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Porumbul — urgența
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• ÎN INVESTIȚII : Prio
ritate obiectivelor cu
termene de punere în
funcțiune în acest an
• Rubrica : Cum sînt
soluționate scrisorile
oamenilor muncii ?

h ambianța de cordialitate, stimă și înțelegere, caracteristică

evoluției ascendente a raporturilor romăno-suedeze, ieri a continuat

VîZiTA DE STAT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN SUEDIA
Dialogul la nivel înalt evidențiază posibilitățile largi de extindere a cooperării în importante domenii
de activitate și relevă voința de fructificare a acestor posibilități în folosul ambelor țări,
al progresului economic, al destinderii și păcii în Europa și în lume
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Lo începerea convorbirilor oficiale

Spectacol de gală
în onoarea prestigioșilor soli
ai poporului român
Vineri, 7 noiembrie, la președinția
Consiliului de Miniștri al Suediei au
avut loc convorbiri oficiale, desfășu
rate in cadrul a două ședințe — in
cursul dimineții și după-amiezii —
intre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. și primul ministru al Sue
diei. Thorbfoern Faelldin.
La convorbiri participă :
Din partea română, tovarășa Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al
guvernului, tovarășii Gheorghe Oprea,
prim Viceprim-ministru. Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.
Vasile Pungan, ministru secretar de
stat. Ștefan Birlea, directorul Cabi
netului președintelui Republicii So
cialiste România. Constantin Mitea,
consilier al președintelui. Ion Stanciu. adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice
internaționale, și Teodor Vasiliu, am
basadorul României in Suedia.
Din partea suedeză — Ola Ullsten,
viceprim-ministru. ministrul afaceri
lor externe., Erik Kroenmark. minis
trul apărării. Staffan Burenstam-Linder. ministrul comerțului. Nils G.
Aaslirig. ministrul industriei, Gorer
Saharsson. viceministru la președin
ția Consiliului de Miniștri, Lennart
Eckerberg, ambasador. Hans Efraim
Skold, ambasadorul Suediei in Româ
nia. Jan Lundvik. ministru consilier,
Goran Borg, director in M.A.E., și
Tom Engdahl. șef de secție in M.A.E.
In cadrul ședinței de dimineață,
premierul suedez a urat înaltilor
oaspeți un călduros salut de bun
venit și și-a exprimat satisfacția
pentru vizita președintelui României
în Suedia, subliniind că ea corespun
de pe deplin dorinței celor două țări
de a promova relații de colaborare tot
mai intense, in avantajul popoarelor
român și suedez.

Președintele Nicolae Ceaușescu,
să se acționeze pentru soluționarea
mulțumind pentru urările de bun
pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase existente
venit, a adresat, lâ rîndul său. gu
vernului și poporului suedez un salut
în diferite zone ale globului, pentru
încetarea conflictelor armate, pen
călduros și cele mai bune urări.
Președintele României a subliniat,
tru reglementarea politică a tuturor
de asemenea, că vizita pe care o indiferendelor dintre state cu respec
tarea intereselor fiecărui popor, ale
treprinde in Suedia dem mstrează
bunele relații existente intre țările
cauzei. păcii, securității și colabocolabo
noastre, voința lor de a ridica pe
rării internaționale. In acest cadru, s-a subliniat că este in innoi trepte legăturile de cooperare
teresul tuturor statelor, al păcii
reciproc avantajoase.
in lume de a se acționa cu hotărire
în prima parte a convorbirilor,
pentru reglementarea numai pe calea
președintele Nicolae Ceaușescu și
tratativelor a litigiilor dintre state,
primul ministru Thorbjoern Faeildin
•
pentru
încetarea confruntării mili
au abordat unele probleme ale ac
tare dintre Iran și Irak, începerea
tualității politice internaționale.
grabnică de negocieri in vederea
In acest cadru, s-a exprimat în
grijorarea în legătură cu tensiunea
soluționării politice a problemelor
dintre aceste state, pentru reglemen
din viața internațională ca urmate a
acumulării unor probleme complexe,
tarea globală a conflictului din Orien
nesoluționate încă, ale agravării cri
tul Mijlociu, care să ducă la o pace
justă și durabilă, precum și a sizei economice, a crizei energiei și
îndeosebi a petrolului, față de exis
tuației din celelalte regiuni ale
lumii afectate de tensiune și OStitența unor focare de conflict și
lități.
război și apariția altora noi, a in
tensificării politicii de consplidare
Examinindu-se situația din Euși reîmpărțire a sferelor de influen
ropa, s-a exprimat voința României
ță, ceea ce pune în pericol pacea,
și Suediei de a-și aduce contribuția
securitatea și independența popoare
la buna desfășurare a reuniunii de
lor. De comun acord s-a evidențiat
la Madrid, care este chemată să dea
faptul că această situație impune in
un nou impuls traducerii în viață,
tensificarea eforturilor tuturor state
ca un tot unitar, a Actului final de
lor pentru oprirea agravării climatu
la Helsinki, cu privire la edificarea
unui sistem real de securitate și colui internațional, pentru reluarea și
continuarea politicii de destindere și
operare pe continentul nostru. De co
pace bazate pe respectul în relațiile
mun acord, s-a subliniat în mod deo
dintre state al principiilor indepen
sebit importanta pe .care o are con
denței și suveranității naționale, nea
venirea in cadrul reuniunii de la
mestecului în treburile interne, ega
Madrid a convocării unei conferințe
lității in drepturi și avantajului re
pentru măsuri de întărire a încrede
ciproc. nerecurgerii la forță și la
rii, pentru dezangajare militară
amenințarea cu forța, a dreptului fie
și dezarmare in Europa. S-a ară
cărui popor de a-și hotărî de sine
tat că, în prezent; în Europa se
stătător propria sa cale de dezvol
află cele două blocuri militare, sînt
tare.
concentrate importante, forțe armate,
S-a relevat, totodată, că in actualele
(Continuare în pag. a III-a)
condiții internaționale este necesar

Vineri seara, în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu, guvernul
suedez a oferit un spectacol de gală
la Opera regală din Stockholm.
La spectacol au participat Maiestă
țile Lor regele Cari al XVI-lea
Gustaf și regina Silvia.
Au luat parte, de asemenea, tovarășii Gheorghe Oprea. Stefan Andrei, precum și • celelalte persoane
oficiale române.
Au fost prezenți membri ai guver
nului, înalte oficialități suedeze.
La spectacol au asistat membrii
corpului diplomatic acreditați in
capitala Suediei.
La sosire, distinșii oaspeți au fost
îritîmpinati și salutați cu deosebită
afecțiune de președintele parlamen
tului, Ingemund Bengtsson, și de pri
mul ministru suedez Thorbjoern
Faelldin.
La apariția în loja oficială a pre-

ședintelui Nicolae Ceaușescu șl a
tovarășei Elena Ceaușescu, întreaga
asistență, în picioare, i-a salutat cu
caldă simpatie.
Spectacolul de gală a cuprins cu
noscutul balet „Romeo și Julieta" în
interpretarea unor reputați artiști ai
Operei regale suedeze.
Clădirea Operei din Stockholm —
numele sub care este cunoscut Tea
trul Regal — este o capodoperă arhi
tectonică, ce oferă condiții de audi
ție excepționale. Pe scena acesteia
au fost prezentate, de-a lungul ani
lor, spectacole de mare atracție,
opera cîștigîndu-și o binemeritată
faimă pe plan internațional.
în încheierea spectacolului, interpreților le-au fost oferite coșuri cu flori
din partea președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, precum și din partea
regelui Cari al XVI-lea Gustaf și a
reginei Silvia.

Două luni decisive

pentru încheierea cu succes

a planului
Să facem totul, să acționăm energic pentru

realizarea integrală a sarcinilor la producția
fizică și la export!
Fiecare zi. fiecare ceas contează acum pentru încheierea cu succes
a planului pe acest trimestru in fiecare întreprindere. Pretutindeni, in
fabrici și uzine trebuie făcut totul pentru ca, așa cum s-a subliniat la
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., printr-o
exemplară organizare a muncii, prin asigurarea unei bune aprovizionări
tehnico-materiale a producției să se asigure desfășurarea in cele mai bune
condiții a activității productive și realizarea sarcinilor de plan la producția
fizică și la export. După cum se știe, potrivit ungi hotăriri luate.de condu
cerea partidului, întreprinderile care își realizează sarcinile pe ultțmul
trimestru al anului vor fi considerate — chiar dacă mai au minusuri pe
primele trei trimestre — că au realizat planul, și deci urmează să primească
toate drepturile de participare la beneficii. Iată un mobilizator îndemn, un
puternic stimulent pentru a acționa pretutindeni, cu întreaga forță și pri
cepere, pentru realizarea zi de zi a sarcinilor cantitative și calitative
planificate.
Care este pulsul producției în cîteya unități industriale? Prezenți Teri
în cîteva întreprinderi, corespondenții „Scînteii“ transmit :

COMĂNEȘTI

Angajamentul minerilor
suplimentar,
30 000 tone cărbune
Minerii din Valea Trotușului au
raportat de curînd îndeplinirea sar
cinilor actualului plan cincinal, urmînd ca pină la încheierea anului
să extragă suplimentar circa 30 000
tone de cărbune. „Pentru ca mi
nerii să-și poată îndeplini angaja
mentul luat, ne spune ing. Nicolae
Bcjan, directorul întreprinderii mi
niere Comănești, în ultima perioadă
am luat o serie de măsuri supli
mentare, care să conducă Ia creș
terea productivității muncii în sub
teran. Astfel, în toate minele a fost
introdusă susținerea metalică a
abatajelor-cameră. iar operațiunile
de manipulare și transport au fost
mecanizate. Tot pentru a spori pro
ductivitatea muncii; mina Vermești
a fost dotată cu utilaje noi. mo
derne, de înalt randament : foreze
pentru desecarea straturilor de zăcămint și combine pentru săparea
galeriilor. In felul acesta, viteza de
avansare a crescut cu cel puțin 50
Ia sută fală de cea realizată cu
mijloace obișnuite".
Măsurilor . tehnico-organizatorice
luate de conducerea întreprinderii
li s-au alăturat o seamă de iniția• tive muncitorești, care asigură de
pășirea planului producției fizice.
La Leorda, bunăoară, mină frun
tașă în întrecere, brigăzile conduse
de maiștrii Vasile Mocanu și Ion
Burcea au hotărît să predea schim
bul direct în abataje și nu la gura
minei, cum se făcea pînă de cu
rînd. In felul acesta, utilajele și
instalațiile nu mai sînt oprite, ci
preluate din rrters. Se cîștigă ast
fel timp, se realizează o impor
tantă 'creStere a producției. Tot aici,
minerii din schimbul condus de Ion
Rotaru au luat inițiativa de a alege
sterilul din cărbune la locul de ex
tracție și nu la suprafață. Ca ur
mare a acestor inițiative, de la în
ceputul anului și oină în prezent
colectivul minei Leorda a extras
peste prevederile planului o canti
tate de aproape 3 000 tone cărbune.
(Gh. Baltă).

BOTOȘANI

Acțiune organizată
pentru recuperarea
restanțelor

să ne îndeplinim planul pe ultimul
trimestru, ci să recuperăm in între
gime restanțele din lunile am terioare. Adică, cele peste 2 milioane
lei producție netă, de care vorbeam
anterior".
‘
In întreprindere, febra întrecerii
pentru realizarea integrală a pla
nului se simte în fiecare secție, la
fiecare loc de muncă. Durata de
execuție a garniturii „Ipotești"
poate fi scurtată cu trei zile — s-a
echipa
lui
Marinică
angajat
Moscalu. Și a obținut o reducere
de patru zile. Ce înseamnă acest
ciștig ? Practic, la fiecare 20 de gar
nituri. se va realiza una in plus.
Sau. un alt exemplu : Toate produ
sele executate de formația maistru
lui Gh. Strelciuc au fost livrate
suplimentar la export'. Expuse cu
operativitate pe diferite panouri,
asemenea performanțe, ca si altele,
și-au găsit repede adepți. au con
tribuit la generalizarea experiențe
lor, au declanșat întreceri. Pe de
altă parte, au determinat compar
timentele tehnico-economice să
lanseze în fabricație mult mai ope
rativ toate produsele, să contribuie
la punerea in funcțiune în devans
a noii dezvoltări, asigurind și for
ța de muncă necesară. (Silvestri
Ailcnei).

BUZĂU :

„Depășit”
numitorul
comun la sarcinile
de export
. Că planul la export poate fi nu
numai îndeplinit, ci și depășit, o de
monstrează și colectivele de muncă
din 8 unități economice ale județu
lui Buzău, care au realizat înainte
de termen sarcinile la export pe
actualul cincinal. Pînă in prezent,
acestea au livrat suplimentar pe
piața externă produse in valoare
de 140 milioane lei valută, între
care utilaje tehnologice pentru in
dustriile chimică și metalurgică,
mobilier din lemn, cherestea, țesă
turi, tricotaje. Cele mai bune re
zultate în creșterea producției des
tinate partenerilor externi și în
ridicarea calității acesteia se înre
gistrează la întreprinderea de uti
laj tehnologic și „Textila" din Bu
zău. precum și la întreprinderea de
garnituri de frină și etansare din
Rm. Sărat. (Dumitru Dănăilă).

ALBA IULIA

Trimestrul redresării

Pentru inginerul Cornel Hotinceanu, directorul întreprinderii de
In primele trei trimestre ale anu
prelucrare a lemnului din Botoșani, lui, întreprinderea mecanică din
fiecare zi de muncă începe ori se
Alba Iulia a acumulat importante
încheie cu aceeași preocupare : ■ restanțe în realizarea olanului.
calcularea realizărilor „la zi" și. în
Cauzele acestei activități productive
funcție de acestea, estimările celor
necorespunzătoare sînt complexe,
pe care le așteaptă. Așa l-am găsit
deficiențele cele mai mari semnaieri la prima oră : „Cele nouă luni
lîndu-se. îndeosebi, în domeniile
ale anului, ne-a informat, s-au în aprovizionării tehnico-materiale și
cheiat cu mai bine de două mili organizării muncii. Pentru redresa
oane lei producție netă in minus
rea situației și pentru a recupera
restantele, organizațiile de partid,
față de cota planificată. în octom
întregul colectiv al unității au de
brie însă, deși sarcinile planificate
clanșat pentru trimestrul care în
sint mai mari fată de celelalte luni
cheie anul și cincinalul o adevărată
ale anului, acestea au fost îndepli
bătălie, avînd ca obiectiv îndepli
nite integral. Ne-am onorat inclusiv
nirea și chiar depășirea zilnicontractele la export. Menținînd
că a planului în fiecare
ritmul de lucru înregistrat în a(Continuare în pag. a Il-a)
^eastă lună, avem condiții nu doar

Dejun la primăria orașului Stockholm
In onoarea președintelui Nicol ae
Ceaușescu și a. tovarășei Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
municipalității Stockholm. Rutger
Palme, a oferit, vineri. 7 noiembrie,
la Primăria orașului Stockholm, un
dejun. La sosire, distinșii oaspeți
români au fost salutați cu deosebită
cordialitate, cu multă considerație, de
președintele Consiliului municipal,
de alte oficialități ale municipalității.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
conduși apoi de Maiestatea Sa regele
Cari al XVI-lea Gustat și regina Sil
via prin încăperile impresionantei
clădiri a primăriei Stockholmului.
Distinșilor oaspeți li s-au prezentat în
timpul vizitării diferitelor încăperi
detalii privitoare la această con
strucție, proiectată de arhitectul
Ragnar Ostberg și inaugurată in 1923.
Edificiul include sălile de întrunire
a Consiliului municipal, birouri și
săli de recepție. Turnul central. înalt
de 106 metri, este aureolat de 3 co
roane — emblema națională a Sue
diei. iar la bază se află Cenotaful lui
Birger Jarl, fondatorul Stockholmu
lui. Accesul in clădire se face prin
tr-o curte interioară acoperită, „sala

albastră", unde se află cea mai mare
orgă din întreaga Scandinavie. Anti
camera apartamentelor oficiale a fost
proiectată special pentru a adăposti
o colecție de prețioase tapiserii fran
ceze, vechi de cite'va secole.
Dejunul oferit in onoarea inalților
oaspeți români are loc in cea mai
importantă și fastuoasă sală de re
cepții a primăriei, „Sala aurită".
Magnifica sală, cu pereții acoperiți cu
folii de aur și plăcuțe de sticlă și
ceramică policromă, este dominată
de mozaicul intitulat „Stockholm —
regina lacului Malaren", operă a
artistului Einar Forseth.
Sînt de față primul ministru al
Suediei. Thorbjoern Faelldin. alți
membri ai guvernului.
Sint prezente persoanele oficiale
române care însoțesc pe președintele
Nicolae Ceaușescu în această vizită,
oficialități suedeze.
La intrarea în sala de recepții, toți
cei prezenți
personalități de vază
ale vieții politice, economice și culturale suedeze — au salutat cu respect pe președintele Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, subliniind, astfel, presti.
giul de care se bucură România în

lume, respectul fată de activitatea
prodigioasă a șefului statului român
dedicată păcii și înțelegerii intre po
poare.
La propunerea președintelui Con
siliului municipal, s-a toastat în să
nătatea și in onoarea președintelui
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu.
Cei prezenți au toastat, de aseme
nea. în sănătatea și in onoarea Ma
iestăților' Lor regele Cari al XVI-lea
Gustaf și regina Silvia.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Suediei.
La sfirșitul dejunului, desfășurat
într-o atmosferă de cordialitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au semnat în Car
tea de onoare a municipalității Stoc
kholm,
Răspunzind rugăminții exprimate
de grupul numeros de fotoreporteti
și operatori de televiziune, care ii
așteptau Ia ieșirea din impozantul
edificiu al primăriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceausescu s-au fotografiat împreună
cu Maiestățile Lor regele Cari al
XVI-lea Gustaf și regina Silvia.

După dejunul de la primăria Stocknolmulul
i
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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU AL CINCINALULUI
PORUMBUL-urgența întîi!

ÎN AGRICULTURĂ

Se cere în continuare o muncă si mai bine organizată, participarea tuturor

sătenilor la stringerea, transportul și depozitarea recoltei
CE S-A REALIZAT IN ULTIMELE ZILE $1 ClT MAI ESTE DE LUCRU?
ANCHETA „SC1NTEII" ÎN ȘAPTE JUDEȚE
La Începutul acestei săptămînl, eind s-a instalat timpul nefavorabil,
In unitățile agricole din numeroase județe se aflau nerecoltate mari
suprafețe cu porumb, sfeclă de zahăr și legume și mult porumb adunat
in grămezi pe cimp. Conducerea partidului a indicat să fie concentrate
toate forțele din agricultură pentru încheierea în cursul acestei săptămini a recoltării culturilor de toamnă, in primul rind a porumbului,
pentru transportarea și depozitarea producției și să fie livrate la fondul
de stat produsele contractate.
IN CADRUL UNUI SONDAJ ORGANIZAT IN 7 JUDEȚE, CU AJU
TORUL CORESPONDENȚILOR NOȘTRI, AM CĂUTAT RĂSPUNS LA
CITEVA ÎNTREBĂRI :

1. CE SUPRAFAȚA CU PORUMB A MAI RĂMAS DE RE
COLTAT ?

2. MAI EXISTA PE CIMP ȘTIULEȚI AȘEZAȚI IN GRĂMEZI ?
3. CE MASURI AU FOST LUATE PENTRU ÎNCHEIEREA
GRABNICA A RECOLTĂRII
BULUI ?

Șl DEPOZITARII

ing. Dumitru _ Ungureanu — se
face o regrupare a forțelor pe mă
sură ce unele lucrări se încheie.
După ce s-a recoltat porumbul de
pe ultimele 17 hectare și s-au trans
portat la bază 130 de tone, cele 27
de combine din formațiile conduse
de Ștefan Luminare și Ion Țața au
plecat să dea o mină de ajutor la
recoltarea porumbului pe solele ve
cinilor de la I.A.S. Cegealac. Ase
menea acțiuni de întrajutorare se
organizează și în alte unităti agri
cole din județ. (George Mihăiescu).

BRĂILA

PORUM

. jin prețios la încărcarea porumbu
lui in mijloacele de transport și la
descărcarea acestora la bazele de
recepție. Din cauza pămîntului
desfundat, mijloacele de transport
• Mai este de recoltat porumbul
se împotmolesc. Prin folosirea a
de pe 7 000 hectare.
două tractoare la o remorcă, aces
• In această săptămină s-au
tea au putut fi scoase la căile de
transportat 70 000 tone, dar pe cîmp
se mai află, ta grămezi, 60 000 tone comunicație. Ca urmare, zilnic au
fost transportate din cîmp 5 000
de știuleti.
tone de porumb.
• în toate unitățile agricole au
Simbătă și duminică, un mare nu
fost întreprinse ample acțiuni pen
măr de angajați din întreprinderi
tru mobilizarea oamenilor la strin
și
instituții vor participa cu cami
gerea recoltei, la încărcarea și des
acestor unităti la transpor
cărcarea mijloacelor de transport, oanele
tul porumbului. (Neculai Amihuîntrucit plouă continuu, la recoltare
lesei).
nu pot fi folosite mijloacele meca
nice, această lucrare executîndu-se
numai manual, ceea ce a făcut ca
in cele cinci zile care s-au scurs din
această săptămină să se recolteze
porumbul doar de pe 2100 hectare
© Mai este de strîns porumbul
cu porumb. Dar marea bătălie a
de pe 5 900 hectare.
acestor zile o constituie transportul
• Pe cimp mai există, ta gră
porumbului recoltat și existent în
mezi, circa 100 000 tone de porumb.
cîmp. Precipitațiile căzute și în spe
• Stabilind măsuri de mobilizare
cial zăpada au transformat drumu
a tuturor forțelor satelor, de supli
rile laterale intr-un aluat lipicios,
mentare
a forței de muncă începind
ce supune la eforturi maxime mij
din ziua de 5 no'embrie cu 15 000 de
loacele de transport și pe conducă
oameni ai muncii de la orașe și a
torii auto. Ținînd cont că la trans
mijloacelor de transport cu încă
portul porumbului aflat în cîmp
4 500 tone, comandamentul județean
sînt folosite absolut toate mijloace
pentru agricultură a întocmit un
le, autocamioanele I.T.A. și pro
program de lucru care prevede în
prietate a cooperativelor agricole,
cheierea recoltării la toate culturile
remorcile S.M.A., în cel mult patru
de toamnă pină în ziua de 10 no
zile întreaga cantitate va fi livrată
iembrie și dublarea cantităților de
Ia bazele de recepție și întreprin
porujnb transportate
----- --------------------zilnic la---ba
derile pentrti producerea nutrețuri
zele de recepție. în cea mai mare
lor combinate. La C.A.P. Grindu,
parte a județului
; ‘ ‘ ‘ se muncește in
'
de exemplu, unde există pe cîmp
condiții grele. Pămintul fiind umed,
circa 400 tone de porumb, recolta
roțile
tractoarelor
patinează,
trea

este încărcată în remorci și fiecare
ba merge mai greu ca de obicei,
din acestea este scoasă la sosea cu
dar lucrările înaintează pe toate
două tractoare. Cele 14 camioane si
fronturile. De exemplu la S.M.A.
26 de remorci, ce formează 13
Sibioara — ne spunea directorul.
cupluri, transportă într-o zi 600
tone de porumb. Organizațiile de
partid au asigurat o largă partici
pare la muncă a oamenilor : peste
600 de cooperatori sînt prezenti zil
nic la încărcat și descărcat, la exe
cutarea celorlalte lucrări impuse de
evoluția vremii. Iată un exemplu
care trebuie să fie urmat de toate
unitățile agricole din județul Ialo
mița! (Mihai Vișoiu).

IALOMIȚA

CONSTANȚA

• Mai este de strîns recolta de
porumb de pe o suprafață de 8 000
hectare.
• Trebuie transportate 63 000
tone de porumb.
• Comandamentul județean pen
tru agricultură a luat măsuri ca din
unitățile agricole situate pe terasă
50 de combine să fie trimise la în
treprinderea agricolă de stat Insula
Mare a Brăilei. Acestea urmează
să se atașeze formațiilor de meca
nizatori din ..insulă" care dispun
de 453 combine. Această amplă
concentrare de forte nu este întimplătoare. I.A.S. Insula Mare a Brăi
lei. cu cele 24 676 hectare de po
rumb, deține aproximativ 25 la sută
din totalul suprafeței destinate acestei culturi în județul Brăila.
Pină ieri seara. în această unitate,
porumbul a fost recoltat de pe
20 200 hectare. Două dintre cele opt
complexe vegetale — Zăton și Tăcău — stat pe terminate cu această
lucrare. După cum ne-a spus tova
rășul Stan Sinpetru, secretarul co
mitetului de partid de la I.A.S.
Insula Mare a Brăilei, la recoltat
se lucrează mai mult manual. Aci
muncesc zilnic între 1 500 și 2 000 de
oameni. Militarii stat, ca întotdeau
na. de mare ajutor. La transportul
porumbului se folosesc intens cele
180 de tractoare cu remorci și 460
de autocamioane. Recolta este trans
portată pe terasă. Ia Brăila, și la
punctele de livrare pe bordoșlepuri.
(Corneliu Ifrim).

BOTOȘANI
—

O A mai rămas de recoltat po
rumbul de pe aproximativ 2 000 ha.
• Pe cîmp mai stat circa 25 000
tone de știuleti.
• Din dispoziția comandamentu-

lui județean pentru agricultură s-a
extins inițiativa transportului știuletilor la marginea tarlalelor cu ajutorul săniilor improvizate, ca și
folosirea tuturor atelajelor. însușindu-și această inițiativă, consilii
le agroindustriale Vorona. Frumu
șica, Dîngeni și Bucecea realizează
un ritm zilnic la transportul po
rumbului în bazele de recepție su
perior celui înregistrat pe județ.
Cu toate acestea, activitatea de
transport se desfășoară anevoios
atît datorită ploilor ce au căzut, a
lipsei de cauciucuri pentru 'mijloa
cele I.T.A. (în prezent staționează
peste 80 de autocamioane și tot atitea remorci din această cauză),
cit și a unor deficiente de ordin
organizatoric. Astfel, în consiliile
unice agroindustriale Săveni. Ripiceni. Cotușca și Albești un mare
număr de autocamioane puse la
dispoziție nu au putut fi utilizate
la transportul porumbului datorită
faptului că știuleții recoltați n-au
fost depozitați la marginea tarlale
lor. Fată de această situație, co
mandamentul județean centru agricultură a hotărît să fie folosite
toate atelajele pentru transportul
știuletilor la marginea tarlalelor,
precum și redistribuirea parcului
auto între consiliile unice. (Silves
tri Ailenei).

SATU MARE
© Mai sînt de recoltat aproxima
tiv 2 500 hectare.
• Pe cîmp nu există porumb în
grămezi, tot ce. se recoltează în
cursul zilei pînă seara se transpor
tă.
• în sprijinul cooperativelor agricole și al întreprinderilor agrico
le de stat au venit la recoltarea po
rumbului sau Ia depănușat sute și
sute de elevi, lucrători apartinînd
personalului tehnico-administrativ
din diferite unităti economice și in
stituții cu sediul ta comune sau
chiar în orașe în raza cărora se află
unități agricole.

Pentru a se evita depozitarea po
rumbului in grămezi pe cîmp, știuleții sint descărcați din coșuri direct în atelaje care il transportă
pină la șosea, la camioane.
în cursul zilei de ieri. Comitetul
orășenesc de partid Cărei a mobi
lizat serioase forte din oraș la re
coltarea porumbului. Este o mă
sură bună, dar care se impune a fi
extinsă. (Octav Grumeza).

IAȘI
O Recoltarea se desfășoară pe ulti
mele 400 hectare
© Mai există pe cîmp, în glugi,
circa 25 000 tone de porumb
© Se depun eforturi susținute
pentru transportarea porumbului la
bazele de recepție, asigurindu-se
astfel fondul de stat, cel destinat
fabricilor de nutrețuri combinate.
Ing. Vasile Axinte. directorul di
recției agricole județene, ne preci
za că a fost îndeplinită sarcina sta
bilită de comandamentul județean
de a se strînge porumbul cu coceni
cu tot. Acum, mii de oameni lucrea
ză la depănușat, cele mai bune re
zultate se obțin în unitățile din con
siliile unice Țibănești, Mircești,
Ciurea. Lespezi. Holboca, Ciortești,
Podu Iloaiei, Movileni ș.a. Nu peste
tot se muncește cu aceeași răspun
dere. Iată o situație din consiliul
agroindustrial Scinteia. In timp ce
la cooperativa agricolă Scînteia
cooperatorii ies la depănușat în
număr mare, ca și în zilele cu vre
me bună, la cooperativa agricolă
Șcheia, din vecinătate, lucrarea se
face doar cu cîtiva elevi de școa
lă. Ca urmare, unitatea mai are
încă de depănușat porumbul de pe
400 ha, ceea ce înseamnă mai bine
de două treimi din suprafața tota
lă. Participare slabă la muncă — și
ta cooperativele agricole Strunga și
Bătulesti din consiliul agroindustrial
Strunga. (M. Corcaci).

Așa cum rezultă din ancheta de față,
___ ...
_______
_____ ______
peste
tot se_ lucrează
intens,,
ta sprijinul sătenilor vin un mare număr de oameni ai muncii de la
orașe, precum și autocamioanele unor întreprinderi. Condițiile de lucru
sint încă grele din pricina ploilor — ploi care continuă să cadă în
cea mai mare parte a țării — iar volumul de lucrări e încă mare. Toc
mai de aceea se cer făcute, în continuare, eforturi', o organizare bună,
pentru a pune grabnic la adăpost întreaga recoltă, pentru a se evita
pagubele
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ÎN INDUSTRIE

Două luni decisive
pentru încheierea cu succes
a planului
(Urmare din pag. I)

tie, la fiecare loc de muncă. „în
urma măsurilor tehnico-organizatorice adoptate in acest scop, asigurind asistentă tehnică neîntreruptă
pe fiecare linie de fabricație. în
condițiile unei mai bune aprovizio
nări, în luna octombrie am realizat
cu aproape 500 tone piese turnate
din fontă mai mult decit în sep
tembrie — ne-a informat ing. Aurel
Mitrofan, directorul întreprinderii.
Sintem hotărîți ca nici în noiem
brie și decembrie să nu slăbim rit
mul. în aceste condiții, vom putea
onora contractele către beneficiarii
noștri, respectiv „Strungul" Arad,
„înfrățirea" Oradea, „Unirea" ClujNapoca, I. M. Cugir ș.a.“. (Ștefan
Dinică).

SIGHETU MARMATIEI :

Punctualitatea
furnizorilor nu poate
fi facultativă
La finele lunii septembrie, co
lectivul de muncă al întreprinderii
mecanice din Sighetu Marmației
' înregistrase o restantă fată de planul
pe 9 luni de aproape 2,6 milioane
let Neimpăcindu-se cu această sta
re de lucruri, conducerea întreprin
derii a luat o serie de măsuri teh
nice și organizatorice, astfel incit
in cursul lunii octombrie, odată cu
îndeplinirea planului lunar, s-a re
cuperat și o parte din restanță,
prin realizarea unei producții su
plimentare de 1,2 milioane lei.
Avind în vedere faptul că între
prinderea încă nu și-a onorat ta în
tregime sarcinile pe 10 luni, in
clusiv la producția fizică, l-am în
trebat pe tovarășul Silvestru Finățan, directorul unității, ce măsuri
se aplică în continuare pentru ca
la finele anului din raportul de
producție să dispară rubrica „res
tanțe".
„Acționăm pentru recuperarea
integrală a restanțelor — preci
zează interlocutorul. între altele,
am realizat două mașini de fi
letat pentru a spori capacitatea
la operația de ștanțare și file
fare a producției neterminate. De
asemenea, în cursul lunii noiembrie
vom trece din rîndul lucrătorilor
auxiliari un număr de 30 de oa
meni direct în producție, ceea ce
va însemna realizarea a 56 tone
organe de asamblare peste preve
derile lunare. Eforturile noastre
însă ar fi si mai rodnice dacă furni
zorii noștri de oțel calibrat în co
lac. respectiv Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște și „Lami
norul" din Brăila, ne-ar trimite
cantitățile de oțeluri restante față
de contract. Cantitățile rămase res
tante in livrare stat pe trimestrul
III și IV pină la zi de 840 tone Ia
C.O.S. Tîrgoviște șl de 833 tone Ia
„Laminorul". Dacă am avea acest
oțel, restantele ar putea fi foarte
curînd eliminate". (Gh. Susa).

REȘIȚA :

O Recoltarea porumbului s-a în
cheiat.
• în cîmp mai sint 30 000 tone de
porumb.
© Comitetul județean de partid a
desfășurat o amplă acțiune pentru
ca, pe lingă locuitorii satelor, să
participe la transportul produselor
un mare număr de angajări din în
treprinderile și instituțiile de la
orașe. Numai din municipiul Tulcea
au venit în snriiinul agriculturii
5 000 de oameni care au dat un spri-

Bilanțul trimestrului
se anunță pozitiv

In ciuda zăpezii, mecanizatorii de Ia C.A.P. „Cetatea" Turnu Măgurele, județul Teleorman, recoltează cocenii pentru însilozare. In felul acesta
ei grăbesc eliberarea terenului și permit tractoarelor să execute imediat arăturile de toamnă
Foto: S. Cristian
t

Pentru Combinatul siderurgic
Reșița, prima lună a ultimului tri
mestru al anului a reprezentat o
perioadă de eforturi susținute pen
tru realizarea sarcinilor de plan și
recuperarea restanțelor survenite în
trimestrul anterior, ca urmare a unor defecțiuni tehnice. Desore ac
țiunile întreprinse în această direc

ție discutăm cu tovarășul Petre Elena, secretarul comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii :
„în ultimul timp, succesele cele
mai mari le-am obținut la produc
ția de fontă, unde am îndeplinit
sarcinile de plan pe luna octombrie,
realizind, totodată, o depășire de
6 600 tone. Dacă adăugăm la aceas
ta cele 4 600 tone de fontă obținu
te suplimentar în luna septembrie,
nu este greu de constatat că mai
mult de jumătate din restanța la
acest produs este deja recuperată.
La oțel, deși planul pe trimestrul
în curs este cu 10 000 tone mai
mare decit în trimestrul anterior,
totuși prevederile pe luna octom
brie au fost integral realizate. în
aceeași lună am obținut la oțeluri
aliate o producție suplimentară de
4 400 tone. Succese de seamă s-au
obținut și la producția de laminate
grele, unde prevederile planului au
fost depășite cu aproape 1 000 tone.
Măsurile tehnico-economice adoptate (stabilirea pentru fiecare loc
de muncă a producțiilor minime ce
se cer realizate, îmbunătățirea aprovizionării și pregătirii produc
ției), corelate cu cele politico-edu
cative. de mobilizare activă a ca
pacității oamenilor, realizările de
pină acum ne fac să fim optimiști
in ceea ce privește îndeplinirea
prevederilor de plan pe întreg tri
mestrul și recuperarea unor impor
tante cantități din restanțe", (Paul
Dobrescu).

PLOIEȘTI :
Marfa fabricată
așteaptă „bunăvoința"
C.F.R.-ului...
Dacă mergi la fabrica „Nord" a
întreprinderii de utilaj chimic din
Ploiești dai de un munte întreg
de butoaie metalice. Ne interesăm
cite sînt : zeci de mii. producția
unității pe aproape jumătate de
lună. „Necazul mare este — ne
spune
șeful
unității — că
n-avem unde le mai pune. Sintem
nevoiți, dacă situația nu se regle
mentează urgent, să oprim pro
ducția. Nu mai snun că sintem și
penalizați de bancă".
Necazurilor celor din Ploiești 11
se adaugă și cele ale beneficiarilor,
întreprinderile „Policolor" Bucu
rești, „Azur" — Timișoara. „Sin
teza" din Oradea. Combinatul chi
mic Victoria si altele asaltează uni
tatea din Ploiești cu telexuri, tele
grame, reproșuri ; o fac răspunză
toare de faptul că ei nu pot să-și
ambaleze mărfurile și să le trimită
la partenerii din țară si de p°ste
hotare. Și lanțul necazurilor, dacă
vre’i. se continuă la fabricile de
mobilă, la I.C.R.M.-urile din țară,
care nu au vopsele, uleiuri și alte
produse.
— Dar de ce nu se fac livrările?
— Pentru că C.F.R.-uI nu-și res
pectă contractele si graficele lunare
de vagoane — răspunde prompt
șeful serviciului desfacere. Nicolae
Geangu. Nu mă întrebați cite dis
cuții. cite intervenții, cite telefoa
ne! Dar degeaba. Cei de la regula
torul de circulație a mărfurilor si
de Ia Direcția regională C.F.R.
București ne promit marea cu sarea,
dar nu se țin de cuvînt". E mai
mult decit urgentă luarea de mă
suri. Expedierea grabnică a amba
lajelor metalice Ia beneficiari ar
lichida lanțul necazurilor, asezînd
activitatea unui șir de unităti pe
făgașul normal al eficientei econo
mice. E atit de greu de înțeles ?
(Constantin Căpraru).

ÎN INVESTIȚII - prioritate obiectivelor co termene de pooere In funcțiune io ocest an
Sacul și peticul
După cum se știe,
ta ultimii ani au fost
construite zeci de fa
brici de nutrețuri com
binate. Pentru obține
rea producției ce intră
în profilul lor, aceste
fabrici se aprovizio
nează cu așa-numita
„făină de pește", sor
timent absolut necesar
in rețetar, care soseș
te. în cea mai mare
parte, ambalat în saci
de propilenă. Spre
exemplu, numai în
județul Dolj, cele 3 fa
brici de nutrețuri com
binate primesc anual
peste 50 000 de astfel
de saci, fiecare puțind
conține o încărcătură
de 50 kilograme. Desi

gur, la nivelul tuturor
unităților de acest gen
din țară, ta fiecare an
se adună sute și sute
de mii de saci de pro
pilenă; saci care, sub
liniem, au o rezistență
mult mai mare decit a
celor de iută. Ei bine,
după golirea conținu
tului, nimeni nu mai
dă sacilor nici o atenție. El sînt distruși,
aruncați ori ta cazul
cel mai bun stocați.
Situații coptrare spiri
tului și literei regle
mentărilor legale care
stabilesc obligativita
tea reintroducerii in
circuitul economic a
tuturor
materialelor
refolosibile. Mai mult,

propilenă este un pro
dus energointensiv —
obținut din petrol,
deci cu atît mai
scump. Iată de ce,
ing. Ion Taloi, direcCQ.ruI Fabricii de nu
trețuri combinate din
Craiova, bun gospo
dar, ne spune că pur
și simplu îl doare ini
ma văzînd cum se iro
sește atîta avuție și
lansează un apel către
toți posibilii benefi
ciari ai acestor amba
laje : „Recuperați sacii
de propilenă !“. La atîția saci, e posibil —
și necesar — un pe
tic... gospodăresc. (N.
Petolescu).

Nu-s vestigii arheologice..
Pe străzile orașelor,
pe șoselele dintre lo
calități se văd circulind autocamioane de
un fel deosebit. Sint
prevăzute cu un re
zervor cilindric ce se
rotește chiar și în
timpul mersului. Cu
ajutorul lor se trans
portă beton. Traseul
lor este sau ar trebui
să fie bine stabilit
intre stația de prepa
rare a betoanelor și
șantierele de construc
ții. Sint insă și aba
teri de la acest traseu.
Șl cu ce urmări ! în
această toamnă, me
canizatorii care însămintau pe terenurile
cooperativei agricole
de producție PopeștiLeordeni din apropie

rea Capitalei au tre
buit să ferească o ridicătură înconjurată de
buruieni.
ridicătură
care făcea corp străin
cu terenul pregătit ca
la carte. Ce poate fi
acest morman de pia
tră ? Nu-i nicidecum
un vestigiu arheologic.
Este isprava unui șo
fer care transporta be
ton. Ca să scurteze
drumul de la stația de
betoane la șantierul de
construcții a tras ca
mionul pe tarla și a
basculat
conținutul.
Betonul, ca orice be
ton. s-a întărit. Un
gest necugetat, dar
cită pierdere ! Pentru
producerea betonului
s-a cheltuit multă
energie, s-au consumat

carburanți la transport.
De asemenea, o bună
bucată de pămint nu
poate fi folosită și nici
nu va putea fi pină
cind uriașul bolovan
de beton nu va fi spart
— cu perforatoarele
sau cu un exploziv —
și transportat... tot cu
camioanele. Se va spu
ne : un act nechibzuit
al unui șofer care a
dorit să ajungă mai
repede
acasă.
Se
pune însă întrebarea :
ce evidență au cei de
la stațiile de betoane
asupra
transporturi
lor ? Că. fără evidentă,
n-ar fi exclus să mai
apară, pe ici, pe colo,
asemenea monumente
ale neglijenței. (loan
Herțeg).

La Zalău, Caracal și Drobeta-Turnu Severin se află in construcție trei
noi capacități de producție pentru
fabricarea anvelopelor. Finalizarea
acestor investiții va permite crește
rea substanțială a producției la unul
din produsele care valorifică superior
o serie de materii prime chimice și
petrochimice obținute din hidrocar
buri. cordul textil și metalic. Calcu
lele arată că valoarea materiilor pri
me înglobate in produsul finit spo
rește de trei ori in cursul procesului
tehnologic de fabricație a anvelope
lor. Prognozele privind dezvoltarea
acestei producții pe plan mondial
prevăd pentru următorul deceniu o
creștere constantă a fabricației de cir
ca cinci la sută anual, ritmuri sen
sibil mai mari fiind estimate pentru
anvelopele destinate autocamioane
lor, tractoarelor, diferitelor utilaje de
construcții. Așadar, construirea in
țară a trei noi fabrici de anvelope,
care se vor adăuga caoacităților de
producție de la „Danubiana" și FIorești — modernizate in ultimul cinci
nal — este pe deplin justificată, in
vestițiile respective contribuind atit
la acoperirea integrală a necesarului
intern de anvelope și camere de aer,
cit și Ia realizarea unui substantial
fond de marfă oentru export. Pen
tru construirea și dotarea Ia un înalt
nivel tehnic a acestor fabrici, tara
noastră a contractat considerabile
credite valutare de la Banca Inter
națională pentru Reconstrucție si
Dezvoltare (B.I.R.D.) care trebuie
rambursate la termenele stabilite.
Iată. deci, suficiente argumente care
ilustrează importanta acestor inves
tiții pentru economia națională șl
imnun o largă concentrare de forte
tehnice si umane pe șantiere, astfel
îneît termenele de execuție să fie
scurtate la maximum, iar producția
de anvelope în noile canacități să
înceană cit mai curînd. Care este
stadiul de realizare a celor trei noi
fabrici de anvelope, cu ce probleme
se confruntă pe șantier constructorii
și beneficiarii ?
Ne oprim, mai întîi, la Zalău. Uni
tatea de aici, prevăzută cu o capaci

tate anuală de un milion anvelope
radiale de camion și 2 milioane ca
mere de aer. se află acum in pragul
debutului productiv. De altfel, un
prim fapt pozitiv se cuvine a fi men
ționat. Secția camere de aer a intrat
de aproape o jumătate de an în pro
ducție. aici fabrieîndu-se zilnic 700—
800 bucăți din semifabricate primite
de la „Danubiana", calitatea produ
selor realizate pînă acum dovedihd
seriozitatea eforturilor depuse in pe-

bilindu-se. firește, și măsurile ce se
impun. Urgenta nr. 1 o constituie la
această oră montarea utilajelor și a
instalațiilor aferente, mai cu seamă
la secția semifabricate. Sosirea cu
întîrziere a unor utilaje a perturbat
într-o oarecare măsură graficele de
montaj la calandru! de pelicule și
mașinile de tăiat. Pot fi recuperate
aceste restante ?
Ion Leancu, inginerul șef al șantie
rului, precizează : „în ultimele săp-

constructoriior șl montorilor pentru
a recupera din intirzierea provocată
de nelivrarea la timp a utilajelor de
către unii furnizori. în prezent,
circa 600 de oameni ai noștri lucrea
ză Ia finisarea construcției și la mon
taj. în asemenea condiții se poate
aprecia că intrarea în probe va fi
conformă cu graficul".
Așadar, a devenit o certitudine că,
în scurt timp, intreprinderea de Ia
Zalău va produce anvelope. Pentru

Trei șantiere-dar o singură
experiență pozitivă
O situație care solicită măsuri urgente din partea Centralei industriale
de prelucrare a cauciucului și maselor plastice
rioada de școlarizare și calificare de
tinerii muncitori. Dar, așa cum
aveam să constatăm pe șantier, am
biția constructorilor și montorilor, a
beneficiarului este să asigure pină la
sfîrșitul anului condiții pentru fabri
carea anvelopelor — principal pro
dus al întreprinderii.
în ultimele luni. aici, printr-o pu
ternică concentrare de forțe s-au
atins ritmuri de execuție din cele
mai înalte, personalul muncitor al
beneficiarului făcînd front comun cu
constructorul și montorul la finisarea
elementelor de construcție, montarea
utilajelor și instalarea dispozitivelor
de comandă și control, creindu-se
astfel condiții de producere. încă in
acest an, a primelor garnituri de an
velope. Pe baza unui grafic, minu
țios întocmit, in care fiecare lucrare
este programată pe zile și formațiuni
de lucru, se analizează zilnic, la fata
locului, execuția și calitatea el. sta-

tămîni au sosit încă două echipe de
montori, la care se adaugă un ajutor
substanțial din partea beneficiarului,
în aceste condiții ne vom încadra in
termenele stabilite în grafic și vom
crea posibilitatea intrării în probe
mecanice cel mai tîrziu pînă la data
de 15 noiembrie a tuturor secțiilor.
Cind spun aceasta mă bazez pe fap
tul că la secția amestecare există
deja cîteva utilaje rodate, la confec
ții și vulcanizare lucrările sînt în
grafic, iar în secția semifabricate
mai avem de lucru la instalațiile de
ungere, la cele pneumatice și hidrau
lice, lucrări care nu condiționează
însă începerea probelor".
Referindu-se la stadiul montării
utilajelor și crearea condițiilor înce
perii probelor mecanice, ing. Victor
Iovu, directorul întreprinderii, adau
gă : „Ca să putem produce tacă în
acest an, întregul colectiv s-a alăturat

aceasta forța de muncă necesară a
fost calificată la întreprinderile simi
lare din București și Florești, la
Grupul școlar „Danubiana", la cel de
chimie din Turda, precum și la li
ceul de chimie din Zalău, iar peste
100 de muncitori detașați în prezent
la întreprinderile amintite așteaptă
cu nerăbdare să dovedească la Zalău
că au deprins tainele meseriei. Iar
cei care lucrează alături de montori
se străduiesc din răsputeri să dea un
ajutor cit mai substantial la punerea
în funcțiune a mașinilor pentru în
ceperea fabricării anvelopelor cit
mai curînd posibil.
Un colectiv tinăr, a cărui medie
de vîrstă abia depășește 20 de ani,
este gata să Înceapă lucrul, conștient
de utilitatea meseriilor însușite. Iată,
în acest sens, ce ne spunea electri
cianul Nicolae Ciupe, pe care l-am
găsit în plină activitate, alături de
montori:

— Noi știm că trebuie să producem
cît mai repede ; mașinile moderne
din dotare au fost cumpărate cu va
lută, care trebuie rambursată în cît
mai scurt timp și tocmai de aceea
fiecare dintre noi pune umărul și
mintea nu numai la montarea lor. dar
și la îmbunătățirea chiar și in acest
stadiu a unor dispozitive. Vă dau un
singur exemplu : maistrul Gavril
Olah lucrează la perfecționarea dis
pozitivului de tăiere de la alimentatoarele-valț. prin care în secția de
prefabricate vom obține o economie
zilnică de 864 kWh curent electric.
Care este situația pe șantierele de
la Caracal și Drobeta-Turnu Severin?
— Dacă pe șantierul întreprinderii
de anvelope de la Zalău lucrările au
intrat in faza finală a execuției,
existind condițiile necesare punerii
ta funcțiune in acest an a unității,
trebuie să arătăm că pe șantierele
de la Caracal și Drobeta-Turnu Se
verin s-au acumulat mari rămineri
în urmă in realizarea investițiilor,
ne preciza ing. Ion Cristian, director
adjunct al Centralei industriale de
prelucrare a cauciucului și maselor
plastice. La Caracal, începerea pro
ducției prevăzute pentru anul viitor
este condiționată de realizarea lucră
rilor Ia centrala termică — începute
doar de scurtă vreme, construcția si
montajul utilajelor în secții fiind
destul de avansate, iar la DrobetaTurnu Severin, lucrare începută de
3 ani, s-a pus în operă abia 29 la
sută din totalul investiției. Utilaje
în valoare de circa 300 milioane lei,
din care 80 la sută procurate din
import, se află depozitate in stoc.
Sînt efectele directe ale dispersării
forțelor pe un șir de șantiere. Por
nind de la această stare de faot, to
tal nesatisfăcătoare, „Scinteia" va
analiza într-unul din numerele sale
viitoare situația existentă pe șantie
rele celor două întreprinderi de an
velope pe care s-au acumulat mari
rămineri în urmă.

Dan CONSTANTIN
Ion MUREȘAN
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VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Împreună

cu tovarășa elena ceaușescu, In suedia

Se semnează in Cartea de onoare a municipalității Stockholmului

Convorbiri oficiale între președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Suediei, Thorbjoern Faelldin
(Urmare din pag. I)
precum și mijloace militare și ar
mamente, inclusiv atomice, care con
stituie un grav pericol la adresa
popoarelor europene, ca și a întregit
lumi. Aceasta necesită eforturi sus
ținute, atît pe plan european, cit și
mondial, pentru adoptarea de măsuri
concrete de oprite a cursei înarmări
lor, de reducere ;<a cheltuielilor, mi
litare și a înarmărilor,'de dezarmare,,
și în primul ririd de. d><-z?rrnare, nucleară. In acest context, ș-a rșafipr:
mat preocuparea față de pericolul'
instalării in Europa de noi rachete
nucleare, ceea ce nu poate decît să
agraveze starea de insecuritate pentru
toate statele, să sporească riscul de
război, relevindu-se imperativul de a
se ajunge, pe calea tratativelor, cit
mai repede, la măsuri practice pentru
a se renunța la amplasarea și dezvol
tarea de astfel de armament nuclear.
S-a apreciat, de asemenea, că pa

cea și stabilitatea politică șl eco
nomică internațională impun noi
eforturi din partea tuturor ță
rilor pentru lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să creeze
condiții pentru o colaborare echi
tabilă intre state, să faciliteze dez
voltarea mai rapidă a tuturor po
poarelor și în primul rînd a.țărilor
in, curs de dezvoltare pe calea pro
gresului pconomico-social.
• De-ajnbele părțj- s-au-eviciențiaț- ne
cesitatea participării pe bază de ega
litate a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor, la rezol
varea marilor probleme ale lumii
contemporane, precum și importanța
întăririi rolului O.N.U. în soluționa
rea lor, în promovarea spiritului păcii,
destinderii și cooperării intre toate
statele.
Dialogul la nivel înalt românosuedez a relevat identitatea sau

puncte de vedere foarte apropiate în
ce privește părerile și pozițiile în
majoritatea problemelor discutate, a
căilor de soluționare a problemelor
vieții internaționale actuale. In această ordine de idei, s-a subliniat
încă o dată că România și Suedia au
colaborat activ — la O.N.U. și in
alte organisme internaționale — și
s-a exprimat convingerea și dorința
ca și in viitor Să se dezvolte această
conlucrare, pentru soluționarea pro
blemelor jnfernaționaje.'.pgnțrp .ft,.P<ț-„
litică de destindere, securități, pace
și independență națională, de coope
rare și înțelegere între popoare.
în cursul după-amiezii. in cadrul
convorbirilor s-a făcut un larg schimb
de păreri privind dezvoltarea colabo
rării romăno-suedeze pe plan bilate
ral, au fost examinate o serie de căi
și posibilități de a conferi dimensiuni
și mai largi atît schimburilor econo
mice, cit și cooperării în producție,

inclusiv pe terțe piețe. în acest scop,
în timpul vizitei urmează a fi perfec
tate și semnate o serie de înțelegeri
și acorduri privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a cooperării pe
termen lung.
Au fost evidențiate, de asemenea,
posibilitățile care există în domeniul
colaborării și cooperării tehnico-științifice.
în cursul convorbirilor s-a subliniat
că dezvoltarea economică a oelor două
țări creează posibilități pentru-dez
voltarea și diversificarea mult mai
largă a relațiilor economice românosuedeze. De comun acord s-a subli
niat că aceasta corespunde pe deplin
intereselor de progres ale celor două
țări și, totodată, slujește cauzei cola
borării și înțelegerii, a destinderii și
păcii în Europa și în lume.
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

„Salutăm în persoana președintelui României
un promotor ferm al cauzei păcii și dezarmării"
STOCKHOLM 7 (Agerpres). —
Presa suedeză acordă spații largi vi
zitei de stat a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, efectuată în Suedia
Ia invitația Maiestății Sale regele
Carl al XVI-lea Gustaf și a reginei
Silvia. Se relevă primirea călduroa
să. manifestările de înaltă stimă față
de solii poporului român, ambianța
cordială — expresie a buneldr relații
romăno-suedeze.
Sub titluri sugestive, cotidianul
central „SVENSKA DAGBLADET1* a
publicat ample relatări, ilustrate cu
fotografii, relevind faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost intimpinați
cu înaltele onoruri rezervate șefilor
' de stat, cu deosebită strălucire. Sint,
de asemenea, descrise aspecte de la
dineul oficial oferit la Palatul regal
în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei
Elena Ceausescu. de Maiestatea
Sa regele Cari al XVI-lea Gustaf
și regina Silvia.
Ziarul sub
liniază că, în toastul rostit la

dineu, „președintele Nicolae
Ceaușescu s-a oprit indelung asupra
problemelor dezarmării, a speranțe
lor in reuniunea de la Madrid, a neJ
cesității unei noi ordini economice
internaționale și asupra importanței
rolului țărilor mici".
Ziarul „Svenska Dagbladet" subli
niază, totodată, personalitatea tova

pra politicii externe promovate de
România și de președintele ei, subli
niind rolul hotărîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și
realizarea acestei politici constructi
ve, de pace și colaborare cu toate
statele lumii. Totodată, este relevat
aportul adus de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la edificarea unei Românii

REVISTA PRESEI SUEDEZE
rășei Elena Ceaușescu, renumit om
de știință, evidențiind faptul că de
ține importante funcții in conduce
rea partidului și a guvernului țării
noastre.
Sub titlul „Oaspetele din România",
ziarul „DAGENS NYHETER" a pu
blicat, de asemenea, un articol in
care subliniază că „unul dintre con
ducătorii politici cu profilul cel mai
proeminent din estul Europei se
află, in prezent, in Suedia". Autorul
articolului se oprește indelung asu

Aspect de la spectacolul de gală

moderne, relevîndu-se în context :
„Președintele Nicolae Ceaușescu a
refuzat ca țara sa să rămină o sim
plă piață de materii prime. El acțio
nează intens pentru a transforma
România intr-un puternic stat indus
trializat". Sint evidențiate multiplele
contacte și relațiile în cele mai di
verse domenii ale țării noastre cu
toate statele lumii, faptul că Româ
nia este o țară care întreține bune
legături cu statele aflate chiar in
conflict direct. „O asemenea poziție

— se apreciază în articol — permite
președintelui României să acțibneze
în vederea soluționării conflictelor,
acțiune de care^omenirca are atit de
mare nevoie în prezent".
Pe prima pagină a ziarului este
publicată o fotografie care înfățișea
ză pe președintele Nicolae Ceaușescu
trecînd in revistă, împreună cu re
gele Cari al XVI-lea Gustaf, garda
de onoare constituită cu prilejul pri
mirii inalților oaspeți români.
Posturile de radio și televiziune au
difuzat, de asemenea, relatări de la
ceremonia sosirii tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu în celebra Piață a Muzeu
lui Militar din Stockholm.
In relatările premergătoare sosirii
inalților oaspeți români în Suedia,
presa a relevat importanta eveni
mentului pentru dezvoltarea viitoare
a relațiilor dintre cele două țări, prezentînd personalitatea șefului statului
român, politica internă și externă a
partidului și statului nostru.
Cotidianul „Svenska Dagbladet" a
•publicat un articol intitulat „Pre
ședintele Ceaușescu", în care relevă
contribuția decisivă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea
economică a României socialiste, la
îmbunătățirea substanțială a condi
țiilor de viață ale poporului român.
Totodată, referindu-se la concepția
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
privire la rolul statelor mici și mij
locii in lumea contemporană, articolul
evidențiază : „Statele mici și mijlocii
trebuie, potrivit concepției președin
telui Nicolae Ceaușescu. să aibă un
drept inalierfâbil de a-și trăi propria
viață, fără pericolul unei intervenții
militare și al presiunilor politicoeconomice din partea marilor puteri".
O relatare despre vizita de stat a
președintelui Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu în Suedia
este publicat și in ziarul „EXPRES
SEN".
Sub titlul „Ceaușescu în Suedia",
cotidianul „Dagens Nyheter". informind cititorii despre acest important
eveniment, a prezentat momente din
viața și activitatea șefului statului
român, subliniind faptul că tovarășul
Nicolae Ceaușescu „a intrat în miș
carea comunistă de tineret incă de la
începutul anilor '30, fiind inchis mai
multi ani pentru activitatea sa poli
tică". Ziarul a procedat la o trecere
în revistă a marilor realizări obținute
de poporul român în ultimii 15 ani.
pe calea edificării noii societăți, pre
cum și la o prezentare a politicii
externe promovate de România so
cialistă, de președintele Nicolae
Ceaușescu. Se scot în qvidentă prin
cipiile care stau la baza politicii
externe a tării noastre.
Totodată, referindu-se la stadiul
actual ai schimburilor comerciale din
tre cele două țări, se exprimă spe
ranța că vizita șefului statului român
în Suedia va contribui la dezvoltarea
raporturilor economice bilaterale.

In timpul vizitei la primărie

Permanent, ambianță de cordialitate

Sosirea la președinția Consiliului de Miniștri
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Record sau nu,
merită felicitări
Mihai Iacob din comuna Tomești, județul Iași, a contractat
cu statul doi viței și a promis
să-i livreze la greutatea de
300—350 kg fiecare.
lngrijindu-i „ca la carte", in
tr-un timp scurt, vițeii lui creș
teau ca vitejii din poveste, in
tr-o lună cit alții in trei. Așa se
face că, la soroc, au fost puși
pe cintar și cintarul s-a în
clinat pînă aproape de 1000 de
kilograme, pentru care a primit
plusul corespunzător de bani.
Mihai Iacob nu știe dacă a sta
bilit, in termenul fixat prin con
tract, un record in materie, nici
nu se laudă cu asta, dar ceea
ce știe exact e că a avut ciștig
bun și că rherită osteneala !

Vecine,
dragă vecine...
Sub acest titlu, ziarul județean
„Vremea nouă" din Vaslui pre
zintă diferendul dintre doi ve
cini din Bîrlad — Ștefan Cor
nea și C. Ibănescu, care vecini
se înțelegeau de minune, ■ se sfă
tuiau, se ajutau, se respectau.
Asta, pină intr-o zi cind orătă
niile primului au trecut în curtea
celui de-al doilea. Ba nu, adică
invers. Ba da ! Ba nu !
Cert este că s-a ajuns la ceartă,
de la ceartă la scandal și de la
scandal la internarea lui Cor
nea în spital.
Culmea e că pînă acum nu s-a
putut stabili care dintre zbură
toare au fost primele... infrac
toare.

A râmas...
tablou!
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Vă închipuiți cumva că numitul Neacșu Stoițan din comu
na Movila Miresii — Brăila nu
era un mare amator de pictu
ră 1 Atunci cum de a pătruns
in casa bunului său prieten Vic
tor Bănică și s-a dus glonț la
un tablou pe care acesta-l avea
pe perete ? Dar nu, nu vă gră
biți cu presupunerile, pentru că
Stoican al nostru (acum al legii)
nu s-a dus să admire peisajul
din tablou. Cu o mișcare bruscă,
el a dat tabloul la o parte, in
spatele căruia îl așteptau...
10 000 de lei puși de amicul său
la păstrare. (De ce nu i-o fi pus
la C.E.C. 1) După ce a înșfăcat
banii, primul lucru pe care l-a
făcut Stoican a fost să-și cum
pere un picupj Dar s-a lăsat cu... _
muzică. Văzîhd' vii de repăde i ■">
s-a descoperțt isprava cu tUrm |
bloul amicului, a rămtts... tablou!
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Cuî ii place
frigul ?
Hitru, un personaj dintr-o po
veste spunea că lui nu-i este
frig pentru că, avind atitea
găuri la haină, vintul intră prin
unele și iese prin celelalte. Se
pare că locatarii blocurilor din
centrul localității Păltiniș (ju
dețul Harghita)
îmbrățișează
„cu căldură" morala din poveste.
Altfel nu se explică din ce cau
ză s-au luat de mină cu „lasă-mă să te las", în loc să pună
mina și să înlocuiască geamurile
sparte de la intrări și de pe pa
liere, prin care fluieră vintul in
voie. Cind te gindești că iarna
și-a vestit solia, te ia cu frig...

Dar cu geamul
ce-ai avut?
Nici n-apucase bine să plece
trenul din Arad, că un anume
Nicolae Raț din Nădab a și în
ceput să-și facă loc printre că
lători, cu coatele și cu imbrincelile, însoțite de injurii, in
sulte, amenințări. Văzindu-se
admonestat de ceilalți călă
tori și negăsind nici un susțină
tor de teapa lui, s-a înfuriat pe
un geam și l-a făcut țăndări. Ba,
mai mult: găsit de conductorul
de tren și fără bilet de călăto
rie, N.R. a început să facă și
mai mare scandal. Apoi a luat
un pietroi și l-a lovit pe conductor. Conductorul a ajuns la
spital, iar huliganul la tribunal.
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Intîmplare
I
tragică
Sintem informați de Coman I
damentul pompierilor despre o
intimplare tragică petrecută în
comuna Șendriceni, județul Bo
toșani. Alexandru Adam, împre I
ună cu soția, s-a dus să petreacă
la o, cumetrie. In casă au rămas
cei cinci copii ai lor : cel mai ' I
mare, in virstă de 5 ani. iar ul
timii doi, gemeni, in virstă de un
an. In sobă ardea focul. Pe sobă,
citeva obiecte de îmbrăcăminte I
puse la uscat. La un moment
dat, acestea au luat foc și au
I
ars mocnit.
...Cind soții s-au întors de la
cumetrie și-au găsit copiii
pe toți cinci! — asfixiați.
I
La cîntatul
I
cocoșilor
Se zice că noaptea e un sfet- I
nic bun. O fi, dar nu și pentru
Aurel Lăcătuș, din Cușma și
Indrei Ciuraru din Viile Tecii I
i iBistrița-Năsăud).
Amindoi s-au
furișat in ograda unul gospodar,
căruia i-au lăsat grajdul gol, I
I fire,
furîndu-i calul. Nărăvaș din
calul a slobozit un neche
zat atit de năpraznic, incit cei
doi indivizi, fără nici o ocupa I
ție, au înlemnit și puțin a lip
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

sit să nu se aleagă $i cu vreo
copită...

I

Rubrică realizată de

I

Petre POPA

$i corespondenții „ScinteH*^^

Cu toată fermitatea împotriva celor care încalcă
normele moralei noastre și legile țării.1
ANCHETA DE OPINIE CETĂȚENEASCA
Sînt in firea omului acestor meleaguri buna cuviință și bunul simț,
respectul normelor de conviețuire socială și respectul față de semeni, în
care, dintotdeauna, vede o întruchipare simplă și firească a respectului
de sine. De aceea, îi repugnă atit de organic brutalitatea și grosolănia,
ii stirnesc otita indignare și revoltă violența și tâlhăria, neomenia și
necinstea.
Sub semnul acestei stări de spirit, cultivată și dezvoltată, cu lucidi
tate și perseverență revoluționară, pe solul fertil al noii orînduiri, de că
tre partidul comuniștilor, se înscriu și răspicatele luări de poziții ale unor
cititori ai ziarului de cele mai felurite profesii, femei și bărbați, tineri și
vîrstnici, afirmate în ultimele zile, fie în convorbiri cu corespondenții noștri
județeni, fie în scrisori adresate redacției .
Relatind cu mîndrie despre creș
terea spectaculoasă din ultimii ani a
municipiului Tulcea, despre atracția
firească pe care acesta o exercită
asupra oamenilor, tovarășul Ion
Boureanu, șef de brigadă la între
prinderea de construcții navale și
utilaj tehnologic Tulcea, sublinia :
„Odată cu oamenii cinstiți veniți să
pună umărul la edificarea industriei
tulcene au apărut insă și unii certați
cu munca, huligani care-și pierd
timpul prin baruri și restaurante,
dedîndu-se la scandaluri și nu o dată
la tilhării. Unii^pun că aceste ca
zuri sînt inevitabile sub acoperirea
vechiului proverb : „Nu există pă
dure fără uscături". Eu cred că ar
cam trebui să renunțăm la această
„filozofie a resemnării" : pădurea
poate și trebuie să fie curățată de
uscături 1 Cum ? Justiția, în primul
rînd, să-i pedepsească exemplar pe
toți huliganii și, mai ales, pe recidiviști. înainte însă de a ajunge în
fața justiției, mulți huligani pot fi
puși la punct de noi, cei care ne
aflăm în preajma lor. Nu o dată ni
se întîmplă pe stradă, în autobuz,
în restaurant să dăm peste un scan
dalagiu și să-l lăsăm să-și facă de
cap. De ce să nu-1 luăm de guler și
să nu-1 punem noi, oamenii, munci
torii, cetățenii orașului, la punct ?
Printr-o atitudine hotărîtă a organe
lor de ordine și de justiție, mină în
mină cu opinia publică, putem stîrpi
huliganii din orașele noastre".
Din păcate, unora dintre cei ce se
dedau la acte huliganice abia le-au
Ieșit tuleiele mustăților ori aparțin,
cum s-ar spune, „virstei dinții" a
maturității. Sigur, ei sînt puțini față
de covîrșitoarea majoritate a tine
retului nostru, care muncește cu pa
siune și abnegație pentru făurirea
noii societăți. Totuși, atîți cîți sînt,
nu ne pot lăsa indiferenți. Iată și
atitudinea rostită fără echivoc a unui
coleg de-al lor de generație, lăcătu
șul mecanic Gheorghe Mihăilă, se
cretarul comitetului U.T.C. de la
întreprinderea de aparate de măsu
ră și control Vaslui : „Mă bucur și

sînt mîndru că fac parte din prima
generație de muncitori din industria
Vasluiului. Spun, prima igenerație,
deoarece majoritatea întreprinderilor
sint noi, iar personalul muncitor
este de virstă utecistă. Păcat însă
că această bucurie și această mîn
drie sînt umbrite de unii cetățeni —
cazuri izolate, ce-i drept — pe care,
deși formal, in acte, chipurile ar fi
tineri, nu-i recunoaștem ca aparținind generației noastre. în loc să-și

Să consemnăm și punctul de ve
dere al unui om al legii, tovarășul
Nicolae Anemțoaicei, judecător la
Tribunalul județean Neamț, care
consideră, pe .drept cuvînt, că „a
manifesta îngăduință, în virtutea
unui umanism greșit înțeles, înseam
nă, de fapt, a păcătui împotriva
adevăratului umanism al orînduirii
noastre. Tocmai de aceea socot că
clemența instanțelor față de inșii ce
terfelesc cele mai elementare norme
de conviețuire socială nu poate duce
decît la repetarea abaterilor. La ce
a dus îngăduința în cazul infracto
rului înrăit Constantin Ștefănescu
demonstrează faptul că, condamnat
la muncă corecțională pe o perioadă
de un an și 10 luni pentru furt, în
chiar timpul... ispășirii pedepsei a
comis un alt furt. Sau cel al huli
ganului Nicolae Fotea. care, după o
pedeapsă de 4 luni muncă corecțională, ajuhs pentru aceleași fapte în
fata instanței, cerșește completului
de judecată executarea noii pedepse

• Huliganul, parazitul social lezează interesele între
gii colectivități
© Martorii nepăsători sau „omenoși" se transformă,
vrînd-nevrînd, în complici
® Opinia publică, justiția, organele de ordine să ac
ționeze împreună pentru a curăța de uscături frumoasa
noastră pădure
ciștige pîinea cinstit, la locul de
muncă asigurat de partidul și statul
nostru, se ocupă de bișniță, încalcă
in mod grosolan, huliganic, normele
civice. E drept că, în ultimul timp,
echipele de ordine și disciplină ale
tineretului, organizate de comitetul
municipal U.T.C. Vaslui, intervin
mai operativ și cu mai multă efi
cientă pentru a-i depista și a-i face
inofensivi pe huligani. Din păcate,
nu-i deajuns. Uneori indiferența,
nepăsarea colectivului favorizează
alunecarea spre infracțiuni și mai
grave. Iată, chiar în întreprinderea
noastră am avut un astfel de caz.
Un tinăr își motiva in fel și chip
unele lipsuri de la serviciu pentru
ca să aibă timp să sustragă diverse
obiecte din locuințele unor oameni
și apoi să facă cu ele bișniță : a dat,
cum se zice, „cinstea pe rușine". Se
putea să nu se ajungă aici dacă or
ganizația U.T.C. s-ar fi sesizat și
l-ar fi luat, la timp, la întrebări :
de ce lipsește de la serviciu ? Să ne
fie Învățătură de minte

tot... la locul de muncă. Tot atit de
dăunătoare este însă și atitudinea
celor ce pot ajuta justiția la pedep
sirea unor vinovați, dar, de cele mai
multe ori din comoditate, se sustrag
de la îndatorirea de a sesiza la timp
comiterea unor fapte antisociale,
în astfel de situații, trebuie să spu
nem că nepăsarea sau „îndulcirea
mărturiei" se traduce, voit sau nu,
prin complicitate".
Iată și opinia mai deosebită —
deși întru totul justificată — a unui
om al ogoarelor, Ștefan Andrușca,
președintele C.A.P. Darabani, jude
țul Botoșani : „Există un proverb
vechi cit înțelepciunea poporului :
«Tot învățul are și dezvăț». Ia să-l
aplicăm noi mai cu hotărîre în cazul
indivizilor ce „s-au învățat" să tră
iască din necinste, indiferent că
aceasta se manifestă prin huliga
nism la drumul mare ori prin prac
tici mai ocolitoare, cum fac tot felul
de afaceriști și bișnițari. Și, ca în
țelepciunea aceea străveche să fie
aplicată cum se cuvine, s-o conti

Un numitor comun: conștiința înaintată
Cei prezenți aici,
o spun acum pentru tuș, meșteream căruțe.
Un reportaj de la o
comuniștii din organi
toți, în acest moment Astăzi mă gîndesc că
adunare de partid
esjțe, mai totdeauna,
zația de bază nr. 3
in care emoția mă co lucrez în prima făbriPAL, leșiți din schimb
pleșește. Am devenit :.că automatizată de
un reportaj despre
de o jumătate de oră, comunistă Ia 30 De ^confecționare a PALoameni aflați fată in
cembrie 1947, odată, ' ului din țară".
față cu ei înșiși, cu
sint îmbrăcati fru
mos. Este ora 14,45.
cu proclamarea Repu
gindurile lor, cu con
Gîndurile
oameni
Toți sînt prezenți, nu
blicii. Țin la carnetul lor — exprimate ca
știința lor. Mai ales
roșu așa cum tin la
atunci cind dezbaterea lipsesc nici chiar cei
un angajament ferm
aflați în concediu și ființa mea".
se dovedește a fi o
în această clipă săr
nici... pensionarii. La
Stelian Rizea este bătorească — se suc
bogată sursă de cu
noaștere a oamenilor
masa prezidiului sînt secretarul
comitetu
ced repede și firesc în
în general și a comu
vorbe simple, dar honiștilor în special.
tărîte ; „Nu ne vom
Cum este cazul adu
mulțumi cu cei 37 000 de
Însemnări de la o adunare
nărilor generale pri
metri pătrați de PAL
lejuite de înminarea
peste plan, cît am rea
generală de înmînare
noilor
carnete
de
lizat de la începutul
a noilor carnete de partid
partid.
anului" ; „Sarcinile la
export sînt mobiliza
Reproduc Întocmai
toare și ne vom stră
din însemnările făcu
dui să le înfăptuim și
aranjate în evantai,
lui de partid din com
te zilele trecute la
punctul de documenta
binat, dar primește să le depășim. Sintem
ca petalele unei flori
re politico-ideologică
de mac, cele 60 de
noul carnet de partid hotărîți să dăm peste
plan produse în va
de la Combinatul de
aici, în organizația din
carnete de partid.
loare de 1,5 milioane
industrializare a lem
Apoi, rînd pe rînd,
care face parte. Spu
lei valută".
nului Brăila. Sala — fiecare îl primește pe
ne : „Pentru mine
frumos ornată. Un
al său, 1 se strînziua de azi are o sem
Au vorbit comunis
spațiu intim în care
ge mina bărbătește,
nificație cu totul deo
tul Mitică \Mocanu...
cineva a avut grijă și
sebită. în urmă cu
comunistul Traian Domuncitorește. spuninbun gust să aducă și
exact 15 ani eram
nescu...
comunistul
du-i-se : „Să-l păs
citeva flori. Iar în
trezi cu cinste 1“
Vasile Jipa. Sînt 60 de
primit în partid tot
fată, acolo unde pri
Cinstea de a primi
de către această orga
comuniști și au un
vesc toți, pe un pa
nizație. Trăiesc acum
numitor comun : con
cea dinții carnetul i
nou, se află scris :
două sărbători. Fiți știința comunistă. Con
se acordă celei mai
„Carnetul de partid
siguri că ele mă în
știința că trebuie să
vîrstnice comuniste a
este simbolul legămuncească mereu' mai
deamnă să muncesc
organizației,
munci
mintului suprem de a
bine. Așa cum le-o
mai mult, mai bine".
toarea Ana Vasile.
sluji cu devotament
cere calitatea lor de
Este pensionară. Ea
Grigore Turtoi, mem
și abnegație cauza , se adresează cu căl
membri ai partidului.
bru de partid din
partidului, de a mili
dură celorlalți tova
noiembrie 1955, își
Comeliu IFRIM
ta fără preget pentru
răși de muncă, îndeo
amintește: „Lucramcorespondentul
făurirea viitorului co
sebi celor mai tineri : atunci
la
«Căruța
„Scînteii"
„Poate unii știu, dar brăileană» șl, ca lăcă
munist al patriei".

Pe malul Mureșului s-a
găsit cadavrul unei tine
re. Maiorul și Panaitescu
vin la fata locului să in
vestigheze cazul. Cerce
tarea e grea, sinuoasă.
Firele sint strînse și com
plicate. Chiar prea com
plicate și strînse (și în
plus ele nu vor fi — eroare de calcul, căci, ori
cum. chiar și cel mai in
teligent spectator rămine
cam confuz — nici satis
făcător desfăcute si cla
rificate). Cei implicați nu
sînt putini. Chiar cam
multi. Făptașii sint nor
mali și nu prea. în legă
tură cu complicația aces
tei trame : să nu uităm
că Petre Sălcudeanu, sce
naristul. a pretuit și cre
ditat întotdeauna, odată
cu surprizele oferite de

psihologia umană, eposul
stufos și volutele lui. Să
nu uităm (ca o asemăna
re problematică mai mult
decît ca o influentă) că
același autor a ecranizat
și „Răscoala", opera cla
sicului ardelean preocu
pat și el de „blestemul
pămîntului" si „blestemul
iubirii" și de obsesii îm
pinse pînă la patologic.
Dar să ne reamintim,
totodată, că viata însăși e
uneori surprinzător de atipică. Si dacă la baza
scenariului acestei pro
ducții a Casei 5 stă un
roman din cunoscuta se
rie a „Bunicului", și mai
la bază se află viața, cu
surprizele și adevărurile
ei. Mai exact : o situație,
o intîmplare reală de prin
1970.

„O lacrimă de fată"
(regia : Iosif Demian) în
cepe ca un policier con
struit pe schema sigură a
dilemelor și progreselor
unei anchete judiciare —
cu tot ce implică ea : îna
intare pe piste bune și
reveniri de pe piste false,
reconstituiri etc. Dar cer
cetarea „cazului" este, ca
Să spunem așa, locomoti
va care trage după sine
alte dezvăluiri. Cazul dat
e relevatorul unui altfel
de caz, al unei anomalii
de alt ordin, privind un
grup mai mare de oa
meni, privind nu un asa
sinat fizic, ci, in extre
mis, o tentativă de asasi
nat moral.
Printr-un gest de ruti
nă — Maiorul dă timpul
înapoi. Reface biografia
fetei. împrejurările vieții
ei. Recreează — opusă se
tei de pămînt a altora —
setea ei de dreptate ;
lupta ei grea pentru sta
bilirea și demascarea
unui
fals.
Acela că
C.A.P.-ul respectiv a în
scris pe harta agricolă
mai puțin pămînt decît
are, ceea ce îi permite să
raporteze mereu randa
mente superioare și să
beneficieze, necinstit, de
avantajele rezervate frun
tașilor adevărati. Demer
sul Anei Draga se va izbi
de rezistența celor care
au creat anomalia, au
moștenit-o, au întretinut-o și au beneficiat de
ea. Asta descoperă în cele
din urmă maiorul. Aceste
dezvăluiri progresive cre
ează cele mai puternice
momente de suspens ale
filmului. Și poate că aceste puternice conotațiî

nuăm și altfel : «Tot dezvățul are
și-un învăț». Să-i dezvățăm să tilhărească și să-i învățăm — nu cu
duhul blîndeții, că la cei înrăiti
n-are nici un efect — să muncească.
Și nu oriunde, ci acolo unde pot
simți efectiv ce înseamnă munca.
Nu într-o încăpere care să-i fereas
că de arșița soarelui, de bătaia vîntului și, cu atit mai mult, de rafa
lele viscolelor, cum se întîmplă pînă
mai deunăzi cu „execuția la locul
de muncă", ci pe cîmp, la strînsul
recoltei, bunăoară. De ce să facem
apel la alții și să nu-i punem pe
acești profitori de profesie ai bună
voinței colective să muncească, sub
veghea atentă a obștii, pentru a cu
noaște și ei nu numai „gustul pîinii",
Ci și tryda care o aduce pe lume 7
Dezvățîndu-se de năravuri, vor în
văța — de fapt, uneori, pentru intîia
oară în viață — cum se cîștigă
pîinea".
„Dacă ar fi să judecăm legile
noastre după cum sînt de omenoase
— arată tovarășul Nicolae Cozma I,
miner, șef de brigadă la exploatarea
minieră Herja, județul Maramureș
— nu știu dacă in altă parte a lumii
am mai putea găsi undeva legi mai
drepte. Avem legi foarte bune care
asigură im cadru juridic de reali
zare a eticii și echității sociale, a
moralității, a colaborării și solidari
tății intre oameni, pe principiile
egalității și dreptății. Există însă o
seamă de indivizi care, cu tot efor
tul pe care îl face societatea noastră
de a-i integra în nota generală a
conviețuirii demne și civilizate, nu
vor să respecte legile. Eu nu sînt
jurist, dar, ca cetățean al țării, mă
simt lezat în onoarea și demnitatea
mea de faptul că' unii încearcă să
trăiască din hoții, din tot felul de
afaceri necinstite, din venituri ili
cite, din bișniță, iar alții au o com
portare huliganică. Cred că justiția
ar trebui să reflecteze mai profund
asupra faptului dacă pedepsele sînt
sau nu corespunzătoare pentru aceas
tă categorie de infractori. Nu se
poate admite ca asemenea indivizi,
ce duc o viată abuzivă, să întineze
climatul nostru de muncă cinstită,
de viață demnă, fără ca faptele lor
să-și atragă pedepse pe măsura fap
telor, care să descurajeze definitiv
aceste apucături antisociale".
...Păreri felurite, dar un numitor
comun : atitudinea hotărîtă, fără
menajamente, împotriva tuturor ce
lor ce încalcă normele moralei noas
tre și legile țării.

Victor BÎRIADEANU

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Invitație la Borsec

Intransigența
partinică
nu înseamnă
persecuție
Cu cîtva timp în
urmă, Gheorghe Dinu,
fost director al între
prinderii de țevi Za
lău, județul Sălaj,
semnala redacției că,
deși a căutat să-și facă
datoria și s-a preocu
pat de bunul mers al
unității, de urgentarea
lucrărilor de investiții,
a fost totuși schimbat
din funcție. El consi
dera măsura ca ne
dreaptă, sustinînd că
de fapt ar fi fost per
secutat intrucît a se
sizat unele abateri ale
unor cadre cu munci
de răspundere din mu
nicipiul Zalău.
Sesizarea ;â fost în
drumată, la vremea
respectivă, spre solu
ționare,
Comitetului
județean
Sălaj
al
P.C.R. Din răspunsul
primit la redacție aflăm însă că lucrurile
stau cu totul altfel
decît spunea autorul ci,
înlocuirea din func
ție a lui Gh. Dinu,
precum și sanctiona
rea sa pe linie de
partid au fost deter
minate de abuzurile și
abaterile de la mora
litate pe care le-a săvîrșit. El ignora păre
rile membrilor consi
liului oamenilor mun
cii, a dezbinat colecti
vul de muncă și Cadre
le de conducere din în
treprindere, a avut un
rol soldat cu consecin
țe negative în realiza
rea lucrărilor de in
vestiții, a sustras di
ferite materiale din
unitate pentru confec
ționarea unei biblio
teci pe care a dus-o
la locuința sa etc.
Așa stînd lucrurile,
este limpede că nu a
fost vorba de „perse
cuție pentru critică", ci
de o justificată intran
sigentă din partea bi
roului comitetului ju
dețean de partid fată
de încălcarea norme
lor de ordine și disci
plină. Prin faptele
sale. Gh. D. s-a abătut
de la îndatoririle și
răspunderile funcției
cu care a fost învestit,
poziția adoptată în
scrisoarea, adresată re
dacției denotind că nu
a înțeles: semnificația
ipăfurii adoptate, ne
cesitatea spiritului au
tocritic de care trebuie
să dea dovadă toți co
muniștii și, în primul
rînd, fiecare cadru de
conducere.

Una pe hîrtie,
alta în realitate

Așezare pitorească . în * inima munților, la
o altitudine de 900 metri, stațiunea Borsec
oferă condiții dintre cele mai bune pentru
petrecerea concediului de odihnă sau pen
tru cură balneară.
Aici pot fi tratate cu bune rezultate afec
țiuni ale aparatului cardiovascular, endocrine,
ale tubului digestiv, hepato-biliare. Pentru
cei ce suferă de nevroză astenică și insom
nii, stațiunea Borsec este ideală. Atit pen
tru cei veniți la odihnă, cît și pentru curanți,
gazdele din stațiune oferă un bogat program
de divertisment : drumeții în imediata apro
piere, la Peștera de gheață, Grota urșilor,
Stînca bufniței, culmile Făget și Făgețel.
Căi de acces : cale ferată — gara Topllța,
și, in continuare, cu autobuzul.'
Oric’înd se pot obține bilete șl informații
suplimentare la agențiile și filialele oficii
lor județene de turism, precum și la cele
ale I.T.H.R. București.

ale anchetei propriu-zise
ar fi trebuit marcate 'și
apoi prinse-n final și mai
bine, „O lacrimă de
fată" demascînd, odată cu
complicații condamnabi
le, un întreg evantai de
procedee ale ascunderii și
mascării adevărului în
spatele unor principii no
bile și realizări autenti
ce ; strategii perfide de
intimidare, cîștigare a
bunăvoinței, adormire a

ce înseamnă angajarea
socială, politică a celor
care îl fac. Nu, ei nu prind
în obiectiv, decît rar,
peisaje ; ei nu caută to
nalități roz. După cum
nici nu vinează cu pre
dilecție urîtul. Filmul ca
„personaj" întruchipat de
grupul de operatori e un
instrument al reconstitui
rii, ăl investigării, al
complexării și intimidării
minciunii, al fotografierii

Cetățeanul Nicolae
Păuna și alți locatari
din blocul K, cvartalul
Hipodrom I din Sibiu,
au semnalat mai de
mult redacției că in
mai multe apartamen
te, datorită unor de
fecțiuni la instalație,
nu funcționează calori
ferele. Deși cetățenii au
intervenit de mai multe
ori pe plan local, exe
cutarea remedierilor
întirzie. La această
sesizare.
Comitetul
executiv al Consiliu
lui popular al munici
piului Sibiu a răspuns
ziarului că, în urma
verificărilor efectuate
la fața locului, faptele
se confirmă. în conse
cință. se arăta în adre
sa semnată de tovară
șul vicepreședinte XV.

pune în valoare acumula
rea revelațiilor (montajul:
Margareta Anescu), prin
densitatea și viata fiecărui
cadru (imaginea fiind
„umplută" cind de larma
copiilor, cînd de frag
mente de operă „citate"
ironic, cînd de frînturi
ale unor emisiuni de ra
dio ; cînd de mici acciden
te cotidiene). Cea mai
mare calitate a imaginii
rămine autenticitatea, bo-

„O lacrimă de fată“
vigilentei
(excepțională
scena „recunoașterii" de
către Urdăreanu) în fața
cărora Maiorul și ai săi
vor rămine nu numai in
coruptibili, dar la fel de
energici, calmi și chiar
eleganți — cu certitudi
nea dreptății pe care o
reprezintă, a moralei so
cietății pe care o apără.
„Se învață greu mese
ria de cineast 7“ — în
treabă cineva în primele
secvențe. în drumurile
prin țară, văzînd peisaje
frumoase, se spune, ești
adesea tentat să pui mina
pe o cameră de luat ve
deri. încă de la inceput,
anchetatorii sînt însoțiți
de o echipă de filmare
— „O lacrimă de fată"
fiind, totodată, o peliculă
despre nașterea unui film,
despre ceea ce reprezintă
un film șj, despre ceea

și radiografierii adevăru
lui. După cum mai e un
procedeu de distanțare.
Realizată tot de Iosif De
mian (regizorul filmului,
care la origine e un ope
rator cu interesante rea
lizări) și de un tinăr care
a venit nu doar cu talent,
ci și cu experiența de
mobilitate, ingeniozitate și
angajare a lucrătorului
TV, Constantin Chelba
— imaginea din „O lacri
mă de fată" este excep
țională. Desigur : inge
nioasă, relevind cel pu
țin trei perspective de
abordare a realității. De
sigur : sugestivă, expresi
vă — vădind încadrări
mai originale și îndrăz
nețe, curajul unor un
ghiuri mai neobișnuite. în
plus : de o complexitate
exemplară prin felul în
care fructifică dialogul,
intersectarea replicilor și

găția informației pe care
o conține, forța ei demistificatoare. Calitatea aceas
ta aparține deopotrivă
scenariului și fructificării
lui prin interpretare. Căci,
iată, tocmai în acest do
meniu Iosif Demian. in
calitate de regizor, a rea
lizat și propune cinema
tografiei românești o ex
periență dintre cele mai
interesante. Noutatea acesteia stă în folosirea
multor oameni obișnuiți,
în majoritate țărani de la
locurile filmării, munci
tori. în ciuda aerului pe
care îl au multe secvențe,
filmul la care ne referim
nu e un cină-verită. Ță
ranii Ia care s-a făcut
apel, din cele două sate
de pe Mureș, nu au trăit,
el, cazul, dar l-au în
țeles. înregistrat! în pri
ză directă, el improvi
zează, recreează pe sce-

Weber, s-a dispus ca
întreprinderea
jude
țeană de gospodărie
comunală și locativă
să comande la centrul
de proiectare jude
țean up proiect de exe
cuție pentru modifica
rea instalației de în
călzire respective.
La aproape 3 luni
de la acest răspuns, ce
tățenii în cauză au re
venit cu o altă scri
soare, informind ziarul
că nu s-a întreprins
nimic pentru punerea
în aplicare a soluției
propuse. Trimițând și
această sesizare Con
siliului popular muni
cipal Sibiu, am primit
în mod surprinzător un
răspuns semnat tot de
tovarășul vicepreședin
te XV. Weber, care...
repeta același lucru,
și anume că s-a pus in
vedere Unității de ex
ploatare. prestări con
strucții și fond locativ
să înlăture, împreună
cu centrul județean de
proiectare, defecțiuni
le de la instalația de
încălzire din aparta
mentele respective. Și
cu asta, basta !
Dar modul formal
în care această sesi
zare a fost tratată re
iese nu numai din această manieră — cel
puțin ciudată I — de a
răspunde, reiese mai
cu seamă din faptul
că nici pînă în pre
zent problema n-a fost
soluționată. Deși sezo
nul rece s-a grăbit
să-și facă apariția. Ia
tă de ce considerăm
necesară o intervenție
eficientă din partea
Comitetului municipal
de partid Sibiu.

Pentru întărirea
ordinii
și disciplinei
într-o scrisoare adre
sată redacției, Elena
Șurubaru din comuna

Crețești, județul Vas
lui, a sesizat unele
aspecte negative din
activitatea cooperati
vei agricole de produc
ție din localitate.
Sesizarea a fost ve
rificată de un colectiv
alcătuit, la indicația
Comitetului județean
Vaslui al P.C.R., din
activiști și specialiști
de la U.J.C.A.P., Di
recția generală pentru
agricultură și Banca
agricolă. In răspunsul
primit la redacție se
menționează că, in
tr-adevăr, conducerea
C.A.P. Crețești nu a
manifestat suficientă
preocupare pentru asi
gurarea unor condiții
corespunzătoare dez
voltării sectorului de
creștere a animalelor ;
n-au fost procurate
furajele necesare, ca
volum și structură ;
s-au manifestat negli
jente în acordarea
asistentei zooveterinare și în îngrijirea ani
malelor, ceea ce a dus
la apariția unui mare
număr de mortalități
și sacrificări în primul
semestru al acestui
an : nu s-a ținut o
evidență corectă a
consumului de furaje
etc.
Pentru
neregulile
constatate la ferma
zootehnică și la servi
ciul contabilitate din
cooperativă au fost
schimbați din funcție
contabilul-șef (Gheor
ghe Brînză), șeful
fermei zootehnice (Ion
Anton),
economista
(Elena Șurubaru) și
magazinerul (Andrei
Donuț). Au fost, de asemenea,
sancționați
disciplinar personalul
sanitar-veterinar de la
circumscripția Cretești,
precum și actualul șef
al fermei zootehnice
(dr. Liviu Botez). Iar
președintele
C.A.P.,
Vasile Paraschiv, a
fost aspru criticat în
organizația de partid
din care face parte.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul executiv al Consiliului popular
municipal Drobeta-Turnu Severin : Ca urmare a
măsurilor luate în ultimul timp, cinematograful
cu 500 de locuri, ce se află în construcție în car
tierul Crihala din localitate, va fi dat în folo
sință pînă la sfîrșitul anului. Totodată, in acest
cartier se vor da în funcțiune 3 centre de um
plut sifoane,
• Comitetul județean Argeș al P.C.R. : S-au
luat măsurile corespunzătoare pentru repararea
strungului de mare capacitate de tip D.A.M., de
la secția bolțuri din cadrul întreprinderii de
autoturisme Pitești și dotarea sa cu sculele ne
cesare. Cei vinovați de nerespectarea tehnologiei
de reparații au fost sancționați.
• Miliția județului Vîlcea : Pe baza cercetări
lor efectuate s-au constatat o seamă de ilegali
tăți la depozitul de combustibil din Ocnele Mari
și la depozitul I.F.E.T.-Riureni. S-a întocmit do
sarul cu propunerile legale corespunzătoare, care
urmează să fie înaintat organelor de procuratură.

• Uniunea județeană a cooperativelor de
consum Dolj : Pentru aprovizionarea echitabilă
a tuturor localităților din județ, fondul de marfă
alimentar, textile-incăltăminte și metalo-chimice
a fost repartizat pe fiecare comună în parțe. In
cadrul acestor măsuri s-a făcut și aprovizionarea
magazinului universal din satul Popinzălești,
comuna Drăgotești, cu cantități suficiente de
lenjerie plușată, vase emailate, borcane etc.
• Cum respectați termenii legii ? Deși preve
derile legii sînt clare în ce privește termenele
de răspuns la scrisori, unele organe de partid și
de stat comit încălcări ale acestora. Astfel, n-au
răspuns în termen legal la scrisorile trimise de
redacție : Comitetul județean Gorj al P.C.R.
(șerisorile nr. 56 375 din 3 iunie ; 56 826 din 14 iu
lie ; 57 066 din 1 august a.c.) ; Consiliul popular
județean Dolj (scrisorile nr. 10 383 din 28 mai
a.c. ; 10 856 din 1 iulie a.c.) ; U.J.C.A.P.-Dolj
(scrisoarea 11 433 din 7 august a.c.) ; Consiliul
popular al municipiului București (scrisorile nr.
14 339 din 14 februarie a.c. ; nr. 15 370 din 5 apri
lie) ; JJ.J.C.C. Vîlcea (scrisorile nr. 11 699 din
21 august și 11 335 din 29 iulie a.c.).

nariul dat, pe situația
dată, pe ideea dată re
plicile — procedeu care,
in mod evident, le stimu
lează reacțiile firești, co
mentarii etice, sentimen
tale. Admirabilă este ast
fel (deși prea lungă și nu
intru totul funcțională)
acea scenă în care prin
fata noastră se perindă
o galerie de oameni
omniscienți și neștiutori, creduli și sceptici, locvaci și tăcuti, încrîncenati. dezinvolți și
speriați. martori exacti
și imaginativi înflăcărați.
Acea scenă in care femei
cu fața de măr veștejit,
cu ochi vii și adinei,
bătrini cu fețe răvășite, cu
clipiri nervoase, tainice,
cu aer dramatic sau haz
liu, puternic concentrați
pe „rol" sau vizibil amu
zați de el, fac afirmații
tranșante, urmate de ne
gări categorice, se com
pletează sau se con
trazic în evocarea fe
tei („era frumoasă", „era
bună, săraca",
„ținea
discuții", „de rușine a
murit" etc). Foarte buni și
expresivi sînt. la rindul
lor. în cadrul aceluiași tip
de joc Horia Baciu (Corbei), Maria Necșe (surdo
muta). Daniel Dumitrescu
(Pricopie) sau amatorul
Anton Aftenie (Crăciun)
și „numărul" său.
Revenind la actorii pro
fesioniști, talentul evident,
simplitatea (dar nu sără
cia) și discreția cu care-și
concep rolurile aduc bune
servicii filmului și pro
priei lor faime. Dorel Vișan îi transmite Maiorului-Maestru o anume ele

Gheorghe PIRVAN

ganță și farmec al răce
lii și obiectivitătii, construindu-1 pe starea domi
nantă a calmului, a liniș
tii, a certitudinii că ni
mic nu-1 împiedică să fie
interesat de tot, să cu
noască tot, inclusiv faptul
că „ceva a murit in su
fletul oamenilor". George
Negoescu îi conferă lui Pa
naitescu, printr-un foarte
subtil și fin dozaj, emo
ționantă omenje, căldură
și ridiculă, desuetă, naivi
tate. Luiza Orosz (Justina) joacă cu aplomb și
farmec al oralității stări
dintre cele mai diferite
(absentă, disimulare, inci
tare etc.). Dragoș Pislaru
împrumută lumini și um
bre și o notabilă suplețe
lui Amariei. Costel Radu
lescu sugerează demisia
învățătorului de. la statu
tul său, duplicitatea fiind
pregnant sugerată și de
Petre Felezeu. O creație
remarcabilă realizează, în
rolul
lui
Urdăreanu,
George Bossun, actor din
Turda — excelînd în con
turarea nesiguranței, a
senzației de zbatere în
capcană, a falsei demni
tăți subminate de neli
niște. a comediei negării
culpei morale și a dramei
recunoașterii și asumă
rii ei.
Consacrînd strălucit o
vocație regizorală, confirmind maturitatea vi
ziunii scenaristului, „O
lacrimă de fată" e o
realizare cu calități cine
matografice dintre cele
mai deosebite.

Natalia STANCU
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Adunări festive cu prilejul aniversării
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cu prilejul celei de-a 63-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, în Capitală și in munici
piul Brașov au avut loc, vineri, adu
nări festive, la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, ai consiliilor locale
A.R.L.U.S., numeroși oameni ai
muncii. Au fost prezenți reprezentanți
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la
București, precum și membrii dele
gației Asociației de prietenie sovietoromână, care ne vizitează tara.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit, la Institutul de
cercetări ICEMENERG din București,
dr. ing. Călin Mifiăileanu, directorul
Institutului, și V. A. Mokșin, atașat
cu probleme de stiintă și tehnologie
al Ambasadei U.R.S.S. în țara noas
tră, iar la Casa prieteniei românosovietice din Brasov Florea Bîrlă,
secretar al Comitetului municioal
Brașov al P.C.R., și L. N. Riamdin,
adjunct al ministrului flotei fluviale
din R.S.F.S. Rusă, conducătorul dele
gației Asociației de prietenie sovietoromână.
Relevînd semnificația istorică a
evenimentului aniversat, vorbitorii
au înfățișat marile succese înregis
trate în procesul făuririi societății
socialiste și comuniste de popoarele
sovietice, evidențiind, în același timp.

cinema
O Nepotul și bunica
(săptămîna
filmului sovietic) : STUDIO — 10;
12; 14: 16: 18: 20.
© Vizită la domiciliu :
PATRIA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.15,
CAPITOL — 9: 11,15: 13.30: 15.45:
18: 20. GLORIA — 9; 1115: 13,30;
15,45: 18: 20,15.
• O lacrimă de fată : SCALA —
9,30; 11.30: 15.30: 17.45: 20. CULTU
RAL — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20.15. FAVORIT — 9: 11.15: 13,30;
15.45: 18: 20.15.
© Colombo la Londra :
BUCU
REȘTI — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18:
20.15, MELODIA — 9; 11,15: 13.30:
15,45: 18: 20.15.
© De moartea mea s-o acuzați pe
Klava K : CENTRAL — 9,30; 11,30;
13.30: 15.30: 17.30; 19.30.
• Privighetoarea — 9: 10.45; 12.15,
Micuța Mo — 13.45: 16.15:
19 :
DOINA
© Mijlocaș la deschidere : TIM
PURI NOI — 9: 11.15; 13,30: 15,45:
18: 20.
• Școala curajului II : VICTOR7 \
— 9; 11,15: 13 30: 15,45: 18; 20.15.
• Elvis': FEROVIAR — 9: 11.15:
13,30; 15.45; 18; 20.15. GIULEȘTI —
9: 11; 13,15: 15.30: 17,45: 20. VOL
GA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.
© Labirintul : GRIVIȚA
— 9:
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.15. TOMIS
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
© Ultimul revelion : EFORIE
—
9: 11.15: 13.30: 13.45: 18 : 20.15.
© Casa dintre cimpuri ; LIRA —
16; 18: 20.
A Comisarul Piedone Ia
Hong
Kong, Piedone Africanul : PALA
TUL SPORTURILOR SI CULTU
RII — 17.
• PT aripile vintului : DACIA —
9: 14.15: 18.30.
© Micuța floare Hua : BUZEȘTI
— 15.30: 17,45: 20. ‘
« 1 •' •
© Toate fetele mele : FLOREASCA — 9: 11: 13:’15.30: 17.45: 20.
o1 Șaua de argint ;
EXCELSIOR
A 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
FLAMURA — 9: 11; 13.15: 15,30:
17,45: 20.
© Stop — cadril la masă — 15.30,
Un om în loden — 17.30: 19,30 :
FLACĂRA.
• Burebista : AURORA — 9: 12;
16: 19.
O întilnire de gradul trei : ARTA
— 9: 12: 16: 19, COSMOS — 15: 19.
© Braconierii : DRUMUL
SĂRII
— 16: 18: 20
© ...Am fost șaisprezece : FEREN
TARI - 15.30: 17.30: 19.30.
© Infernul din zgirie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9: 12: 16: 19.

realizările de prestigiu obținute de
oamenii muncii din țara noastră în
edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Evocînd cu satisfac
ție relațiile de prietenie și solidari
tate comunistă, cu vechi și îndelun
gate tradiții, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al
Uniunii Sovietice, dintre poporul ro
mân și popoarele sovietice, vorbitorii
au subliniat contribuția hotăritoare a
întilnirilor, convorbirilor și înțelege
rilor convenite între tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul L. I. Brejnev
pentru continua dezvoltare a acestor
raporturi, în folosul reciproc, al
cauzei generale a socialismului și co
munismului. al progresului și păcii
in lume.
In încheierea adunărilor au avut loc
manifestări cultural-artistice.
♦
Cu prilejul celei de-a 63-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko,
a rostit, vineri, o cuvin tare la postu
rile noastre de radio si televiziune.
★
Cu același prilej, la Casa prieteniei
româno-sovietice din Brăila a fost
organizată o gală de filme documen
tare și expoziția de fotografii „As
pecte din Lituania sovietică".
(Agerpres)

© Detectivul Toma : PACEA
—
15.30; 17.30: 19.30.
© AI treilea salt mortal : COTROCENI - 15: 17 15: 19.30.
© Familia Barkley de pe Broad
way : MIORIȚA — 9: 11,15: 13,30.;
15.45 : 18: 20.
© Aleargă după mine ca să te
prind — 15.30: 17,30 : Bariera —
19,30 : VIITORUL

teatre
© Teatrul National (sala mică) :
Hagi Tudose — 15, O
scrisoare
pierdută — 20,
(sala Atelier) :
Trei pe o bancă —- 19.
© Filarmonica
..George Enescu"
(sala Studio) : Concert
omagial
GEORGE ENESCU. Prezintă prof.
George Cocea. Tși dau concursul :
Cornelia Bronzetti-vioară.
Sanda
Luca-pian, George Cocea-violoncel — 18.
© Opera Română : Tosca — 19.
© Teatrul de operetă : La calul
bălan — 19.30.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44 (sala Schitu Măgureanu):
Anchetă asupra unui tînăr care
nu a făcut nimic —• 19.30,
(sala
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles ? — 15,
Anecdote provinciale — 19.30.
© Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15. Cititorul de contor —
19.30.
© Teatrul Foarte Mic : Premiera
— 16; 20.
© Teatrul de comedie : Livada de
vișini — 19 30.
© Teatrul ..Nottara* (sala
Magheru) : Coriolan — 19,30,
(sala
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic):
Totul in grădină — 19,30.
(sala
Giulești) : Goana — 16.
© Teatrul evreiesc de stat : In
tr-un ceas bun — 18.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy —■ 19.30: (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
© Teatrul .Ion Vasilescu44 : De ce
nu cade soarele — 19.30.
© Ansamblul
artistic ..Ransodla
română44 : Așa se cintă pe la noi
— 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă*4 : Și cu
Daniela... zece — 17
© Teatrul „Țăndărică** : Don Quijote — 9.30.
© Circul București : Spectacolul
Circulai Mare din Budapesta (pre
mieră) — 19.30..
© Studioul de teatru al I.A.T.C. î
Camera de alături — 19,30.

Cronica
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de
la stabilirea relațiilor diplomatice
între România și Cuba, tovarășul Ion
Dincă. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului, a
oferit un dejun în onoarea lui Hum
berto Castello, ambasadorul Republi
cii Cuba la București.

zilei
Au participat Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, alte
persoane oficiale române, precum și
membri ai Ambasadei Republicii
Cuba.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
'

Sportivi români în întreceri internaționale

• In cadrul competiției internațio
nale feminine de handbal care se
desfășoară in localitatea vest-germană Jever, selecționata României a
învins cu scorul de 16—9 (10—2) for
mația secundă a R.F. Germania.
Principala realizatoare a echipei ro
mâne a fost Maria Tordk, care a în
scris șase goluri. Intr-un alt joc,
prima reprezentativă a' R.F. Germa
nia a întrecut cu scorul de 24—10
(12—4) echipa Spaniei.
La turneu mai participă și selec
ționata Olandei.
• Turneul internațional feminin
de tenis de la Stuttgart a continuat
cu primele partide din turul II al
probei de simplu. Jucătoarea român
că Virginia Ruzici a întilnit-o pe Eva
Pfaff (R.F. Germania), în fața că

reia a cîștigat cu 6—1, 6—2. Alte re
zultate : Sherry Acker (S.U.A.) —
Hana Mandlikova (Cehoslovacia)
6—4, 6—2, Pam Teeguarden (S.U.A.)
— Kim Sands (S.U.A.) 6—3, 4—6, 7—5.
în primul tur al probei de dublu,
cuplul Virginia Ruzici (România) —
Mima Jausovec (Iugoslavia) a învins
cu 6—2, 7—6 perechea Stacy Margo
lin — Tanya Harford.
O Turneul internațional de șah de
la Baden, Austria, a continuat cu run
da a 9-a, în care marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a remizat cu
marele maestru englez John Nunn.
Lider al clasamentului se menține
fostul campion mondial Boris Spas
ski -(U.R.S.S.), cu 6,5 puncte. Flo
rin Gheorghiu ocupă locul 9, cu 4
puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Recent a fost doborît ultimul
record național deținut de fostul
campion olimpic Emil Zatopek. Este
vorba de recordul orei, în care cele
brul atlet cehoslovac parcursese la
29 septembrie 1951 distanța de 20.052
km. Timp de 29 de ani acest record
a rezistat, pînă ce în toamna acestui
an Ivan Uvizl a parcurs intr-o oră
20.144 km. De remarcat că la data
cînd Emil Zatopek își stabilea per
formanța, noul recordman nu era

încă născut. I. Uvizl avind In pre
zent 22 de ani.
e La Delhi a început construcția
„satului sportiv" rezervat Jocurilor
sportive asiatice, ce vor avea loc in
acest oraș în anul 1982.
Amplasamentul va cuprinde 700 de
căsuțe, unde vor locui cei circa 3 000
de parficipanți, antrenori și sportivi.
Aici vor fi amenajate terenuri și săli
de antrenament, un bazin de înot și
un centru culturaL
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PROGRAMUL 1
9.00 Curs de limba spaniolă
9,20 Curs de limba franceză
9,40 Telecinemateca (reluare) : „ifigenia“. Producție a studiourilor gre
cești
11,45 Cu gramatica nu-i de glumit !
Cum vorbim, cum scriem corect ?
12,05 Concert educativ. Din cartea
de
aur a muzicii popoarelor. Pagini
din muzica românească
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10
și 11. In țară : Vreme
schimbătoare.
Cerul va £1 variabil, cu înnorări mai
pronunțate in nord-estul târli. Vor că
dea ploi locale și izolat lapoviță
șl
ninsori in Maramureș și Moldova. In
celelalte regiuni, regimul ploilor
va
fi mai redus. Vîntul va sufla slab pină
la moderat, cu unele intensificări din
lectorul vestic și nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre minus
: 3 și plus 7 grade., cele maxime între 3
și 13 grade, ,-pe alocuri mai ridicate în
SUd. In București : Vreme schimbătoare
cu cerul variabil, favorabil ploii. Vînt
slab pînă la moderat din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 3 grade, cele
maxime între 8 și 11 grade. (Meteorolog
de serviciu : Corneliu Pop).

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 7 NOIEMBRIE 1989
EXTRAGEREA I : 64 87 55 79 50
89 42 77 28. EXTRAGEREA a II-a :
75 43 1 32 53 60 74 36 85.
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Săptămîna politică
1001 de seri
Telejurnal
Călătorie prin tara mea.
Vrancea, un spațiu de dor
Teleenciclopedia
Film serial : Suspendați de un fir.
Ultimul episod
Varietăți de toamnă. Spectacol cu
public
Telejurnal © Sport
Nocturnă TV
închiderea programului
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Muzică de jaz
Itinerare turistice
Publicitate
Maeștri ai artei interpretative con
temporane
Orizont tehnico-științific
Telejurnal © Sport
Nocturna TV
închiderea programului

„ECONOMIST":
0 gravă

problemă

a

continentului

african:

Extinderea deșertului conturează
și mai puternic spectrul foametei
De-a curmezișul Africii, din Se
negal și pînă în Somalia, se rășpîndește foametea. în Sahel, regiu
nea din sudul deșertului Sahara,
condițiile sînt chiar mat grave decît erau în aceeași perioadă a anu
lui 1973. cînd opinia publică a aflat
pentru prima dată de amploarea
dezastrului provocat de seceta care
durase cinci ani consecutivi Or. se
știe că, in 1973, în Sahel au murit
aproximativ 150 000 oameni.
Aversele de ploaie sînt. de obicei,
așteptate în luna februarie in
partea de vest a Sahelului si ceva
mai tîrziu în partea răsăriteană a
regiunii. Ele permit germinarea se
mințelor în pămînt. Ploile mai mari
din perioada iunie-septembrie asi
gură umezeala necesară pentru
creșterea recoltelor. Dar in a doua
jumătate a anului 1979. precipita
țiile în cele mai multe părți din
Sahel au fost fie întîrziate. fie ex
cesive. ceea ce a dăunat în egală
măsură semințelor. în unele re
giuni. aversele de ploaie din 1980
sau nu au căzut deloc sau au fost
prea mari, ceea ce a făcut ca se
mințele să germineze prea repede,
putrezind apoi înainte de a se coa
ce. în mod neobișnuit în acest an.
regiunea de vest a fost cea mai
afectată din Sahel.
In Senegal, precipitațiile au fost
în 1979 cu mult sub nivelul mediu
și foarte inegale. Nivelul apelor
rîului Senegal a fost atit de re
dus, incit numai 13 la sută din
regiunea irigată normal de inun
dațiile anuale a putut fi cultivată.
O invazie de omizi a afectat trei
sferturi din suprafața agricolă a
tării. Recolta de cereale este mai
mică cu o treime (respectiv de
489 000 tone), puțind asigura doar
jumătate din totalul necesar pentru
a hrăni populația de 5,5 milioane
de locuitori a Senegalului.
Mauritania este dependentă de
străinătate pentru o cantitate de
50 000—75 000 tone de cereale. După
„aversele de ploaie" torențiale,
țara este confruntată ne plan agrar
cu unul din cei mai grei ani.
Si Mali are de făcut fată unor
dificultăți acute : inundațiile din
decembrie au distrus recolta de
orez din regiunile situate pe Nige

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

rul inferior. Guvernul a solicitat
123 000 tone de cereale din străină
tate.
Volta Superioară, in schimb, pare
să-și poată satisface singură nece
sitățile de alimente în acest an. dar
crețul orezului a crescut serios.
Camerunul, care în ultimii ani a
reușit să-și asigure din resurse pro
prii necesitățile de produse alimen
tare. are în prezent de făcut fată
unor dificultăți serioase din cauza
celor 200 000 persoane refugiate din
Ciad, ca urmare a războiului civil.
O foamete gravă este resimțită
In rîndul celor 485 000 oameni din
districtul Karamoja din nord-estul
Ugandei. unde in acest an primele
ploi nu au căzut decît în luna aprilie.
Partea de nord a Kenyei a fost
serios lovită de secetă si guvernul
a solicitat 450 000 tone de porumb
pentru înlăturarea lipsei de alimen
te. In regiunea Sidamo. din sudul
Etiopiei, o treime din populație su
feră de foame. Se estimează că în
Somalia 500 copii mor de foame în
fiecare săptămînă în cele 21 tabere
ocupate în prezent de 600 000 oa
meni. în majoritate foști nomazi.
Foametea este mai greu de eva
luat decît alte calamități ngturaîe.
Ea este de obicei un proces trep
tat : în timp ce bătrinii. cei foarte
tineri si infirmii mor de foame, cei
valizi pleacă in căutare de hrană.
In ultimii 12 ani. sub presiunea se
cetelor au avut loc mari migratiuni
spre sud ale locuitorilor din Sahel.
Pînă de curînd, numeroși obser
vatori credeau că schimbările in
tervenite în regimul precipitațiilor
din regiune si extinderea tot mal
mare a desertului sînt numai tem
porare. Acum se bare că ele sînt
de fapt permanente. Studiile reali
zate în Sudan relevă că din 1960
deșertul a înaintat cu 100 km spre
sud. Ritmul actual al acestei înain
tări este probabil între 7 și 8 km
pe an. iar în vestul Africii, duoă
cum se pare. Sahara se extinde
spre sud și mai rapid. O situație
alarmantă care necesită din partea
comunității internaționale luarea
urgentă de măsuri pînă nu este
prea tîrziu.

„A N C H E T A“

O producție
a Casei de filme
numărul patru
Scenariul : FI. Năstase ; decoruri și
costume : arh. Nicolae Drăgan ; *
muzica : Cornelia Tăutu ; imaginea :
Ion Anton ; regia : Constantin
Vaeni. Cu : Mircea Albulescu, Rgmus Mârgineanu, George Motoi,
Silvia Popovici, Ion Caramitru,
Gheorghe Cozorici, Ion Roxin, Ște
fan Moisescu, Gheorghe Șimonca,
Ion Săsăran, Cornel Coman, Dana
Bezedovschi. Film realizat in stu
diourile Centrului de producție ci
nematografică „București''

O adevărată „strategie

a tensiunii"
„Apreciem că prima parte a acțiu
nii noastre politice trebuie să fie
aceea de a favoriza instalarea haosu
lui in toate structurile regimului.
Este necesar să începem prin a mina
economia statului, pentru a ajunge
să creăm o confuzie in intreg apara
tul legal. Aceasta atrage după sine
o situație de puternică tensiune po
litică, de panică în lumea industria
lă, de antipatie față de guvern si
toate partidele... Pornind de la aceas
tă stare de fapt, va trebui să intrăm
in acțiune in cadrul armatei, ma
gistraturii. bisericii, cu scopul de a
acționa asupra opiniei publice, de a
arăta carența și incapacitatea apa
ratului legal constituit si de a ne
prezenta ca fiind singurii in măsură
să furnizăm o soluție socială, politică
Si economică adecvată momentului.
In același timp, trebuie să ne pre
zentăm ca apărătorii cetățeanului
contra deteriorării provocate prin
subversiune si terorism, ca singurul
instrument de salvare pentru na
țiune".
Sînt cîteva extrase dintr-un raport
transmis agenției Aginter Press de
către un corespondent italian activind . în mișcarea neonazistă „Ordi
nea nouă" — grăitoare în ceea ce

privește concepția neofascismului
despre lupta politică, despre „meto
dele" pe care urmează să le folo
sească pentru a ajunge la putere.
Avem de-a face, in fond, cu o ade
vărată profesiune de credință a
neofascismului privind strategia sa
de luptă, pe care F. Laurent o nu
mește pe bună dreptate „strategia
tensiunii".
Neofascismul nu are nicidecum
curajul dezbaterii publice a concep
ției și ideilor sale ; mediul său priel
nic îl constituie dezechilibrul și instabilizarea vieții social-politice, ge
neratoare de panică. Tocmai de aceea
el caută prin orice mijloace sâ de
termine dezordinea : fie provocînd-o
direct, apelind la atentate, la tot fe-

că este slrins legat de crimă și aten
tat, de terorism și provocare, ca
principale arme de luptă, neofascis
mul apare ca un dușman de moarte
al umanității, al păcii și securității
popoarelor.

Complicități suspecte
Lucrarea lui F. Laurent, bazată pe
studiul atent al realității din unele
țări europene, ilustrează cu preg
nanță adevărul că neofascismul, ca și
fascismul de odinioară, este cel pu
țin în stadiul actual o mișcare de di
versiune politică in mina unor cercuri
conducătoare ultraconservatoare. Im
punitatea asigurată căpeteniilor for-

făptuim in Italia o lovitură de stat
militară sau războiul civil".
La 18 ianuarie 1977, după șapte ani
de la drama din Piața Fontana, se
deschide în sfîrșit procesul autorilor
prezumtivi ai masacrului. Printre ei
și Giannettini. „Dar — așa cum nota
Mario Scialoja în «Expresso» — adevărații responsabili, organizatorii, co
mandanții si strategii statelor majore
sint absenți". Nu după mult timp,
Giannettini este eliberat și devine
același agent activ al neofascis
mului.
Indiferbnt dacă se manifestă în
forme mai violente sau mai mode
rate, dacă este structurat in organi
zații legale sau secrete, neofascismul
se intîlnește cu interesele forțelor

reprezentat perdeaua politico-ideologică la adăpostul căreia miș
carea fascistă a fost sprijinită
să se refacă in anii imediat
postbelici. Așa cum subliniază F.
Laurent, abandonarea prematură
a programelor de denazificare în
Germania, clemența tribunalelor față
de criminalii de război. însăși recon
stituirea unor structuri fasciste au
avut loc în condițiile în care „con
tradicția fascism-antifascism face loc
unei noi contradicții — comunism-anticomunism", iar o parte din forțele
reacțiunii fac apei la naziști, consi
derați „cei mai buni tehnicieni ai
luptei anticomuniste".
...Ralf Guârin-Serac este un nume
bine cunoscut in rîndul mișcării neo

Neofascismul - o gravă amenințare
la adresa umanității, democrației și păcii
• In dosarele neonazismului, dezvăluiri despre „orchestra neagră44 ® Confesiunea unui fondator al „aparatu
lui mondial secret de subversiune44 : nu cred in justiție, sînt neofascist, urmărim o lovitură de stat militară sau
războiul civil • O concluzie dominantă : a subestima neofascismul înseamnă a face jocul reacțiunii
Iul de metode care produc haos, fie
în mod indirect, prin infiltrarea in
diferite organizații de luptă, pe care
caută să le abată de la obiectivele lor
reale, să le folosească drept instru
mente în acțiunea de destabilizare.
Este concludent in acest sens că, in
continuarea raportului amintit, auto
rul semnalează importanta acordată
infiltrării în organizațiile de tineret
care posedă un considerabil poten
țial revoluționar. „Acest tineret po
sedă un nou entuziasm și o mare
neliniște... Introducerea de forțe pro
vocatoare in acest mediu (...) reflec
tă dorința de a impinge la maximum
această situație instabilă și de a crea
un climat de haos".
Din acest punct de vedere se poa
te spune că neofascismul repetă
același scenariu ca și fascismul cla
sic : de îndată ce lupta politică a
maselor pentru dreptate și egalitate,
pentru profunde prefaceri sociale
atinge anumite cote, extrema dreap
tă recurge la crearea unui climat
de teroare care să facă necesară che
marea „partizanilor ordinii". în mă
sură să garanteze dominația forțelor
ultrareacționare. Este aceeași tactică
perfidă care a făcut ca, în perioada
interbelică, fascismul să cîștige su
fragiile unor cetățeni, exploatind do
rința lor legitimă de ordine, de
securitate. înseși denumirile unor
organizații neofasciste — „Noua or
dine", „Ordine și tradiție" — sint me
nite să Înșele vigilența maselor.
Astfel, chiar șl numai prin faptul

mafiilor neofasciste, sprijinul mate
rial de care se bucură aceste miș
cări ascund complicități mergînd
pină la personaje înalte din ierarhia
acestor state.
Dar să lăsăm să vorbească fap
tele. ...Guido Giannettini. fost ofițer
și cronicar specializat în probleme mi
litare, după puciul de la Alger din
1961, fondează împreună cu cîțiva
amici „Aparatul mondial secret de
acțiune revoluționară" — un gen de
serviciu secret fascist internațional,
în 1965 intră în Mișcarea Socială Ita
liană ; în 1966 este angajat oficial de
către serviciile secrete italiene și
însărcinat să spioneze organizațiile
de stingă. In 12 decembrie 1969 parti
cipă la masacrul din Piața Fontana.
Urmărit de un mandat de arestare, i
se oferă o „discretă protecție" în
Franța. Lovitură de teatru, remarcă
insă F. Laurent. La 20 iunie 1974, mi
nistru] italian al aoărării arată in
tr-un interviu că Giannettini furniza
un număr de informații remunerate
de serviciile secrete : „Hotărîrea
apărării Iui Giannettini de către ser
viciile secrete a fost luată — se re
cunoaște public — in Consiliul de
Miniștri".
Intre timp. Gișnnett'ni declară :
„Eu nu cred in justiție. Interpolul are
un mandat de arestare a mea, dar nu
va fi ușor să o facă pentru că am
amici la Paris și in toată Europa. Eu
sint contra democrației, eu sint fas
cist ; mai bine zis neofascist. Oameni
ca mine acționează pentru ca să in-

uitraconservatoare in tentativa comu
nă de a bara ascensiunea forțelor
progresiste, de a opri evoluția ge
nerală a societății in direcția înfăptui
rii egalității și dreptății sociale. In acest sens, F. Laurent subliniază că apariția și ascensiunea neofascismului,
mai ales a celui italian, evidențiază
o schemă binecunoscută „aceea a le
găturilor care există întotdeauna și
peste tot între extrema dreaptă și
conservatorismul clasic". In condi
țiile în care numărul partizanilor ex
tremei drepte ește mic, programele
lor politice de slabă audientă socia
lă, raza de cuprindere redusă, orga
nizațiilor neofasciste le revine rolul
de a facilita instaurarea sau conso
lidarea forțelor conservatoare, potriv
nice progresului și democrației. Prin
însuși acest fapt neofascismul joacă
un profund rol retrograd.

Esența și rațiunea
de a fi a neofascismului
- anticomunismul
furibund
Anticomunismul
reprezintă
nu
numai o trăsătură caracteristică a
neofascismului, ci un adevărat pol. in
jurul căruia el se constituie, lupta
împotriva comunismului fiiqd scopul
și insăși rațiunea sa de a fi, „Perico
lul comunismului", spectrul născocit
al unei „insurecții comuniste" au

voi din Crimeea se construiește
prima centrală electrică solară
experimentală din Uniunea So
vietică. După testarea funcționă
rii și posibilităților instalației,
care are o putere de 5 MW, se va
trece la construcția unei centrale
de 200—300 MW. Schema cen
tralei este relativ simplă. în
centrul amplasamentului se in
stalează un turn de 70 de metri,
iar in jurul lui se montează
oglinzi concave care se rotesc
automat după Soare. Razele so
lare se focalizează pe generato
rul metalic de abur, instalat în
virful turnului central. Aburii
astfel obținuți pun in mișcare
turbinele. Cînd Soarele este aco
perit de nori se instalează rezer
voare pentru păstrarea aburului
și apei calde.

• NAVETA-GEOLOG.
In cursul celui de-al doilea zbor
al său, naveta spațială america
nă, care in principiu urmează a
fi lansată anul viitor, va fi pre
văzută cu un sistem radar spe
cial avind ca misiune să detec
teze eventuale zăcăminte de pe
trol de pe pămint. In felul acesta,
zborurile cosmice vor contribui,
in mod direct, la soluționarea,
cel puțin parțială, a crizei ener
getice.

• PENTRU ECONO
MISIREA BENZINEI, parla
mentul britanic a adoptat recent
o lege cunoscută sub numele
„Transport Act" (legea cu pri
vire la transporturi), care legali
zează ceea ce anglo-saxonii de
numesc „car sharing", adică
partajarea autoturismelor pro
prietate personală de către mai
mulți călători. Benzina este
economisită printr-o modalitate
foarte simnlă și anume evitindu-se ca fiecare călător posesor
de autoturism să se ducă cu au
tomobilul la servici, fiind mult
mai rational ca, prin rotatie, mai
mulți vecini să folosească o
singură mașină. Intr-adevăr stu
diile au demonstrat că gradul de
ocupare a autoturismelor persoa
nelor care fac drumul de Ia do
miciliu la slujbă nu deoășește
1,27. Dacă cifra respectivă ar
ajunge la 3 sau 4 se poate ușor
imagina economia de carburanți
realizată. Cei care folosesc o
mașină străină contribuie, potri
vit legii, la acoperirea cheltuieli
lor necesitate de consumul de
carburanți printr-o sumă de
10 cenți de fiecare milă parcursă.

© MEMORIA ALBINE
LOR. Se știe de multă vreme I
că albinele se disting nu numai
prin hărnicie, ci și prin inteli
gență și memorie. încă Aristotel
remarcase că albinele recunosc
culoarea și parfumul florilor.
Cercetările efectuate îh ultima
vreme arată că. intr-un singur
zbor, în care albinele „vizitează"
pînă la 500 de flori, ele nu se
înșeală niciodată asupra locului
unde trebuie să „aterizeze". Cel
puțin așa o demonstrează ana
liza polenului rămas pe picioru
șele posterioare, lîn fel de „pro
ces verbal" al activității desfă
șurate. Cercetătorii își propun
să identifice care sint părțile
din creierul albinei, ce nu nu
mără decit 850 000 de celule ner
voase, profilate pe acumularea
de cunoștințe și memorie.

© ALPINIȘTI VETE
RAN!. In Japonia a fost crea- I

■ DHH ■■■■■■■■■
Cit de mult și-a dorit omenirea să
poată spune că fascismul este un
fenomen ce aparține trecutului, o
amintire a istoriei I Dar iată că anu
mite realități, cum ar fi recrudes
cența organizațiilor de extremă
dreaptă in diferite țâri, nelegiuirile la
care se dedau, expansiunea teroris
mului, care a culminat în ultimele
luni cu masacrele de la Bologna,
Miinchen, Paris, arată că fascismul
nu este deloc mort, ci a început să
renască, să se manifeste in mod ac
tiv, devenind o serioasă amenințare
la adresa democrației și a păcii.
Ascensiunea neofascismului a in
spirat in mod firesc diferite studii
și cercetări dedicate fenomenului,
între acestea se numără și lucrarea
ziaristului francez Frederic Laurent
— „Orchestra neagră". Titlul su
gerează un anumit stadiu de fărîmițare și dispersie a mișcării neofas
ciste și, totodată, eforturile ce se fac
pentru a uni și coordona acțiunile
diferitelor organizații de extremă
dreaptă („prea atașați față de cul
tul solistului, acești - «muzicieni» au
greutăți in a se menține la unison
și sînt prea mulți cei ce vor să de
țină. singuri, bagheta").
Bogat documentată, utilizind date
ți informații puse la dispoziție, așa
cum mărturisește autorul, inclusiv de
magistrați și chiar d<? ofițeri de po-'
Jitie, indignați de sprijinul de care
beneficiază rețelele neofasciste în
sinul serviciilor secrete oficiale — lu
crarea conturează o imagine conclu
dentă asupra activității extremei
drepte din Europa in perioada
postbelică.

• CENTRALĂ SOLA
RĂ. In apropiere de satul Mîso-

fasciste europene. Francez de origi
ne, participant la acțiunile militare
din Coreea. Indochina. Algeria, el se
refugiază apoi în Portugalia, unde
creează in înțelegere cu fostul regim
salazarist o agenție de presă, Aginter
Press, de fapt un paravan pentru o
organizație de dreapta, însărcinată să
se infiltreze in diferite țări, cu deo
sebire africane, în scopul înăbușirii
mișcărilor de eliberare.
Concomitent, Serac pune pe picioa
re și o organizație clandestină, „Or
dine și tradiție", de factură neofas
cistă. Cum avea să mărturisească într-un interviu, acordat în 1974 re
vistei „Paris Match": „«Ordinea și tra
diția» propune o metodă de acțiune și
de analiză care este in primul rînd
o sinteză de studii și de experimente
diverse, o fuziune a ordinii și acțiu
nii. o ofensivă dinamică împotriva
asaltului materialismului și comunis
mului în mod deosebit". Sub condu
cerea lui Serac, foști combatanți din
Indochina și Algeria sînt reuniți 'in
cadrul unei adevărate ligi occidenta
le a luptei împotriva marxismului,
care primește denumirea de „Organi
zația de luptă contra comunismului
international". Menirea sa : să fie
gata oricînd de a „interveni în orice
parte a globului pentru a înfrunta
cele mai grave amenințări comu
niste".
Atenția și sprijinul de care se
bucură forțele extremiste de dreapta
din partea unor cercuri conducătoa
re se explică tocmai prin ascensiu-

nea vertiginoasă a stîngii. prin creș
terea considerabilă a influenței ei în
mase, prin posibilitățile care se con
turează tot mai clar ca o parte din
ce în ce mai numeroasă a populației
să urmeze in alegeri partidele de
stingă ; intervenția forțelor de dreap
ta este menită in acest caz să influ
ențeze opțiunea electoratului sau
chiar, prin forță și teroare, să bareze
calea forțelor de stingă spre putere.
„Dacă stingă eiștigă — declara un
înalt funcționar francez — se pot pre
vedea necazuri". Iar Jean Kiffer, de
putat de Mosella, preciza : „Este ne
cesară o rețea pe întreaga tară de
subversiune pentru a evita ca comu
niștii să copleșească pe socialiști. Noi
trebuie să fim gata pentru un scru
tin democratic. Dar trebuie să fim
gata și pentru o bătălie"...

Invățămintele istoriei
Chiar și din această sumară pre
zentare, este limoede că neofascis
mul, indiferent de forma pe care o
îmbracă, prezintă aceleași trăsături
ca și fascismul clasic, este caracte
rizat prin aceeași ură organică față
de umanitate, progres și democrație,
nu a abdicat cu nimic de la teroris
mul care-i este constitutiv.
Schimbarea nu a intervenit decît
cel mult in domeniul unor denumiri,
al considerabilei dispersii de organi
zații prin intermediul cărora subzistă
astăzi extrema dreaptă. Implicit,
aceasta atestă existenta unor forțe
sociale reacționare interesate în men
ținerea neofascismului. a unor
cercuri conducătoare care—pentru a
evita primejdia unei evoluții demo
cratice și socialiste, pentru a păstra
neatinse și a-și salva pozițiile .socia
le—sînt gata să consimtă la o limi
tare a activității lor politice, prin in
staurarea dictaturii fasciste. Tocmai
persistenta unor condiții care fac ca
grupările fasciste nu numai să poată
exista, ci chiar să ajungă la putere
necesită din partea forțelor progre
siste, iubitoare de pace și democrație,
maximă vigilentă. înlăturarea orică
rei atitudini de subevaluare a perico
lului reprezentat de fascism. Așa
cum sublinia si Frâddric Laurent, „a
subestima fenomenul neofascist în
seamnă a face jocul reacțiunii, a accenta, din neglijentă, ca același șan
taj al fricii să servească rînd pe rînd
Ia împiedicarea sau la distrugerea
oricărui proces de transformare so
cială".
Dar cea mai bună metodă de luntă
împotriva neofascismului este acțiu
nea unită, coordonată a clasei mun
citoare, a tuturor forțelor progresis
te și antiimperiaiiste pe platforma
comună a apărării păcii și democra
ției. Este o mare lecție a istoriei,
care. în numele intereselor vitale ale
păcii, libertății și democrației, nu
trebuie să fie nici un moment igno
rată.

Paul DOBRESCU

tă asociația veteranilor munte
lui Fujiyama. Poate deveni mem
bru al asociației orice cetățean
care a împlinit 69 de ani și care
continuă să escaladeze cea mai
înaltă culme montană din tară
(3 776 metri). Președinte al aso
ciației, care numără de-acum
peste 700 membri, a fost ales
Vasahuro Sato. in virstă de 77 de
ani. Anul trecut, el a escaladat
muntele Fujiyama pentru a 30-a
oară.

© OMAGIU LUI COLUMB. Una din cele trei caravele cu care vestitul navigator
genovez a făcut prima sa călă
torie peste Oceanul Atlantic se
numea, după cum se știe. Sania
Mariă. In amintirea desconeririi
Americii de către Columb, în ca
pitala Venezuelei. Caracas, a
fost construită o copie exactă a
caraveiei Santa Maria. Ea „na
vighează" intr-un lac al orașu
lui.

© O POVESTE CU
FLAMINGO. Cunoscutele pă
sări flamingo, cu penaj roz, își
pierd culoarea după mai mult
timp de captivitate. Așa s-a întimplat și intr-o grădină zoolo
gică din Ungaria : frumoasele
pene ale păsărilor au devenit
aproape albe. Administrația gră
dinii zoologice a recurs atunci la
un mijloc original pentru resta
bilirea culorii naturale a păsări
lor : acestora li s-au introdus in
hrană mari cantități de boia de
ardei roșu. După un an de ..tra
tament", penajul păsărilor a re
venit la normal.

© UN Z1MBET PERI
CULOS. Patricia Howard,
crainică la un post de televiziune
din S.U.A., a fost concediată din
pricina... zimbetulul său atrăgă
tor, înfățișării sale pline de ele
gantă. îndepărtarea sa a fost ce
rută insistent de telespectatoare.
„Zimbetul. coafura si manierele
ei îi fac pe soții noștri să vor
bească numai despre Patricia"
— se plingeau femeile în scriso
rile trimise pe adresa postului
de televiziune. Văzînd că lucru
rile pot evolua spre conflicte ne
dorite, dar mai ales spre scăde
rea numărului telespectatorilor,
în rîndui cărora femeile depă
șesc substanțial din punct de
vedere numeric pe bărbați, ad
ministrația s-a grăbit s»o invite
pe Patricia să-și schimbe locul
de muncă.

ONU.

OSLO

„Inițiativa României răspunde unui deziderat
fundamental al vieții internatinnale:
REGLEMENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘNICE
A DIFERENDELOR DINTRE STATE"
Dezbaterile din Comitetul

pentru problemele juridice

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme juri
dice al Adunării Generale a O.N.U. examinează în aceste zile punctul
intitulat „REGLEMENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘNICE A DIFERENDELOR
DINTRE STATE", adus în preocupările Adunării, în 1979, la propunerea
României.
Ampla participare la dezbateri con
rii actelor de recurgere la forță și la
stituie o mărturie evidentă a inte
amenințarea cu forța în relațiile in
resului larg față de această nouă
ternaționale.
Inițiativă românească. în cuvîntul lor,
Prin rezoluția adoptată la sesiunea
reprezentanții unui mare număr de
precedentă a Adunării Generale a
state au subliniat importanța și ac
O.N.U., statele membre au fost soli
citate să prezinte propuneri și su
tualitatea deosebită a acestei iniția
gestii cu privire la conținutul unei
tive, arătind că ea este de natură să
declarații a Adunării Generale refe
contribuie la aplicarea cu consecven
ritoare la reglementarea pașnică a
ță a unuia dintre cele mai importan
diferendelor dintre state. Pentru a
te principii ale dreptului internațio
nal — soluționarea exclusiv prin mij
facilita procesul de elaborare a aces
loace pașnice a diferendelor dintre
tei declarații, delegația română a
state. în condițiile în care omenirea
prezentat la sesiunea de anul trecut
este confruntată cu grave fenomene
un document de lucru pe baza căruia
Comitetul special pentru Carta O.N.U.
de recurgere frecventă la folosirea
și creșterea rolului organizației a pre
forței, la acțiuni militare, solu
zentat Adunării Generale un proiect
ționarea problemelor litigioase prin
de declarație.
tratative, prin mijloace politice paș
în cadrul dezbaterilor, numeroase
nice apare ca singura modalitate
delegații, intre care cele reprezentind
de acțiune corespunzătoare normali
Indonezia,
Noua Zeelandă. Italia.
zării vieții internaționale, promovă
Grecia, Cehoslovacia, R.D.G., Soma
rii destinderii și statornicirii unei
lia, Congo, Kuweit, s-au pronunțat
păci durabile.
pentru elaborarea și adoptarea cit
Exprimînd deosebita satisfacție față
niai curînd a declarației, subliniind
de inițiativa României de a aduce
necesitatea elaborării unui asemenea
o problemă de mare interes în ainstrument internațional, care să con
tenția forumului mondial, reprezen
țină reguli clare, de natură să con
tantul Australiei a apreciat că dezba
tribuie eficient la întărirea mecanis
terile asupra acestui punct pot sti
melor O.N.U. de soluționare prin
mula găsirea de soluții corespunză
mijloace pașnice a diferendelor.
toare unor probleme litigioase exis
In concepția delegației italiene, de
tente sau care ar putea apărea.
exemplu, acest instrument este cu
Pronunțîndu-se în același sens, de
atît mai necesar în circumstanțele
legația Braziliei a relevat că regle
internaționale actuale, cind există pe
mentarea prin mijloace pașnice a di
ricolul ca multe conflicte să se agra
ferendelor are o însemnătate capita
veze și să degenereze in acte grave
lă și că tocmai de aceea în acest do
prin recurgerea la forță.
meniu trebuie să se realizeze noi
Subliniind oportunitatea inițiativei
progrese, printr-o acțiune sincroni
României și a propunerilor ei con
zată a tuturor statelor lumii.
crete privind elaborarea și adoptarea
Delegația Argentinei a apreciat că
unei declarații a Adunării Generale
abordarea acestei probleme este de
in acest domeniu, delegația Somaliei
natură să contribuie la îmbunătă
a arătat că discutarea proiectului
țirea mecanismelor existente și la
acestui important instrument juridic
creșterea eficienței modalităților de
în forumul mondial va înlesni găsirea
soluționare a diferendelor internațio
unor soluții adecvate pentru întărirea
nale, exercitînd o influență pozitivă
și dezvoltarea principiului reglemen
asupra evoluției relațiilor dintre sta
tării pe cale pașnică a diferendelor.
te. asupra climatului internațional.
Reprezentantul Greciei — relevînd
Delegația S.U.A. a subliniat că ini
marea însemnătate â adoptării decla
țiativa României a dat un nou impuls
rației Adunării Generale în acest
examinării de către organizația mon
domeniu — a subliniat că proiectul
dială a principiului reglementării pe
supus dezbaterii constituie o exce
cale pașnică a diferendelor interna
lentă bază de negociere.
ționale, deschizind o nouă perspecti
Delegația congoleză a arătat că în
vă procesului adoptării unor măsuri
zilele noastre se impune să se acțio
adecvate in acest domeniu.
neze cu toată fermitatea pentru solu
In expunerea sa, reprezentantul
ționarea tuturor litigiilor internațio
Marii Britanii a exprimat aprecierea
nale prin mijloace pașnice. In această
deosebită a delegației sale pentru alumină, propunerile României cu pri
bordarea în Adunarea Generală a
vire la elaborarea și adoptarea unei
Q,N.U„ la propunerea României, a
declarații în acest domeniu pot aduce,
uneia dintre problemele cardinale ale
totodată, o contribuție practică la îm
relațiilor internaționale, dovadă a
bunătățirea mecanismelor existente
realismului cu care guvernul român
pentru reglementarea pe cale politică
analizează evoluția proceselor mon
a diferendelor dintre state.
diale și a eforturilor sale de a con
Relevînd că principiul reglementă
tribui la soluționarea problemelor
rii pe cale pașnică a disputelor, în
complexe cu care este confruntată
scris în Carta O.N.U., se cere dezvol
tat în raport cu realitățile vieții in
omenirea. El a făcut cunoscută hotăternaționale. reprezentantul Kuweitu
rirea delegației britanice de a acțio
lui a apreciat că dezbaterea acestei
na pentru finalizarea obiectivelor pe
probleme și a propunerilor cu pri
care inițiativa românească le propune.
vire la adoptarea unei declarații în
Delegația Republicii Togo a primit
materie va permite perfecționarea și
cu satisfacție noua inițiativă a gu
dezvoltarea mijloacelor aflate la dis
vernului român, evidențiind — în de
poziția statelor pentru reglementarea
clarația sa — efectele pozitive ale
litigiilor.
acesteia, in special în privința limită

In preajma apropiatei vizite
a președintelui Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu în Norvegia
Inaugurarea unor expoziții consacrate României
OSLO 7 (Agerpres). — In preajma
apropiatei vizite de stat pe care ur
mează să o efectueze in Norvegia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânul, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, la biblioteca Universită
ții din Oslo a fost deschisă, sub
titlul „România in imagine și text",
o expoziție de carte românească.
De un interes deosebit s-au bucu
rat volumele tovarășului Nicolae
Ceaușescu referitoare la politica in
ternă și externă a României și lu
crările științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena

Ceaușescu — prezentate la loc de
frunte in cadrul expoziției de carte.
A fost inaugurată, de asemenea,
și o expoziție de fotografii „Ves
tigii dacice din Munții Orăștiei".
La vernisaj au luat cuvintul di
rectorul bibliotecii, John Brandrud,
și profesorul Knut Sparre, care au
făcut o prezentare călduroasă a ce
lor două expoziții, subliniind că
acestea se încadrează in seria de
manifestări culturale organizate la
Oslo in intimpinarea vizitei in Nor
vegia a înalților oaspeți români.
Cărțile expuse au fost donate bi
bliotecii universității.

Intilnirea pregătitoare
a reuniunii de la Madrid
România militează pentru găsirea unor soluții unanim
acceptabile
Madridul cunoaște In aceste zile o
intensă activitate politică. Peste pu
țin timp, mai precis la 11 noiem
brie, urmează să-și deschidă aici lu
crările, in conformitate cu hotăririle
adoptate la Belgrad, reuniunea state
lor participante la Conferința pentru
securitate și cooperare in Europa,
chemată să joace un rol important in
stimularea înfăptuirii Actului final
de la Helsinki, in reluarea politicii
de destindere.
La Palatul expozițiilor șt congrese
lor — locul de desfășurare a noului
forum general al statelor europene
— pregătirile tehnice pentru primi
rea delegațiilor celor 35 state parti
cipante au fost încheiate. Nu același
lucru se poate spune insă, din păcate,
și despre pregătirea propriu-zisă a
reuniunii. începută cu peste două
luni in urmă, intilnirea pregătitoare
nu și-a încheiat nici pină in prezent
lucrările. Deși mai sint doar trei zile
pină la deschiderea oficială a re
uniunii general-europene, delegațiile
participante nu au reușit pină acum
să ajungă la un acord în legătură
cu ordinea de zi, modalitățile de or
ganizare și durata viitoarei reuniuni.
Practic, de-a lungul celor două luni
de intense dezbateri, in cadrul intil
nirii s-au manifestat concepții dife
rite in legătură cu modul de organi
zare a viitoarei reuniuni. Unele dele
gații apreciază astfel că reuniunea
de la Madrid trebuie să acorde aten
ția principală evaluării modului de
aplicare a Actului final și să se preo
cupe intr-o măsură mai mică de exa
minarea și adoptarea noilor propuneri
avind drept scop să stimuleze pro
cesul de înfăptuire a securității pe
continent. Alte delegații consideră că
ponderea principală trebuie să revină
adoptării unor asemenea propuneri și
asigurării continuității '.conferinței.
Marea majoritate a țărilor mici și mij
locii, intre care și România, susțin
că întreaga organizare a reuniunii de
la Madrid trebuie subordonată scopu
lui esențial al acesteia — anume obți
nerea de rezultate concrete, de pro
grese in transpunerea in viață a Ac
tului final, in dezvoltarea cooperării
între statele continentului și realiza
rea securității. Tocmai in acest scop,
ele au avansat sugestii și idei de na
tură a oferi soluții de compromis co

respunzătoare intereselor tuturor sta
telor participante.
In mare măsură aceste sugestii iși
găsesc reflectarea in documentul
prezentat in cadrul Intilnirii in
cursul zilei de joi de delegația Sue
diei. In acest document se pre
conizează astfel o repartizare echili
brată a timpului : prima parte a
reuniunii, timp de șase săptămâni,
pină la vacanța de iarnă, ar urma să
fie consacrată evaluării Actului
final ; in partea a doua, de la sfirșitul lunii ianuarie și pină la mijlocul
lunii martie ar urma să fie examinate
noile propuneri și redactat documen
tul final. Documentul subliniază că
reuniunea din capitala Spaniei nu se
va putea incheia fără stabilirea datei
și locului viitoarei reuniuni generaleuropene.
Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române, ambasadorul Ion
Datcu, a evidențiat că, încă din pri
mul moment al intilnirii, România a
militat cu consecvență pentru pregă
tirea temeinică a reuniunii de la Ma
drid, avansînd în acest scop nume
roase sugestii și propuneri de natură
să permită degajarea unui compromis,
corespunzător intereselor tuturor sta
telor. România a încurajat, de aseme
nea, eforturile celorlalte state desti
nate să favorizeze ieșirea din impas
a lucrărilor, rezolvarea problemelor
aflate pe agenda intilnirii, subliniind
in permanență că singura cale prac
tică, eficientă este cea a negocierilor
concrete, a căutării unui compromis
general-acceptabil. în acest cadru,
România — a spus in continuare vor
bitorul — salută inițiativa constructi
vă prezentată de Suedia și apreciază
că, in pofida lacunelor pe care le con
ține, aceasta poate să constituie o
bună bază de discuție pentru găsirea
unei soluții de compromis.
în încheiere, șeful delegației româ
ne a adresat un apel stăruitor tuturor
participanților pentru intensificarea
ritmului lucrărilor intilnirii, pentru
manifestarea clară a voinței lor poli
tice, pentru trecerea la negocieri se
rioase, pe text, pentru ca intilnirea
pregătitoare să-și poată îndeplini
mandatul pină la 11 noiembrie.

Madrid

Radu ADRIAN

Parada militară
și demonstrația oamenilor muncii

Congresul
P. C. din Columbia

MOSCOVA ;

BOGOTA 7 (Agerpres). — La Bo
gota s-au deschis, vineri, lucrările
celui de-al XIII-lea Congres al
Partidului Comunist din Columbia,
în prezența delegaților din întreaga
țară și a reprezentanților unor parti
de comuniste și muncitorești.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ioachim Moga,
membru al Comitetului Central,
prim-adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.
In prima zi a lucrărilor, tovarășul
Jiebe Gilberto Vieira, secretar ge
neral al P.C.C., a prezentat raportul
politic al Comitetului Executiv
Central.
Lucrările congresului continuă.

cu prilejul aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Trimi
sul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 63-a
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, la 7 noiembrie,
la Moscova a avut loc o paradă mi
litară și demonstrația oamenilor
muncii.
In tribuna Mausoleului „V. I. Le
nin", pavoazată
sărbătorește, se
aflau L. I. Brejnev, secretar general
al C C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., alți conducători de partid și
de stat sovietici.
Dmitri Ustinov, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul
apărării al U.R.S.S., a rostit un
cuvînt de salut adresat oaspeților
și participanților la paradă și de
monstrație.
Potrivit tradiției, parada militară a
fost deschisă de reprezentanții aca
demiilor și școlilor militare din

În sprijinul dezvoltării
colaborării între țările

balcanice
BELGRAD 7 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei președintelui Con
stantin Karamanlis în Iugoslavia
subliniază voința celor două țări de
a găsi noi modalități pentru extin
derea cooperării bilaterale în toate
domeniile — transmite agenția Taniug. Pe plan extern, Iugoslavia și
Grecia iși exprimă dorința ca reu
niunea de la Madrid să se desfășoare
intr-un spirit constructiv și să se ob
țină rezultate pozitive, ceea ce va
contribui la consolidarea destinderii
în Europa.
Acordînd o atenție deosebită situa
ției din Balcani, comunicatul relevă
convingerea celor două țări că rela
țiile de bună vecinătate, de bună în
țelegere și prietenie corespund inte
reselor popoarelor din această regiu
ne și constituie o contribuție la cauza
securității și colaborării în Europa,
în spiritul Actului final de la Hel
sinki. Ele se‘pronunță pentru dezvol
tarea continuă a colaborării bilaterale
și multilaterale dintre țările balca
nice, afirmindu-și hotărîrea de a sti
mula orice inițiativă de organizare
a unor reuniuni interbalcanice pe
plan economic și tehnic.
In același context, părțile s-au
pronunțat pentru găsirea unei solu
ții echitabile și trainice a situației din
Cipru, pe calea dialogului intercomunitar, care să asigure independența,
integritatea teritorială, suveranitatea,
unitatea și nealinierea Ciprului.

Raportul prezentat de N. A. Tihonov
la adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpres). — In ra
portul prezentat la adunarea festivă
de la Moscova, consacrată celei de-a
63-a aniversări a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, N. A. Tiho
nov, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a
făcut o amplă trecere in revistă a
semnificației acestui măreț eveniment
în istoria poporului sovietic, a im
portantelor realizări obținute de
U.R.S.S. in anii construcției socia
liste, subliniind că planul la produc
ția industrială pe zece luni a fost
îndeplinit și că, în prezent, Uniunii
Sovietice ii revine o cincime din
producția industrială mondială și
ocupă primul loc in lume la produc
ția de oțel, țiței (inclusiv gaze con
densate), minereu de fier și de mangan, cocs, îngrășăminte minerale,
ciment, locomotive „Diesel" și elec
trice și la alte citeva produse.
în ultimele trei cincinale, a re
levat vorbitorul, pentru dezvoltarea
agriculturii s-au alocat aproape 400
miliarde de ruble în investiții capi
tale, ceea ce a permis întărirea con
siderabilă a bazei tehnico-material.e
și creșterea producției agricole, obținîndu-se un spor important al
producției agricole globale.
După ce a prezentat o serie de date
care oglindesc preocuparea partidu
lui comunist și statului sovietic pen
tru ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, vor
bitorul s-a referit la sarcinile care
stau in fața oamenilor muncii in
noul cincinal, subliniind necesitatea
îndeplinirii integrale a obiectivelor
economice — atît în industrie cit și
în agricultură — îmbunătățirii apro
vizionării populației cu produse ali
mentare și cu bunuri de larg con
sum. Vorbitorul a arătat, apoi, că se
elaborează proiectul direcțiilor fun
damentale ale dezvoltării economice
și sociale a U.R.S.S. in noul cinci
nal și pe o perspectivă mai îndelun
gată și un program alimentar com
plex care să grupeze toate proble
mele dezvoltării, planificării con
ducerii și finanțării agriculturii și
ramurilor industriale ce o deservesc.
Vorbitorul a subliniat, de asemenea,
necesitatea sporirii neîntrerupte a efi
cienței activității economice. El a
reliefat importanta pe care o repre
zintă sporirea rapidă a extracției de
gaze naturale, folosirea mai raționa
lă a tipurilor tradiționale și noi de
energie, crearea și introducerea unor
instalații de înalt randament și eco
nomicoase. a unor tehnologii cu con
sum redus de energie, pentru a asigu
ra o aprovizionare mai stabilă a eco
nomiei naționale cu combustibil și
energie. Socialismul, a declarat vorbi
torul, este societatea in care acționea
ză principiul folosirii raționale, eco
nomicoase. a tuturor resurselor mate
riale. financiare și de muncă. Sarci

AFRICA DE SUD
Intensificarea
măsurilor represive
împotriva populației
de culoare
PRETORIA 7 (Agerpres). — Poli
ția regimului . rasist sud-afriean a in
tervenit cu brutalitate pentru a îm
prăștia pe participanții la manifes
tațiile antiapartheid din orașele New
Brighton și Kwazakele de lingă Port
Elizabeth, rezervate populației de
culoare. După cum relevă agenția
Reuter, intervenția poliției, care a
utilizat arme de foc și bombe lacri
mogene. a provocat moartea a cel
puțin patru persoane și un mare nu
măr de răniți. Surse ale poliției, ci
tate de agenție, au anunțat cu cinism
că vor inăspri și mai mult acțiunile
represive împotriva populației de cu
loare care participă la demonstrații
antirasiale.

DANEMARCA

Chipuri și priveliști
din țara celor 400 de insule
Avionul pare că se prăbușește in
mare. Cind sub aripile lui mai rămîn
doar cîțiva metri de aer, se ivește,
în sfîrșit, uscatul, fîșia de beton a ae
roportului din Copeiîhaga (445 de de
colări și aterizări pe zi). Danemarca
se iscă astfel, din prima clipă, in
tr-un mod spectaculos.
Spectaculoase sint și cele citeva
date generale care o definesc și care
ne sint furnizate de o foaie tipărită
cu titlul „Danemarca in citeva cu
vinte" — cu care ne-am trezit
în mină, încă de la aeroport. Deci :
Danemarca se constituie dintr-o
peninsulă și din 408 (!) insule. E
o țară mică, dar țărmurile ei ma
rine măsoară 7 314 km. Puțin peste,
cinci milioane de locuitori pe o su
prafață de 44 000, de kmp (113 pe
kmp). Unul din cele mai vechi rega
te din Europa (mii de turiști de
pe tot mapamondul vin zilnic
la Helsinghor pentru a se în
ghesui în castelul Kromborg ca să
tragă în piept aerul pe care l-a res
pirat Hamlet, nefericitul print de
Danemarca). Danemarca — pe pri
mul loc in lume ca furnizoare a
Insulinei, a motoarelor pentru nave, a
aparatelor acustice și a radiotelefoanelor. Dar și pe primul loc în lume
la exportul cărnii de porc (renumitul
bacon — rezultatul unor experiențe
de 85 de ani), pe locul al doilea Ia
exportul untului, pe al treilea la ex
portul brînzeturilor. Pe primul plan
în pescuit, industrie alimentară, con
strucții de nave (de la bărci din ma
terial plastic pină la tancuri de
500 000 de tone). Si așa mai departe.
Dar iată, am și intrat în Copen
haga. Centrul vechi ai orașului este
dominat de masiva clădire cu turn
(turnul, desigur, cu ceas, un vestit
ceas astronomic), de un cărămiziu
întunecat, a primăriei. De aici, ca de
pe o placă turnantă, pornesc artere
mari către toate zările orașului. „Cu
ce se mindrește orașul nostru" pare
să spună vocea care, din goana ma
șinii, ne cheamă să privim clădirea
masivă a palatului Cristiansborg.
apoi palatul Amalienborg, clădirea
vechii Burse, Muzeul național, Glyptotheca. Muzeul orașului. Turnul ro
tund, Universitatea, palatul Charlotenborg și Teatrul regal... Istorie.
Orașul iși poartă cu demnitate vesmintul greoi și orgolios al istoriei,
oglindindu-și la tot pasul chipul in
aoele care-1 străbat ; marea pătrunde
adine in inima sa. de mare este le
gat și numele orașului clădit pe vatra
străvechiului port de pescari Havn,

in secolul al 12-lea. Din camera ho
telului privirea cuprinde întreaga pa
noramă a parcului de' distracții Ti
voli, dar parcul e întristat acum, vom
trece zilnic pe lingă porțile lui închise
(stagiunea s-a încheiat în septem
brie).
Timp de o jumătate de oră sîntem
oaspeții primarului, dl. Egon Weide
kamp. Ne vorbește, desigur, despre
Copenhaga și despre problemele sale.
Și astfel căpătăm o imagine mai
exactă, mai vie în același timp, a
acestui oraș cu un aer aparte. Popu
lația orașului crește necontenit, in
tr-un ritm mai rapid decit construcția
de locuințe (încorsetată în cerința
localnicilor de a nu se clinti nimic
din vechile structuri arhitectonice).
O mare parte dintre vîrstnici pără
sesc orașul pentru a se stabili în
împrejurimi, in același timp orașul
înregistrează o „invazie" (este ter
menul folosit de domnul Weidekamp)
a tinerilor veniți aici de pretutindeni
pentru a se bucura de viața sa
dinamică. Nu, nu sint probleme
cu violența („Avem o poliție
foarte activă"), nici cu drogurile
(poliția desfășoară o vînătoare dras
tică a toxicomanilor). Copenhaga este,
în același timp, o considerabilă forță
economică. In oraș și în regiunea sa
funcționează 1 467 de întreprinderi
(adică 21 la sută din întreprinderile
țării) cu 100 188 de angajați (25 la
sută din numărul total al angajaților
din Danemarca). Pentru că orașul nu
Ie mai permitea extinderea. între
prinderile s-au mutat in împrejurimi
(„De aici, probleme complicate cu
transportul", ne comunică primarul).
Domnul Egon Weidekamp face o
pauză și ne spune apoi, pe un ton
amical, că domnia sa este un prieten
al orașului București. A mai fost la
București, și va merge acolo din nou,
pentru două zile, ca invitat al
primarului din capitala României
(între timp, pină la publicarea aces
tor rinduri, a și fost la București, a
fost primit și de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu). „Am prieteni
la București, sper să am prilejul să-i
revăd. Bucureștiul e un oraș cu o
mare activitate. în ultimii 25 de ani
ați construit numeroase cartiere noi,
condițiile de viață s-au schimbat
mult, eu cunosc și condițiile din tre
cut și, judecind prin comparație,
Bucureștiul de azi este altceva".
Răsfoim acum un album cu imagini
din Copenhaga. Superbe priveliști !
Numai un foarte bun fotograf care-și

iubește orașul știe să-1 vadă și să-1
înfățișeze astfel. O fotografie albnegru reprezintă o masă de munci
tori la o întrunire. Da, muncitorii
sint aceiași, pretutindeni. Chipuri
energice, înfățișări și atitudini trădind
forța muncii. Unde am mai văzut
aceste chipuri? Le-am văzut in pele
patru unități economice pe care
le-am vizitat în împrejurimile capi
talei daneze. La una din uzinele fir
mei „Atlas", la alta aparținînd firmei
„DISA", la fabrica de prelucrare a
laptelui „Nordsjellands Mejeri" sau
poate la ferma experimentală zooteh
nică „Trollesminde"...
I-am văzut muncind cu atenție șl
migală, preocupați de cite un amă
nunt, la mașinile pe care le mane
vrau, la instalațiile care se nășteau
din munca lor. Reprezentanții firmei
„Atlas", care ne-au primit cu o deo
sebită ospitalitate, ne-au vorbit cu
multă mîndrie despre înalta ți
nută tehnică a produselor lor.
Firma produce și livrează in toată
lumea echipamente frigorifice și de
congelare, instalații de abatoare pen
tru tratamentul cărnii și a subprodu
selor sale, instalații pentru prelucra
rea peștelui, instalații de liofilizare,
de uscare industrială a alimentelor,
instalații de condiționare a aerului
sau de desalinizare a apei marine ;
multe dintre aceste echipamente fiind
destinate navelor maritime. Ingenioa
se, supertehnice ; am întîrziat, de
exemplu, citeva minute in fața unor
instalații de desalinizare a apei pen
tru vapoare. Ele fac inutile marile
rezervoare de apă potabilă, ocupă loc
puțin și folosesc reziduurile de
energie ale motoarelor navei. NI s-a
vorbit mult despre colaborarea cu
întreprinderi românești, în special
cu „NAVIMPEX", în mod curent cu
Șantierul naval din Galați. O cola
borare care durează de mulți ani, cu
valori apreciabile, cu dorința și cu
demersuri reciproce de sporire a
acestor valori. Dl. Lars Vejlstrup, di
rector, tocmai se întorsese de Ia
București, firma „Atlas" participase
la Tirgul internațional. Și, deci, in
uzină, timp de o oră. mergind printre
aleile înguste dintre mașini, am
văzut cum se nasc produsele firmei
„Atlas", din strădania, din mîinile
de aur ale muncitorului danez.
Și tot astfel la „DISA". Era doar
una dintre uzinele „DISA", tocmai
aceea care produce una dintre cele
mai prestigioase mașini ale firmei,
denumită „Disamatic" și destinată

Moscova, cărora le-au urmat unități
de infanterie motorizată, de artile
rie, marină. aviație, tancuri, ale
trupelor de rachete.
După parada militară a avut loc
demonstrația sportivilor și a oameni^
lor muncii care, prin care alegorice
și grafice, au prezentat succesele im
portante cu care clasa muncitoare,
țărănimea colhoznică, popoarele Uniu
nii Sovietice au întimpinat marea
sărbătoare.
In aceeași zi, guvernul sovietic a
oferit, la Palatul Congreselor, o re
cepție, la care au participat condu
cători de partid și de stat, deputați,
reprezentanți ai oamenilor muncii,
oameni de știință și cultură, coman
danți militați sovietici, șefi de mi
siuni diplomatice, ziariști,
A luat cuvintul L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

Proteste împotriva
a

regimului

na generală este sporirea substanția
lă a producției și Îmbunătățirea cali
tății produselor prin introducerea pe
scară largă a realizărilor științei și
tehnicii, a experienței înaintate, prin
folosirea eficientă a capacităților de
producție existente. Interesele econo
mice ale societății, cerințele moralei
comuniste, sentimentele patriotice ale
oamenilor sovietici riu permit o îm
păcare cu psihologia risipei.
Vorbitorul s-a referit apoi pe larg
Ia rolul partidului comunist ca forță
conducătoare a societății sovietice, la
rolul sovietelor, sindicatelor și comsomolului în îndeplinirea sarcinilor
care trebuie rezolvate de poporul so
vietic. EI a subliniat că in prezent se
înfăptuiește în U.R.S.S. un sistem de
măsuri vizînd îmbunătățirea planifi
cării și perfecționarea structurii orga
nizatorice a conducerii, creșterea ro
lului pîrghiilor economice și stimu
lentelor în interesul accelerării pro
gresului tehnico-științific. folosirii ra
ționale a resurselor, obținerii unor
importante rezultate finale în produc
ție pentru a se înfăptui in anii ’80
trecerea economiei De făgașul dezvol
tării intensive. Vorbitorul a relevat in
continuare importanta campaniei de
pregătire a Congresului al XXVI-lea
al P.C.U.S. și a întrecerii socialiste
în cinstea congresului.
în capitolul rezervat situației inter
naționale actuale, N. A. Tihonov a
subliniat că, in actuala situație inter
națională complexă. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și guvernul sovietic
promovează linia de pace și destin
dere, pentru asigurarea vieții pașnice
a oamenilor sovietici. în ce privește
relațiile U.R.S.S. cu S.U.A., ca și
relațiile cu oricare altă tară ce apar
ține altui sistem social, a spus vorbi
torul, ele se pot întemeia numai flk»
baza egalității, neamestecului in tre
burile interne, neaducerii de daune
securității celuilalt. Ne pronunțăm,
a arătat ei, pentru dezvoltarea cola
borării reciproc avantajoase cu
S.U.A., în interesul popoarelor sovie
tice și american, al destinderii și
menținerii păcii.
Noi considerăm, a continuat N. A.
Tihonov, că nu există probleme in
ternaționale care să nu poată fi re
zolvate pe calea negocierilor, în con
dițiile respectării intereselor re
ciproce. Uniunea Sovietică este gata
să ajungă la un acord in privința re
ducerii sau interzicerii oricărei arme
și, în primul rind, a celei nucleare, in
privința preîntîmpinării producției de
noi tipuri și sțsteme de arme de ex
terminare în masă. Sîntem gata, a
spus vorbitorul, să ne aducem aportul
«instructiv Ia asigurarea succesului
viitoarei întilniri de la Madrid a re
prezentanților țărilor participante la
conferința general-europeană. care
poate deschide calea spre o conferin
ță pentru dezangajare militară și
dezarmare in Europa.

politicii

de
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Seul

Demonstrație studențească reprimată cu brutalitate
de poliție

In centrul orașului Copenhaga, turnul cu ceas al primăriei
turnării automate a pieselor din
fontă. Turnătorie automată, acesta ar
fi. termenul mai exact. O mașină
care face automat și cu un randament
incredibil tot ce se face intr-o tur
nătorie clasică. O singură asemenea
mașină poate să toarne într-o oră
(pregătind automat și formele nece
sare) pină la 360 de piese, cum ar fi.
blocul motor pentru automobile. 90 la
sută din automobilele care circulă
azi în lume au blocuri motor turnate
cu mașini „Disamatic". 25 de aseme
nea mașini pot asigura blocurile mo
tor pentru întreaga producție mon
dială de automobile. Trei mașini
„Disamatic" se află și în România și
se pare că una dintre ele este chiar
foarte bine folosită la Vlăhița, toarnă
carcase pentru motoare electrice. Și
iată, ni se oferă și un mic spectacol:
simularea funcționării unei asemenea
mașini (un exemplar aflat la testare
și destinat, se pare, firmei franceze
„Renault"). Cei doi muncitori de lingă
ea apasă pe un buton, mașina se
pune in mișcare, e formidabilă, in
tr-adevăr, dar, dintr-odată, se opreș
te ; un semnal de alarmă... A, nu,
nu s-a întimplat nimic, cei doi au
simulat o defecțiune. în asemenea
cazuri mașina se oprește și automat
este 'indicat locul avariei... Cei doi

ne privesc surîzind, amuzați de mica
lor șotie, dar e și surisul mîndriei...
Surisul muncitorului danez.
Firma „DISA" și chiar această
uzină se pregătesc pentru un
eveniment pe care-1 consideră
memorabil pentru istoria lor : vi
zita președintelui României, Nicolae
Ceaușescu. Chiar în acești termeni ni
s-a vorbit : eveniment memorabil.
„Sintem mindri că președintele
Ceaușescu vizitează o uzină daneză,
și anume pe a noastră. E un prilej
pentru și mai strinse relații cu
România". în vizita oficială pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o va face în Danemarca în prima ju
mătate a lunii noiembrie
va
străbate spațiile de producție ale
uzinei „DISA", ca și alte locuri, și
despre acest fapt ni s-a vorbit mult
in Danemarca. Despre atmosfera din
preajma acestei vizite vom mal
vorbi. Deocamdată, încă un singur
amănunt : pe cind. seara, ședeam la
masă, o pereche daneză ne-a auzit,
probabil, vorbind, a înțeles că sintem
români și atunci el i s-a adresat ei,
pe tonul comunicării unei vești im
portante : „Ai auzit ? Președintele
Ceaușescu vine la Copenhaga!".

SEUL 7 (Agerpres). — Peste 4 000
de studenți de la Universitatea Sungkyonkwan, din Seul, s?au reunit, in
incinta centrului universitar, pentru
a-și exprima protestul împotriva
politicii antipopulare'duse de guver
nul dictatorial al lui Chun Du Hwan.
Studenții au . răspindit manifeste în
care cereau eliberarea tuturor per

soanelor arestate din considerente
politice și reluarea imediată a cursu
rilor la institutele de invățămint su
perior, închise de autorități pentru a
împiedica
demonstrațiile tinerilor.
Detașamente de poliție au intervenit
cu brutalitate împotriva demonstran
ților, efectuind arestări.

LA ROMA s-au încheiat lucrări• le plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Italian, in ca
drul căreia au fost analizate inițiaI tlvele comuniștilor italieni in ve
derea
soluționării ' problemelor
t stringente care stau in fata țării.
Participanții la plenară au dezbă' tut, de asemenea, probleme legate
, de relațiile dintre diferitele partide
politice din Italia, precutn și proI bleme internaționale actuale. în în
cheierea dezbaterilor a rostit o cuI vintare Enrico Berlinguer, secretar
general al P.C.I.

LA PARIS a avut loc o plenară
a Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. Cu acest
prilej, au fost discutate propune-,
rile în domeniile social, economic
și politic pe care le va prezenta
opiniei publice Georges Marchais,
candidatul P.C.F. la alegerile prezidențiale, care vor avea loc in primăvara anului 1981.
VICTIME ALE TERORISMULUI.
Un membru al poliției naționale
spaniole și un civil au fost uciși intr-un atentat la Eibar, oraș indus
trial situat ia 90 km de San Sebastian, in provincia bască Guipuzcoa,
relatează agențiile France Presse și
Reuter. Cu acest atentat, numărul
persoanelor ucise de teroriști in
Spania, îndeosebi în Țara Bascilor,
a crescut la 119. de la începutul anului în curs, menționează agenția.

CONFERINȚA. Reprezentanții a
25 de state membre ale ConferinI ței islamice au aprobat, la Ankara,
un plan de acțiune pentru promoIvarea cooperării economice și co
merciale in cadrul acestei organi
zații. Planul recomandă modalităI țile de dezvoltare a tuturor dome
niilor colaborării.

.
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BANCA FEDERALA VEST-GERMANA a anunțat că pe primele
nouă -luni ale anului curent balanța
de plăți a țării a înregistrat un deficit de 24,5 miliarde mărci. Exce
dentul comercial din aceeași pe
rioadă, însumînd 7,6 miliarde mărci,
n-a putut compensa soldurile ne
gative din balanța serviciilor și cea
a transferurilor, care s-au ridicat la
13,7 și, respectiv, 18,4 miliarde
mărci.

IARNA TIMPURIE ÎN ANGLIA.
Iarna a apărut vineri dimineața și
la Londra cu principalele ei carac
teristici : căderi de zăpadă și temparaturi joase. Este pentru prima
dată in ultimii 14 ani cind zăpada
apare atit de devreme in Anglia.
Mercurul termometrului a scăzut
brusc spre zero grade. Asociația
automobilîștilor a declarat că aspectul traficului rutier amintește mai
degrabă mijlocul lunii ianuarie decit
prima decadă a lui noiembrie.

Mihai CARANFIL
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