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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat împreună cu specialiști din agricultură

și din industria construcțiilor de mașini noi tipuri
de combine multifuncționale pentru creșterea gradului

de mecanizare a lucrărilor de recoltare a porumbului

£■

In cursul dimineții de marți,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, a analizat
împreună cu specialiști din agri
cultură și din industria construc
țiilor de mașini noile tipuri de
combine multifuncționale, care
asigură creșterea gradului de
mecanizare a lucrărilor de recol
tare a porumbului in știuleți și
perfecționarea sistemei de ma
șini destinate acestor lucrări de
bază pentru agricultura noastră..
Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, a fost
însoțit in timpul acestei analize
efectuate in lanurile de porumb
ale cooperativei agricole de pro
ducție Movilița, din județul Ilfov,
de tovarășii Gheorghe Oprea,
Nicolae Giosan, Marin Vasile,
Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul
agriculturii și industriei alimen
tare, Gheorghe Petrescu, minis
tru secretar de stat la Ministerul
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, cercetători, specialiști și
proiectanți din ministerele și in
stitutele de resort.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost prezentate patru variante noi de combine ; ele au fost
realizate prin dezvoltarea și per
fecționarea actualei combine agri
cole de recoltat porumb pe patru
rînduri, aflată deja în fabricație de
serie la întreprinderea „Semănătoarea“ din Capitală. Ministrul agriculturii și industriei alimentare
e raportat secretarului -general al
partidului modul cum s-au înfăp
tuit indicațiile date cu prilejul vi
zitei de lucru la C.A.P. Gîrbovi,
județul Ilfov, precum și cu ocazia
întîlnirilor din acest an cu specia
liști din cercetare și proiectare și
din întreprinderile constructoare
de mașini agricole, felul în care
au fost rezolvate sarcinile privind
construcția unor combine auto
propulsate multifuncționale, capa
bile să execute întregul complex de
lucrări de recoltare integrală a po
rumbului, să sporească productivi
tatea muncii și șă reducă cheltu
ielile de recoltare.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a fost prezentată, în procesul de
producție, combina universală C-16
pentru recoltat porumb și cereale
pe 8 rînduri. Această combină are
o mare productivitate, asigurînd vi
teze și capacități sporite de recoltare.
In continuare, a fost urmărită,
la lucru, o altă combină, nouă,
autopropulsată, care reprezintă o
perfecționare a combinei de cereale
C-14, adaptată acum și pentru re
coltarea porumbului pe șase rîn
duri.
A fost urmărită apoi la lucru
noua combină autopropulsată de
recoltat porumb pe șase rînduri,
care colectează știuleții într-un
buncăr special, basculîndu-i într-o

PROGRAMUL PARTIDULUI
PROGRAMUL ÎNTREGULUI POPOR,
certitudinea progresului și civilizației

noastre socialiste
Fila desprinsă azi din calendar
anunță împlinirea unui an de la
desfășurarea unui grandios eveni
ment politic — Congresul al Xll-lea
al Partidului Comunist Român, ce
va rămîne înscris în istorie drept
Congresul unor hotărîri „de uriașă
Însemnătate pentru mersul înainte
■ 1 patriei, pentru destinele Româ
niei socialiste", Congresul care, în
tr-o linie de firească continuitate
cu congresele anterioare ale parti
dului, a deschis drum larg spre o
nouă etapă, superioară, în înfăp
tuirea Programului partidului, în
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si de
înaintare a Româ
niei spre comu
nism.
încă din primul
paragraf al Ra
portului Comite
tului Central, se
cretarul general
al partidului pre
ciza înalta meni
re a Congresului
„de a stabili linia
politică generală
și orientările fun
damentale
ale
dezvoltării socie
tății noastre în
următoarea etapă,
ale ridicării pe o
treaptă calitativ
nouă a planifică
rii și conducerii
științifice a vieții
economico-sociale,
ale dezvoltării de
mocrației socia
liste și înfăptuirii
neabătute a Pro
gramului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism".
Sînt viu păstrate în memoria țării
și a poporului întreg acele zile ale
Congresului al Xll-lea — Congre
sul unui strălucit bilanț de înfăp
tuiri și al unor cutezătoare planuri
de viitor, cind tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat în fata co
muniștilor, a întregii națiuni Rapor
tul Comitetului Central al partidu
lui — rod al experienței partidului nostru în edificarea societății
socialiste, al' gîndirii
- —
novatoare,
științifice, contribuție
. de
___ seamă
_____ la
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare, mărturie a abordării
complexe a realității economico-so
ciale și adoptării unor soluții origi
nale, izvorînd din necesitățile și po
sibilitățile reale ale țării, menite să
asigure înscrierea României în rîndul țărilor cu nivel mediu de dez
voltare economică.
Unanimitatea cu care comuniștii,
poporul în totalitatea sa au pri
mit orientările stabilite prin Raport,
celelalte documente adoptate de
Congres exprimă gradul înalt al
pregătirii politice și civice la care a
ajuns națiunea noastră. înțelegerea
adincă a faptului că politica parti
dului se identifică cu aspirațiile po
porului.
O înălțătoare mărturie a unității
de gindire. de simțire și de voință
a comuniștilor și întregului popor,
^jviu manifestate în timpul Congresu-

lui, a constituit momentul realegerii
în fruntea partidului a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, comunistul ce
întruchipează cele mai nobile idea
luri de libertate, pace și progres ale
poporului român, chezășuind conti
nuitatea unei politici interne și ex
terne puse în slujba poporului, a
cauzei socialismului. Această uni
tate indisolubilă dintre partid și
popor inspiră un profund sentiment
de mîndrie și încredere în viitor,
dă certa garanție că marile proiec
te ale partidului vor căpăta neintirziat conturul ferm al faptelor
mărețe.
Privind acum în urmă, după un

al Partidului
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remorcă tractată în paralel, lateral, și balotînd cocenii cu o presă
specială anexată la mașină.
Apreciind concepția noului agregat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
făcut recomandarea să fie dotată
și cu un culegător special de
boabe, pentru a se evita pierderile
constatate pe timpul funcționării.
S-a prezentat, în continuare, un
alt tip de combină autopropulsată
de recoltat porumb, pe șase rînduri, în care se regăsesc modifică
rile constructive indicate de secre
tarul general al partidului pe linia
dotării agriculturii cu mașini și
utilaje multifuncționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
examinat cu insistență, cu deose
bită atenție, noile tipuri de com
bine prezentate și a apreciat efor
turile specialiștilor, ale oamenilor
muncii din sectoarele de concepție
și producție consacrate perfecțio
nării utilajelor de recoltat porumb
prezentate cu acest prilej.
Secretarul general al partidului
a apreciat însă că există posibili
tăți de îmbunătățire constructivă a
acestor mașini și a cerut specia-

liștilor să analizeze posibilitatea
realizării unei combine de mare
capacitate de recoltat porumb, care
să poată fi folosită și pentru re
coltarea griului. Aceasta va trebui
ca, odată cu depănușarea știuleților, să recolteze și tulpinile tocate,
știuleții urmînd a fi descărcați în
mijloace de transport dintr-un
buncăr montat pe combină. De ase
menea, s-a cerut ca această com
bină să poată tracta și mașina de
adunat și căpițat, pentru a se
putea asigura, la o singură trecere
prin lanurile de porumb, efectua
rea tuturor operațiunilor. S-a in
dicat, totodată, ca noile tipuri de
combine să fie dotate cu un motor
de putere corespunzătoare execută
rii tuturor acestor operațiuni.
în acest scop, secretarul general
al partidului a cerut să se consti
tuie colective mixte de specialiști
din Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, pentru ca împreună să lucreze
la realizarea în cel mai scurt timp
a soluțiilor discutate, pentru fabri-

carea unei combine moderne, de
mare capacitate, care să asigure
cea mai bună variantă pentru sis
tema de mașini destinate recoltă
rii porumbului și cerealelor.
Toți cei prezenți au urmărit cu
deosebită atenție indicațiile și ob
servațiile secretarului general al
partidului, izvorîte, ca de fiecare
dată, din preocuparea constantă a
conducerii partidului și statului
nostru pentru modernizarea conti
nuă a bazei tehnice a agriculturii
noastre, pentru înfăptuirea în cele
mai bune condiții a sarcinilor re
ieșite din programul de dezvoltare
multilaterală a țării, de ridicare
continuă a nivelului material și
spiritual al întregului popor.
Cadrele de conducere din minis
terele de resort, specialiștii pre
zenți au asigurat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că vor acționa
în continuare cu maximă operati
vitate pentru concretizarea indica- ,
țiilor date și vor depune toată pri
ceperea și efortul pentru realizarea
combinelor modernizate.

an de la Congres, putem spune cu
profundă satisfacție că orientările
sale își găsesc materializare în' ab
solut toate domeniile vieții sociale.
Faptele de zi cu zi din acest an do
vedesc că hotăririle Congresului al
Xll-lea s-au integrat organic în
gândul ți acțiunea milioanelor de
constructori ai socialismului, au de
venit cauza scumpă a întregului po
por. învingînd multiple greutăți,
printr-o exemplară concentrare de
energie și voință, sub înrîurirea
marilor perspective deschise de
Congres, poporul român a adăugat
la zestrea țării noi și însemnate
realizări. Cu deplin temei se poate
spune că nu există domeniu de ac
tivitate — fie el din sfera producției materiale sau a vieții spirituale
~ în care hotăririle Congresului să
nu fi generat o puternică eferves
cență creatoare. o intensificare a
energiilor. pentru a pune mai pu
ternic în valoare toate resursele
societății noastre, de a găsi căile
și modalitățile cele mai adecvate
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor sarcinilor stabilite. Oare ce
ar putea evoca mai edificator
această fecundă stare de spirit decît faptul că pînă la acest ceas co
lectivele de muncă din 28 de ju
dețe ale țării, multe dintre ele cu
pondere importantă în dezvoltarea
economică, între care și Capitala, au
raportat îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal la produc
ția globală industrială ?

Anul cane a trecut de la Congref
a reliefat, deosebit de puternic, per
severenta, dinamismul, fermitatea
cu care partidul, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au acționat și acționează pentru
realizarea tuturor obiectivelor șl
sarcinilor stabilite. Momente de re
ferință, cu profund ecou în viata
tării, au înscris în acest răstimp
numeroasele vizite de lucru ale se
cretarului general al partidului în
județele țării, în unitățile economi
ce, întîlnirile și discuțiile purtate cu
specialiști, cu cele mal diverse cate
gorii de oameni ai muncii. Cuvîntările sale bogate
în idei și indicații
practice, formula
te cu aceste pri
lejuri, au dus mai
departe, au deta
liat și precizat
orientările Con
gresului al xnlea in domeniul
dezvoltării econo
mice, al organiză
rii șl conducerii
vieții sociale, al
activității ideolo
gice și culturaleducative, dovedindu-se de o covirșitoare însem
nătate
pentru
progresul operei
de construcție so
cialistă.
In bilanțul anu
lui care a trecut
de la Congres se
înscriu la loc de
frunte acțiunile
întreprinse, in spi
ritul orientărilor Congresului, in do
meniul vieții economice, acțiuni
avînd drept scop remodelarea struc
turii economiei naționale prin dez
voltarea prioritară a ramurilor da
înaltă tehnicitate, care valorifică su
perior resursele materiale și energetioe ale țării, extinderea puterni
că a industriei mici, intensificarea
cercetării geologice în perspectiva
realizării, pină la sfîrșitul acestui
deceniu, a independenței țării noas
tre din punct de vedere al combus
tibilului și energiei.
Preocuparea partidului pentru
trecerea la o nouă calitate — obiec
tiv esențial stabilit de Congresul
al Xll-lea — este evidențiată de
orientarea fermă spre aplicarea
noului mecanism economico-financiar, ce și-a dovedit pe deplin vir
tuțile ca instrument eficient de
mobilizare a eforturilor oamenilor
muncii, de implicare a fiecăruia în
soluționarea tuturor problemelor pe
care le ridică buntil mers al pro
ducției. Apare evident din toate
acestea că Congresul al Xll-lea a
determinat un mai profund realism
în abordarea problemelor dezvoltă
rii economico-sociale, adoptarea
unor soluții corespunzătoare posibi
lităților și necesităților actuale. El
a contribuit esențialmente la adîncirea convingerii generale că pro-

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNCREDEREA OAMENILOR
cea mai de preț recolta dintr-o
cooperativa a recoltelor bogate
A
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tovarășului
Nicolae Ceaușescu
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...Ședința fusese convocată pentru
ora 19,30. A început fără întirziere,
iar la ora 19,55 s-a încheiat. Pe or
dinea de zi erau înscrise probleme le
gate de hrana animalelor pe timpul
iernii. Mai intîi au vorbit Ion Drăcșan, Marin Mehedințu, Ion Pîngă,
Petre Rădulescu. Fiecare și-a expri
mat punctul de vedere pe scurt, fără
vorbe în plus, dar cu claritate și cu
. certă competentă profesională. Apoi
a luat cuvîntul președintele coopera
tivei agricole de producție. Marin
Nedea. Un cuvînt concret și la obiect.
Au fost adoptate măsuri, au fost sta
bilite responsabilități și termene pre
cise de îndeplinire. Totul, în numai
25 de minute.
Se spune că stilul este omul. Coo
peratorii din Purani cunosc din pro
prie experiență adevărul aoestei bu
tade. Stilul de
lucru ' ce le este
acum propriu, do
minat de esențe
cum sînt faptul
concret, eficiența
maximă, ei îl da
torează actualului
lor
președinte.
„Omul acesta —
îl citez pe secre
tarul Comitetului
județean de partid Teleorman,
Gheorghe Olteanu — este dotat cu
simțul eficacității. Are un adevărat
cult pentru randamentul timpului'*.
O intîmplare petrecută cu ani în
urmă l-a făcut pentru totdeauna
dușmanul celor ce irosesc în activi
tăți inutile atît timpul lor, cit și pe
al altora. Era vicepreședinte al Uniu
nii județene a cooperativelor agri
cole de producție. Intr-o seară, pe
neașteptate,, căzuse un ger aspru. A
fost convocat la sediu. De pe teren.
Se aflau acolo și alți activiști care
răspundeau de agricultură la nivelul
județului. Li s-a spus că trebuie să
participe la redactarea unei... note
telefonice. Adică a unor instrucțiuni
care, a doua zi, ar fi urmat să fie
transmise în unități. Au lucrat toată
noaptea. Textul a fost refăcut și iar
refăcut. Au pus ultimul punct abia
dimineața, la ora începerii progra
mului. Primul secretar al comitetu
lui județean de partid, căruia i s-a
prezentat textul spre aprobare, a în
trebat cu nedumerire : ..Cine are ne
voie de aceste instrucțiuni ? Eu încă
de aseară, cînd am văzut că vremea
se înăsprește, am luat legătura cu
unitățile agricole și le-am cerut să
treacă la acțiune. Acum plec să văd
ce s-a făcut. Vă cer să procedați la
fel". Marin Nedea s-a bucurat pen
tru lecția pe care au primit-o iniția
torii acelui act birocratic. Totodată,
și-a făgăduit să desprindă si pentru
el învățăminte din această întîmplare. Și să nu le uite niciodată.
Așadar, Marin Nedea a fost vice
președinte al U.J.C.A.P. Teleorman.
Cum a ajuns președinte la C.A.P. Pu
rani ? Ce l-a determinat să pără
sească funcția, locuința de la oraș șl
să se stabilească Intr-un sat ? Afla-

sem, la comitetul județean de partid,
că transferul s-a făcut ca urmare a
cererii lui. Mai precis, ca urmare a
repetatelor lui insistente. Ce ne spu
ne el acum ?
— Ț°tul a pornit de la convingerea
mea intimă că aici, în Teleorman,
recoltele pot fi mai bogate. Dar în
discuțiile mele, pe această temă, cu
președinții cooperativelor agricole de
producție mă loveam, deseori, de
neîncrederea lui... Ilie Moromete, care
îi caracterizează pe o parte din ță
ranii din părțile noastre. Lor le stă
mereu pe buze întrebarea : „Pe ce
te bazezi ?“ Nici un argument nu
poate fi însă mai convingător dectt
fapta. Mi-am spus că un om. un
comunist nu s-a născut pentru a fi
legat de un scaun. Așa că am cerut
să mi se încredințeze conducerea
cooperativei agri
cole de producție
cu cele mai slabe
rezultate din ju
deț. Unii au cre
zut că glumesc.
Alții — că fac de
clarații demago
gice. Le-am amintit și eu ver
surile lui Gorki :
„Nebunii cei în
drăzneți / Fac înțelepciunea acestei
vieți". Și am plecat să lucrez la
C.A.P. Purani.
Oamenii din Purani își amintesc cu
jenă de acele zile de început ale co
laborării cu actualul președinte. Coo
perativa agricolă de producție din lo
calitate era „cenușăreasa județului".
Din 1950, cînd a luat ființă, și pînă
în 1971 s-a situat, an de an, cu „per
severență", pe ultimul loc. Dăinuia o
prejudecată : că aici păminturile sînt
sărace. Deseori se aducea, ca ultim
argument, faptul că pe vremuri fetele
care aveau loturi în zona comunei se
măritau greu. Adevăratele cauze s-au
dovedit insă a fi cu totul altele. Forța
de muncă era folosită la intîmplare.
Se formase un cerc vicios : sătenii
nu-și iubeau cooperativa pentru că
producea puțin și nu le asigura bu
năstarea ; dar producțiile mici se da
torau tocmai faptului că ei munceau
fără dragoste, fără tragere de inimă.
Marin Nedea a înțeles repede cum
stau lucrurile. Și a declarat un ade
vărat război tuturor mentalităților
dăunătoare pe care le-a întîlnit aici.
A riscat și a pierdut numeroase bă
tălii., De multe ori cooperatorii se as
cundeau cind președintele le batea
in poartă să-i cheme la muncă. Alte
ori promiteau că vor ieși la cimp,
dar... uitau să-și respecte promisiu
nea. Nu și-a pierdut răbdarea. Știa
bine cit de grea este activitatea cu
oamenii. Și mai știa că, in această
muncă tenace, la rezultate bune nu
ajunge decit cine lucrează cu min
tea, dar și cu inima. Mai intîi și-a
atras de partea lui oamenii de nă-
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OTELUL DE TIRGOVIȘTE: BUN, DAR ÎNCĂ SCUMP!
Zi de zi. intrind pe poarta Combi
natului de oțeluri speciale din Tirgo
viște. muncitorii iși opresc privirea
pe un mare panou pe care scrie :
„Otelari ! Prin rebutarea unei șarje
de otel rapid producem pagube com
binatului in valoare de 350 000 lei,
sumă cu care s-ar putea construi 3
apartamente confort I“. Iată o legă
tură destul de convingătoare intre
otel și locuința noastră : iată impli
cațiile directe pe care le pot avea
neglijentele in producție asupra
posibilităților de îmbunătățire a
condițiilor de trai. Firește, impor
tant este ca ace-t calcul să aibă
ecoul dorit in conștiința fiecărui
muncitor, a fiecărui specialist.
...Se împlinesc in curind. la 14 de
cembrie. șapte ani de cînd a început
să producă primul cuptor electric.
Ce înseamnă azi C.O.S. Tirgoviște
pentru producția de oțel a _ țării?
Aici se realizează in prezent intreaga producție națională de bandă
electrotehnică și oțeluri pentru
arcuri rotunde, circa 80 ia sută din
producția de oțeluri pentru scule,
30 Ia sută din producția de oțeluri
pentru rulmenți ș.a. Eforturile financiare și materiale cu totul deo
sebite făcute pentru înălțarea, acestui
mare obiectiv industrial, dotat cu
utilaje și instalații dintre cele mai
moderne, in valoare de cîteva mili
arde de lei. se dovedesc pe deplin
justificate. Totodată, prin construirea
acestui mare obiectiv industrial s-au
creat mii de noi locuri de muncă.
Firesc este insă ca fondurile in
vestite de societate pentru înălțarea
acestei adevărate cetăți a oțelului să
fie recuperate cit mai repede. Știm
bine că nu există un sac fără fund
care să alimenteze la nesfîrșit pro
grame de investiții, fără ca fondurile
cheltuite să fie recuperate intr-o
perioadă cit mai scurtă de timp. De
altfel. potrivit principiilor noului
mecanism economico-financiar. înseși
extinderea și modernizarea in con
tinuare a combinatului sînt condi
ționate de asigurarea din beneficii a
fondurilor proprii de dezvoltare. Este
obligatoriu deci ca producția de oțel
să fie realizată in condițiile uhei
înalte eficiente, ale unei rentabilități
ridicate. Care este situația din acest
punct de vedere la combinatul din
Tirgoviște ?
Potrivit planului. în acest an trebuie să se obțină beneficii în valoaie de cîteva zeci de milioane de
lei. Iată insă că. după trei trimestre,
in loc de beneficii se înregistrează
o pierdere de aproape 1,2 milioane
lei.
— Și totuși, activitatea propriuZisă de producție este rentabilă.
susține tovarășul Alexe Bondoc,
eontabilul-șef al combinatului.
— Nu înțelegem. Cum este renta
bilă producția, din moment ce nu se
realizează beneficii, ci pierderi?
— Luind in calcul numai cheltuie
lile care se fac pentru activitatea
productivă rezultă că la fiecare o mie
de lei producție-marfă se obțin 6 lei
beneficii. Aceste beneficii nu se re
găsesc insă in bilanț, deoarece in
condițiile noului mecanism econo
mico-financiar pierderile înregistrate
în anii 1978 și 1979 nu au fost aco
perite de la buget și. în consecință,
am fost nevoiti să apelăm la cre
dite. Numai pentru aces-te credite
am plătit in acest an 10 milioane lei
dobînzi, sumă care a influențat ne
gativ rezultatele financiare pe an
samblul combinatului.
— Totuși, tovarășe contabil-sef.
nerealizarea planului de beneficii
este determinată de neajunsurile ma
nifestate in producție in acest an.
Asa. de pilda, s-au depășit consu
murile specifice la o serie de ma
teriale, s-au plătit locații de peste
un milion de lei pentru imobilizarea
unor vagoane șt altele.
— Dacă intrăm in toate amănun
tele...
...Să fie. oare, toate acestea niște
„amănunte" ? Practic, contabilul-șef
pledează pentru ca bugetul statului
să suporte pierderile înregistrate in
ultimii doi ani de combinat, iar noul
mecanism economico-financiar să se
aplice numai cind se vor obține re
zultate pozitive (?!). Și cu atit mai
surprinzător este faptul că aseme
nea cuvinte Te auzim din gura unui
economist, care ar trebui să cunoas
că toate exigentele noului mecanism
economico-financiar și să lupte pen
tru aplicarea intocmai a principiilor

*.

lui. Desigur, dobînzile plătite pentru
pierderile din anii trecuți cintăresc
greu. Dar ele trebuie plătite. Și.
apoi, nu ele sint principala cauză a
rezultatelor financiare necorespun
zătoare din acest an.
Reținem mai intii: cel puțin 12 mi
lioane lei se puteau adăuga la bene
ficii dacă unitatea își onora integral
— ceea ce prin lege trebuia să facă !
— obligațiile contractuale. Or, din
cauza nerealizârii planului produc
ției fizice, numai în trei trimestre
combinatul a plătit această sumă
beneficiarilor, sub formă de amenzi
și penalizări, din. bugetul său de ve
nituri. Numai la producția de ofel
s-a acumulat o restantă de peste
110 000 tone, din care 29 700 tone oțel
aliat. Stăruim mai mult timp la
oțelăria electrică nr. 2, secția cu cele
mai mari restanțe. Tocmai se încheie
șarja 50 021.
— In cit timp trebuia să fie ela
borată această șarjă ?
— în 6 ore și 30 de minute, ne
răspunde ing. Ion Chiose, directorul
uzinei nr. 1.
— Și cit a durat ?
— Aproape 12 ore.

scadă, cum ar fi fost firesc, consu
murile specifice au crescut.
— Pentru a' fi sinceri cu noi în
șine. trebuie să recunoaștem că
această situație se datorează. înainte
de toate, neajunsurilor interne, unor
deficiențe existente în activitatea
noastră — ne spune ing. Ion Chiose.
Nu am reușit să asigurăm forța de
muncă calificată necesară, să întă
rim disciplina muncii și tehnologică,
să întreținem și să reparăm la. timp
și in mod corespunzător utilajele.
Bunăoară, din cele 11 macarale din
hala cuptoarelor și de turnare patru
au termenele de reparații depășite.
Pentru eliminarea acestor neajun
suri s-a stabilit un program de mă
suri cu termene și responsabilități
precise. Vor fi amenajate noi căi de
acces pentru alimentarea cuptoare
lor cu electrozi și feroaliaje, vor fi
puse în funcțiune încă 9 macarale,
se va asigura necesarul de piese de
schimb cu forțe proprii și prin coo
perare, se va construi o hală sepa
rată pentru rezidirea oalelor de tur
nare. Totodată, sîntem ferm hotărîți
să punem capăt definitiv abaterilor
. de la disciplina muncii.

• „O șarjă rebutată valorează cît trei
apartamente confort 1“
scrie pe un
panou aflat la intrarea în întreprindere
• Dar pierderile din acest an, cu cite
tone de oțel, cu cîte bunuri de consum
și apartamente echivalează ?
• COLECTIVUL MARELUI COMBINAT TÎRGOVIȘTEAN ARE TOATE POSIBILITĂ
ȚILE DE A REDRESA GRABNIC SITUA
ȚIA FINANCIARĂ A UNITĂȚII
— Cum se explică această prelun
gire exagerată a șarjei ?
— Timpul de elaborare a șarjei
s-a prelungit cu peste o oră numai
pentru că nu am avut nici o macara
disponibilă. Apoi, cuptorul a trebuit
să fie reincărcat de citeva ori, deoa
rece fierul vechi nu a avut greuta
tea volumetrică necesară; apoi, s-a
rupt electrodul ; apoi, au apărut di
ferite defecțiuni mecanice...
Așa s-au adunat nici mai mult
nici mai puțin de 5 ore și jumătate
in plus la elaborarea unei șarje.
Aproape dublu ! Cauzele ne sint
prezentate cu precizie, pe minute;
de unde se vede ca interlocutorul
le cunoaște bine.
E drept că multi muncitori și spe
cialiști din combinat ne-au vorbit și
despre neajunsurile determinate de
faptul că fierul vechi nu este primit
ritmic, sortat și balotat corespunză
tor. Din această cauză se pierd
importante capacități de producție
și este afectată calitatea oțelului.
Dar cum în legătură cu acest aspect
am primit semnale și de la alte
unități metalurgice, asupra lui vom
reveni într-o altă anchetă.
Ce mai înseamnă depășirea dura
tei de elaborare a oțelului ? Nu nu
mai nerealizarea producției fizice,
ei și depășirea exagerata a consu
mului de energie electrică. „Prelun
girea duratei de elaborare a șarjei
cu patru ore la un cuptor de 50 de
tone echivalează cu un consum su
plimentar de energie electrică de
88 kWh pe tona de oțel — calculează
ing. Petre Popescu, șeful biroului
energetic, Vom intelege și mai
bine cît de mari sînt proporțiile
acestei risipe reținind faptul că un
cuptor de 50 de tone consumă în
tr-un an tot atîta energic electrică
cît patru mari întreprinderi din
județ luate la un loc : „SARO".
„Romlux". întreprinderea mecanică
și întreprinderea chimică „Victoria".
în trei trimestre, consumul de
energie electrică a fost depășit pe
ansamblul combinatului cu peste
42 000 MWh. Surprinzător, dar in
acest an consumul specific de ener
gie electrică pe tona de otel lingou
este mai mare nu numai fața de
plan, dar și față de realizările medii
din anii 1977, 1978 și 1979 ! în loc să

Sînt măsuri bine gîndite, luate de
consiliul oamenilor muncii, cu spnjinul comitetului județean de partid,
al ministerului de resort ' și al altor
organe centrale, măsuri care puteau
fi luate mai demult. Dar mai im
portant este că la elaborarea lor,
mai mult ca oricind, sînt implicați
direct muncitorii și specialiștii din
combinat. Muncitorul specialist Ion
Văduva a conceput și realizat o mașină de șarjare cu caracteristici tehnice similare mașinilor aduse din
import. La rîndul său, subinginerul
Nicolae Băcanu a găsit o soluție
ingenioasă de reconditionare prin
sudare a utilajului de turnare. în
ambele cazuri s-au soluționat pro
bleme deosebit de importante pen
tru creșterea producției de oțel. Deci
se poate ! Și exemple de acest fel
pot fi intilnite nu numai la oțelărie,
ci in toate sectoarele combinatu
lui. Există de acum in acest colec
tiv eșaloane întregi de muncitori și
ingineri, maiștri și tehnicieni rare
și-au demonstrat competenta, inteli
gența creatoare, care au trecut de
mult de pragul tinereții generatoare
de justificări. Important este ca, la
fiecare loc de muncă, oamenii să fie
încurajați, stimulați, să se creeze o
atmosferă favorabilă promovării ini
țiativelor, ideilor și soluțiilor va
loroase pentru redresarea activității.
Ne oprim intr-un alt sector de
bază al combinatului : laminorul degrosișor și de semifabricate. Laminatorul-șef Doru Păuna dirijează ope
rația de debitare a blumurilor incan
descente. Se taie o bucată de cîțiva zeci
de centimetri, apoi alta, și incă una.
— Unde merg aceste capete de
metal ?
— La retopit. Punctele negre care
se văd pe blum indică defectele de
calitate și trebuie să le eliminăm.
— Totuși nu-i prea mare cantita
tea de metal care se trimite la re
topit ?
— Este cam mare — intervine șe
ful secției. Cornel Groza. Știm că aceste șutaje care depășesc normele
înseamnă un consum suplimentar de
energie și forță de muncă, dar cali
tatea oțelului se hotărăște în oțelărie.
Căutăm să descifrăm consecințele
practice ale acestor șutaje suplimen
tare : prin depășirea cu 102 kg a

consumului de oțel lingou pe tona
de tagle, cheltuielile de producție au
crescut cu 79,5 milioane lei. Sumă
/care, în condițiile respectării norme
lor de consum, s-ar fi putut adăuga
nu la pierderi, ci la beneficii. Situa
ția este cu atît mai gravă, cu cît con
sumurile specifice normate au fost
depășite și la alte materiale de
bază : electrozi de grafit, utilaje de
turnare și oale de zgură. Prin depășirea normelor la aceste trei materiale, costurile de producție au lost
încărcate cu încă 18 milioane lei.
Fără să intrăm în alte detalii,
amintim și cota de contribuție a ai
lor unități la diminuarea beneficii
lor combinatului. Așa, de pildă,
deoarece Combinatul siderurgic din
Galați nu a livrat întreaga cantita
te de metal contractată, combinatul
din Tirgoviște nu și-a putut realiza
planul la banda electrotehnică, ceea
ce echivalează cu un minus la capi
tolul beneficii de 18 milioane lei.
Putea combinatul din Tirgoviște
să obțină beneficii în Ioc de pierderi?
Să recapitulăm : 12 milioane lei
pierderi datorate amenzilor și pena
lizărilor plătite beneficiarilor pentru
nerespectarea obligațiilor contractua
le ; 79,5 milioane lei pierderi ca ur
mare a depășirii consumului de oțel
lingou pe tona de tagle ; 18 milioane
Iei pierderi din depășirea altor con
sumuri materiale. Și. ceea ce aici nu
am prezentat. încă 55 milioane lei
pierderi datorate rebuturilor și un
milion pierderi din locațiile plătite
pentru imobilizarea unor vagoane.
Tragem linie și adunăm : în total,
165,5 milioane lei. Nu am adunat
nici o centimă din dobînzile plătite
pentru creditele acordate pentru
acoperirea pierderilor, din anii trecuți, nici pentru creditele curente
sau cele cu dobînzi penalizatoare.
Este vorba numai și numai de pier
derile datorate unor încălcări ale
disciplinei tehnologice, unor carențe
în gospodărirea întreprinderii. Da,
spunem sigur : Combinatul de oțe
luri speciale din Tirgoviște putea și
trebuia să obțină beneficii — și încă
substanțiale — în loc de pierderi.
Și sîntem convinși că acest inimos
colectiv va reuși într-un viitor foar
te scurt — așa cum și-a propus —
să bareze cu hotărîre toate drumu
rile risipei, să-și afirme din plin
competenta și spiritul său gospodă
resc. Adică, să realizeze beneficii.
Așa cum cer interesele colectivului
și ale economiei naționale.
Ion TEODOR
lise ȘTEFAN

MEȘTERILOR CONSTRUCTORI,
iar adăposturile pentru iernarea animalelor
sint gata in general, dar mai trebuie
lucrat mult la amănunte
Prima zăpadă, cea care a dat sem
nalul iernii, a readus în actualitate
întrebarea : „sînt încheiate pregăti
rile pentru iernarea animalelor ?“
Da, ni se spune in Teleorman : din
127 cooperative agricole crescătoare
de vaci în 120 am amenajat maternități și creșe pentru viței, iar în
celelalte lucrările sint în curs. în
acest an s-au pus la punct mai multe
spații pentru fătarea vacilor și creș
terea vițeilor în comparație cu ori
care dintre anii precedenți. Deci, pe
ansamblu, bine, așa cum rezultă din
date și din aprecierile tovarășului
ing. Pavel Horumbâ, director al di
recției agricole, și cum se poate ve
dea în cooperativele agricole Odobeasca. Cernetu,
NenciuSeaca,
Iești, unde vițeii,
mieii, celelalte animale cresc în
grajduri și sai
vane cu micro
climat dirijat, adecvat normelor
stabilite de spe
cialiști. La Seaca, din materiale
locale cooperatorii au făcut boxe de
fătare, unde vițelul stă lingă vacă
zece zile, atît cît are nevoie de căl
dură biologică și, mai ales, de colostru, produs natural bogat în pro
teină și în anticorpii indispensabili
menținerii stării de sănătate.
Ceea ce interesează acum, în prag
de iarnă, este încheierea pregătirilor
în toate unitățile agricole nu numai
„în mare", ci și în amănunt, pînă la
ultimele detalii, pentru adăpostirea
în condiții corespunzătoare a fiecă
rui animal. Tocmai aceste amănunte
care scapă situațiilor statistice apar in
unele ferme și complexe zootehnice.
La ferma zootehnică a cooperativei
agricole Buzescu, cîțiva cooperatori
din echipa condusă de Răduță Marin
fixează folii de polietilenă pentru
izolația geamurilor la maternitatea
de vaci. Alături, intr-un capăt al
grajdului, în creșa de viței, coopera
torii Petre Roșu și Gheorghe Trăistaru au amenajat boxe după norme
tehnice precise, la care au adăugat
de la ei elemente decorative asemă
nătoare unor jardiniere de flori. „Să
lucreze îngrijitoarele cu plăcere", zic

de prima importante ai lucratorilor din agricultură

bori cotiti pentru motoare cu puteri pînâ la 2 000 C.P. Costul operațiilor de reconditionare este re
dus. De pildă, un arbore cotit care
costă 6 000 lei poate fi recondițio
nat cu numai 300—400 lei, iar unul
care costă 100 000 lei — cu numai
4 000 lei.
Instalațiile de reconditionare se
realizează in întreprinderile de ma
terial rulant căi ferate, auto și na
val, ele puțind fi livrate la cerere
și unităților industriale din cadrul
altor ministere. (Vlaicu Radu).

Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste. CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?

Cu ce eficiență realizează comerțul consultarea cetățenilor
Multe sugestii fructificate, dar și altele uitate prin sertare
(
i

care se ocupă de acest sector, îm
Prin specificul său, activitatea comercială are obligația de a răspunde
,.Jurnalele" mute... Una
preună cu echipa care controlează
prompt solicitărilor publicului. Pe lingă informațiile curente culese din magadin
modalitățile cele mai directe de
unitatea reclamată. în acest fel și re
zinc, care stau la baza măsurilor ce sc iau „din mers", întreprinderile co
captare a opiniilor cetățenești o con
zoluția primăriei in problema sesimerciale și de servire publică au obligația să analizeze sistematic și organizat
stituie, fără îndoială, „jurnalul cum
zată va fi mai documentată.
opiniile oamenilor muncii, să cerceteze evoluția cererii de consum, incit depărătorilor". Cu o condiție : aceste
ciziile de ordin general — privind repartizarea fondului de marfă, dezvolsă existe în fiecare unitate,
Un consiliu inexistent și jurnale
tarea și amplasarea rețelei de unități, profilul magazinelor, orarul lor de
iar
însemnările cumpărătorilor să se
funcționare etc. — să reflecte punctul de vedere al cumpărătorilor.
un altul care... n-a luat fiin bucure de atenția necesară din par
conducerilor de întreprinderi. Nu
nind de la această constatare, consiță în actul de constituire se preci tea
Prin ce mijloace pot fi receptate
mică ne-a fost surprinderea cînd. inpărerile publicului ? Desigur, există
liul municipal al F.D.U.S. a luat ini
trînd prin unitățile comerciale și de
zează că fiecare „consiliu al repre
— și pot fi deosebit de utile șl pe
țiativa de a centraliza toate rapoar
servire publică din Tîrgu Neamț, am
zentanților consumatorilor" are me
acest plan — canalele obișnuite de
tele
echipelor
de
control,
trimițind
nirea să ajute, prin sugestii, propuconstatat că la alimentara din ceninformare pe care le oferă mecanis
mele vieții sociale democratice : adu
nările cetățenești, scrisorile, audien
țele, „Tribuna democrației", întîlniO anchetă în județul Neamț despre modul în care sînt fructificate constatările
rile dintre deputati și alegători etc.
întreprinderile comerciale și de ser
echipelor de control al oamenilor muncii, „jurnalele cumpărătorilor", sondajele de opinii
vire publică dispun, in plus, și de o
serie de instrumente specifice :
„jurnalul cumpărătorilor" (noua denumire a condicilor de sugestii și reperiodic conducerilor de întreprin
neri. în activitatea de aprovizionare,
trul orașului și la recepția hotelului
clamații), sondajele de opinie, raderi sinteza sesizărilor.
de corelare a ofertei din magazine cu
„Casa arcașului" nu există „jurnalul
poartele echipelor de control al oacumpărătorilor" ; la hotelul „Plăieșu"
cerințele publicului. Ce a făcut în cei
— Nu ne-am oprit aici — ne ex
menilor muncii, organismele speci
trei ani de funcționare consiliul res
„jurnalul" există, dar este „bine pă
plică tovarășa Ecaterina Chelaru, se
fice acestor domenii (consiliul repre
pectiv din județul Neamț ? Practic...
zit" in birourile administrației, iar la
cretară a Comitetului municipal Pia
zentanților consumatorilor, consiliul
nimic, cu excepția lunii august a.c.,
restaurantul „Casa arcașului", dacă
tra Neamț al P.C.R., președinta con
de coordonare și îndrumare a acti
cînd 10 membri ai săi (din totalul
reușești să-1 îndupleci pe barman
siliului municipal al F.D.U.S. Trimes
vității comerciale și prestatoare de
celor
100)
au
fost
trimiși
pentru
o
zi
să-ți dea „jurnalul" (pe care-1 ține,
trial, convocam toate conducerile în
servicii).
la București să viziteze pavilioanele
la adăpost, în magazie), tot degeaba
treprinderilor controlate de echipe și
In rindurile ce urmează ne-am pro
Tirgului de mostre. Nimeni din con
scrii ; nimeni nu s-a uitat peste în
le cerem să raporteze asupra modu
pus să urmărim cum se asigură buna
semnările cetățenilor de mai bine de
siliu n-a participat la vreo testare lo
lui de soluționare a observațiilor și
funcționare a unora-din aceste in
un an de zile (in timp ce legea pre
cală a fondului de marfă, la vreo
propunerilor. în acest mod se asistrumente specifice de dialog cu cetă
vede ca fiecare sesizare să fie adusă
analiză
a
noilor
produse
oferite
spre
gură nu numai o finalizare eficientă
țenii in activitatea comercială și de
la cunoștința conducerii intreprindedesfacere.
a acțiunilor de control, dar și —
servite publică din județul Neamț.
rii în maximum 48 de ore).
foarte important ! — stimularea actiCit privește participarea cetățenilor
— De vină sînt conducătorii coope
echipelor, extinderea dialogula celălalt consiliu, de coordonare și
O formulă inedită — și vității
rativei, care nu controlează unitățile
lui dintre controlori (ca reprezenîndrumare a activității comerciale și
din subordine — ne-a declarat tova
ai cetățenilor) și cei controlați.
prestatoare de servicii, n-am putut
eficientă — de control. Practi" tanți
rășul Nicolae Crăcăoanu, primarul
Tot pentru a întări autoritatea echi
afla decit că nici acum, după trei
ca dovedise că adeseori opiniile și
orașului.
ani de la înființare, nu s-au nomi
pelor de control am stabilit, la nive
propunerile formulate de membrii
Ca și cum consiliul popular n-ar
nalizat
membrii
componenți.
„Am
lul
conducerii
primăriei,
ca
scrisorile
echipelor de control al oamenilor
avea nici un fel de răspundere 1
omis să facem nominalizarea mem
primite de la cetățeni și care pri
muncii din municipiul Piatra Neamț
— N-avem nici o justificare
ne
brilor — ne explică Gavril Dănilă, se
vesc activitatea comercială și de ser
nu erau luate în considerație,
spune, la rindul său, Ion Dumitru,
vire publică să fie verificate la fața
cretarul consiliului, dar vă promitem
întrucit... rapoartele dei control rămipreședintele cooperativei. Numai co
locului de funcționarul primăriei
că in cel mai scurt timp...".
moditatea este de vină.
neau in registrele din unităti. Por-

ei. și bine zic. Desigur, contează, în
primul rînd, microclimatul interior
adecvat cerințelor vițeilor în prima
fază de viață : temperatura optimă,
lipsa curenților de aer și a excesului
de umiditate. Condiții indispensabile
pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Lu
crările nu sînt însă duse pînă la ca
păt; o parte din animale sînt înghe
suite în spații neamenajate. în-

mai mîncat pe săturate de la prima
zăpadă a sezonului. „Sînt cocenii prea
umezi și nu-i putem măcina" — spu
ne președintele Nicolae Stavrache.
Optică greșită, întrucit pe 450 ha re
coltate mecanic cocenii sînt suficient
sfărîmați pentru a se putea insiloza
sau utiliza direct în hrana animale
lor fără a mai fi tocați sau măcinați.
La intervenția reprezentantului di
recției agricole s-a găsit un furtun
cu jet de apă pentru spălarea no
roiului de pe sfecla furajeră dată în
hrana vacilor. Dar încheierea ame
najărilor. curățenia grajdurilor, trans
portul cocenilor sînt probleme care
pot și trebuie rezolvate de către
conducerea uni
tății. fără a mai
aștepta nici un
impuls din afară,
în județul Te
leorman se pune
cu acuitate pro
blema terminării
construcțiilor zoo
tehnice începute,
îndeosebi a utilităților și lucrărilor de
finisaj. O investiție în valoare de 19
milioane de lei, așa cum e comple
xul de îngrășare a taurinelor din
Furculești, nu este pusă în funcțiune
decit parțial, deoarece constructorul,
I.C.M.T.. tergiversează execuția ulti
melor obiective — platforma de de
jecții, canalul colector și grătarele
de beton — lucrări cu o valoare de
jumătate de milion de lei. Execuția
acestui complex zootehnic. începută
cu patru ani în urmă, a avut primul
termen de punere în funcțiune anul
1978. în momentul de față, 2 500 de
viței, cit reprezintă capacitatea hale
lor nepuse in funcțiune, aglomerează
adăposturile cooperativelor agricole.
Să fie luna decembrie ultimul ter
men, așa cum a promis conducerea
I.C.M.T.,
executantul
lucrărilor ?.
Pentru creșterea animalelor la greu
tatea prevăzută e nevoie de un an în
treg sau mai mult, ceea ce trebuie
să constituie un argument pentru
terminarea și punerea în funcțiune a
capacităților construite. Timp a ră
mas puțin, iar vițeii așteaptă.
încheierea pregătirilor pentru iar
nă. etanșeizarea ușilor și geamurilor,
finalizarea lucrărilor de amenajare
interioară nu pot fi tergiversate. Fri
gul a sosit Înaintea unor meșteri
constructori. La cooperativa agricolă
„30 Decembrie". Alexandria, „s-au fă
cut multe, dar nu e totul gata", după
cum ne spunea ing. Antoneta Veber,
șefa fermei zootehnice. într-adevăr,
la saivane s-au refăcut acoperișuri
le, ușile inutile au fost astupate, dar
lipsește „amănuntul — geamuri". Și
nu e un amănunt oarecare, din mo
ment ce primii miei ai sezonului și-au
făcut apariția, iar in luna decembrie
urmează să se obțină încă 500 de
miei.
Aspectele la care ne-am referit
pun în lumină necesitatea terminării
grabnice a pregătirilor pentru iarnă
și crearea microclimatului in raport
cu normele zootehnice pentru a pu
tea crește animale sănătoase și a
menține producția de carne și lapte
la un nivel ridicat, indiferent da
evoluția timpului.

Creșterea producției zootehnice -- obiectiv

Instalații de recondiționare
a arborilor cotiți
Specialiștii de la Institutul de
cercetări și proiectări tehnologice
în transporturi din București se
preocupă de realizarea unor insta
lații complexe, de mare producti
vitate, destinate
recondiționării
unor piese cum sînt arborii cotiți
pentru locomotive, nave și mijloace
de transport auto, unor piese de
material rulant, pentru industria
navală și transporturi auto. Dintre
acestea, instalațiile de sablaremetalizare (realizate pentru prima
dată în țară) pot recondiționa ar-

în unități agricole
din județul Teleorman

Nu vă contrazicem, tovarășe pre
ședinte. întrebăm însă : dacă acuzați
păcatele comodității, cum de nu
uitati o asemenea incomoditate ca
semnarea statelor de retribuire în
fiecare lună ?

De la dizertații la practîcâ Numeroase lucruri utile pot
afla organizatorii activității comerciale și de servire publică în urma
sondajelor de opinii". în rîndul cetățenilor. Dealtfel, Itovarășul Gică
Dumitru, președintele , uniunii județene a cooperației meșteșugărești, ne-a făcut o amplă dizertație pe această temă. Cînd
l-am întrebat însă cît de frecvent sint organizate asemenea sondaje în cooperația meșteșugărească
din județul Neamț, am aflat că cel
mai recent sondaj a fost făcut...
acum un an.
Nu avem ce comenta, întrucît. cum
spuneam, cel în cauză este oricind
gata să prezinte o dizertație despre
importanta sondajelor.
Cele relatate denotă că In județul
Neamț nu toate instrumentele de
captare a informațiilor cetățenești
funcționează corespunzător. Ceea ce
demonstrează că nu este suficient să
existe un cadru democratic ; impor
tant este ca el să fie folosit activ, să
fie viabil, în interesul participării
directe a cetățenilor la perfectionarea
mecanismului de aprovizionare și de
servire.

Mihai IONESCU
Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

tr-unul din grajduri, 150 de vițele —
o parte din viitoarele cirezi de vaci
— stau pe pardoseală de ciment rece,
cu exces de umiditate și fără pale de
așternut.
în cooperativa agricolă Plosca, uni
tate cu o producție foarte mică de
lapte — 800 1 pe vacă furajată, în
primele zece luni din acest an — sînt
evidente consecințele excesului de
umiditate din grajduri și ale furajă
rii insuficiente. Continuare a situației din iarnă și primăvară, cînd. din
cauza condițiilor improprii de adăpostire. furajare și îngrijire. 62 de viței au trecut la capitolul mortalități
și sacrificări de necesitate. Ce-i drept,
cooperatorii au amenajat o materni
tate și creșă de viței, cu boxele in
dividuale și comune făcute din gră
tare de lemn, pentru a evita contac
tul animalelor cu betonul rece. Con
diții sînt, dar unde-s vițeii ? între
bare firească, dacă ăvem în vedere că
în creșa de viței sînt mai multe locuri
goale decît pline. Din 415 viței pla
nificați există numai 315 din cauza
pierderilor, a procentului redus de
natalitate. Dacă s-au creat condiții
pentru fătarea vacilor, nu același lu
cru se poate spune despre adăpostirea și furajarea lor înainte de a fi
aduse în maternitate. Multe animale
gestante stau pe pardoseală de be
ton, fără un fir de paie. Aceeași con
statare in grajdurile de vaci, cît și in
cel de juninci. care stau pe un strat
de gunoi umed. ,,Avem paie.de aș
ternut, dar, vedeți, ne-am luat cu
culesul porumbului și am cam uitat
de zootehnie" — afirmă tovarășul
Anton Radu, secretarul organizației
de partid. Mai grav e că odată cu
trecerea animalelor la grajduri,
după sosirea anotimpului rece, consiliul de conducere nu a fâcut nimic pentru asigurarea microclimatului interior în grajduri și comple
tarea stocurilor de furaje strict nece
sare. Fapt este că în ieslea vițeilor nu
se vede o mină de fin, iar vacile n-au

C. BORDEIANU

CONTRASTE
Cind gindesc inginerii, ies milioane
O întîlnire sui-generis la Combinatul de
utilaj greu din ClujNapoca. Participă inginerii-șefi sau locții
torii acestora din pes
te 30 de întreprinderi
industriale ale județu
lui Cluj. Operativ, inginerește, ei au sondat
rezervele de capacități
de producție si posibi
litatea de acoperire a
acestora prin colabo
rări. S-au „acoperit"
pe loc 26 400 ore pre
lucrări mecanice, lu
crări de turnare a unor piese din fontă și
oțel, de forjă, trata
mente termice, acope
riri galvanice etc. Nu,

nu sint întruniri oca
zionale. Ele au intrat
de mult in... tradiție,
în 10 luni din acest an
s-au găsit rezerve de
capacități disponibile
în volum de 255 000 oremanoperă. Cu aceste
capacități s-a realizat
o producție în valoa
re de circa 9 milioane
lei. S-a asigurat astfel,
pe de o parte, folosi
rea la întreaga capa
citate a mașinilor și
utilajelor, iar pe de
altă parte eliminarea
unor locuri înguste.
acestei
Inițiativa
fructuoase conlucrări
comitetului
aparține
județean de partid și

are un singur dis
pecer :
Inspectoratul
pentru controlul gos
podăririi
fondurilor
fixe, energiei și com
bustibilului, pentru ve
rificarea instalațiilor
sub 'presiune și de ri
dicat. De ce tocmai acest organ de control?
„Simplu — ne răspun
de ing. Vasile Demian,
inspector-șef. Pentru
că noi avem imaginea
sintetică a folosirii ca
pacităților de produc
ție în toate unitățile și
putem distribui ope
rativ execuția unor
piese și subansamble.
Ca un adevărat dispe
cer". (Alex, Mureșan).

ln loc de constructori, au primit...
Ce este o fabrică de
nutrețuri combinate ?
O moară de un fel
deosebit, unde, pe lin
gă faptul că sint mă
cinate. cerealelor li se
adaugă anumite com
ponente, potrivit rețe
telor stabilite de spe
cialiști. Ținîndu-se sea
ma de dezvoltarea zoo
tehniei județului Tulcea, Fabrica de nutre
țuri combinate de la
Babadag. potrivit pla
nului. în 1980—1981 are
prevăzută o extindere
în valoare de 7,5 mili
oane lei. Cind este vor
ba, de o lucrare de
o asemenea valoare,
orice întreprindere de
construcții ar trebui să
rîvnească să o execu
te! Dar ca să nu sară
prea mulți, s-a stabi
lit ca lucrarea să fie
executată de Trustul
de construcții al Mi
nisterului Agriculturii
(T.C.M.A.I.A.) — lu
crare prinsă in fila de
plan al acestuia — și

care urma să perfecte
ze contractul, iar în
trimestrul trei șă inceapă lucrările. Dar
T.C.M.A.I.A. nu s-a
prea grăbit să execute
Această lucrare. Așa
cum ne sesizează con
ducerea F.N.C. Babadag, după depunedocumentatiei,
rea
T.C.M.A.I.A. a cerut unele piese cate lipseau,
pe care cei de la Baba■dag le-au depus ime
diat. După aproape
două luni, in loc de
constructori a sosit o
hirtie, prin care se
făcea cunoscut că trus
tul nu mai poate exe
cuta lucrarea. considerind-o neeficientă,
făcindu-se însă reco
mandarea : „propunem
ca acest obiectiv să se
realizeze prin grija
beneficiarului" (adre
sa nr. 10 565). Grija be
neficiarului ! Ușor de
zis. Dar beneficiarul
zice că-i vorba de lu
crări pe verticală pen-

o hirtie

tru care nu are utilajele necesare. Și in acest timp, din lipsă de
constructor. lucrările
se tărăgănează. Fabri
ca a procurat bună
parte din instalațiile
electrice și de automa
tizări. diferite alte uti
laje. care tinute in
stoc duc la penalizări
pentru nedecontarea la
termen. Este greu de
spus dacă T.C.M.A.I.A.
trebuia să facă sau nu
lucrările amintite de
la F.N.C. Babadag. Dar
cine le-a repartizat unei anumite unități de
construcții s-a gindit
bine. Cert este că pînă
la urmă, centrala pen
tru producerea nutre
țurilor combinate a de
cis ca investiția să fie
făcută cu mijloace
proprii. Și s-a realizat ceva... circa 10 la
sută din planul anual,
Este o „joacă de-a
planul", care încalcă
regulile prevăzute... in
lege.

Angajamentul verbal este egal... cu vorbe ?
Cînd s-a cerut extin
derea fabricației de
unități de pompaj în
întreprinderile
din
țară, tovarășii din con
ducerea întreprinderii
de utilaj chimic și for
jă din Rm. Vîlcea s-au
angajat verbal să pro
ducă în acest an 400
bucăți. S-au gindit,
probabil, că nu-i de
colea să refuzi o co-

mandă de zeci de milioane de lei. Dar de
Ia vorbă pînă la fap
tă... Beneficiarii aces
tor produse — unități
le din industria petro
lului — au lansat co
manda, dar la ora sca
denței
contractelor
s-au văzut în situația
să primească doar...
promisiuni.
Promisiuni din ce în ce mai

ferme și cu termene
de livrare a produselor
„pompate" spre sfîrșitul anului. Mai sînt
doar 40 de zile din anul 1980 și petroliștii
nu au primit încă nici
o unitate de pompaj.
Beneficiarii
așteaptă
— și mai cred — că
angajamentele asuma
te nu au fost doar...
vorbe. (D. Constantin).
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NOI EXPRESII ALE ÎNALTEI APRECIERI Șl MÎNDRIEI PATRIOTICE FAȚĂ DE
REZULTATELE VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN SUEDIA, DANEMARCA Șl NORVEGIA
Din toată țara, telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARAD AL
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN se arată : Oamenii mun
cii din județul Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — în frunte cu comuniștii, au
urmărit cu viu interes și îndreptățită
mîndrie patriotică întreaga desfășu
rare a vizitelor de stat pe care le-ati
efectuat, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Suedia, Danemarca și
Norvegia, prima vizită a unui șef de
stat român în țările nordice ale con
tinentului nostru.
Acest eveniment de o deosebită
însemnătate în cronica relațiilor de
prietenie pe care România le pro
movează cu toate statele lumii repre
zintă o recunoaștere a eforturilor
dumneavoastră la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, preo
cuparea pentru dezvoltarea unor re
lații de colaborare prietenească pe
multiple planuri, la întărirea conlu
crării pe plan internațional, avînd ca
scop statornicirea unui climat de în
țelegere cu toate popoarele, indife
rent de orinduire socială, consolida
rea păciî, destinderii și securității în
Europa și în întreaga lume.
Exprimîndu-ne adeziunea deplină
față de rezultatele remarcabile cu
care s-a încheiat strălucita dumnea
voastră solie de pace, colaborare și
prietenie, fată de politica internă și
externă promovată de partidul și
statul nostru, vă adresăm și de aceas
tă dată, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. recunoștința
noastră fierbinte pentru munca neo
bosită și deosebit de rodnică pe care
o desfășurați în fruntea partidului și
a țării, angajîndu-ne solemn că. urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu de dăruire și înalt patrio
tism, nu vom precupeți nici un efort
pentru a ne aduce contribuția la re
alizarea tuturor sarcinilor eco
nomice ce ne revin din Programul
partidului, din documentele celui de
al XII-lea Congres.

Sîntem mîndri, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
în această perioadă, cînd în viata in
ternațională au intervenit situații
complicate, dumneavoastră, în numele
poporului român, ați reafirmat cu tă
rie principiile care trebuie să guver
neze relațiile dintre state și ați făcut
încă o dată cunoscut întregii lumi vo
ința și aspirațiile de pace, progres,
colaborare și_ înțelegere care animă
poporul român — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
ARGEȘ AL P.C.R. Sîntem întru totul
alături de dumneavoastră și spriji
nim hotărît ideea clar exprimată de
dumneavoastră că, acum mai mult ca
oricînd, se impune promovarea hotărită a dialogului, rezolvarea prin
discuții -politice a oricăror probleme —
oricît de complicate — din situația in
ternațională, eliminînd orice încercare
de forță și dictat la adresa libertății
popoarelor.
Urmind exemplul dumneavoastră și
exprimîndu-vă încă o dată dragostea
și recunoștința profundă și statornică
pe care v-o purtăm pentru tot ce fa
ceți pentru binele* și fericirea poporu
lui, pentru creșterea prestigiului pa
triei noastre in lume, pentru progre
sul, fericirea și pacea tuturor po
poarelor, vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
oamenii muncii din Argeș, în frunte
cu comuniștii, se vor mobiliza mai
energic și vor munci cu mai multă
abnegație și dăruire patriotică pentru
înfăptuirea tuturor sarcinilor ce ne
revin în industrie, agricultură, in
toate domeniile, cu conștiința că nu
mai prin muncă, prin rezultate su
perioare, militînd în spiritul politicii
interne și externe a partidului și sta
tului nostru fundamentate și conduse,
de dumneavoastră, vom da cea mai
concretă expresie dragostei pe care o
purtăm partidului și patriei noastre
scumpe.
Primirea cu cele mai înalte onoruri
cu care ați fost întîmpinat pretutin
deni in aceste țări, aleasa ospitalitate
și aprecierile elogioase la adresa
dumneavoastră, a hărniciei si talen
tului poporului român, convorbirile
la cel mai înalt nivel, acordurile în
cheiate, menite să amplifice și să
adîncească cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală între
România și țările respective, sint o
mărturie vie a justeței hotărîrilor
Congresului al XII-lea al P.C.R., a
politicii partidului și statului nostru,
a acțiunilor pe care dumneavoastră
le întreprindeți pentru statornicirea
în Europa și in lume» a unui climat
de pace, destindere și înțelegere — se
spune in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.
Cu măiestria și puterea de convin
gere care vă caracterizează, ați dat
glas și în cursul acestei vizite, cu
profundă rezonanță internațională,
năzuințelor de pace ale poporului ro
mân, dorinței sale de a colabora'activ
cu toate țările, indiferent de orînduirea socială, pozițiilor clare și prin
cipiale ale României socialiste fată de
problemele actuale ale lumii contem
porane.
Nutrim, de asemenea, o deosebită
stimă pentru activitatea laborioasă
desfășurată de mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, reputat om de știin
ță. militant de seamă al partidului
nostru, care și cu prilejul acestei vi
zite și-a adus o contribuție remar
cabilă la afirmarea științei și cultu
rii românești, la dezvoltarea circui
tului mondial al valorilor spirituale
puse în slujba omenirii.
Aprobind întru totul rezultatele aces
tor istorice vizite, vă asigurăm, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că ne vom intensifica eforturile pen
tru a traduce în fapt toate contrac
tele și convențiile încheiate cu țările
respective, conștienți fiind că numai
astfel ne aducem contribuția deplină
la transpunerea hi viață a politicii
partidului.

Alături de întregul nostru popor,
tinăra generație a patriei, puternic
însuflețită de succesul înaltei solii
de pace și colaborare pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați
purtat-o în Suedia. Danemarca și
Norvegia, își exprimă încă o dată
sentimentele de profundă satisfacție

și înaltă mindrie patriotică fată de
politica externă a României socialis
te, de strălucita dumneavoastră per
sonalitate. se arată in telegrama C.C.
AL U.T.C.
Tineretul României socialiste a
luat cunoștință cu profund interes, cu
satisfacție și mindrie patriotică de
desfășurarea vizitelor întreprinse în
cele trei țări, de faptul că rezultatele
acestor vizite dau expresie dorinței
comune de a găsi împreună căile
extinderii și adîncirii colaborării în
tre poporul român și popoarele res
pective, in interesul reciproc, al des
tinderii și securității în Europa și în
întreaga lume.
Tinăra generație se angajează so
lemn în fata dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să acționeze și în viitor
eu toată răspunderea pentru tradu
cerea în viată a politicii partidului,
a indicațiilor și îndemnurilor pe care
ni le dați, cu convingerea fermă că
de modul în care își vor dărui întrea
ga capacitate de muncă, pasiunea șl
elanul tineresc Înfăptuirii vastului
program consacrat înfloririi Româ
niei socialiste depinde însuși viito
rul nostru luminos, sporirea neconte
nită a prestigiului patriei noastre, ri
dicarea sa pe noi culmi de progres
și civilizație.

Cu sentimente de adîncă vibrație
patriotică, comuniștii, tbți locuitorii
minunatelor plaiuri bihorene, români,
maghiari și de alte naționalități,
bărbați, femei, tineri și vîrstnici, au

porturi cit mai strînse de colaborare
și cooperare in folosul tuturor po
poarelor, ăl cauzei păcii, destinderii,
securității și înțelegerii în Europa și
in întreaga lume.
Cu inimile pline de bucurie pentru
bilanțul lor strălucit, care reconfir
mă o dată mai mult clarviziunea și
înțelepciunea politicii interne și in
ternaționale a partidului și statului
nostru, politică al cărei inițiator și
promotor consecvent sînteți dumnea
voastră, ne exprimăm și cu acest pri
lej atașamentul deplin și profund
față de întregul ei conținut, care ne
reprezintă interesele în mod deplin,
si vă asigurăm că o vom îndeplini
fără preget. Reînnoind acest angaja
ment ferm, ne exprimăm. în același
timp, dragostea, recunoștința și oma
giul profund față de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și vă asigurăm că
nu vom precupeți nici un efort, vom
face totul pentru transpunerea în
viață a istoricelor hotăriri adoptate
de cel de-al XII-lea Congres, aducîndu-ne în felul acesta contribuția la
progresul continuu al scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă
România.
Urmărind moment cu moment,
prin intermediul presei și al radioteleviziunii, întreaga desfășurare a
vizitei — prima solie la cel mai înalt
nivel a poporului român în această
zonă a Europei — am trăit o puter
nică bucurie pentru înaltele onoruri
ce vi s-au rezervat, pentru aprecie

țiunii noastre socialiste, ale întregii
omeniri. Ne angajăm, totodată, că
vom munci fără preget pentru a con
tribui tot mai mult la împlinirea
operei de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a patriei noastre spre comunism.

împreună cu întregul popor, mili
oanele de femei de pe întreg cuprin
sul patriei — românce, maghiare,
germane și de alte naționalități — au
urmărit cu profund interes și de
plină aprobare înalta solie de pace
pe care ați purtat-o, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, In
Suedia, Danemarca și Norvegia. Această primă vizită a unui șef de
stat român în țări nordice ale Eu
ropei reprezintă un remarcabil eve
niment politic, o nouă și prestigioasă
contribuție la cauza păcii și înțele
gerii între popoare, la afirmarea în
relațiile dintre state a noilor prin
cipii bazate pe egalitatea în drepturi,
respectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul reciproc,
în actuala situație internațională
complicată, a răsunat cu putere, din
nou, glasul dumneavoastră, al Româ
niei socialiste, ca o nobilă chemare
la rațiune, pentru pace și dezarmare,
pentru o nouă ordine economică,
pentru rezolvarea constructivă, în in
teresul popoarelor, a marilor și com
plexelor probleme cu care este con
fruntată lumea contemporană — se
subliniază în telegrama adresată de

și colaborare fructuoasă. în care fie
care națiune să se poată dezvolta li
ber, potrivit voinței și aspirațiilor
sale.
Asigurîndu-vă de deplina noastră
adeziune față de rezultatele vizitei
întreprinse în Suedia. Danemarca și
Norvegia, față de întreaga politică
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărui demn și devotat
făuritor sînteți, vă încredințăm, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de întreaga noastră stimă
și nețărmuritul respect ce vi le pur
tăm. pentru tot ceea ce faceți spre
binele țării și al poporului, pentru
creșterea prestigiului României so
cialiste în lume. Vom face totul pen
tru a transforma aceste sentimente
în fapte de muncă, neprecupețite eforturi pentru îndeplinirea mărețelor
sarcini ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român.
In telegrama adresată de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE
NAȚIONALITATE GERMANA DIN
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA se subliniază : Permiteți-ne,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia re
întoarcerii dumneavoastră din vi
zitele de stat efectuate împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu în
Suedia, Danemarca și Norvegia, să
vă transmitem expresia sentimente
lor de sinceră bucurie, satisfacție și
mîndrie patriotică a oamenilor mun
cii de naționalitate germană din țara

care ați fost înconjurat pe întregul
parcurs al vizitelor, înțelegerile la
care ați ajuns demonstrează încă
o dată înaltul prestigiu de care se
bucură România socialistă pe toate
meridianele globului, o binemeritată
recunoaștere a personalității dum
neavoastră de mare om politic al
contemporaneității, luptător consec
vent pentru afirmarea independenței
și egalității tuturor statelor pe arena
mondială, înfăptuirii unei lumi mai
bune și mai drepte — se spune în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.
întregul nostru partid și popor văd
tn dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, pe
cel mai iubit și înțelept fiu al na
țiunii, pe conducătorul de excepție al
destinelor noastre, și vă sîntem re
cunoscători pentru rodnicia acestor
ani de pace și progres, pentru con
tribuția dumneavoastră originală,
hotărîtoare la fundamentarea și rea
lizarea programului de dezvoltare
multilaterală a țării, de ridicare
continuă a nivelului de trai al tuturor
oamenilor muncii, realizări care
contribuie la creșterea prestigiului
și influenței socialismului în lume.
însuflețiți de exemplul dumnea
voastră de muncă și dăruire pentru
binele și fericirea poporului, oamenii
muncii din Bărăganul ialomițean
sînt angajați cu toate forțele în bă
tălia pentru strîngerea șl depozitarea
producției agricole de pe ultimele
suprafețe, pentru pregătirea tuturor

• „0 contribuție de mare preț la adincirea colaborării pe multiple planuri dintre
România și țările vizitate, in interesul reciproc, al cauzei generale a progresului
și prosperității popoarelor".

• „Vedem in această misiune pe care ați îndeplinit-o cu strălucit succes o nouă
și deosebit de importantă acțiune politică, pe linia marilor deziderate ale destinderii,
securității și colaborării in Europa și in lume".
• „Afirmindu-ne deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului
și statului, ne angajăm să acționăm cu toată energia pentru înfăptuirea istoricelor
hotăriri ale Congresului al XII-lea, pentru înflorirea patriei noastre socialiste,
pentru promovarea păcii și înțelegerii între națiuni".
urmărit cu nespusă dragoste și pro
fundă admirație întreaga desfășurare
a vizitelor pe care dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, le-ați întreprins,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Suedia. Danemarca și
Norvegia — se subliniază în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN BI
HOR AL P.C.R.
Noua solie de pace și prietenie pe
care ați purtat-o atit de strălucit pe
pămîntul celor trei state nordice ale
Europei, convorbirile oficiale la cel
mai inalt nivel, întîlnirile cu perso
nalități marcante ale vieții economi
ce, științifice și culturale din țările
respective, înțelegerile și acordurile
convenite deschid o etapă nouă în
evoluția bunelor raporturi dintre ță
rile și popoarele noastre, constituie
o contribuție de preț la âdîncirea co
laborării, pe multiple planuri, dintre
România socialistă și statele vizitate,
la cauza generală a făuririi unei lumi
fără arme și fără războaie, a secu
rității și destinderii pe continentul
european și pe întreaga planetă.
Afirmîndu-ne deplina adeziune la
întreaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, comu
niștii, toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, din județul
Bihor, dăm o înaltă apreciere și
aprobăm din- toată inima rezultatele
acestor fructuoase vizite, cu ferma
convingere că ele servesc plenar in
teresele fundamentale ale patriei și
poporului român. Vă încredințăm,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că;. vom sprijini,
cu toată dăruirea și abnegația noas
tră, realizarea înțelegerilor și acor
durilor încheiate cu acest prilej și ne
angajăm solemn că, urmind minu
natul dumneavoastră exemplu de
slujire cu credință și devotament a
poporului român, vom acționa cu în
treaga energie și forță creatoare pen
tru înfăptuirea neabătută a istoricelor
hotăriri ale Congresului al XII-lea al
P.C.R..

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD al
P.C.R. se arată : Autentice mesaje
ale păcii și prieteniei, ale stimei și
prețuirii reciproce, primele vizite efectuate de un șef de stat român in
țările nordice Suedia. Danemarca și
Norvegia au fost urmărite cu un le
gitim interes pe tot parcursul desfă
șurării lor. de către comuniști, de
către toți oamenii muncii, români,
maghiari și germani, din județul Bistrița-Năsăud. animați de o profundă
mîndrie patriotică, de alese senti
mente de stimă și respect pentru
neobosita străduință pe care o depu
neți în folosul propășirii patriei, al
creșterii neîntrerupte a prestigiului
său in lume.
Alături de tovarășa Elena Ceaușescu,
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
poporului nostru, proeminentă per
sonalitate politică a contemporanei
tății, apărător distins și ferm al in
tereselor lumii progresiste, ați făcut
din nou dovada simțămintelor ce animă întreaga noastră națiune, de a
trăi in bună înțelegere cu toate cele
lalte națiuni ale globului, ați mate
rializat și de această dată, în
mod strălucit, voința României so
cialiste de a dezvolta și promova ra

rile deosebit de favorabile la adresa
dumneavoastră, a politicii interne și
externe pe care ați inițiat-o și o pro
movați cu neabătută consecvență —
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Sîntem mîndri, pe
deplin satisfăcuți că și aceste vizite
au constituit nu numai un prilej de
aprofundare și dezvoltare continuă a
relațiilor bilaterale cu țările al căror
oaspete de seamă ați fost, dar și un
nou moment de afirmare a trăiniciei
principiilor noastre în contextul ac
tualei situații internaționale — ega
litatea în drepturi a tuturor state
lor. indiferent de mărime, respecta
rea independenței și suveranității,
neamestecul in treburile interne,
excluderea forței și a amenințării
cu forța care își găsesc tot mai mulți
adepți și contribuie la statuarea
unor raporturi echitabile între po
poarele lumii.
Stimulați de convingerea că aceas
tă nouă vizită reprezintă încă o con
tribuție de seamă la afirmarea cau
zei păcii, destinderii și colaborării,
ne reînnoim angajamentul, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de a face tot ce depinde
de noi pentru traducerea exemplară
în viață a sarcinilor ce ne revin din
istoricele hotăriri ale celui de-al
XII-lea Congres al partidului, de a
acționa cu mai multă perseverență
și fermitate revoluționară pentru în
cheierea cu succes, in toate dome
niile de activitate, a ultimului an al
actualului cincinal, asigurind. totoda
tă, cele mai bune condiții realizării
cantitative și calitative a prevederi
lor cincinalului următor.
Tn deplin consens cu întreaga țară,
oamenii muncii din județul Brăila
trăiesc înălțătoare sentimente de
mîndrie patriotică și vie satisfacție
față de rezultatele strălucite ale vi
zitelor de stat întreprinse de dum
neavoastră. mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Suedia, Danemarca și Norvegia — o
nouă și elocventă expresie a excep
ționalei politici pe care o promovați
în numele poporului român, pentru
afirmarea și mai intensă a unor rela
ții de prietenie și colaborare între
țări și popoare, indiferent de orinduirile lor sociale — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN
BRAILA AL P.C.R.
în totalitatea lor, acordurile, pro
gramele și convențiile care s-au în
cheiat constituie fidele exprimări ale
gindiu-ilor și aspirațiilor poporului
român de a dezvolta cu țările scan
dinave, ca dealtfel cu toate statele
lumii, indiferent de orinduirea lor
socială, relații economice, culturalștiințifice. de colaborare politică,
bazate pe principiile egalității și
avantajului reciproc.
Vă adresăm încă o dată, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
recunoștința noastră fierbinte pentru
modul strălucit în care ați purtat
solia de pace a poporului nostru în
țările nordice ale Europei, moment
ce se înscrie ca o nouă și prestigioasă
acțiune a politicii externe a Româ
niei, pusă Cu neabătută consecvență
în slujba intereselor vitale ale na

CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEI
LOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA.
Cu nețărmurită mîndrie patriotică
am urmărit și cu prilejul acestei vi
zite prețuirea de care se bucură po
litica activă, principială și construc
tivă a României socialiste, al cărei
principal făuritor și exponent sînteți.
Permiteți-ne să ne exprimăm, și >cu
acest prilej, sentimentele noastre de
înaltă stimă, aleasă prețuire și fier
binte dragoste față de tovarășa Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru, om de
știință de renume mondial, care alături de dumneavoastră și-a adus o
contribuție deosebită la succesul acestei noi misiuni de colaborare, prie
tenie și pace.
Dind o înaltă apreciere strălucite
lor rezultate ale acestei istorice vi
zite, ne afirmăm, încă o dată, ade
ziunea deplină la politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, încredințîndu-vă că, împreună
cu întregul popor, strîns uniți în
jurul partidului, al dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, femeile României socia
liste sint hotărite să militeze cu în
treaga energie și forță creatoare pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în acest an și in
anul 1981, a tuturor obiectivelor de
dezvoltare economică și socială sta
bilite de Congresul al XII-lea al
partidului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN se arată : Co
muniștii, toți oamenii muncii din
județul Constanța își unesc gîndurile și glasurile cu cele ale în
tregii țări pentru a-și exprima sen
timentele de nețărmurită bucurie și
inaltă mîndrie patriotică pentru suc
cesele care incununează noua și pres
tigioasa solie de pace și prietenie a
poporului nostru, pe care dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu,
conducătorul înțelept al partidului și
statului, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați purtat-o în mod stră
lucit in Suedia, Danemarca și Nor
vegia.
Prin caracterul lor deosebit de
rodnic,. vizitele efectuate pentru pri
ma dată de un șef de stat român in
cele trei țări din nordul continentu
lui european marchează un moment
de însemnătate istorică în cronica
relațiilor dintre România,
Suedia,
Danemarca și Norvegia, cu profunde
semnificații in viața politică inter
națională și ample perspective în evoluția bunelor raporturi dintre țări
le și popoarele noastre.
Rezultatele deosebit de fructuoase
ale convorbirilor la nivel înalt pe
care le-ați
purtat, documentele
semnate dovedesc o dată în plus
că, în lumea de astăzi, confrun
tată cu probleme grave și com
plexe, a căror soluționare impune
mai mult ca oricînd unirea forțelor
popoarelor și conlucrarea tot mai
strînsă între state cu orînduiri so
ciale diferite, dialogul direct, des
chis este singura cale pentru întă
rirea încrederii și prieteniei între
popoare, pentru menținerea și con
solidarea păcii, pentru instaurarea
unui climat de securitate, destindere

noastră, care, împreună cu întregul condițiilor viitoarei recolte, con
popor, au urmărit cu viu interes știenți fiind că prin faptele noastre
noua misiune de pace și colaborare, de muncă, răspunzind îndemnurilor
activitatea neobosită pe care ați des și orientărilor dumneavoastră, ne
fășurat-o.
aducem contribuția la dezvoltarea
Documentele și acordurile adopta dinamică a județului, la continua
te deschid ample perspective pentru înflorire a României socialiste.
dezvoltarea relațiilor de cooperare și
conlucrare pe multiple planuri, con
însoțindu-vă cu gîndurile și senti
stituie o nouă confirmare a justeței mentele lor de dragoste și respect,
politicii partidului și statului nostru pe tot parcursul vizitelor de stat în
de dezvoltare multilaterală a relații treprinse în cele trei state din nor
lor cu toate statele, fără deosebire dul continentului european, oamenii
de orinduire economico-socială, pe muncii de pe meleagurile mureșene
baza respectării principiilor indepen își exprimă și cu acest prilej adeziu
denței și suveranității naționale, e- nea deplină la politica internă și ex
galității în drepturi și avantajului ternă a partidului și statului nostru,
reciproc, neamestecului în treburile pusă în slujba propășirii patriei, fe
interne, nerecurgerii la forță și la ricirii și prosperității poporului, in
amenințarea cu forță.
staurării unui climat de pace și secu
Folosim' și acest prilej pentru a vă ritate în întreaga lume, aprobarea
exprima profunda noastră gratitudi unanimă față de rezultatele rodnice
ne pentru neobosita dumneavoastră ale vizitelor întreprinse în aceste
activitate, mult stimate și iubite to țări prietene — se arată în telegrama
varășe Nicolae Ceaușescu, dedicată COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ
înfloririi continue a patriei noastre AL P.C.R. și A CONSILIULUI
scumpe, creșterii prestigiului ei pe POPULAR JUDEȚEAN.
arena mondială, și vă asigurăm de
Oamenii muncii din vatra strămo
hotărîrea fermă a oamenilor muncii șească a Mureșului văd în această
de naționalitate germană din țara solie de pace o nouă și strălucită
noastră de a nu precupeți nici un expresie a grijii și preocupării con
efort pentru a-și aduce contribuția,' stante pe care o manifestați pentru
împreună cu întregul popor, la în întărirea și consolidarea relațiilor de
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
încredere și colaborare pe
gresului al XII-lea al partidului, Ia prietenie,
planuri cu toate popoarele,
ridicarea pe noi culmi de progres și multiple
pe baza principiilor de largă rezo
civilizație a României socialiste.
nanță internațională, ale respectului
independenței
și suveranității națio
In numele comuniștilor, al tuturor
locuitorilor acestui meleag românesc, nale, deplinei egalități în drepturi și
COMITETUL JUDEȚEAN GORJ AL avantajului reciproc, neamestecului
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JU in treburile interne, nerecurgerii la
DEȚEAN exprimă cu nețărmurit en forță și la amenințarea cu forța, pen
tuziasm, cu sentimente de adîncă vi tru soluționarea constructivă, prin
brație patriotică, cea mai înaltă apre mijloace pașnice, a marilor probleme
ciere și satisfacția profundă fată de ale lumii contemporane.
Vă asigurăm, și cu acest prilej,
magistrala solie de pace, colaborare
și prietenie pe care ați purtat-o, cu mult iubite și stimate tovarășe
inegalabilă strălucire, împreună cu Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîn cii mureșeni, in frunte cu comuniștii,
vor munci fără preget și vor. acționa
tul țărilor scandinave.
Avînd loc intr-un moment istoric neabătut pentru înfăptuirea hotărîri
lor
Congresului al XII-lea al parti
deosebit de complex, cînd pe plan
internațional au apărut o serie de dului.
contradicții și conflicte, vizita între
întîlnirile la cel mai înalt nivel,
prinsă de dumneavoastră pune în evi
dență rolul hotărîtor pe care îl are documentele încheiate, înțelegerile
stabilite,
contactele cu reprezentanți
calea dialogului, a contactelor nemij
locite, in promovarea climatului de ai cercurilor economice și politice, ca
destindere, înțelegere și colaborare, dealtfel întreaga desfășurare a vizi
tei, au demonstrat că, în pofida deo
necesitatea ea țările mici și mijlocii sebirilor
de orinduire socială, rela
să participe, activ, cu drepturi egale, țiile României
Suedia. Danemar
la soluționarea problemelor majore cu ca și Norvegia, cu
ca și cu celelalte țări
care se confruntă lumea contem de pe toate continentele,
cunosc o
porană, în favoarea păcii, a progresu continuă dezvoltare în interesul
po
lui general.
poarelor
noastre,
al
destinderii
în
Mobilizați de strălucitul dumnea Europa și întreaga lume —• se spune
voastră exemplu de înalt devotament m telegrama COMITETULUI JUDE
și totală consacrare spre binele și ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.
prosperitatea poporului român, a cau
Manifestările de stimă și aleasă
zei păcii, destinderii și progresului in prețuire cu care ați fost primit și
lume, vă încredințăm, mult iubite si înconjurat peste tot în cele trei țări
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vizitate, bilanțul deosebit de fructuos
că noi, comuniștii, toți locuitorii ju al acestei solii de pace și priete
dețului Gorj, nu vom precupeți nici, nie constituie o nouă și grăitoare
un efort pentru realizarea obiectivelor dovadă a înaltului prestigiu de care
complexe ce ne revin din hotărîrile vă bucurați în lume pentru clarvi
celui de-al XII-lea Congres al parti ziunea și realismul cu care elaborați
dului, spre a participa tot mai plenar întreaga politică a României, pentru
la înfăptuirea neabătut^ a politicii activitatea neobosită și eroismul cu
noastre interne și externe, la ridi care acționați în folosul destinderii
carea patriei dragi. România socia și înțelegerii internaționale, ai cau
listă, pe cele mai înalte trepte ale zei păcii și colaborării pe planeta
noastră.
progresului și civilizației.
Manifestîndu-ne, și de. această
Primirea deosebit de cordială, ma dată, deplina adeziune fată de politi
nifestările de stimă și considerație cu ca internă și externă a partidului și

statului nostru, dragostea fierbinte,
respectul și admirația față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile nemtene ne reafirmăm hotărirea de a
nu ne precupeți eforturile și ener
gia pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea al partidului,
din prețioasele orientări și indicații
date de dumneavoastră, pentru a ne
spori contribuția la înflorirea conti
nuă a patriei, la creșterea neîn
treruptă a prestigiului României so
cialiste în lume.

Și de această dată, vizita a bcm
în evidentă prestigiul și marea con
siderație de care se bucură pretu
tindeni în lume România socialistă,
dumneavoastră personal, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, personalitate marcantă a
lumii contemporane, unul din cel
mai înflăcărați apărători ai destin
derii. promotor neobosit al idealuri
lor de pace, prietenie, colaborare șl
înțelegere între popoare — se arată
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SIBIU AL P.C.R.
Animați de înaltul dumneavoastră
exemplu de slujire cu abnegație și
pasiune revoluționară a intereselor
poporului român, vă exprimăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, recunoștința noas
tră deplină față de modul strălucit
în care ați reprezentat, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, interesele
României socialiste în recenta vizită
efectuată în țări nordice, pentru
inestimabila contribuție personală
adusă la întărirea prieteniei și co
laborării dintre țara noastră șl ță
rile vizitate.
Deplin încrezători că destinele po
porului nostru se află în mîini si
gure și încercate, că întreaga noastră
politică internă și externă este în
conformitate cu interesele majore
ale poporului, în deplin consens cu
documentele adoptate de Congresul
al XII-lea al partidului, vă încredin
țăm și de astă dată, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, că
vom face totul pentru a ne aduce
o contribuție sporită și de înaltă ca
litate la făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate în scumpa
noastră patrie — România socialistă,
— la înaintarea ei fermă spre co
munism.
împreună cu întregul nostru popor
am urmărit cu adine Interes și vie
satisfacție desfășurarea vizitelor în
cele trei țări scandinave, primirea
deosebit de ospitalieră care v-a fost
rezervată, convorbirile și întîlnirile
rodnice pe care le-ați purtat cu
reprezentanții vieții politice, econo
mice, științifice și culturale — se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. Dăm
o înaltă apreciere acordurilor, în
țelegerilor și celorlalte documente
semnate, avînd ferma convingere
că toate acestea asigură un cadru fa
vorabil extinderii colaborării reci
proc avantajoase, întăririi conlucrării
pe multiple planuri între țările noas
tre, ceea ce va avea o influentă pozi
tivă asupra promovării securității în
Europa, în întreaga lume.
Și de această dată, ca mesager
înflăcărat al năzuințelor poporului
român, al intereselor tuturor forțe
lor progresiste, iubitoare de pace,
ați militat cu ardoare pentru solu
ționarea exclusiv prin mijloace
pașnice a problemelor litigioase
existente în diverse zone ale plane
tei, pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța, pentru reluarea
și continuarea cursului spre destin
dere, prin respectarea neabătută a
independenței și suveranității națio
nale, a dreptului fiecărui popor de
a-și alege liber calea dezvoltării, de
a-și făuri un viitor luminos, într-o
lume a păcii și prieteniei.
Dind glas celor mai sincere senti
mente de dragoste și recunoștință
față de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne an
gajăm ca, în lumina istoricelor do
cumente ale Congresului al XII-lea
al Partidului Comunist Român, să
muncim cu devotament și dăruire în
vederea înfăptuirii exemplare a sar
cinilor ce ne revin în acest ultim an
al cincinalului 1976—1980, să pregă
tim temeinic, la un înalt nivel cali
tativ și de maximă eficiență econo
mică, producția anului viitor, astfel
încit organizația județeană de partid,
oamenii muncii din județul Timiș,
fără deosebire de naționalitate, să-și
amplifice aportul la ridicarea neîn
cetată a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.
Cu cel mai profund și viu interes,
cu deplină satisfacție și mindrie pa
triotică, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Vrancea au urmărit zilnic vi
zita de remarcabil succes efectuată
de dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țări nor
dice prietene — se spune în telegra
ma BIROULUI COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.
Sintem mindri și profund recunos
cători că avem in prestigioasa dum
neavoastră personalitate pe conducă
torul de partid și țară care, ca ni
meni altul, acționează fără preget,
clipă de clipă pentru fericirea po
porului român, pentru independență
și dezvoltarea sa multilaterală, pen
tru o lume fără războaie, pentru li
niștea și pacea întregii umanități.
Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că urmîndu-vă minunatul dumneavoastră exemplu de dăruire și pasiune revo
luționară, cu care vă slujiți poporul,
vom face totul ca în întreaga activi
tate ce o desfășurăm în această parte
a țării să încheiem cu rezultate din
tre cele mai bune planul pe 1980 și
pe acest cincinal, să materializăm în
tocmai hotăririle Congresului al XIIlea al partidului, creind toate condi
țiile trecerii la înfăptuirea prevede
rilor pe anul 1981, primul an al vii
torului cincinal. Aceasta este însăși
expresia adeziunii noastre totale la
întreaga politică internă și interna
țională a partidului și statului nos
tru, a hotăririi noastre ferme de a
contribui cit mai substanțial la înăl
țarea tării, la înflorirea sa multila
terală, la creșterea prestigiului Româ
niei socialiste în rîndul națiunilor
lumii.
.
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DIVERS

Acum cițiva ani — după cum
am consemnat și în rubrica
noastră la vremea respectivă —
muncitorul petrolist I. Nisipeanu. de la Schela de extracție
Țicleni, om destoinic și stimat
de toată lumea, și-a pierdut
viața intr-un stupid accident de
circulație. Au rămas în urma sa
trei copii minori, Acum, cind
copilul cel mare a ajuns la
vîrsta de licean, întimplarea a
făcut ca și mama lor, tot muncitoare petrolistă. să-și piardă
viața tot într-un accident
stupid...
în ajutorul celor trei copii
orfani a venit marea familie a
petroliștilor, care veghează cu
grijă să crească mari, să învețe
carte, să-și facă un rost in viață,
așa cum și-au dorit atit de mult
și părinții lor.

Tot in luna noiembrie, acum
30 de ani. Ionel Nicolaescu și
Magdalena Nicolaescu. proaspeți
absolvenți ai institutelor de me
dicină din București și. respec
tiv, din Iași, au venit la Tutova
— Vaslui să-și ia posturile in
primire de „medici de țară". Au
venit, s-au apucat de muncă și
n-au mai plecat nici in ziua de
azi. Deși li s-au oferit, de-a
lungul anilor, nenumărat» posi
bilități de a promova in funcții
administrative sau în posturi din
clinici universitare, medicii Ni
colaescu au rămas credincioși
idealurilor lor de viață și muncă.
Si bine-au făcut. Oamenii ii
stimează și ii simt de-ai lor de
cină lumea.

A
Todor Francisc din orașul
Gheorgheni, cartierul Florilor,
Bloc 22. ne scrie :
„Cu autoturismul ..Dacia" 1300,
proprietate personală, am plecat
cu treburi din Gheorgheni spre
Tirgoviște. Seara, la ora 20,30,
am ajuns in Predeal. Dar chiar
in apropiere de intersecția, in
cure se afla un tovarăș milițian,
mi-a sărit drept in fața mașinii
un urs. N-am putut să-l ocolesc,
nici n-am avut inimă să-l calc.
Ursul mi-a făcut aripa stingă
armonică. Faptul a fost consem
nat de milițian in dovada pe
care mi-a dat-o pentru repara
mea
rea mașinii. *întrebarea
' '
este ; cine plătește paguba,
n-am
asigurare
__ _____
intrucit
eu
CASCO ? O întrebare la care ni
n-a
putut să-mi răspundă
meni
pipă acum. Poate dumneavoastră".
Vă înțelegem necazul, dar
nici noi
__ nu știm. Cu atit mai
mult, cu cit se pare că nici ur
sul cu pricina nu avea asigura
re CASCO.

Unul dintre cele mai mari
amuzamente din epoca filmului
mut il constituiau bătăile cu
frișca. „Amuzamentul" cetățeni
lor din comuna Pesceana, jude
țul Vilcea — dacă poate fi nu
mit amuzament — il constituie
bătaia dintre frații Olaru. Pe
amindoi îi cheamă Victor șt
lumea le spune Olaru Victor I
și Olaru Victor II. După o cear
tă de pomină, Victor l Și Vic
tor II au ajuns la aceeași hotărire : fiecare să bombardeze eu
pietre casa celuilalt. Prima run
dă s-a încheiat cu spargerea re
ciprocă a țiglelor și geamurilor.
A doua rundă a avut loc la ju
decătorie, unde Victor I și Vic
tor II au împărțit o amendă
substanțială și frățească.

Vasile Rebegea din Popești,
județul Neamț, ne trimite o eti
chetă pe care citim : ,,Tocană de
legume. Data fabricației : 21 de
cembrie 1980“. Ne-am uitat ieri
in calendar și am văzut că
sintem în 18 noiembrie. Cel care
ne-a trimis-o a cumpărat bor
canul cu respectiva etichetă de
la un chioșc din incinta Combi
natului de fire sintetice Săvinești, unde lucrează și unde
erau citeva lăzi cu astfel de
borcane și cu astfel de etichete.
„Deci — continuă el — eu am
mîncat tocană de legume cu o
lună și jumătate înainte de a se
face... tocana respectivă de către
cei de la fabrica din BurdujeniT,

Procurorul Victoria Aurora
Țonea relatează in ziarul jude
țean „Dîmbovița" o _ întimplare
petrecută intr-o sală de jude
cată arhiplină. în fața instan
ței — trei persoane : o fetită de
12 ani, mama sa și tatăl Anghel
Radu. Intrucit intre cei doi soți
urma să se pronunțe sentința de
divorț, minora trebuia să-și ma
nifeste opțiunea de a rămine cu
unul sau cu celălalt dintre pă
rinți.
— Ei, le-ai hotărit cu cine vrei
să rămii 2 — a fost întrebată
fetița. .
Fetița privea cu duioșie șt
mindrie spre mama sa, care fu
sese mereu lingă ea, mai ales
atunci ctnd sănătatea ii fusese
greu încercată. în schimb, se
uita cu uimire spre cel care tre
cea drept tatăl ei.
— Bine, dar pe dumnealui eu
nici măcar nu-l cunosc...
Asistența a amuțit. Cu attt
mai mult, cind Anghel Radu a
fost nevoit să recunoască :
— Da, așa este. în 12 ani eu
am văzut-o o singură dată, dar
ea niciodată pe mine,..
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Rubrică realizată de
Petre POPA
,
și corespondenții „ScînteîȚ^j

DISONANTE VECHI ȘI NOI
ÎN MUZICA UȘOARĂ
Nimănui nu-i este indiferentă mu
zica ușoară : sunetele ei ne învăluie
pretutindeni, fie că vrem sau nu, ele
fac parte din decorul vieții moderne.
Tinerii. îndeosebi, caută in melodii
le. ritmurile și sonoritățile specifice
muzicii ușoare și de dans un ecou
al cerințelor psihologice care sînt
proprii primăverii vieții, dar cum
fiecare generație are propriile ei aș
teptări sperăm cu toții într-o măi
nuanțată și convingătoare reflectare a
existenței și aspirațiilor noastre. Din
păcate, sîntem adeseori dezamăgiți.
Este o iluzorie diversiune a încer
ca să explici rămânerile în urmă și
nemulțumirile prin concurența me
lodiilor venite de pretutindeni sau
prin existența unor fenomene cultu
rale din afara muzicii ușoare. Cau
zele carențelor se află riguros înăun
trul sistemului propriu muzicii ușoa
re și singura lor abordare construc
tivă este analiza fiecăreia dintre com
ponentele diverse ale acestui fenomen
complex, care. îndeobște, este insă
perceput ca un produs finit unic :
cîntecul de muzică ușoară.
De foarte mulți ani se discută. îndeo
sebi în presa literară, despre lipsa de
calitate a textelor de muzică ușoară.Și
este, intr-adevăr, greu să poți con
testa circulația unor jalnice subpro
duse. întrebarea este însă dacă lu
mina sub care sînt puse aceste în
săilări de vorbe nu se transformă în
tr-un fel de „ecran" care ascunde
imaginea reală a celorlalte elemente
ale cintecului — desigur, în primul
rind, creația muzicală.
Realitatea este că. deși aflate — fi
resc — intr-o situație competițională severă, creația originală avînd a
se confrunta îndeosebi prin mijloa
cele de comunicare in masă nu cu
piese oarecare, ci cu producțiile de
virf ale creației mondiale de gen,
cele mai bune cîntece românești și
interpret» de valoare se bucură de
simpatia unui larg public. Fără a ig
nora aportul inegal, dar uneori re
marcabil al compozitorilor din gene
rațiile mai virstnice. după părerea
mea. centrul de vitalitate al creației
este reprezentat, de generația de com
pozitori pe care, cu totul convențio
nal, desigur, i-am putea numi „cei
de 35 de ani".
Lui Cristinoiu, Bogardo. V. V. Vasilache. Șirli. Moculescu. Țeicu. Dragomir. Dan Andrei Aldea. Mihai Constantinescu li se datorează marea ma
joritate a eintecelor care in ultimii
ani s-au disțins prin noutatea și di
ferențierea pronunțată a ideilor me
lodice. După generația lui Ion Vasilescu și cea în continuare activă, a
lui George Grigoriu. Radu Șerban,
T. Popa, L. Profeta, noul eșalon, con
secvent plebiscitat de cel mai larg
public, evidențiază existența unor
crescute capacități de creație muzi
cală. în urma lor insă ? Aproape
nimic. Timidele încercări ale unor ti
neri autori-compozitori, majorita
tea instrumentiști de muzică ușoară,
sînt încă prea puțin concludente. Ră
mine surprinzătoare lipsa totală de
interes față de acest gen. prin ex
celență tineresc, a numeroșilor absol
venți ai claselor de compoziție ale
conservatoarelor, care se consacră cu
o austeră exclusivitate muzicii ..gre
le". Poate că un program de acțiuni
promoționale. inclusiv concursuri de
creație deschise tinerilor compozitori,
cu prevederea unor limite de virstă
similare celor uzuale, în concursurile
de interpretare muzicală clasică, ar
putea atrage talente noi și spre crea
ția de muzică ușoară ?
Creația : factor prim, fără îndoia
lă. Dar alături de inventarea melo

diei. armonizarea ei și elaborarea
textului, există încă o componentă
a creației. în bună măsură hotărîtoare pentru receptarea piesei — or
chestrația. Dacă o parte dintre com
pozitori. îndeosebi cei din genera
țiile mai tinere, implică gindirea or
chestrală în propriul lor act creator,
o bună parte a eintecelor sînt lăsate
de compozitori pe seama altor mu
zicieni — de regulă dirijori sau in
strumentiști. Nici asta n-ar fi rău.
Există o practică mondială în acest
sens — dar numărul orchestratorilor
buni este restrins, ei sînt suprasoli
citați. Reașezarea acestei autentice
munci de creație în drepturile ei
este prima și cea mai firească mă
sură, căreia poate să i se adauge
atragerea sistematică a tinerilor mu
zicieni din conservatoare către asi
milarea tendințelor actuale în com
poziția și orchestrația
de muzică
ușoară, către practicarea acestui gen.
în cuvintul ..orchestrație" este cu
prinsă și „orchestra". Pentru cine se
orchestrează ? Nu este pentru niOpinii
de Radu GHECIU

meni un secret că nu există decît o sin
gură orchestră mare, de concert, în
domeniul muzicii ușoare — cea a
Radioteleviziunii. I se poate alătura,
cu producții onorabile, orchestra tea
trului „Fantasio" din Constanta, Ce
lelalte orchestre ale teatrelor de gen
din Capitală și din țară nu pot fi
luate in discuție ca formații de ca
litate. in stadiul actual de dezvoltare
a muzicii ușoare. Este adevărat
însă că. răspunzind unei tendințe
tot mai pronunțate pe plan mondial,
in anii din urmă au apărut o serie
de grupuri instrumentale și vocalinstrumentale, alcătuite din profesio
niști buni, dotate cu un echipament
tehnic-rnuzical modern și de o re
marcabilă calitate. Aceste grupuri au
adus nuanțe expresive noi și frapan
te în peisajul timbral, cam mono
crom. al muzicii ușoare „tradiționa
le" și, incă o dată, opinia publică este
cea care validează formații ca Sfinx,
Roșu și Negru, Romanticii, Sem
nai M, Progresiv TM. Metropol,
F.F.N. și repertoriul lor. îmbogăți
rea și diversificarea programelor
prin asimilarea unui număr mai mare
de cîntece scrise și de alți autori in
afară de cei din componența grupu
rilor. antrenarea acestor formații în
tr-un circuit mai larg de manifestări
reprezentative sînt aspecte specifice
de organizare artistică în această
zonă a genului în care se interferea
ză o anumită spontaneitate creatoare,
concepția de acompaniament și pre
zența interpretativă-solisticâ sau de
grup. Prezența interpretativă : ea
este. în ultimă analiză, hotărîtoare
pentru destinul cintecului. Pen
tru a reuși cu adevărat în această
meserie se cer însușiri diverse și ie-,
șite din comun in domeniul artei
muzicale, teatrale și coregrafice, sus
ținute prin muncă fără preget, pu
tere de reînnoire continuă, sub o
bună îndrumare regizorală, vocală,
interpretativă și repertorială. Penu
ria de artiști autentici în acest gen
este mai mult decît evidentă. Cei
care sînt au reușit și se mențin prin
intuiția, talentul și munca lor. Forme
instituționalizate de învățămînt nu
există, cu excepția școlilor populare
de artă, ale căror rezultate nu sînt,
cel mai adesea, concludente.

„Decada culturii clujene**
Ultima zi a „Decadei culturii clu
jene" a fost dedicată culturii de
masă. Dintre numeroasele manifes
tări au reținut atenția, prin conți
nut și participare, consfătuirea cu
tema „Creșterea rolului organizații
lor de partid, de masă și obștești,
al instituțiilor de cultură și artă la
realizarea unei noi calități, superi
oare, in activitatea economico-socială“, simpozionul „Horea în istoria
poporului român", consfătuirea „Preo
cupări privind aplicarea măsurilor
tehnico-organizatorice pentru pregă
tirea producției anului 1981" ; specta
colul de muzică, poezie și folclor.
Ziua muncii politice, ziua muzee
lor și artelor plastice, a teatrului, a
sportului și turismului, a cărții ro
mânești, a arhivelor, a muzicii

— Cind se produce fractura între
o existență demnă, care să merite
respectul tuturor, și drumul de viață
lăturalnic, care nu duce nicăieri, la
capătul căruia nu te așteaptă decit
disprețul și oprobriul public? După
mine, rostogolirea din drepturile
tale firești de cetățean și om în
cepe odată cu cedarea în fața pri
mei tentații. Odată cu prima abdi
care de la axul conduitei normale...
întrebarea și răspunsul aparțin
Măriei Maftei, participantă la o re
centă dezbatere publică ce a avut
loc la Institutul de cercetări și mo
dernizări energetice (ICEMENERG)
— București. La ordinea de zi un
singur punct : punerea in discuție
publică a faptelor s^vîrșite de un
cercetător de aici — Goos Werner
Adolf. Asupra gravității acestora
vom mai avea prilejul să stăruim
în continuare. Acum, să ne întoar
cem la întrebarea Măriei Maftei.
Iar ca să-i descifrăm și mai lim
pede sensurile, sâ schițăm, fie și
sumar, drumul pină aici al cercetă
torului in cauză.
Absolvă Institutul de petrol, gaze
și geologie in 1965, cu bune rezul
tate. Lucrează o vreme la „Petrochim" — Ploiești, apoi este trans
ferat — confirmare a merite
lor sale profesionale — la actualul
ICEMENERG. E căsătorit, are doi
copii. Soția lucrează tot in cerce
tare. După cum se constată, exis
tau premisele fundamentale pentru
un drum firesc de viață. Destule
satisfacții profesionale și familiale
populau această existență. Și to
tuși. fractura s-a produs. Dovada
câ aliajul uman nu arată Întot
deauna, la suprafață, structura din
adine? Poate. Dar unul din sem
nalele adevărului, așa cum spunea
Maria Maftei, este tras fără greș
odată cu cedarea in fața tentației.
Cum de nu s-a auzit acest semnal?
Sunetul lui strident ar fi trebuit să
ajungă spre timpane. să zvîrle
ghemotoacele de vată din urechi.
Opinie exprimată dealtfel franc și
în adunare. Tocmai pentru că acest
semnal de avertizare a răsunat cu
diverse prilejuri, dar n-a fost auzit.
Ori a fost taxat drept „exercițiu

au constituit tot atitea imagini elocvente ale potențialului spiritual de
care dispune municipiul Cluj-Napoca. Bogată in conținut și fructuoasă
a fost și Ziua creației științifice și
tehnice, care a reunit, la salonul
creativității, sub genericul „Napotehnica ’80", numeroși oameni de știin
ță. cadre didactice universitare, cer
cetători și cadre de conducere din unitățile industriale, într-un larg și
Util schimb de experiență.
Totodată. „Decada culturii clujene"
a constituit un omagiu adus oame
nilor muncii români, maghiari și de
alte naționalități din municipiu pen
tru contribuția la îndeplinirea cu
mai bine de patru luni mai devre
me a prevederilor actualului cincinal.
(Alexandru Mureșan).

minor", căruia nu-l acorzi nici o
însemnătate.
Iată, de la o vreme, G. W. A.
obișnuia să întreacă măsura la
pahar. O , primă nedumerire, care
trebuia să determine intrarea in
priză a sistemului uman de alarmă.
Mai ales că cel în cauză nu dove
dise pină atunci că paharul ar fi
obiectul său de... studiu. Dacă mă
car un singur om din institut s-ar
fi preocupat de această „schimbare
la față" ar fi ajuns cu ușurință la

„Arta exprimă sufletul adine al poporului"
Interviu cu pictorul Constantin PiLIUȚA

=====

De la un alt început ar trebui să
fie luată și regia artistică, care pen
dulează între absenta totală (inter
pretul este lăsat să se descurce „cum
o ști") și ambiția anacronică de a
realiza. într-o evidentă notă de de
suetudine. tablouri muzical-coregrafice in stilul revistei tradiționale,
tributară vechilor modele pariziene
sau hollywoodiene. Iată un ciudat
paralelism cu situația din cîmpu.1
creației : avem un remarcabil învă
țămînt muzical și o solidă școală
componistică, dar tînăra generație de
compozitori stă departe de muzica
ușoară ; avem o strălucită regie de
teatru, dar teatrul muzical este in su
ferință, și cel de muzică ușoară în
special.
Și. în sfirșit. ajungem și la proble
ma mereu fierbinte a textelor, care,
din păcate, prea rar sint și poezie.
Nimic, nici o dificultate de creație,
nu justifică platitudinea de gîndire,
reducția extremă a vocabularului,
absența totală de idei și de imagini
poetice și, nu o singură dată, agra
matismul așa curii nimic nu justi
fică publicarea — deci acordarea sta
tutului de poezie cu existentă auto
nomă — a unor texte menite a fi
doar cintate. viabile deci (eventual !)
prin asociere cu melodia. Dar poate
că. in cele din urmă, ar trebui să ajungem și la întrebarea: ce să cerem
unui text de muzică ușoară ? încă
o dată folosirea singularului se dove
dește nepotrivită. Pentru că nu exis
tă un singur fel de muzică ușoară.
Există, de pildă, cîntecul dansant,
care nu cere altceva decît un text
„de însoțire". Există apoi specia cin
tecului liric, larg răspindită. și cu o
mare diversitate de realizări muzi
cale. Există, in sfirșit. specia cinte
cului poetic propriu-zis, in care in
cludem și cîntecul politic.
Cîntecul poetic și politic are o
mare importanță potențială si răs
punsul față de interesul intermitent
pe care i-1 arată finii creatori este
pasiunea unei bune părți a genera
ției tinere față de muzica folk, a că
rei existență este garantată îndeo
sebi de calitatea materialului poetic,
potențat, cu mai mult sau mai puțin
talent, de interpretul — creator de
muzică. Este o nouă experiență so
cială a muzicii, al cărei răsunet nu ar
trebui să-l lase indiferent pe nici un
compozitor profesionist. Răspunsul
viabil nu este insă mimarea unui
pseudostil folk (hibrid care nu răs
punde nici unei necesități și nu sa
tisface nici un public), ci dobîndirea,
cu mijloace superioare, complexe,
proprii artei sale, a capacității emo
ționale, de comunicare și convingere
pe care spontan, cu talent genuin, au
realizat-o unii folkiști.

O bogată și variată activitate ar
tistică însoțește de citeva decenii
drumul afirmării lui Constantin
Piliulă în peisajul artei noastre plas
tice.
închinată activității acestui artist
care a împlinit cinci decenii de exis
tență. o monografie apărută sub
auspiciile editurii „Meridiane" este
prezentă zilele acestea in librării.
Vorbindu-ne despre preocupările
și activitatea sa artistică din ultimul
timp, despre prezența sa la ma
nifestări artistice peste hotare, picto
rul ne-a spus :
— Am participat, alături de Viorel
Mărginean, Ion Pacea și Alin Gheor
ghiu. la o expoziție care s-a deschis,
succesiv, in trei instituții americane
de mare prestigiu : Ia Banca Fondu
lui Monetar Internațional din Wa
shington. la sediul O.N.U., unde
ne-am bucurat de participarea la
vernisaj a lui Kurt Waldheim, a unor
personalități din conducerea O.N.U.
și la Biblioteca română din New
York. Pot spune că această întreagă
manifestare de artă românească a
fost de un înalt nivel calitativ și
apreciată ca atare de toți cei ce au
vizitat-o. Am avut un public entu
ziast. am cules numeroase aprecieri
care mi-au încălzit inima, dar n-as
putea spune că ne-am bucurat de
succesul de presă pe care l-am fi
meritat. Cauza trebuie căutată,
cred, intr-o defectuoasă popularizare a
expoziției. O mai atentă antrenare a
oamenilor de specialitate in cunoaș
terea manifestărilor noastre de artă
ar contribui la sporirea prestigiului
real pe care arta românească merită
să-l aibă.
Personal m-am Întors cu o încre
dere totală în faptul că nu m-am
bălăcit prin mode, că mi-am urmat,
cu tenacitate, firul meu. Am mai
spus-o. dar trebuie să repet, că
schimbul de experiență în artă și
cultură, cunoașterea geniului creator
al altora intărește conștiința pro
priilor valori, a realizărilor noastre,
care exprimă identitatea inconfundabilă a poporului căruia ii aparținem.
Am spus-o, de asemenea, si simt ne
voia din nou să . atrag atentia asupra
tradiției de mare noblețe a picturii
românești, asupra exemplelor de
mare frumusețe spirituală pe care le
reprezintă pentru noi arta unui
Luchian sau Andrcescu. Această artă
exprimă sufletul adine al poporului.
Astăzi îmi- vine să rid de momentele
în care mă simțeam depășit de no
ianul de rețete care s-au perindat
atita vreme pe sub ochii mei. Nu am
încercat niciodată să șochez prin
modernitate. Am încercat să fiu mo
dern urmindu-mi cu consecventă pro
priile concepții artistice și sentimente
și cred că asta s-a văzut din tot ceea
ce am pictat pină acum.
— Una din ultimele premiere ale
Naționalului bucureștean aduce pe

afiș numele dum
neavoastră.
Ați
realizat de curind
scenografia pie
sei „Hagi Tudose“. Ce v-a în
demnat să o fa
ceți 2
— Scenografia
pentru „Hagi Tudose" a însemnat
pentru mine, in
primul rind. un
gest de prietenie
față de artiștii
Naționalului și in
special față de
Constantin Rauțchi, care, din ecourile pe care le
am pină acum,
din părerile spe
cialiștilor și ale
publicului, a fă
cut un rol mo
numental. Alături
de regizorul Ion
Cojar am încer
cat o punere in
valoare a textu
lui Iui Delavrancea printr-o serie
de tablouri care
să sublinieze tră
sături ale epocii,
ale vieții de atunci. Am vrut
să fac o scenogra
fie fără ostenta
ție. subordonată
textului și jocului
actoricesc. în ho
C. Piliuță - Ilustrație la versuri de Tudor Arghezi
lul teatrului am
avut concomitent
o microexpoziție
cu 10 lucrări, prin care am adus,
— în luna februarie a anului viitor,
sper, un plus de culoare evenimen
o mare expoziție retrospectivă cu lu
crările dumneavoastră va fi deschisă
tului artistic deosebit pe care l-a re
în sălile Dalles...
prezentat premiera.
— Acum aproximativ un an, in co
— Nu va fi o retrospectivă, ci o
loanele ziarului nostru împărtășeați
expoziție personală cu caracter re
trospectiv. intrucit doresc .să prezint o
publicului preocuparea de a ridica la
Botoșani o» viitoare lucrare de artă
selecție riguroasă a creației mele, să
monumentala : un mozaic inspirat din
arăt publicului ce am putut face pină
viața și munca oamenilor din această
la anii la care am ajuns. Am mult
de
lucru pina atunci. In general vor
zonă a țării, în ce stadiu se află acum
bind, de aici înainte voi închide mai
lucrarea ?
mult ușa atelierului, voi munci de
— Lucrarea se află și acum în faza
dimineața pină seara, dorindu-mi ca
de proiect aprobat. Am realizat. îm
această a doua parte a vieții mele să
preună cu pictorul Gheorghe Spiri
fie mai cu miez, mai chinuitoare din
don, cartonul la dimensiunile viitoa
punct de vedere artistic decît prima.
rei lucrări, dar, din păcate, un lung șir
Și poate că, intr-o zi. la un alt bilanț
de inerții administrative ne împiedică
al activității mele, bucuria realizării
să trecem la realizarea ei concretă.
să-mi fie pe deplin justificată. Tră
Va fi o lucrare figurativă cu aspecte
iesc intr-o țară in care plasticienii
ilustrind simbolic agricultura, indus
lucrează mult și chibzuit, așa că am
tria, viața spirituală a județului, clo
lingă
cine alerga. Este o competiție
cotul muncii constructive din acea
din care se înaltă, zi de zi. o artă
parte a țării. Exigentele sînt sporite
românească tot mai puternică, mai
în acest caz de faptul că doresc să
viguroasă.
realizăm o lucrare de reală calitate
care să facă cinste orașului meu
Marina PREUTU
natal.

tV
Cu un titlu extras din
mitologia clasică antică,
care imbracă intr-o alegorie
transparentă unel<? înțele
suri și' rosturi ale poeziei
dintotdeauna, Vlaicu Bârna
iși continuă călătoria lirică
intr-un tărim ce și l-a ales
și l-a construit cu migală
de-a lungul mai multor de
cenii. Sunetele primordiale
sint cele din „Brume" sau
din „Turnuri", rod al unei
experiențe bucolice cu ac
cente elegiace, depănată
într-un stil confesiv, unde
plastica imaginii se consti
tuie adesea ea însăși in
mărturie lirică. Pe firul
unei continuități organic
asumate, noul volum „San
dala lui Empedocle". apărut
la editura „Eminescu", iși
dezvăluie originalitatea sen
surilor artistice și civice
noi. prin deplasări de ac
cente capabile să lumineze,
să dea relief pregnant unei
alte virste lirice și unor
preocupări, mai rar intilnite
pină acum) in scrisul poe
tului.
i
Poate cel mai evident se
insinuează in vers trecerea
mistuitoare a timpului ; în
intimitatea lui, poetul se
simte călător, dar călător
numai in toamne, in ano
timpul de stingere a vege-

tației care anunță „fiorul
ifttiielor ninsori pe munții
suri / și-a nopții aripă ce-și
lasă zborul / pește-un im
periu tainic de păduri".
Este un moment cind „vin
cele nopți cil trene lungi,
solemne, / ce obrintesc în
slăvi stelare focuri / cind

secvența poetului cu sine
insuși. un gen de continui
tate dedusă din natura pri
mordială a poetului.
De o factură aparte ne
apare ciclul „Middle part",
intercalat inti£ cele două
amintite mai sus. în această
secțiune a volumului, valoa

Mesajul civic
al poeziei*)

timpul roade-n pietre și în
lemne". Tensiunea medita
ției nu aruncă poezia in
zonele obscurului și ale dis
perării, dimpotrivă, calmul
și o luminozitate crepuscu
lară, dorința de a se mișca
in interiorul unui univers
domestic subliniază incă o
dată optimismul unei poezii
hrănite de tonica aparte
nență la viața necurmată a
unei naturi darnice și in
conștiente in eternitatea ei.
Sub acest generic liric se
dezvoltă o bună parte a
poeziei din ciclurile „Gre
♦) Vlaicu Bârna :
sie" și „Timp mobilat", lă„Sandala lui Empedocle". sindu-ne să urmărim con

Iată întrebarea care trebuia să-i
sfredelească creierii cercetătorului
copleșit cu „amabilitate" de stră
ini. Nici o întrebare de acest fel
n-a tulburat insă somnul de fiecare
seară al acestui om, somn grăbit
de aburii alcoolurilor tari. Repro
ducem din declarația lui. dată in
momentul adevărului : ,....M. m-a
căutat destul de des cind a venit
în tară. Știind că lucrez in dome
niul uleiurilor de turbină, m-a în
trebat in cadrul unei întrevederi

rea poeziei se asociază in
destructibil mesajului,ei ci
vic și umanist, apelului vi
brant -la responsabilitate
față de destinele omenirii.
Cum am observat și cu alte
ocazii, în versurile unor
poeți din aceeași generație,
ca Radu Boureanu sau
Francisc Păcurariu, grija
pentru soarta omenirii ame
nințată de absurda distru
gere atomică pătrunde vi
guros in poezie, care se do
rește. se instituie chiar ca
o tribună p rațiunii salva
toare, de unde se rostesc vi
brante apeluri la înțelegere
și pace. Mintea scrutătoa

Are dreptate Ștefan Dascălu,
G. W. A. scosese pe tarabă, in mo
mentul acela de inconștientă, mun
ca institutului. Munca colegilor săi,
părticică din zestrea de valori a
țării. Nimeni, oricine ar fi, nu are
acest drept. Pare absurd și de neințeles acest tembelism, cu atit mai
mult, cu cit se știe cit de scump
ne costă orice utilaj modern, orice
tehnologie pe care sintem nevoiți
să le procurăm de pe piața mon
dială. Nimeni nu ne-a oferit nimic

re a poetului observă că to
tul in lume „se petrece in
tre două războaie / între
un măcel consumat și unul
ipotetic", într-un „antract",
unde se face „puericultură,
selecție de trupuri tinere,
concursuri, recrutări, între
ceri, instrucție". In fața acestei realități tragice poe
tul deplinge „această chi
nuită parte de mijloc, intre
două războaie, / acest inter
val bîtuit de fantome, / mă
cinat de toate convulsiile ;
război, pace, război / o si
metrie perfectă, / matema
tică : ABA, rădăcina cuvintului abator". Imaginile de
coșmar pun in alerta con
științele, le cheamă să se
opună acestui dans ma
cabru. Poetul evocă drept
suprem țel al luptgi sale
zimbetul copiilor in somn,
nevoia de a apăra acest
zîmbet,
adevărat „cifru
cosmic", „a opta minune a
lumii".
Consecvent chemării sale
durabil împlinite, Vlaicu
Bârna deschide izvoarele
poetice spre noi orizonturi,
acolo unde umanitatea are
nevoie de ele in supremul
efort de a-și apăra și duce
mai departe zidirile cele
mai înalte ale minții ome
nești.

Emil VASILESCU

scopul „amabilităților" de tot felul
cu care G. W. A. fusese intimpinat
în grupul străinilor. Plimbarea cu
mașina la Snagov nu fusese între
prinsă in nici un caz de dragul...
peisajului. Gratularea cu „mici ca
douri"? în nici un caz pentru bucu
ria „intimă" a cercetătorului. Ac
ceptarea ca partener, in escapadele
prin restaurante? Cituși de puțin
nu pentru ochii lui frumoși. Totul
urmărea un scop precis calculat.
Mai mult : știindu-1 bine prins de

Uneori, vinovăția începe la granița

dintre credulitate și iresponsabilitate...
ANCHETĂ SOCIALĂ
adevăr : G. W. A. începuse să în
trețină legături pe cont propriu cu
diverși cetățeni străini, reprezen
tanți ai unor firme interesate să
vindă pe piața românească. Pe
cont propriu și încâlcind dispozi
țiile legale îi vizita la hotel. în
câlcind dispozițiile legale și pe
contul lor, ii însoțea din restaurant
în restaurant.
Cum de le căzuse cu tronc
G. W. A. ? Motivația n-avea să
aștepte multă vreme. Ziua de
conturilor era pe aproape. Nevino
vății companioni se arătau deocam
dată culanți : achitau ei notele la
restaurante (nu păreau deloc să
cunoască zicala : „plătim nemțeș
te!"). îl gratulau pe invitat cu mici
atenții, mai o plimbare la Snagov,
cu mașina, mai o promisiune —
încredințarea reprezentantei unei
firme, traiul pe cuptor, „dincolo",
unde inginerului petrolist i se pot
deschide perspective nebănuite etc...
De ce? De ce? De ce?

=====

— neoficiale — cum sint uleiurile
pe care le folosim".
După cum se vede, G. W. A. nu
era iscodit să spună dacă știe
vreun banc deocheat, de pahar.
Interesul străinului viza exact un
domeniu de muncă, seerete pe care
sintem datori să le apărăm ca lu
mina ochilor. Cercetătorul in cauză
intră cumva in alertă, se dezmeti
cește? Da de unde! Cu iresponsa
bilitate de palavragiu incorigibil,
toarnă tot ce știe despre respecti
vele uleiuri. Numește și unele ob
stacole ce apar in exploatare.
Scoate pe tarabă tot ce deține.
Parcă ar fi fost vorba despre mă
runțișul din buzunarul Iui ! Parcă
ar fi fost vorba despre ceasul său.
cumpărat de la magazinul din colț!
— Față de asemenea fapte —
afirma în adunarea amintită Ștefan
Dascălu — nu pot avea nici un
dram de înțelegere. Tocmai pentru
că este vorba despre munca noastră,
pe care sîntem datori s-o apărăm
cu strășnicie de poftele hrăpărețe.

pe ochi frumoși. Ba. nu puține fir
me străine, atunci cind a trebuit
să ne procurăm un utilaj, o teh
nologie modernă, au pretins orețuri
despre care e puțin spus ca au
fost piperate. Și am plătit, pentru
că am avut nevoie, ne-a crăpat
buza. Totul am plătit pină la cen
timă, împinși de cerința dezvoltă
rii, de a fi noi înșine. Totul am
plătit cu muncă, cu sudoare, nu o
dată cu sacrificii. Iar cind te afli
față in față cu asemenea acte ires
ponsabile, ce oferă pe tavă altora
— pe tavă și pe gratis! — rodul
căutărilor noastre, rodul inteligen
tei noastre, pîinea noastră, cum să
nu te cuprindă indignarea și dreap
ta mînie, lipsa totală de „înțe
legere"?
Bucuros că i-a prins victimei un
belciug de nas, străinul „plusează",
îi cere lui G. W. A. să facă referiri
favorabile asupra unor produse pe
care firma era interesată să le
vindă pe piața românească. Acum
se dezvăluie în adevărata sa lumină

nas, la o altă întîlnire. partenerul
de... conversație pe tema uleiurilor
de turbină ii solicită cercetătorului
de la ICEMENERG — nici mai
mult, nici mai puțin! — rezultatele
diverselor cercetări științifice care
sâ fie brevetate in străinătate, „cu
avantajele ce decurg de aici". O
paranteză nu lipsită de interes :
temele de cercetare cu pricina,
care-i captaseră atentia străinului,
aparțineau unor oameni cunoscuți
de G .W. A.
Nici chiar atunci, în secunda 59,
inginerul petrolist nu se dezmeti
cește. Și... promite. El și hrăpărețul
lui companion deloc dezinteresat,
precum am văzut, alcătuiesc „stra
tegia" scoaterii din țară a acestor
rezultate de cercetare spre... breve
tare. Totul era prevăzut pină in
cele mai mici amănunte, inclusiv
diverse depuneri in cont, la unele
bănci străine. Totul era socotit și
calculat, planul era perfect, dar...
Dar din unghiul și potrivit psiho

PROGRAMUL 1
16.00
16,0'5
16.30
16,45
17,00

Telex
Teleșcoală
Copilăria și muzica.
Tragerea Pronoexpres
Profil teatral : Teatrul dramatia
clin Bacău
18.30 Handbal feminin : România — Da
nemarca (repriza a Il-a). Trans
misiune directă de Ia
Rîmnicu
Vilcea
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Documentele Congresului al xnlea — Program al viitorului nos
tru
30,10 ,.E comunista noastră vrere*. Emi
siune de versuri și cîntece patrio
tice și revoluționare
20,35 Film artistic : .,0mul care ne tre
buie*. Premieră TV. Producție a
Casei de filme nr. 4. Cu Ilarion
Ciobanu. Jeana Gorea.
Catrinel
Dumitrescu Jean Constantin, Oc
tavian Cotescu. Regia :
Manole
Marcus
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Secvențe din filmul stagiunii mu
zicale. în program : Concert pen
tru vioară în mi. major de
J.S.
Bach și Piesă concertantă pentru
vioară și orchestră de coarde de
Grigore Nica.
20.05 studio T ’80. Demnitatea de a fi
tînăr
20.30 Imagini muzicale,., imagini core
grafice. în program, lucrări de Jo
hann Strauss și P.I.
Ceaikovski.
Interpretează soliștii șl ansamblul
Teatrului Mare Academic din Mos
cova. Coregrafia: Vladimir Burmester și Vasile Bolodarski
21.20 Teleenciclopedia (reluare)
22.G5 Telejurnal
22.30 închiderea programului

logiei unor indivizi cu apucături
străine, repudiate de modul nostru
de viată, disprețuite și denunțate
cu vehementă. Fiecare dintre cei
trei autori ai cercetărilor spre care
trăgea ochiul lacom al străinului,
autori contactați de G. W. A., re
fuză cu indignare propunerea. Ba
mai mult : dezvăluie cu mînie
rușinoasa intenție de furt. Iată,
așadar, că nu oricine vinde pielea
ursului din pădure are ciștig de
cauză. Destui din cei care iau iluzii
le drept realitate pot avea surprize.
Cercetătorul de la ICEMENERG
mersese prea departe. Nu numai că
iși pierduse demnitatea. Nu numai
că devenise un pion manevrat după
dorință, in slujba unor indivizi
venali, care-1 contabilizaseră la
rușinoasa lor rubrică de profit, dar
a fost la un pas să vindă gindirea
unor oameni, care se cheltuiesc, cu
pasiune și patriotism, să descopere
noi tehnologii în măsură să accele
reze mersul nostru spre mai bine.
— Din această împrejurare, care
aruncă un con de umbră pe munca
întregului nostru colectiv — afirma
în amintita dezbatere publică Vio
rica Neațu — eu desprind un invățămint pentru toți : sâ fim mai
atenți la tot ceea ce se petrece in
jurul nostru. Umanismul legii noas
tre i-a acordat lui Goos o ultimă
șansă de a-și spăla rușinea cu care
ne-a pătat și s-a pătat, prin muncă.
Depinde numai de el să dovedească
că episodul dramatic din existența
sa n-a fost decit o absurdă clipă
de rătăcire. Iar nouă ne revine
sarcina să dovedim. în orice clipă,
o neslăbitâ vigilentă revoluționară.
Să determinăm, prin acțiuni edu
cative, un nivel mai inalt de com
bativitate revoluționară față de
orice act care ar aduce atingere
muncii noastre.
Munca noastră — bun de preț p«
care îl apărăm ca pe lumina ochi
lor. Pentru că din ea, numai din
ea, se întrupează bucuriile trainice,
de azi și de miine, pentru toți.

Iile TANASACHE
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TELEGRAMĂ

Guvernator general al Noii Zeelande
Preluarea de către dumneavoastră a Înaltei funcții de guvernator general
al Noii Zeelande imi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări și
cele mii bune urări de succes in activitatea dumneavoastră viitoare.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborarea' pe
multiple planuri dintre România și Noua Zeelandă vor cunoaște o dezvoltare
continuă, in interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii fn întreaga
lume.

Tovarășul Jozef Pinkowski, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, a adresat
tovarășului Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, o telegramă prin care
exprimă mulțumiri cordiale pentru
condoleanțele transmise in urma in
cendiului de la spitalul din Gorna
Grupa.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului GILBERTO VIEIRA
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Columbia
Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al C.C. al
Partidului Comunist din Columbia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa
calde felicitări, urări de noi succese in înalta funcție încredințată de partid.
Exprim convingerea că relațiile dintre partidele noastre se vor dezvolta
continuu, in interesul popoarelor român și columbian, al cauzei păcii,
progresului, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
va face u vizită oficială de prietenie in R.P. Chineză
Tovarășul Ilie Verdet, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, va efectua, la invitația
tovarășului Zhao Ziyang, premierul

Consiliului de Stat al Republicii i
Populare Chineze, o vizită oficială de
prietenie în această țară în ultima
decadă a lunii noiembrie 1980.

Lucrările sesiunii Comisiei interguvernamentale
de colaborare economică
și tehnico-științifica romăno-sovietică
La București au început marți lu
crările celei de-a Xll-a sesiuni a
Comisiei interguvernamentale de
colaborare economică și tehnicoștiințifică româno-sovietică.
Delegația română este condusă de
Cornel Burticâ, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, iar cea sovietică de
N. V. Talîzin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al. U.R.S.S.
în spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejui intilnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul

Leonid Brejnev, secretar general al
Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., sînt analizate noi acțiuni și
măsuri concrete menite să conducă la
lărgirea și diversificarea în continuare
a schimburilor de mărfuri și coope
rării economice dintre cele două țări.
Au participat ambasadorul Româ
niei la Moscova. Traian Dudaș, și
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, V. I. Drozdenko.
★

Delegația sovietică a vizitat 1n
aceeași zi întreprinderea de utilaj
petrolier „1 Mai“ din Ploiești.
(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Senegal
Marti au continuat la București
convorbirile oficiale intre nynistrul
afacerilor externe. Ștefan Andrei, și
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Senegal. Moustapha Niasse.
Au fost examinate noi posibilități
și convenite acțiuni menite să con
ducă la adîncirea și diversificarea
colaborării și cooperării bilaterale in
domeniile economic, tehnico-științific. cultural și in alte sfere de ac
tivitate.
în cadrul schimbului de păreri in
probleme actuale ale vieții Interna
tionale a fost relevată necesitatea de
a se acționa cu mai multă hotărîre pentru reluarea politicii de des
tindere, pace și securitate în Euro

pa și în lume, pentru dezangajare
militară, și dezarmare, pentru solu
ționarea prin mijloace pașnice, prin
tratative a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru intensi
ficarea eforturilor în direcția lichi
dării fenomenului subdezvoltării și
instaurării unei noi ordini economice
internaționale.
La
convorbiri
au
participat
Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte per
soane oficiale. Au luat parte, Kabirou M’Bodj, vicepreședinte ăl Adună
rii Naționale a Republicii Senegal,
consilieri și experti care însoțesc pe
oaspete în vizita in țara noastră.
(Agerpres)

Cronica zilei
Marți dimineață au început la
București lucrările celei de-a Il-a se
siuni a Comisiei mixte de cooperare
comercială româno-thailandeză. De
legațiile sînt conduse, din partea
română, de Nicu Constantin, adjunct
al ministrului industriei construcțiilor
de mașini, iar din partea thailandeză,
de Phairojona Jayaphorn, adjunct al
ministrului comerțului, membru al
guvernului.
în î»drul lucrărilor, cele două de
legații analizează stadiul actual al
realizării înțelegerilor convenite la
precedenta sesiune a comisiei mixte,
perspectivele de dezvoltare în con
tinuare a relațiilor româno-thailandeze în ce privește schimburile co
merciale și cooperarea în producție.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 21
și 22 noiembrie. In tară : Vreme
in
curs de răcire, incepînd din nordul
țării. Cerul va fi schimbător. Vor cădea
precipitații slabe locale in nordul și
estul tării și Izolate în' rest. Vintul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări in Moldova șl în zonele
de munte predomlnlnd din
sectorul
nordic. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre minus 3 șl plus 6 grade,
izolat mai coborite în estul Transilva
niei șl nordul Moldovei, iar cele maxi
me între 2 și 10 grade. Ceată locală di
mineața șl seara. In București : Vreme
in curs de răcire ușoară. Cerul va fi
variabil, favorabil precipitațiilor slabe,
mai ales sub formă de ploaie. Vint slab
pînă la moderat. Minimele vor ii cu
prinse între zero și plus 3 grade, iar
maximele intre 4 șl 7 grade. Ceată di
mineața și seara. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

„TROFEUL

„Turist" — Lacul

în noua sală a sporturilor din Rm.
Vilcea. in prezența a peste 2 000 de
spectatori, au început marți întrece
rile celei de-a 20-a ediții a competi
ției internaționale feminine de
handbal pentru „Trofeul Carpați".
Iată rezultatele înregistrate : Româ
nia A — România (tineret) 22—17
(9—8) ; U.R.S.S. — Danemarca 12—13
(7—6) — mare surpriză. R.D. Germa
nă — Ungaria 20—11 (9—7).

Astăzi, programul începe Ia ora
18.30 și cuprinde următoarele întllniri : România (tineret)—R.D. Ger
mană ; România — Danemarca și
U.R.S.S.—Ungaria.
★

în primul meci al turneului Inter
național masculin de handbal de la
Debrecen
(Ungaria),
selecționata
României a Învins cu scorul de 27—25
(14—11) formația R.S.S. Ucrainene.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi se vor desfășura două
partide restante din campionatul di
viziei A la fotbal. La Timișoara,
echipa locală Politehnica va intilni
formația Universitatea Craiova, iar
Politehnica Iași va juca pe teren pro
priu cu echipa Steaua.
Ambele meciuri vor începe la
ora 14.
Posturile noastre de radio vor
transmite, alternativ, aspecte din
părțile secunde ale acestor meciuri.
Transmisia se va efectua pe progra
mul I, cu incepere de la ora 15.
• în urma rezultatelor înregistra
te la turneul de la Amsterdam. în
clasamentul general al „Marelui Pre
miu — F.I.L.T." la feminin continuă
să conducă tenismana americană
Chris Evert-LIoyd. cu 1 425 puncte,
urmată de Hana Mandlikova — 1 370
puncte. Tracy Austin — 1 080 puncte,
Martina Navratilova — 1 030 puncte,
Andrea Jaeger — 990 puncte. Jucătoarea româncă Virginia Ruzici se
află pe locul șase, cu 915 puncte,
fiind urmată de Wendy Turnbull —
880 puncte. Dianne Fromholtz — 655
puncte, Pam Shriver — 650 puncte și
Ivanna Madruga — 615 puncte.
Conform regulamentului competi
ției, primele opt clasate se vor cali
fica pentru „Turneul campioanelor",
programat la începutul anului viitor
— 7—12 ianuarie (la Washington).

• GALBENUL, CEA
MAI „SIGURĂ" CULOA
RE. Potrivit unui studiu al expertllor anglo-saxoni, culoarea
șofranului este cea mal vizibilă,
atît In timpul zilei, cît și în
timpul nopții, atît pe timp fru
mos. cît și în caz de intemperii
și ca atare poate fi apreciată ca
cea mai „sigură" culoare in ce
privește traficul auto. Conducă
torii auto care doresc să ruleze
în condiții de maximă securita
te sînt sfătuiți să prefere auto
vehicule a căror caroserie este
vopsită în galben. în ordine descrescîndă urmează verdele, al
bul și bejul. La polul opus se
află culorile albastru, roșu și
negru ; dintre acestea, culoarea
roșie este apreciată cea mai

Au mai rămas de disputat șase
turnee.
în clasamentul „Marelui Premiu —
F.I.L.T." la masculin se menține li
der John McEnroe — 2 342 puncte,
urmat de Ivan Lendl — 2 049 puncte,
Jimmy Connors — 1 986 puncte,
Bjorn Borg — 1 939 puncte. Gene
Mayer — 1 643 puncte. Harold Solo
mon — 1 509 puncte. Elliot Teltscher
— 1 279 puncte și Guillermo Vilas —
1 268 puncte.

începînd de astăzi și pînă dumini
că, in sala de scrimă Floreasca din
Capitală se va desfășura cea de-a 13-a
ediție a Balcaniadei de scrimă, la care
și-au anunțat participarea sportivi
și sportive din Bulgaria, Grecia. Iugo
slavia și România.
Astăzi, în prima zi de întreceri (de
la ora 9) se vor disputa probele in
dividuale de floretă masculin și sa
bie. joi fiind programate probele in
dividuale de floretă feminin și spadă.
Vineri este zi de repaus, iar sîmbătă
și duminică se vor desfășura probele
pe echipe.
A APARUT

Almanah
Scînteia
tineretului - 1981

• Cunoscutul jucător francez de
rugbi Jean Pierre Rives, căpitanul
echipei naționale, nu va face parte
din selecționata Franței care va in
tilni. duminică, la București, repre
zentativa României. în cadrul cam
pionatului european pentru ..Cupa
F.I.R.A.". Fiind accidentat, Rives a
fost înlocuit cu Eric Buchet.
• La Belgrad s-a disputat dubla
întiinire internațională amicală din
tre selecționatele de tenis de masă
ale Iugoslaviei și R.P. Chineze.
în ambele meciuri victoria a reve
nit sportivilor chinezi : la feminin cu
5—0. iar la masculin cu 5—1.
• Campionatul de fotbal al Dane
marcei s-a încheiat cu victoria echi
pei K.B. Copenhaga, care în 30 de
jocuri disputate a realizat 40 de
puncte și un golaveraj de 59—36.

puțin luminoasă, chiar și in tim
pul zilei.

• MIGRENA Șl ALI
MENTAȚIA. Fără a pretinde
că au elucidat pe deplin „mis
terul" migrenelor, durerile ce
par a strînge tîmplele tntr-o
menghină și care apar pe neaș
teptate. medicii francezi consi
deră că ele sînt în strînsă le
gătură cu un anumit tip de ali
mentație. Se pare că vînatul,
unele tipuri de mezeluri, vinul
alb, șampania, brinzeturile. cio
colata constituie factori ce fa
vorizează apariția temutelor
accese de migrenă. Explicația ?
Aceste alimente și băuturi con
țin o substanță denumită tiramină, care stimulează sistemul

greșul tării și ridicarea prosperității
poporului depind nemijlocit de ceea
ce producem, că o nouă calitate a
vieții poate fi dobindită numai
printr-o nouă calitate a muncii.
Substanțiale progrese a înregis
trat, in acest prim an după Congres,
procesul adincirii democrației noas
tre socialiste, al perfecționării sis
temului ei instituțional, ceea ce i-a
conferit o mai mare eficientă so
cială. Crearea organizațiilor proprii
ale F.D.U.S., instituirea adunărilor
publice — „Tribuna democrației1',
modificările aduse Constituției și
Legii electorale, extinderea atribu
țiilor consiliilor populare deopotrivă
în domeniul vieții economice, cit și
al activității educative — toate aces
te măsuri au drept numitor comun
asigurarea participării și mai largi,
și mai active a poporului Ia condu
cerea statului, la gospodărirea tării,
a treburilor obștești. Ia dezbaterea
și solutionarea tuturor problemelor
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
Adincirea democrației a evoluat
in strînsâ legătură cu procesul de
înrădăcinare trainică în toate do
meniile vieții sociale a principiilor
și normelor eticii și echității socia
liste. Constituie astăzi un impresio
nant tablou exemplul pe care il dau
la locul de muncă — in fabrici și
laboratoare, pe ogoare și șantiere,
oriunde se zămislește avuția socie
tății — milioane și milioane de oa
meni, conduita lor civică irepro
șabilă exprimind însușirea profundă
a eticii noi. Este aceasta o dovadă a
relațiilor sociale sănătoase promo
vate statornic de orînduirea noastră,
a. faptului că procesul de formare a
omului nou se desfășoară plenar, cu
vizibile împliniri. Un șir de legi
adoptate in această perioadă au ur
mărit să impulsioneze și mai mult
acest proces, să asigure generali
zarea unor relații sociale si a unui
mod de viată în deplină conformi

tate cu principiile socialismului,
statuarea și mai fermă a muncii utile și necesare societății, ca uni
că sursă de venituri a oamenilor,
combaterea incercârilor unora de a
acumula venituri fără muncă, a
oricăror manifestări de parazitism.
O latură esențială a profundului
umanism al societății noastre, afir
mată de asemenea puternic în pe
rioada de după congres, privește
ridicarea bunăstării oamenilor mun
cii. Realizarea programului de dez
voltare a economiei a permis în
făptuirea prevederilor programului
de creștere mai accentuată a ni
velului de trai, la sfirșitul acestui
an urmind să se încheie cea de-a
doua etapă de majorare a retribu
țiilor, ceea ce asigură, in condiții
le unei politici de preturi strict
controlate.
creșterea
retribuției
reale pe ansamblul actualului cin
cinal cu circa 30 la sută.
Toate aceste înfăptuiri sînt indi
solubil legate de creșterea continuă
a rolului conducător al partidului
— exponentul cel mai înalt al as
pirațiilor națiunii noastre socialiste
— a capacității sale de a mobiliza
și canaliza imensa putere de crea
ție a eroicei clase muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității. Pre
schimbarea în această perioadă a
carnetelor membrilor de partid a
prilejuit noi posibilități de perfec
ționare a activității partidului, a
membrilor săi. de sporire a respon
sabilității lor, astfel incit fiecare
comunist să fie un model de parti
nitate revoluționară, un luptător
neobosit pentru progresul multila
teral al tării.
Anul care a trecut de la Con
gresul al XII-lea al partidului ne-a
lăsat dovezi , cu adevărat impresio
nante asupra politicii realiste,
profund științifice a partidului nos
tru în problemele internaționale —
politică pătrunsă de înaltă respon
sabilitate pentru destinele națiunii
române, pentru soarta întregii umanităti. Și în acest răstimp au
continuat să se dezvolte relațiile de

colaborare pe care le întreține și
dezvoltă România cu toate țările
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de
orinduire socială, pe baza principii
lor deplinei egalități în drepturi,
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc, al nerecurgerii la torță și
amenințarea cu forța in relațiile in
ternaționale, relații al căror curs
este profund înriurit de activita
tea neobosită, dinamică a .pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.
în condițiile agravării situației
politice internaționale, perioada de
după Congresul al XII-lea a con
semnat importante inițiative ale
României consacrate realizării de
zideratului vital al popoarelor —
întărirea securității pe continentul
european și în întreaga lume. în
făptuirea dezarmării, în primul
rind a celei nucleare. Prin multi
plele propuneri și acțiuni internațio
nale, cărora li se adaugă cele re
cent prezentate în cadrul reuniunii
de la Madrid, România a adus și
aduce o contribuție activă, reală,
substanțială la efortul pentru sti
mularea cursului spre destindere,
spre pace, pentru făurirea unei lumi
mai drepte și mai bune.
Anul care a trecut de la Con
gresul al XII-lea a arătat, o dată mai
mult, ce puteri cu adevărat de nebi
ruit avem in brațele și mințile
noastre, ce roade bogate putem dobîndl cînd nu precupețim energia,
elanul, dăruirea în muncă. Idee
ce-și sporește și mai mult forța
mobilizatoare în condițiile în care
n* pregătim să trecem la înfăp
tuirea unul nou cincinal — al că
rui obiectiv esențial este ridicarea
României în rîndul țărilor eu nivel
mediu de dezvoltare economică.
Poporul nostru se află în fața unei
noi etape de muncă, a cărei tră
sătură definitorie trebuie să fie o
calitate superioară. Puntea de legă
tură spre această nouă calitate se

edifică în aceste zile ale finalului
de an și cincinal. Iată de ce se
impune amplificarea eforturilor tu
turor colectivelor, cu atît mai mult
cu cit. pe lingă rezultate pozitive,
mai sint sectoare sau unităti in care
se semnalează rămineri în urmă.
Este necesar ca in aceste cir
ca 40 de zile care ne mai
despart de startul următorului cin
cinal să facem totul pentru realii
zarea sarcinilor economice ale aces
tui an, pentru pregătirea temeinică,
sub toate aspectele, a activității
productive a anului viitor, an hotărîtor pentru evoluția întregului
cincinal, an care va fi marcat de o
sărbătoare măreață a partidului, a
poporului — aniversarea a 80 de ani
de Ia crearea Partidului Comunist
Român.
La un an de la Congresul al
XII-lea scrutăm viitorul cu încre
dere și optimism. Sîntem încredin
țați că perspectivele însufletitoare
pe care le-a deschis vor deveni
minunate realități, spre binele po
porului și propășirea patriei. Certi
tudinea noastră se bazează pe te
meiuri de nezdruncinat : avem un
partid, mai puternic și mai unit ca
orieînd. care se bucură de un imens
prestigiu, pentru că s-a dovedit un
adevărat conducător al poporului,
capabil să desprindă și să clarifice
acele probleme vitale cu care se
confruntă națiunea, să-i canalizeze
energiile șl imensa forță creatoare :
avem o clasă muncitoare eroică. În
cercată în mari bătălii, avem un
popor harnic și plin de energie,
însuflețit de hotărîrea de a înfăp
tui fără preget telurile nobile pe
care i le-a pus în fată Partidul Co
munist Român, teluri ce au cunos
cut o amplă definire și mobiliza
toare consacrare prin hotărîrile is
torice adoptate acum un an la
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, eveniment de excepțională
însemnătate pentru mersul înainte
al patriei, pentru destinele Româ
niei socialiste.

Sărat

Ca peste tot în țară, în cadrul
complexei și dinamicei economii a
județului Brăila, un loc important
îl ocupă organizațiile cooperației
de consum, care participă nemijlo
cit, pe multiple planuri, la dezvol
tarea continuă a acesteia.
Și în domeniul turismului, reali
zările COOPERAȚIEI DE CONSUM
sint remarcabile.
Printre cele mai noi și frumoase
unități turistice se numără hotelulrestaurant „TURIST“-LACUL SARAT, amplasat la 8 km de orașul
Brăila, pe DN Brăila — Buzău.
Unitatea dispune de un restaurant
de categoria I. de un bar de zi și
de 52 locuri de cazare in camere
cu confort modern și încălzire cen
trală. Unitatea este situată pe
malul lacului, intr-un cadru natu
ral pitoresc.

începe Balcaniada
de scrimă

CARP ATI"

(Urmare din pag. I)

Invitație la hotelul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HANDBAL FEMININ

PROGRAMUL PARTIDULUI PROGRAMUL ÎNTREGULUI POPOR

vascular ; afluxul de singe pro
vocat pe această cale dă naște
re unei senzații de comprimare
asupra timplelor (și maxilare
lor), caracteristice migrenelor.

• PENTRU PASIONAȚII SPORTULUI. Pentru cel

întotdeauna, in fruntea luptei pentru nou se află comuniștii, cum atestă și imaginea surprinsă la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală : se
montează o nouă combină multifuncțională
Foto : S. Cristian

CONSTANȚA ® Luni, 17 no
iembrie, la Constanța a avut loc
deschiderea festiva a celei de-a
10-a ediții a tradiționalelor ma
nifestări politico-educative și
cultural-științifice „Pontica ’80",
înscrise în cadrul amplului
Festival
național
„Cintarea
României". în acest cadru, timp
de 10 zile, la Constanta și in
toate localitățile județului sînt
programate intilniri ale oameni
lor muncii cu scriitori, artiști
plastici, compozitori și creatori
de film, în care vor fi discutate
probleme ale creației contem
porane. vor avea loc simpozi
oane și dezbateri pe probleme
ale politicii interne și externe a
partidului nostru. Participă ac
tiviști de partid și specialiști din
diferite sectoare de activitate.
Vor fi vernisate mai multe ex
poziții de artă plastică. artă
aplicativă și creație științifică,
iar Ia cele două noi teatre
populare, înființate de curind
la Constanța și Medgidia, vor
fi prezentate spectacole inau
gurale. Tot cu acest prilej vor
avea loc sesiunile științifice ale
muzeului de istorie națională și
arheologie și ale complexului

(Urmare din pag. I)
dejde ai comunei; oamenii faptelor, și
nu ai vorbelor. Cu sprijinul lor a pro
movat in organizația de partid un
curent de opinie potrivnic delăsării,
superficialității, traiului de pe o zi pe
alta. S-a sfătuit și cu bătrinii. Le-a
organizat cîteva excursii prin tară.
Unii ajunseseră la virsta de 70 de
ani fără să fi văzut munții sau ma
rea. Treptat, a început să-și apropie
și alți oameni. Discuta cu ei despre
politică, despre literatură, despre is
torie și geografie. Le vorbea despre
temerari care au traversat Atlanticul
intr-un balon. Sau despre cuceritorii
Everestului. încerca să-i facă să în
țeleagă cit de mult stă in puterea
omului, ce se poate înfăptui cînd con
lucrează forța brațelor și forța min
ții. Nu-i trimitea insă pe oameni să
muncească prin ordin, prin dispozi
ții. îi chema la muncă, el fiind tot
deauna in frunte ! Cum spuneam, a
pierdut multe bătălii, dar a ciștigat
războiul. Războiul piinii. De fapt.

muzeal de științele
(George Miiiăescu).

naturii.

SIBIU ® Ample manifestări
culturale au marcat in aceste
zile sărbătorirea a 600 de ani de
existență a Liceului de matematică-fizică nr. 1 din Sibiu, cu
limba de predare germană.
Printre acestea, un concert de
muzică de cameră susținut de
formații ale elevilor, o serbare
a portului popular săsesc din
sudul Transilvaniei, un specta
col
literar-muzical-coregrafic,
care va fi prezentat duminică,
9 noiembrie, la casa de cultură a
sindicatelor, cu prilejul adunării
jubiliare. (Nicolae Brujan).

VASLUI 9 Sub emblema
Festivalului național „Cintarea
României", la Huși s-au întîlnit
cineamatori din județele Bacău,
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
și Vaslui, la tradiționala mani
festare „Moldocamera" cu re
prezentanți ai Asociației cineaș
tilor, ai Casei de filme nr. 5, cu

adevărațit cîștigători sînt cooperato
rii din Purani. Unitatea lor. „cenu
șăreasa județului", a urcat în frunte,
iar pentru rezultatele obținute a
fost distinsă cu titlul de „Erou al
Muncii Socialiste" și „Meritul agri

critici de film, ziariști. Dialogul
propus intre cineaștii profesio
niști și eei amatori a avut ca
temă rolul și locul filmului în
educația politică, patriotică, ar
tistică și civică a publicului din
sălile de cinematograf.
Cu această ocazie a fost inau
gurată o microcinematecă la
Casa de cultură din Huși și s-a
oferit un spectacol de gală cu
noua premieră cinematografică
românească ,.O lacrimă de fată"
realizată de Casa de filme nr. 5.
(Crăciun Lăluci)

BACĂU ® La casele de cul
tură și cluburile muncitorești
se desfășoară intre 17 și 24
noiembrie tradiționalul festivalconcurs de muzică ușoară și
populară cunoscut sub denu
mirea de „Toamna muzicală
băcăuană". Anul acesta partic>pă la lestival soliști și formalii
artistice din 25 de județe ale
țării. Manifestarea. organizată
de consiliul județean al sindica
telor, a debutat cu concursul

brigăzilor artistice din între
prinderi și instituții pe scena
clubului muncitorilor petroliști
din Moinești și se va încheia cu
spectacolul laureaților, care va
avea loc Ia casa de cultură a
sindicatelor „Vasile Alecsandri"
din municipiul Bacău. (Gh.
Baltă).

NEAMȚ • în organizarea
comitetului județean al U.T.C.,
în județul Neamț se desfășoară
„Săptămina științei și tehnicii
pentru tineret". Ciclul de mani
festări cuprinse sub acest gene
ric a debutat luni cu deschi
derea, la Clubul tineretului din
Piatra Neamț, a unei expoziții
în care sînt prezentate cele mai
valoroase creații tehnice ale
tinerilor din unitățile econo
mice ale județului. Programul
sâptăminii mai cuprinde con
ferințe, simpozioane. intilniri
ale tinerilor cu inventatori și
inovatori, prezentări de cărți
tehnice și științifice • La ga
leriile ..Arta" din Piatra Neamț
s-a deschis expoziția de pictură
a artistului plastic nemțean
Constantin
Tărtăcuță. (Con
stantin Blagovici).

de negură, de sărăcie, de oprimare,
pentru a putea cîntări mai drept și
mai bine binefacerile revoluției și
construcției socialiste. Pentru că nu
mai așa vom vedea mai bine înain
te I Și mai departe ! Practicăm o

încrederea oamenilor
col" clasa I, de două ori în actualul
cincinal. „Acum, zice M'arin Nedea,
poate să vină alde Moromete să mă
întrebe «pe cc mă bazez !»■“.
Am văzut, pe un perete din biroul
președintelui, două opinci prinse in
tr-un cui, sub care stă scris : „Nu
uita de unde ai plecat!". E un motiv
de meditație. „Un îndemn, precizează
gazda, pentru mine și pentru oamenii
alături de care lucrez, de a nu uita
niciodată de unde am plecat, ce am
fost, cum am trăit. De a nu uita anii

care sint pasionați de sport, o
firmă americană a pus la punct
binoclul din imagine, care este
în același timp și un radiore
ceptor. Spectatorul respectiv
poate urmări prin binoclu o par
tidă de fotbal, de exemplu, și
asculta la cască transmisia unui
alt meci de pe alt teren. Sau
dacă preferă, poate asculta
transmisia radio a meciului pe
care il urmărește cu ajutorul binoclului.

sovietici au ajuns la concluzia
că mijlocul cel mai eficace de
combatere a gindacului de Colo
rado. adversarul numărul unu
al cartofilor, îl constituie... fa
zanii. Ca atare, se recomandă
gospodăriilor agricole să-și cre
eze crescătorii proprii de fa
zani, care sint în măsură să stirpească acest vorace dăunător.
Un avantaj in plus : după ce
fazanii își îndeplinesc misiunea,
sint tocmai buni de vinat...

® FAZANII ÎMPOTRI
VA... GÎNDACULUI DE
COLORADO. Cercetătorii

• STITI CE ESTE IR!DOLOGIA ? Dacă adevărul
poate fi citit în privirea oame

agricultură modernă. Dar nu ne dă
nimeni dreptul să închidem in lada
cu amintiri bunele obiceiuri ale stră
moșilor. Părinții noștri respectau cu
sfințenie ceea ce noi numim astăzi
timpul optim : de arat, de semănat,
de cules. Și pentru că trebuiau să
mănince. să trăiască, ieșeau la cîmp
în zori, nu cind soarele e sus. Am
reînviat, la Purani. această tradiție
sănătoasă. Și am reușit să dublăm
recoltele. Apoi Să le triplăm. Am
dezvoltat sectorul zootehnic și l-am

nilor. cum spune proverbul,
Irisul, care dă culoarea ochilor,
reflectă starea de sănătate a
persoanei respective — afirmă
specialiști din S.U.A. și R.F.G.
Natura și colorația pigmenților
irisului ar permite detectarea anumitor tulburări ale sănătății
sau prevenirea lor. Pornind de
la această constatare, ei sînt
fondatorii iridologiei, o tehnică
de depistare a unor maladii pe
baza studierii irisului. Specia
liștii in iridologie apreciază că
există o diferență . intre irisul
drept și cei sting. Astfel, irisul
drept ar reflecta starea genera
lă a sănătății, precum și starea
ficatului și a vezicii biliare ; iri
sul sting — starea inimii, a pan
creasului și a splinei. Fără a fi
considerată ca un indice infai
libil. iridologia este apreciată ca

un adjuvant util în stabilirea
unui diagnostic mai precis.

® TELEFON

SOLAR,

în Pirineii francezi a fost insta
lat un post telefonic care func
ționează pe baza energiei so
lare. Este de ajuns o singură oră
însorită pentru ca postul să
poată funcționa o zi întreagă,
chiar în timpul iernii.

• „TRIUNGHIUL
CULTURAL" DIN SRI
LANKA ÎN PRIMEJDIE.
UNESCO a lansat un apel in
ternational pentru salvarea așanumitului „Triunghi cultural"
din Sri Lanka. Acesta este for

așezat, de asemenea, pe baze moder
ne. Dar nu fără să ne reamintim că
părinții noștri creșteau animalele cu
deosebită dragoste. Iarna, cind se lăsa
gerul, vițelul, cloșca, mieii erau aduși
în casă. Moartea unui animal nu era
numai o pierdere materială, ci și un
motiv de durere sufletească. Cine riu
iubește animalele, cine le hrănește cu
„A.P.B." (apă — paie — bătaie) nu
se poate aștepta la producții bune...
Cu dragoste și cu știință înaintată
am reușit să realizăm in sectorul
zootehnic un venit anual de peste 16
milioane lei".
Un om este egal cu un om. Cum
spune Marin Nedea. președintele
C.A.P. Purani. Erou al Muncii Socia
liste. el nu se poate substitui unui în
treg colectiv. Dar un om ca Marin
Nedea poate să aducă intr-un colec
tiv. așa cum a dovedit, un suflu nou.
să determine o nouă atitudine, supe
rioară. fată de muncă, un mod nou de
a înțelege viata, răspunderile so
ciale.

mat din trei locuri istorice : Anuradhapura — prima capitală
a budismului din Sri Lanka ;
Polonnaruva — devenită la rîn
dul său capitală, care găzduiește
un grup de sanctuare dominate
de Gal Vihara. statuia lui Buda;
Kandy — ultima dintre capita
lele istorice, unde se află un
mare templu.
Toate edificiile și obiectele de
artă din temple stau mărturie
avintului cultural și tehnic care
a caracterizat această regiune in
urmă cu 22 de secole. Aceste co
mori sint însă in prezent ame
nințate, din cauza intemperiilor,
cu distrugerea. Guvernul din Sri
Lanka a luat o serie de măsuri
pentru protejarea și restaurarea
monumentelor din cele trei cen
tre istorice.

ROMÂNIA SOCIALISTA - O POLITICA EXTERNA
DINAMICĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ, UN PRESTIGIU
INTERNATIONAL TOT MAI ÎNALT
Presa internațională despre

Nicolae

Ceaușescu,

in

vizita întreprinsă de

împreună cu

Suedia,

tovarășa

Elena

președintele
Ceaușescu,

Danemarca și Norvegia

Presa din diferite țări ale lumii a consacrat relatări, comentarii
privind vizitele de stat întreprinse de președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, impre'ună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in cele trei țări din nordul Europei •— Suedia, Danemarca,
Norvegia Sint evidențiate momentele cele mai semnificative ale vizitelor,
primirile deosebite rezervate înalților soli ai poporului român, care reflectă
sentimentele de stimă și prietenie reciprocă, prestigiul de care se bucură
România socialistă in lumea contemporană pentru realizările sale pe calea
progresului economic și social, pentru politica sa externă dinamică și con
structivă, pentru contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la promovarea
idealurilor de pace și progres, la edificarea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră. Totodată, se relevă rezultatele fructuoase ale
acestor vizite de stat, materializate prin acordurile și documentele sem
nate, faptul că noua solie a României socialiste marchează o contribuție
de seamă la cauza apropierii între popoare, a înțelegerii și colaborării.

Referindu-se la vizita în Dane
marca, agenția China Nouă relevă
că președintele Nicolae Ceaușescu,
persoanele care l-au însoțit au fost
primiți cu cordialitate de regina
Margareta a II-a și de oficialitățile
guvernamentale daneze. în timpul
convorbirilor care au avut loc s-a
procedat la un schimb de păreri în
probleme internaționale de interes
comun și cu privire la dezvoltarea
relațiilor bilaterale. Agenția citată
relatează că președintele Nicolae
Ceaușescu s-a pronunțat pentru
intensificarea eforturilor în vederea
destinderii, cooperării internaționale
și dezarmării și a atras atenția
asupra pericolului pe care îl repre
zintă actuala cursă a înarmărilor.
De asemenea, se scoate cu pregnanță
în relief sublinierea făcută de șeful
statului român referitor la necesita
tea ca toate popoarele să-și unească
forțele și să conlucreze cît mai
strîns pentru oprirea agravării si
tuației internaționale, pentru afir
marea fermă a politicii de destindere,
colaborare și pace, pentru promova
rea hotărită în relațiile internaționale
a principiilor deplinei egalități, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in
treburile interne.
Cotidianul „Magyar Hirlap" — care
apare la Budapesta — a publicat in
formații referitoare la vizitele în
Suedia și în Danemarca ale înalților
soli ai poporului român, menționînd agenda bogată a convorbirilor
purtat? cu acest prilej. Vizitele au
fost reflectate și de cotidianul ma
ghiar „Nepszava".
Pe larg au informat despre vizita
efectuată in Suedia de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, mij
loacele de comunicare în masă din
Polonia. „Trybuna Ludu", organ al
C.C. al P.M.U.P., a subliniat, într-o
corespondență din Stockholm, im
portanta acestei vizite pentru lărgi
rea colaborării economice și comer
ciale dintre România și Suedia.
Aceiași ziar a prezentat, de aseme
nea, documentele semnate la înche
ierea vizitei.
Cotidianul „Zycie Warszawy", relatînd despre conferința de presă de la
Stockholm, a reliefat că tovarășul
Nicolae Ceaușescu a declarat că atît
România, cît și Suedia acordă o mare
importantă negocierilor sovieto-americane privind renunțarea la introdu
cerea de noi sisteme de arme nu
cleare în Europa și că își exprimă
speranța că la aceste negocieri vor fi
Obținute rezultate pozitive. De ase
menea. ziarul și-a informat cititorii
că România și Suedia au prezentat
la O.N.U. o rezoluție comună, în care
cheamă toate statele să-și reducă
cheltuielile militare încă înaintea în
cheierii unei convenții internaționale
în această chestiune și să aloce fon
durile, astfel obținute pentru dezvol
tarea social-economică, îndeosebi a
țărilor slab dezvoltate.
Presa poloneză a informat, -de ase
menea, despre desfășurarea vizitei în
Danemarca, prezentînd conținutul co

municatului adoptat la Copenhaga.
Agenția P.A.P. a subliniat, între al
tele, că acest document apreciază po
zitiv dezvoltarea și perspectivele re
lațiilor bilaterale. De asemenea, agen
ția poloneză de presă, a cărei infor
mație a fost preluată de ziarele cen
trale, relevă că părțile au subliniat
necesitatea respectării prevederilor
Actului final de la Helsinki și rolul
pe care reuniunea de la Madrid tre
buie să-l joace în procesul de întă
rire a destinderii și securității în
Europa.
„Neues Deutschland", organ al C.C.
al P.S.U.G., „Berliner Zeitung", „Na
țional Zeitung", „Der Morgen" au pu
blicat informații referitoare la vizi
tele președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în cele trei țări din
nordul Europei, scotînd în evidență
convorbirile desfășurate și documen
tele semnate. De asemenea, posturile
de radio au informat în emisiunile
lor de actualități politice despre vizi
tele șefului statului român.
Cotidianul „Nodon Sinmun", or
gan al Partidului Muncii din Coreea,
precum și agenția coreeană de presă
A.C.T.C. au relatat despre vizitele de
stat ale inalților soli ai poporului ro
mân în Danemarca și Norvegia.
Principalele ziare egiptene „Al
Ahram", „Al Akhbar" și „Al Gomhouriya" au publicat materiale con
sacrate vizitei președintelui Nicolae
Ceaușescu în cele trei tari din nordul
Europei, subliniind în relatările lor
declarațiile șefului statului român
referitoare la situația din Orientul
Mijlociu, la necesitatea respectării
independentei și suveranității națio
nale a statelor, a retragerii trupelor
străine de pe teritoriul altor țări, a
eforturilor pentru dezarmare, destin
dere și cooperare internațională.
Ziarul libanez „An Nahar" — cel
mai mare cotidian de limbă arabă
care apare la Beirut — a acordat
spații largi vizitei de stat în Suedia
a președintelui Republicii Socialiste
România, relevînd. în comentariul
său, importanta acestui eveniment.
Ziarul a scos în evidență declarațiile
șefului statului român privind situa
ția din Orientul' Mijlociu, informînd
cititorii că președintele Nicolae
Ceaușescu s-a pronunțat pentru gă
sirea unei soluții pe calea negocieri
lor la care să participe toate părțile
implicate în conflict pentru a se ajunge
la o pace dreaptă si durabilă, pe baza
retragerii Israelului din teritoriile ocu
pate în 1967 și a soluționării proble
mei palestiniene cu respectarea drep
tului la autodeterminare al poporului
palestinian, inclusiv crearea unui stat
palestinian independent.
Presa braziliană a publicat cores
pondențe din Stockholm dedicate vi
zitei în Suedia, informînd. de aseme
nea, despre celelalte etape ale noii
solii de pace și cooperare a condu
cătorului partidului și statului nostru.
Astfel, marele cotidian „O Estado
de Sao Paulo" a subliniat,. într-un co
mentariu, caracterul de lucru al con
vorbirilor din capitala suedeză, mentionînd că, pe lîngă relațiile bilatera
le, au fost examinate și probleme in

ternaționale de interes reciproc. Prin
tre chestiunile abordate, ziarul men
ționează, la loc de frunte, reuniunea
de la Madrid a statelor participante
la Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa.
Mijloacele de informare în masă
din Turcia au publicat știri și comen
tarii în legătură cu vizitele înalților
oaspeți români în Suedia, Danemar
ca și Norvegia. Astfel, posturile
de radio
turcești s-au referit
pe larg la problematica dezar
mării abordată de șeful statu
lui român în timpul conferinței de
presă de Ia Stockholm, iar agenția
Anadolu a consemnat documentele
semnate în urma convorbirilor oficia
le. Aceeași agenție scoate în evidență
căldura cu care au fost primiți oaspe
ții români în țările vizitate. înalta
considerație cu care au fdst înconju
rațiRelatînd despre interviul acordat, de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cotidia
nului suedez „Svenska Dagbladet",
ziarul italian „La Kepubblica" redă
largi pasaje din acest interviu și sub
liniază că vizita șefului statului ro
mân în Suedia are o semnificație
deosebită.
Ample pasaje din interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu co
tidianului danez „Berlinske Tidende"
au fost reluate de ziarul vest-german
„Suddeutsche Zeitung". Ziarul evi
dențiază poziția constructivă a
României socialiste privind cerințele
păcii și destinderii, necesitatea des
ființării simultane a pactelor mili
tare. a dezvoltării relațiilor de co
laborare și încredere între popoare.
în corespondenta consacrată vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu în Dane
marca. cotidianul londonez „Finan
cial Times" subliniază primirea deo
sebită făcută înalților oaspeți ro
mâni.
Agenția Associated Press subli
niază că. la Oslo, ca și la Copenhaga
și Stockholm, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au fost primiți cu cele
mai înalte onoruri. Agenția a infor
mat. de asemenea, despre convorbi
rile la nivel înalt și documentele
semnate.
Agenția vest-germană D.P.A. a
evidențiat în relatările sale că în
cadrul discuțiilor purtate la nivel
înalt au fost abordate probleme pri
vind politica de destindere în Eu
ropa, dezarmarea și dezangajarea
militară pe continent, buna desfășu
rare a reuniunii de la Madrid a stâ^
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa.
Agenția United Press Interna
tional, după ce arată că tovarășul
Nicolae Ceaușescu este primul șef
de stat român care a efectuat o vi
zită oficială în Suedia, informează
asupra documentelor semnate la
Stockholm. Abordînd tematica in
ternațională, care s-ă aflat pe agen
da convorbirilor oficiale, agenția
citată subliniază că președintele
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat din
nou împotriva oricărui plan de a se
introduce noi arme nucleare în Eu
ropa. Referindu-se la comunicatul
privind vizita în Danemarca, agenția
citată arată că cele două părți și-au
exprimat profunda îngrijorare în
legătură cu creșterea încordării, ce
caracterizează în ultimul timp. si
tuația internațională, pronunțîndu-se
împotriva politicii de amenințare cu
forța sau recurgere la forță. De ase
menea. relevă că părțile au scoș în
evidență necesitatea încetării cursei
înarmărilor și realizării unei dezar
mări reale și semnificative.
(Agerpres)

Activitatea neobosită desfășurată de
România socialistă sub conducerea
președintelui Nicolae Ceaușescu in
vederea opririi cursei mondiale a
înarmărilor, reducerii cheltuielilor
militare și reglementării diferende
lor dintre state prin negocieri poli
tice este ghidată de considerente
principiale care tin deopotrivă de
concepția noastră generală privind
dreptul suprem al omului și al tu
turor popoarelor de a trăi în con
diții de pace, spre a-și înfăptui-nă
zuințele de progres economico-social,
ca și de constatarea că pregătirile
de război și războaiele înseși repre
zintă cea mai gravă formă de sboliere a resurselor națiunilor.
Filozofia politică românească In
acest domeniu are rădăcini adînci
în propria noastră experiență isto
rică. într-adevăr, deși în întreaga sa
istorie i-a fost străină însăși ideea de
cotropire, poporul român a fost ade
seori'obligat să-și apere pămîntul îm
potriva altor puteri dornice să-1 co
tropească. Oricine citește lucrările
cronicarilor dobîndește imaginea lim
pede a profundelor efecte negative pe
care le-au avut asupra dezvoltării eco
nomice a țărilor române războaie
le declanșate de politica expan
sionistă a unor mari puteri ale vre
murilor : orașe și sate distruse, holde
pirjolite, obligații financiare, oa
meni luat! de la muncile lor pașnice
si uriașe cantități de bunuri mate
riale rechiziționate pentru nevoile
trupelor invadatoare. Pentru a nu
merge prea adine în trecut, să ne
amintim doar de un singur secol.din
istoria Moldovei : distrusă la înce
putul veacului al XVII-lea datorită
războaielor turco-polone desfășurate
pe teritoriul ei, refăcută apoi prin
prunca pașnică a locuitorilor. Incit
spune Ion Neculce că devenise din
nou tara „plină de oameni și cu
hrană și cu agonisită bună". Mol
dova este distrusă din nou către
sfîrșitul aceluiași veac, cînd reizbucnesc războaiele dintre aceiași adver
sari, îneît, spune cu tristețe același
cronicar. „în toată Țara Moldovei...
n-au rămas loc neprădat și nestri
cat".
Cît privește Țara Românească,
între 1768 și 1834, deci în decurs de
numai 66 de ani, acest principat a
cunoscut nu mai puțin de 25 de ani
de pustiitoare războaie purtate pe te
ritoriul său și de ocupații străine.
Distrugeri deosebit de grele — că
rora le-au fost martori oameni Încă

în viată — a suferit poporul nostru
și în timpul celor două războaie
mondiale. în timpul primului război
mondial, de pildă, pagubele prici
nuite de ocupația străină, in decurs
de numai 2 arii, pe teritoriul antebe
lic al României, s-au ridicat — după
calculele oficiale făcute în epocă —
la peste 31 miliarde lei aur. o sumă
egală cu totalul exporturilor tării
din 1914, pe mai bine de o jumătate
de veac (mai exact, pe 68 de ani).
Precizez că an? avut în vedere nu
mai pagubele directe provocate de
război, și nu totalul sarcinilor cu
care a fost încărcată țara de pe
urma lui, evaluate de specialiștii
vremii la 72,6 miliarde lei aur.

capitalul străin în epoca modernă —
una din cauzele fundamentale ale
rămînerii în urmă pe care se stră
duiește să o lichideze, astăzi, po
porul român în condițiile construc
ției socialiste.
Recapitulînd propria noastră isto
rie. nu putem privi fără îngrijorare
la norii amenințători de război care
se adună deasupra lumii în care
trăim. O tristă experiență multise
culară trăită de poporul român îl în
deamnă să nu privească indiferent
ciocnirile militare tot mai frecvente
care au loc în anii din urmă în di
ferite colțuri ale planetei, ciocniri
transformate adesea în adevărate
războaie cu primejdii de extindere,

ÎNARMĂRILE

SI

O IDEE CENTRALĂ EVIDENȚIATĂ ÎN CADRUL

DEZBATERILOR REUNIUNII DE LA MADRID

Necesitatea adoptării unor măsuri
concrete de intărire a increderii
și de dezarmare in Europa
MADRID 18. — Trimisul special
Agerpres Nicolae Chilie transmite:
în cadrul plenarei reuniunii de la
Madrid a statelor participante la
C.S.C.E. continuă dezbaterile asupra
punctului de pe ordinea de zi referi
tor la modul de aplicare a prevederi
lor Actului final de la Helsinki, aprofundarea relațiilor reciproce. în
tărirea securității, dezvoltarea coope
rării în Europa și promovarea des
tinderii în viitor.
Au luat cuvintul șefii de dele
gații ai S.U.A., Belgiei, R. F. Ger
mania, Canadei, Cehoslovaciei. R. D.
Germane. Iugoslaviei și ai altor sta
te. Vorbitorii au reafirmat atenția și
importanta deosebită pe care guver
nele lor o atribuie respectării depline
a principiilor înscrise în Actul final,
necesitatea stringentă a traducerii
lor consecvente în viată. în aborda
rea problemelor dezangajării mili
tare și dezarmării în Europa, vorbi
torii au exprimat preocuparea fată de
creșterea masivă în ultimii ani a.
cheltuielilor militare, față de spori
rea producției și stocurilor de arme,
în special de arme de distrugere în
masă, pe continentul european. Ne
gocierea unor măsuri concrete de în
tărire a încrederii și de dezarmare în
Europa — s-a arătat în luările de
cuvînt — ar putea începe într-un
viitor cît mai apropiat, dacă participantii la reuniunea de la Madrid vor
conveni convocarea și mandatul unei
conferințe general-europene de dezar
mare.
Șeful delegației Statelor Unite a re
afirmat, în discursul său. importanta
pe care S.U.A. o acordă respectării
principiilor din Actul final. în ciuda
deosebirilor dintre noi, uneori in
compatibile. a declarat reprezen
tantul american, sîntem datori să co
existăm și chiar să cooperăm. In
epoca nucleară, perspectiva unui
război trebuie să dispară. Reprezen
tantul american s-a referit pe larg la
pericolele pe care le constituie pen
tru pacea mondială competiția ac
tuală a înarmărilor, apariția unor
noi tipuri și sisteme de arme, îndeo
sebi nucleare.
Reprezentanții R. F. Germania, Ca
nadei și Belgiei s-au referit în inter

SEUL:

vențiile lor la relația existentă între
securitatea în Europa și securitatea
în alte zone ale lumii. Totodată, ei
au arătat că nivelul ridicat al înar
mărilor în Europa reclamă adoptarea
în viitorul imediat a unor măsuri
practice de stăvilire a competiției
militare, de sporire a încrederii și
dezarmare în această parte a lumii.
Șeful delegației R. D. Germane s-a
pronunțat pentru respectarea princi
piilor înscrise în Actul final de la
Helsinki ca bază rațională a destin
derii, cooperării și securității în Eu
ropa și — în scopul reducerii încor
dării militare de pe continent — a
reamintit propunerea țărilor socialis
te. membre ale Tratatului de Ia Var
șovia, privind convocarea unei confe
rințe europene de dezangajare mili
tară și dezarmare. Necesitatea convo
cării acestei conferințe a fost eviden
țiată și de șeful delegației R. S. Ce
hoslovace, care a apreciat că organi
zarea ei este cerută de proporțiile
atinse de cursa înarmărilor și de acu
mulările masive de arme pe conti
nentul nostru.
Iugoslavia — a declarat șeful dele
gației R.S.F.I. — concepe actuala
conferință ca pe un proces de lungă
durată pentru angajarea unui dialog
european autentic. Nici securitatea șl
nici pacea nu se pot baza pe forță și
pe divizarea lumii în zone de
influență. Reprezentantul iugoslav
a subliniat necesitatea ca reuniu
nea de la Madrid să contribuie
la reluarea și consolidarea procesu
lui de destindere, la întărirea secu
rității în zona Mediteranei, la dez
voltarea și diversificarea cooperării,
la adoptarea unor măsuri practice
de dezarmare, în primul rînd de
dezarmare nucleară. în context, el
s-a referit la necesitatea sporirii ro
lului țărilor mici și mijlocii, neutre
și nealiniate din Europa în procesul
de aplicare a principiilor și obiecti
velor Actului final de la Helsinki.
Iugoslavia, a spus vorbitorul, acordă
o mare' importanță politicii de dez
voltare a relațiilor cu țările vecine.
Această politică a dat deja o serie de
rezultate pozitive, în special după
reuniunile de la Helsinki și Belgrad.
Iugoslavia își propune să participe la
toate formele de colaborare in Bal
cani.

Nici copiii nu sint cruțați

în Coreea de sud continuă represiunile împotriva elementelor democra
tice care condamnă politica reacționară a regimului de la Seul. Foto
grafia de mai sus se constituie într-un document zguduitor, care dezvă
luie brutalitatea represiunilor dezlănțuite de autoritățile sud-coreene,
nefiind cruțați nici măcar copiii

rea cheltuiește astăzi numai pentru
cercetări cu scopuri, direct sau
camuflat, militare sume de 8 ori mai
mari' decît cele cheltuite pentru re
zolvarea. crizei energetice, a cărei
gravitate este acuzată și resimțită
din plin de către toate statele lumii ?
Nu pare, într-adevăr, o cursă sinu
cigașă irosirea a 500 de miliarde de
dolari pe an pentru pregătiri de
război, atunci cînd resursele finan
ciare. materiale și umane înglobate
în această sumă ar putea contribui
decisiv la lichidarea subdezvoltării,
a foametei și mizeriei în care se
zbat sute de milioane de oameni de
pe întinse zone ale globului ?
în cursa înarmărilor nu poate fi

țări a crescut, în perioada 1970—
1976, în medie, anual cu 16,6 la
sută. în vreme ce importul lor ge
neral a sporit cu numai 8,5 la sută,
iar exportul cu 4,9 la sută. Așadar,
înarmarea s-a transformat într-un
important izvor de risipire a puținelor
resurse de care dispun țările slab
dezvoltate.
Cine cîștigă de pe urma acestui
export de arme este lesne de înțeles.
Răspunsul clar îl dau chiar statis
ticile țărilor membre ale N.A.T.O.,
care arată că exporturile lor de arme
s-au majorat de la 2,5 miliarde de
dolari, în 1966, la 6.3 miliarde de
dolari, în 1975. Rolul dofninant pe
piața mondială a armamentelor îl

RĂZBOAIELE-

Costin MURGESCU,
directorul Institutului de Economie Mondială
care produc popoarelor respective
imense distrugeri și suferințe. Nu
putem ca atare să nu milităm fără
odihnă — așa cum o face președin
tele României — pentru ca focurile
care izbucnesc să fie stinse prin
tratative politice, duse între cel im
plicați în spiritul respectului reciproc
al drepturilor și în interesul convie
țuirii pașnice dintre popoare. în
sfîrșit. nu putem să nu acționăm cu
energie pentru oprirea cursei înar
mărilor și pentru trecerea la dezar
marea generală. în primul rînd nu
cleară, atunci cînd acumularea de
uriașe arsenale militare secătuiește
resursele tuturor statelor, amenîntînd omenirea cu o imensă ca
tastrofă.
într-o epocă în care prăbușirea
sistemului colonial și desfășurarea
explozivă a revoluției știintificotehnice oferă tuturor popoarelor po
sibilități nelimitate de progres,
cursa înarmărilor pare o nebunie
sinucigașă. Nu pare, într-adevăr, o
adevărată nebunie faptul că omeni-

O NOUA CONDAMNARE A APARTHEIDULUI LA O.N.U. La Națiunile
Unite s-au încheiat dezbaterile Adunării Generale asupra apartheidului
care au început săptămîna trecută. In cuvintările rostite, reprezentanții unui
mare număr de state au condamnat politica de discriminare rasială a
regimului sud-african, pronunțîndu-se pentru adoptarea unor măsuri ferme
de combatere a apartheidului.

CONVORBIRI
SOVIETO—MOZAMBICANE. La Moscova s-au în
cheiat marți convorbirile între
Leonid Brejnev. secretar general al
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
și Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Populare Mozambic. în aceeași zi. în capitala
sovietică au fost semnate Declarația
comună sovieto-mozambicană. un
acord privind colaborarea dintre
P.C.U.S. și Partidul FRELIMO și
un protocol de cooperare bilaterală
în domeniul cultural-științific.
MISIUNE DE BUNE OFICII. Fostul
premier suedez, Olof Palme, a so
sit, marți, la Teheran, în cadrul
unei misiuni de bune oficii a Națiu
nilor Unite pentru a facilita o so
luție în conflictul dintre Iran și
Irak.

CU OCAZIA CENTENARULUI
NAȘTERII LUI MIHAIL SADOVEANU, Societatea „Unirea — Prie
tenii României in Austria" din Viena a organizat o seară culturală.
Prof. dr. Gheorghe Radulescu, care
predă la Institutul de romanistică
al Universității din Viena, a pre
zentat comunicarea „Mihail Sadoveanu — omul și opera". Conferin
ța a fost însoțită de lecturi din
opera marelui scriitor român.

LICHIDAREA UNUI GRUP CON
TRAREVOLUȚIONAR IN NICA
RAGUA. Ministrul nicaraguan de
interne a anunțat că Jorge Salazar
Arguello, președintele Uniunii pro
ducătorilor agroindustriali din Ni
caragua, președinte interimar al
Consiliului superior al întreprinde
rilor private din țară, a fost ucis
într-o confruntare armată cu for
țele de ordine, în zona „El Crucero", la 22 km de capitală. Comu
nicatul precizează că Jorge Salazar
Arguello conducea un grup con
trarevoluționar care urmărea răs
turnarea Guvernului de Reconstruc
ție Națională din tară.

COMPLEXUL ORBITAL SOVIE
TIC, format din stația științifică
„Saliut-6“ și nava de transport
„Progress-ll“, continuă să evolueze
în spațiu în regim de zbor automat.
După cum anunță agenția T.A.S.S.,
la 16 noiembrie a fost realizată ali
mentarea rezervoarelor cu combus
tibili. Agenția precizează că este
pentru prima oară cînd o asemenea
operațiune se efectuează fără parti
ciparea echipajului.
MINIȘTRII PESCUITULUI DIN
ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE, reuniți
la Bruxelles, nu au reușit să ajungă
la un acord asupra repartizării co
telor de pescuit în zona comunitară,
pentru anul 1980. Eșecul s-a datorat
refuzului Franței de a accepta o
reducere de 33 la sută în raport cu
cota din 1978.

PROTEST AL REPREZENTANTULUI R.P.D. COREENE LA PANMUNJON. Marti, la Panmunjon a avut loc ședința Comisiei militare de
armistițiu în Coreea. După cum informează agenția A.C.T.C., în cadrul
ședinței, reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat împotriva încălcării
spațiului aerian al R.P.D. Coreene de avioane-spion americane, a sporirii
forțelor armate ale S.U.A. și ale regimului sud-ooreean, a efectuării unor
manevre militare și a cerut încetarea acestor acte.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarația reprezentantului Ligii Arabe la O.N.U. • Mani
festații de protest în Cisiordania
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— 1 Reprezentantul Ligii Arabe la
O.N.U., Clovis Maksoud, a declarat,
în cadrul unei conferințe de presă
tinute la sediul O.N.U. din New York,
că refuzul Israelului de a se confor
ma rezoluției sesiunii speciale a
Adunării Generale a O.N.U. din vara
aceasta, care îi cerea ca, din 15 no
iembrie a.c., să înceapă evacuarea te
ritoriilor arabe ocupate în 1967. este
„o sfidare la adresa Organizației
Națiunilor Unite".
Reamintind că acest refuz a fost
prezentat de Israel într-o scrisoare
adresată secretarului general al
O.N.U., Kurt Waldheim, reprezen
tantul Ligii Arabe a declarat : „în
această situație trebuie-să începem

discutarea sancțiunilor pe care le
prevede Carta O.N.U. pentru încăl
carea rezoluțiilor forumului mondial
de către Israel".

TEL AVIV 18 (Agerpres). — în
cursul unei manifestații organizate
în sprijinul colegilor lor de la Uni
versitatea Bir-Zeit (Cisiordania). în
chisă cu o săptămîna în urmă de
autoritățile militare israeliene. patru
studenti palestinieni au fost grav
răniți marți dimineață, relatează
agenția France Presse.
Cu puțin timp înainte, precizează
agenția, patru elevi de liceu din
Ramallah (Cisiordania) au fost răniți
in timpul unei manifestații organi
zate în același scop.

Belgia în fața unor acute probleme
de ordin economic și social

cele mai grele poveri pe umerii popoarelor
Cît privește pagubele pricinuite
de cel de-al doilea război mondial,
acestea au fost mai mari ca oricînd
altădată. Este suficient să amintim,
astfel, că, în urma războiului. în 1945
venitul național al României scăzuse
la 50 la sută în raportțcu nivelul anu
lui antebelic 1938, producția indus
trială scăzuse la 40—50 la sută, pro
ducția de țifei Ia 30 la sută (în ra
port cu 1941), iăr capacitatea de trans
port pe căile ferate la 30 la sută —
fără a ne mai referi la uriașele resur
se acaparate de Germania hitleristă
și la despăgubirile de război pe care
țara a trebuit să le plătească ulterior.
Toți cei care cercetează . istoria
noastră națională consemnează cu
respect fantastica vitalitate cu care
poporul român și-a refăcut, de-a
lungul veacurilor și după fiecare
urgie, economia — pornind din nou
la drum cu neistovită sete de viață
și cu neclintită încredere în capaci
tatea sa de creație. Nu este însă
mai puțin adevărat că frecventele
războaie purtate pe teritoriul natio
nal de puterile vecine au reprezentat
— alături de alte forme de spoliere
economică, de Ia tributul perceput
de Imperiul otoman în epoca feu
dală pînă la profiturile scoase de

wagențiile de presa
-• ve scurt

interesat nici un popor. Ea nu are
altă explicație decit politica impe
rialistă. care urmărește perpetuarea
relațiilor de dominație în lume și
reîmpărțirea zonelor de influentă în
scopul exploatării popoarelor astfel
subordonate. Ea este în ultimă in
stanță reflexul practicilor acelor
cercuri ce nu au renunțat încă la
gîndul de a pune mina pe bogățiile
altor popoare. Oricît de mascate
apar motivațiile unor tensiuni, ale
conflictelor armate ce le încununea-'
ză adeseori, adevăratul motiv rezidă
indiscutabil în practica anacronică
ce mai persistă de a rîvni. la munca
altor popoare.
Tocmai această politică inumană a
determinat actualele dimensiuni ale
cursei pentru acumularea de mij
loace de distrugere, cursă în care
sînt antrenate din păcate tot mai
amplu țările în curs de dezvoltare.
Sub impactul stării de nesiguranță
și al focarelor de tensiune provocate
de practicile imperialiste, importul
de arme al acestui grup masiv de

au companiile transnaționale din nu
mai 7 țări, care furnizează peste 93
la sută din exportul militar către
tarile în curs de dezvoltare.
Comerțul cu arme constituie astăzi
pentru societățile transnaționale for
ma cea mai rentabilă de jefuire a
importatorului, datorită prețurilor
înalte care pot fi impuse mai ușor
decît la orice alt produs. în plus,
acest comerț impune statornicirea
unor relații de puternică dependentă
fată de exportator și de tara lui de
origine, date fiind nevoile acute de
piese de schimb și de asistența pe
care actualul nivel al tehnicilor mi
litare le antrenează pentru cumpă
rător. Se poate afirma fără echivoc
că, mai mult chiar decît războaiele
efective din secolele trecute, actua
lele pregătiri de război constituie
una din pirghiile cele mai puternice
de jefuire a bogățiilor și de domi
nare de către cei mai puternici a
celor mai slabi sau mai puțin dez
voltați economic. Anul acesta — așa
cum am menționat — nivelul chel
tuielilor pentru înarmare se ridică la
circa 500 miliarde dolari. în 1979 s-au
cheltuit în același scop circa 425 mi
liarde dolari. în urmă cu doi ani,
aproximativ 380 miliarde dolari. In

Măsuri drastice preconizate de guvernul Martens
18 (Agerpres). — La
îelilor publice, a șomajului — flagel
Palatul Egmont, din' Bruxelles, au
care afectează de acum 10 la sută
început lucrările unei reuniuni de o
din populația activă — la scăderea
săptămină, la care participă 72 de
drastică a investițiilor și la creșterea
personalități belgiene — membri ai
vertiginoasă a datoriilor externe ale
guvernului, reprezentanți ai patro
Belgiei (13 miliarde de dolari).
natului și ai sindicatelor. Reuniunea
Martens a avertizat că dacă reu
— care a fost deschisă de primul
niunea nu va aproba măsurile dras
ministru Wilfried Martens — are
tice preconizate, guvernul va hotărî
scopul de a găsi mijloacele suscep
unilateral aplicarea lor. O propu
tibile să ducă la depășirea situației
nere a guvernului, privind atenuarea
critice cu care se confruntă Belgia
acestei situații critice — scrie agen
pe plan economic și social.
ția Associated Press — vizează limi
în cuvîntarea sa, premierul Mar
tarea creșterii salariilor și a preturi
tens s-a referit la agravarea cheitulor pentru o perioadă de cel puțin
24 de luni.
-ț
Agenția citată relevă că, în mo
mentul deschiderii reuniunii. în fata:
Palatului Egmont s-a desfășurat o
numai trei ani s-a irosit o sumă fan
demonstrație
a
reprezentanților
tastică pentru înarmări.
muncitorilor din siderurgie, revenAceastă crudă realitate determină
dicînd evitarea a noi concedieri în
tara noastră să atragă permanent
această ramură industrială deja pu
atenția opiniei publice mondiale
ternic afectată de șomaj în ultimii
asupra relației organice dintre dez
ani.
voltare și dezarmare. Fără un regres
sensibil al nivelului fondurilor des
tinate înarmării nu este de conceput
ANGLIA
accelerarea procesului dezvoltării
economice. în acest cadru de preo
cupări, un loc central ocupă propu
nerea formulată de România, la ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
LONDRA 18 (Agerpres). — Mal
privind constituirea unui fond al
multi britanici se pronunță acum in
Națiunilor Unite pentru dezvoltare,
favoarea
dezarmării nucleare unilate
fond alimentat tocmai cu o parte a
rale a Marii Britanii, decît la apo
resurselor ce s-ar putea economisi
geul campaniei desfășurate in acest
prin reducerea bugetelor militare
scop, în urmă cu 20 de ani, infor
ale tuturor statelor. Așa cum a sub
mează agenția Reuter, citind rezul
liniat delegația română cu ocazia re
tatele unui sondai efectuat de o so
centei sesiuni speciale a Organizației
cietate
londoneză de televiziune. Se
Națiunilor Unite dedicate probleme
precizează că 56 Ia sută din persoa
lor noii ordini economice internațio
nele chestionate în cadrul sondaju
nale. la actualul nivel al cheltuie
lui și-au manifestat dezacordul fată
lilor militare o reducere cu numai
decizia
guvernului privind amplasa
10 la sută ar elibera circa 50 de mi
rea
de rachete nucleare americane pe
liarde de dolari anual, sumă impor
teritoriul Marii Britanii, iar 44 la
tantă, cu care s-ar putea finanța
sută se pronunță pentru abandonarea
nenumărate
proiecte
industriale,
unilaterală a armelor nucleare.
agricole etc. în toate țările aflate
în curs de dezvoltare.
Pentru a se înfăptui acest dezide
rat vital este necesar însă să se con
tinue neabătut cursul spre destin
dere în relațiile internaționale și să
se creeze un climat de încredere în
tre popoare, prin respectarea efec
tivă și de către toate statele a prin
cipiilor independentei și suveranității
naționale, integrității teritoriale și
neamestecului în treburile interne,
WASHINGTON 18 (Agerpres). — In
renunțării la forță sau la amenin
fața clădirii Pentagonului din Wa
țarea cu forța. Este un obiectiv
shington
s-a desfășurat o manifesta
primordial al actualei etape a luptei
ție, organizată de un mare număr de
pentru pace și pentru făurirea unei
femei, împotriva militarismului, a
lumi mai drepte, care s-a aflat și în
cursei înarmărilor, în special a celei
centrul intervenției șefului delega
nucleare, și a violenței îndreptate îm
ției României în cadrul dezbaterilor
potriva
femeilor. O purtătoare de
Reuniunii general-europene de la
cuvînt a manifestantelor, dintre care
Madrid, aflată în plină desfășurare.
150 au fost reținute de poliție citeva
Preocupată în cel mai înalt grad de
ore, a declarat că, în viziunea fe
necesitatea de a se trece neîntîrziat
meilor, conștiința militaristă repre
la acțiune pentru a determina o co
zintă „lipsa de respect pentru viață,
titură hotăritoare în direcția politicii
pentru ființa umană și pentru na
de pace, destindere, colaborare și in
tură".
dependentă in Europa, tara noastră
depune toate eforturile pentru opri
Ideea organizării demonstrației anrea evoluției primejdioase a cursului
timilitariste de la Washington, a pre
vieții politice pe continentul nostru,
cizat purtătoarea de cuvînt, este re
pentru crearea unui climat de în
zultatul unei recente conferințe eu
credere și securitate, în care fiecare
tema „Femeia și viața pe Pămînt", la
popor să aibă garanția dezvoltării
care au participat reprezentantele a
30 de organizații de femei din statele
sale libere. Ia adăpost de orice ames
din nora-estul S.U.A.
tec sau agresiune din afară.

„Nu, eurorachetelor!“

In numele respectului
pentru viață,
pentru ființa umană
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