă la rea
lizarea colaborării în scopul perfec
ționării tehnologiei de exploatare a 
zăcămintelor de țiței și gaze și creș
terii gradului de prelucrare a țițeiu
lui.

Comisia a examinat, de asemenea, 
alte probleme ale colaborării țărilor 
membre ale C-A.E.R. in domeniul in
dustriei de petrol și gaze și a ,adop
tat plănui său 
1981—1982.

Ședința comisiei 
spiritul colaborării 
înțelegeri reciproce.

de lucru pe anii

s-a desfășurat în,' 
și al unei aepline

t

I

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Serviciile fiscale americane au lan-ț 
sat, recent, o vastă ofensivă impo
triva organizațiilor de răufăcători din 
statul New Jersey, care a permis 
deja' pină in prezent identificarea a 
aproximativ 400 de membri ai aces-î 
tora. a anunțat un purtător de cuvint 
al autorităților de resort. Această: 
listă, care'nu a fost incă dată pu
blicității, a fost transmisă Biroului1 
federal de investigații și altor orga
nisme federale, in vederea deschide
rii de anchete in legătură cu prac
ticile de evaziune fiscală utilizate in 
mod curent de organizațiile din lumea 
interlopă și care cohstituie, adesea, 
principalul „punct slab" al acestora. ,

In cercurile experților se aminteș
te in acest context că activitățile 
ilegale ale așa-numitelor „sindicate 
ale crimei" (între care, după cum se 
știe, un loc de frunte îl ocupă mafia)- 
sint de cele mai multe ori disimu
late de societăți legale, conduse de' 
interpuși, impotriva cărora politia nu 
poate acționa. Anchetele fiscale rămin 
unul dintre mijloacele cele mai 
eficace de neutralizare a organizat 
tiilor respective, amintindu-se că prin 
acest mijloc a reușit poliția federală 
să obțină condamnarea celebrului 
gangster Al Capone și să pună astfel 
capăt temutei sale activități.

Un raport oficial dat publicității cu 
doi ani in urmă la Washington esti
ma la 25 miliarde dolari pe an veni
turile ilegale ale organizațiilor cri
minale din S.U.A. și la 6 miliarde 
dolari — sumele sustrase fiscului 
american prin neplata de către a- 
cestea a taxelor datorate pentru ac
tivitățile lor cu caracter legat
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