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patriotice, al
„Să r>* 

concer»*’ 
tiv'-

înîăptuirii poUlitpartidului 
permanent la baza întrffctivități educative 
ouară despre lume, maîtsmulAdi^eftte>^ul’ 
menilor muncii, al tine11!1 * id?a~
ț patriotismului sociali hotaririi de a apara 
xre, de a face totul pe victoria socialism»- 
entru apărarea indejen!et suveranității

CAMPANIA 
AGRICOLĂ 

IN PERIOADA 
DE VlRF Din zori și pînă seara tîrziu combinele string porumbul din lanurile cooperativei agricole de producție Purani, ju

dețul Teleorman Foto : Mircea Lastnic

• In maximum 15 zile, însămînțăriie să fie încheiate în toate zonele de cîmpie!

■

NICOL CEAUȘESCU
• Produsele de pe cîmp neîntîrziat culese, neîntîrziat depozitate!

. ganizațiile
- sint in plină 

•rile pentru noul 
in invățămintul poli- 

...sic care începe la 1 octom- 
. tenția acordată de conducerea 

partiului acestui învățămint, ca im
portat instrument de educare co- 
muniă. revoluționară, patriotică a 
ce lone muncesc, faptul că in diferi
tele île forme — invățămintul de 
parti invățămintul de masă și in- 
vâțăintul U.T.C. și al U.A.S.C. — 
sint uprin.și peste 10 milioane de 
oamii — practic aproape întreaga 
popuție activă a țării — conferă 
înceirii noului an de studiu semni
ficat unui eveniment deosebit al 
viețiideologice. Existența unui sis- 
tem ine pus la punct de cursuri 
atla acum în al 2-lea an al ciclu
lui 4 ani — 1980—1984 — care a 
fostrganizat pe baza Hotărîrii Co- 
mittlui Politic Executiv, progra- 
melvariate răspunzind necesităților 
și picupărilor celor mai diferite 
catarii de oameni ai muncii, tipă- 
rirencă din anul trecut a unor mâ
nui de învățămint pentru diferite 
țipi de cursuri, recenta instruire a 
pngandiștilor în cursurile ce au 
avuoc în toate județele țării fac ca 
noian de studiu să debuteze sub 
ausii dintre cele mai favorabile. 
Prcmă care se pune este de a fo- 
losfa maximum aceste condiții 
pen a asigura sporirea și mai mult, 
in il an de studiu, a forței de In- 
ri» a tavățămintului politico- 
idegic, a realiza — așa cum a ce- lutcreiaral geuei&I —I poiihlutui, 
tovșul Nicoiae Ceaușescu, la Con- 
grt al XII-lea — „o nouă calitate 
in tanizarea și conducerea muncii 
poio-educative. in pregătirea ideo
log a cohuiniștilor, a maselor 
poare", a determina „transfor
mi intr-o măsură și mai mare a 
idtgiei noastre revoluționare, a 
m'i educative intr-o puternică 
fode mobilizare și dinamizare a 
eriilor creatoare ale întregului 
no popor".

centrul învățămîntului politico- 
idgic se află studierea și însu
și de către comuniști, de către 
csi oameni ai muncii, a Progra- 
m partidului, a documentelor 
Desului al XII-lea, a ideilor și 
iitțiilor cuprinse în cuvintările 
sțarpb'i general al partidului, 
teu

>
olae Ceaușescu — docu- 
ezintă expresia aplică- 

materialismului dia- 
a principiilor socia- 
* potrivit condițiilor 
âniei. După cum 

. în ultimul timp, 
tite de secretarul

general al partidului cu prilejul ^^a^tă^oria^^t^iL Măsura 
importante evenimente, precum coC^®*® ‘^lala ai tăru. Măsura 
gresele țărănimii, sindicatelor. <onA tȘ??,mbăn in a?t "
liilor oamenilor muncii, aniversar^*?®. ?* mentalitatea oamenilor, 
a 60 de ani de la crearea partidu^™?^* materializate in fapte, in 
și aniversarea „Scinteii". consfătui^Tru Sab la> CTPetentă P?n* 
do lucru He la C c »i PC H Dat™ înfăptuirea sarcinilor economice, moniul ideologii’ al partidului 
imbogătit cu noi idei și teze, izvoj? ?1 ^®f* avutul obștesc, fata de 
din cunoașterea aprofundată a re rezul-
tătilor economico-sociale și apte a Lnut® 2? muncă _
orienteze, in consens cu noile cer ’JVA ™un^. aPru^r.e a
ale dezvoltării economico-sociale, vățamintului politico-ideologic, 
treaga activitate pentru transpun 
in viată a obiectivelor stabilite 
Congresul al XII-lea. Este fires 
asupra acestor idei și indicat 
stăruie în mod deosebit dezba 
în toate formele de studiu, del 
zîndu-se. in raport cu specificu' 
ocupărilor fiecărei organizații, 
aluziile ce se impun, moda 
optime de acțiune pentru tn 
nerea în viață a sarcinilor ce le

O asemenea orientare a învf 
tului se impune cu atît mai mul 
deși s-au realizat important; 
grese în direcția legării strîna 
diului de viață, de sarcinile “ 
ale construcției socialiste, a 
nuat incă să se manifeste. : 
a rezultat din controalele 
zele făcute anul trecut în 
organizații de partid — p 
metode didacticiste, livreșt 
în multe cursuri, dezbaterii, 
mitat la repetarea unor idi 
cumentele de partid, făț 
parea de a raporta aceste ii 
litanie locului de muncă, 
cu care se confruntă cur.<l 1 
puține unități, învătămintr”7 
ideologic a avut un caraa"1®*' 
dezbaterile nu s-au finali51,1"0' 
puneri și soluții concret*“"V* 
nătătire a muncii. Este .Y 
în acest sens faptul că de, 
mult despre noul mecail:ono* 
mico-financiar. despre co11 au* 
toconducerii muncitorești??6?' 
tiunii, despre necesitate’™ a 
o nouă calitate in activ?601'0' 
mică, in multe unități i,recut 
cu toată energia la trai’eac4 
fermitate în viață a aceiel?jSy‘ 
Or, trebuie dar întel?„®'.,* 
mintul de partid nu se, 
la transmiterea unor cye,’ a,,'> 
simplă prelucrare a do,. r , 
partid, ci este menit , 
facă clar ințelese conț?' Ța',u* 
nile diferitelor orien m“sur,> 
esența proceselor și fep , cc?" 
noniice. politice. sociaiu. °S 
etapa actuală, iar pe 1 baza sa 
pună in lumină m<xlz 
de acțiune, incit fie<,romyn,s” 
fiecare om al muncii mai
bine ce are de făcutu' KiU “e

Și în nou! an de studiu, organiza
țiile de partid își pot alege, din pro- 
gramele-cadru elaborate pentru fie
care curs, temele pe care le consi
deră cele mai adecvate necesităților 
și preocupărilor cursanților. Desigur, 
cu prioritate se cuvine abordată (mai. 
ales in cursurile de probleme funda
mentale ale economiei socialiste și 
in cursurile de probleme fundamen
tale ale socialismului științific și 
conducerii societății socialiste de că
tre P.C.R.) pro.blematica privind rea
lizarea programului partidului de 
dezvoltare economico-socială. 
tivele strategice fundamentale 
tualei etape, precum trecerea

Obiec- 
ale ac- 
Româ-

Am Intrat in luna octombrie și. 
de acum, fiecare zi este hotărîtoare 
pentru înfăptuirea uneia dintre cele 
mai importante sarcini din viata 
economică a tării : încheierea in 
cele mai bune, condiții a campaniei 
agricole de toamnă.

Urgenta numărul 1 o reprezintă 
Intensificarea însămîntării cereale
lor de toamnă in toate unitățile 
agricole pentru ca această lucrare 
să fie încheiată pînă la 
brie si in județele din 
cimpie ale tării. Stadiul 
lucrărilor — mai sînt de 
peste 1,9 milioane de 
impune ca pretutindeni să fie mo
bilizate intens mijloacele mecanice 
pentru accelerarea puternică a rit
mului la semănat, respectîndu-se 
totodată In mod riguros normele 
agrotehnice. Cu atît mai mult tre
buie grăbită această lucrare în uni
tățile agricole din județele Călă
rași. Giurgiu. Ialomița, Dolj. Timiș, 
Teleorman. Constanta. Tulcea. unde 
nu s-a încheiat încă semănatul or
zului. iar griul a fost însămîntat 
doar ne 5—13 la sută din suprafața 
prevăzută.

Culesul roadelor toamnei se află 
acum intr-o perioadă de vîrf. Pînă 
la sfirsitul acestei luni, întreaga re
coltă trebuie adunată, transportată

15 octom- 
zonele de 
„la zi" al 
insămintat 
hectare —

șl depozitată In magazii. In ordi
nea urgentelor se află strînsul le
gumelor. fructelor si strugurilor, 
dar lucrarea cu cel mai mare vo
lum. spre care trebuie concentrate 
majoritatea forțelor umane de la 
sate, este recoltarea porumbului. 
Cu toate că luna septembrie a fost 
o lună în care s-a putut munci din 
plin. în unele județe — Ialomița. 
Timiș, Călărași. Bihor. Giurgiu 
— culesul porumbului este mult 
rămas în urmă. Este oare posibil 
ca în cooperativele agricole din 
județe în care agricultura are o pon
dere importantă, cum sînt Ialo
mița si Călărași, să nu se recolteze 
în această toamnă nici măcar atît 
cît s-a cules, bunăoară. în unitățile 
agricole din județul Dîmbovița ? 
Rezultatele slabe • obținute pină 
acum trebuie să determine organele 
agricole, comandamentele județene 
să ia măsuri hotărîte pentru recu
perarea restantelor, pentru stringe
rea întregii recolte la timp si fără 
pierderi.

Acum, cind am intrat In luna de
cisivă a marii bătălii pentru recolta 
acestui an. fiecare unitate agricolă, 
fiecare consiliu agroindustrial să 
realizeze zi de zi la recoltare viteze 
de lucru inalte. la nivelul maxim 
al potențialului tehnic si uman de 
care dispun !

MECANIZATORI, ȚĂRANI COOPERATORI,

SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURĂ!

Participați zi de zi, cu toate forțele și

mijloacele, cu tot elanul și puterea de muncă

la

a

a

stringerea grabnică și punerea la adăpost

întregii recolte, asigurați buna pregătire

producției anului viitor!

In pagina a 3-a, relatări ale corespondenților 
și reporterilor „Scinteii” privind mersul recoltării 
și însămînțărilor în județele Giurgiu, Vrancea, 
Mehedinți și Brașov.

^olumna infimi 
a dragostei de ță

tr-o zi, într-un 
:, pe o bancă, am 
'nit un om al mim- 

un muncitor de 
tă calificare. Ne 
'i'șteam. Tocmai ve

de la specializare, 
r-o țară industria- 
i. Si, dună ce 
i povestit ce-a vă- 

făcut 
mi-a 
con- 
„Ce

si ce-a 
unde-a fost. 
< că-i in 
y de odihnă.

' in concediu ?“ 
întrebat. mai»■

t de circumstanță, 
i iau băiatul și 

prin tară, să-i 
țara, că n-a văzu- 

încă“. Și mi-a mai 
cd și lui i se fă- 
dâr de tară, că nu 
ațtîmpărat acest 

ajȘngînd doar in 
iul In care se năs

care trăia și 
țci’4 Voia să plece 

să-și adape 
etulțcu frumuseți- 

 

sr ii,și-și potoleas- 
\oni\jțrfibătindu-i 

 

nwif, admirindu-i 

 

le styunții și cim- 
J. u-și țara, 
al acta știa că își 
ambogi sufletește 
cilul pw.ndu-l prin 
țc, lat^du-se cu 
ti pe hi i-o va 
lâ moștee Țara o 
pitim monjre țfg 
pitiți. cana rindul 
lo au mc 
latărinlii 
săi. drept t __ 
prț moșteni^puior 
nctri. Căci tițceva 
m» de preț ,Ufem 
dd-ii copiii”,oftrj 
deit iubirea 
trit, decit ncn^ru[ 
nuzie de fiu \nej 
p<? ii ?

■it-o de 
ti o lă- 
\nai de

(Continuare in pag. a V-a)

de Teofil BALAJ
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Sibiu : Bulevardul Mihai Viteazu
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DE DESFACEREterenurilor

s-a regăsit. In prin-

Vizităm magazinele nr. 5 și

(Continuare in pag. a II-a)
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UNELE CENTRE SAU 
A ACESTORA.

de 1 700 
de intre-

din
61 

la

cul- 
bri- 
mal 
spi-

j 7 j

Maramureș, țară veche, Maramureș, țară nouă...

(Continuare în pag. a IV-a)y

pentru desfășurarea normală a aprovizionării
Există fond de marfă, sînt create condiții

frumoasa 
!, te întîm- 

pină în acest început 
toamnă cu zăpezi 

pe fruntea de 
a Borșei și Gu- 
„Sfatul bătrini- 

Vida Gheza în 
dintre cele

doar prin pitorescul locu
rilor și al tradițiilor folclo
rice — a trecut în anii so
cialismului la o dezvoltare 
economică și social-cultu- 
rală demnă de atît de te
meinica și de vechea — 
dar neînvechita — încre
dere în ziua de mîine a oa
menilor acestor pămînturi.

In acest an, de pildă,

rea de mașini-unelte, acce
sorii și scule din Baia 
Mare, întreprinderea me
canică din Sighetu Marma
ției, Întreprinderea de fa
ianță din Baia Mare. Fila
tura din Tîrgu Lăpuș, fa
bricile de produse lactate 
din Vișeu, Tîrgu Lăpuș și 
Sighetu Marmației, Com
plexul pentru îngrășarea

Baia Mare, 
Baie Mare, 
nină tn net

de 
proaspete 
sărbătoare 
tîiului, cu 
lor" lui 
fata ' uhu ia 
mai moderne și funcționa
le sedii politico-adminis
trative județene din țară, 
cu uq „Monument al osta
șului român" cum s-ar cu
veni să-și dorească și alte 
orașe mari ale istoriei 
noastre. Această Baie Mare 
cu Turnul de muniții sau 
Turnul măcelarilor săi, 
datînd din timpurile de 
veghe ale celui de-al 
XIV-lea veac, alături de 
veghea electronică de azi 
de la modernele instalații 
ale întreprinderii mecani
ce de mașini și utilaj mi- 
mier, orașul acesta al flo
rilor de mină din alte mi
lenii și al trandafirilor 
proaspeți de azi, a știut să 
învețe atît de multă liniște 
și încredere în sine din li
niștea și semeția pădurilor 
și pietrelor munților săi 

, incit de la vorbele și ges
turile oamenilor și pină la 
albul înalt al clădirilor și 
statuilor, totul te învăluie

- într-o liniște curată și in 
multă siguranță de sine.

Este siguranța de sine 
cu care intregul Maramu
reș — județ cu o bogată 
istorie, vestit pină mai ieri

case de cultură, 191 de că
mine culturale, două clu- 
buri muncitorești și un 
club al tineretului, un tea
tru dramatic cu o secție 
de păpuși și una de estra
dă, un ansamblu folcloric 
profesionist, 140 de cine
matografe, 536 de biblio
teci, două muzee mari, un 
complex astronomic popu
lai’, 69 de universități 
tural-științifice și 110 
găzi științifice. Dar, 
ales, această geografie 
rituală cuprinde pretutin
deni multă dragoste și un 
impresionant respect pen
tru- frumos, pentru lucrul 
bine făcut, pentru valorile 
autentice ale trecutului și 
prezentului deopotrivă.

Toată lumea se simte 
aici, implicată in tot 
ce se întimplă in ju

rul ei. Astfel, faptul că in 
1935 valoarea producției 
globale industriale pe ju
deț va fi de peste 27 mi
liarde lei, adică, cu 64 la 
sută mai mare față de anul 
1980. constituie un subiect 
de discuție la fel de măgu
litor pentru localnici, ca și. 
de pildă, perspectiva deja 
vizibilă în primele amena
jări inițiate de cooperația 
de consum și ‘meșteșugă
rească ale căror unități 
vor fi amplasate in locali
tăți mai mici, cum sînt Vi- 
șeul de Sus, Borșa, Baia

porcilor din Seini și aba
torul din Baia Mare. De la 
38 000 de oameni in anul 
1951, personalul muncitor 
al județului se ridică în 
prezent la peste 150 000, 
din care mai bine de ju- 

întîi mătate sînt ocupați in in
dustrie.

Din anul 1961, Baia Mare 
a devenit centru universi
tar, pregătind specialiști 
in domeniul mineritului, 
electromecanicii, metalur
giei și construcțiilor, dar 
și dascăli pentru ducerea 
mai departe a dragostei 
pentru limba, literatura 
istoria românilor.

Geografia spirituală 
județului mai cuprinde, 
afara dotărilor pentru stu- 
denți, 338 de grădinițe. 316 
școli generale. 24 de licee, 
14 școli profesionale, 5 
școli de maiștri, 5 școli 
speciale, 6 case de copii, 7

producția globală indus
trială este de pe acum de 
53 de ori mai mare decit 
cea din anul 1938. Dintr-c 
regiune neglijată de statis
ticile industriale mai vechi, 
județul Maramureș deține, 
in prezent, locul 
pe tară la producția de 
minereuri complexe si 
cupru convertizor, locul 
patru la producția de acid 
sulfuric, locui cinci la tri
cotaje din lină și tip lină 
și locul șase la cherestea.

Zeci de mii de bărbați și 
femei au învățat meserii 
noi și bănoase la minele 
deschise în 
nai la Gura 
Bucății din 
bricile de' 
Baia Mare 
Marmației. 
mobilă 
Lăpuș 
mației.

ultimul cinci- 
Băii și Dealu 
Borșa, la fa- 

‘confecții din 
și Sighetu 

la fabricile de 
Vișeu. Tîrgu 

Sighetu Mar- 
Intreprinde-

Lticr demon
strat c de ori’. un 
om șPeătȘ îm
părți tară
intre ‘ in -a,r.e s..a nȘi cine știe 
ce m/ă in care a ,junsPrinztndu-se 
de rfi tulpină, 
intre-re un flu~ 
viu fea Pe malul 
cărui aciuit; intre 
Cart cine știe ce 
alti\ intre țara 
sa filtâ țară in 
care1113 cine Știe 
cunitru că un om 
cârpește Pe alte 
dTU străine lui și 
pOț) său. este, 
fcroială. un , om 
făii' ° frunză bă- 
țv(toate vintur.le, 
0 i fără obirșie, 
pe' n-o mai pling 
nifturile, nici ră- 
dă, o frunză care 
piște văzind cu 
ocălcată în picioa- 
rerrețuită pînă și 
dfărora li se „In
el Nici nu poate 
i,ăși o altă soar- 
pfără de tară.
rea de tară nu-i 

,, ea nu poate fi 
(irată și vindută 
ii nu șade ca o 
rpare la porțile 
inimt. 

iu noi, 
;nt al 
ființării 
lingă Carpați, 
perla care crește 

ufletele noastre, ea 
armonia devenirii 

stre, este uriașa 
zmnă infinită. pe 
e fiecare din fiii ță- 
iși incrustează nu- 

tle cu demnitate și 
Indrie, spre știința 

<m- merațtilor care vin, 
meni care au murit cu ,Te cinstirea mamei 
sufletele nevindecate lastre eterne, ȚARA, 
de dorul de tară. tOMANIA.

om care să născuse in
tr-o țară unde au emi
grat, înainte de primul 
război mondial, stră
bunicii lui. Despre 
România nu știuse a- 
proape nimic. Dar 
cind a aflat că la ori
gine este român — era 
in ultima clasă de li
ceu — a început să în
vețe limba moșilor săi 
și, după terminarea 
studiilor universitare, 
și-a împlinit marea 
dorință luindu-și doc-

Insemnâri
de Radu SELEJAN

taratul în România cu 
o temă din istoria ță
rii noastre. Si era foar
te bucuros că și-a des
coperit țara de obirșie 
a sufletului.

Am citit cîteva teri- 
sori venite de prin 
străinătățuri, scrisori 
adresate unor oameni 
de prin satele noastre 
de munte, scrisori tri
mise de oameni plecați 
in căutarea norocului 
cu multe decenii in 
urmă, de oameni a- 
junși la adinei bătri- 
nețe care insă, scriau 
ei, nu puteau muri 
pină cind degetele lor 
zbircite nu vor pipăi 
un bulgăre de pămint. 
românesc, pină cind 
buzele lor nu vor să
ruta un bulgăre de pă
mint cules de pe va
tra satului în care s-au 
născut; oameni care 
cereau un asemenea 
bulgăre de pămint, oa-

Ea este, 
un mo- 
etemită- 

noastre 
ea

Cum se realizează desfacerea produselor agroalimentare către populate ? A

Eforturile depuse de producătorii din agricultură, de lucrătorii din in
dustria alimentară, cît și de cei din comerț pentru a se asigura o bună 
aprovizionare a pieței își găsesc expresie în faptul că, potrivit relatărilor 
primite din diverse județe ale țării, aprovizionarea populației se desfă
șoară in general in condiții satisfăcătoare, existînd cantitățile de pro
duse necesare unui consum normal, rațional.

Experiența arată că o contribuție de seamă în această privință a adus 
„Legea autoaprovizionării” prin care a crescut în mod deosebit rolul 
propriu al fiecărui județ în asigurarea cantităților necesare de produse 
agroalimentare. Folosirea mai bună a pămintului, inclusiv a

disponibile din perimetrele orașelor, din curțile cetățenilor, dezvoltarea 
gospodăriilor anexă, stimularea creșterii animalelor în gospodăriile 
populației și alte măsuri - toate au avut efecte pozitive asupra constituirii 
fondului de marfă la nivelul județelor. La rindul lor, organele comerciale 
au depus și depun în continuare eforturi pentru buna gospodărire a fon
dului de marfă încredințat.

DECI, CA PRINCIPALA CONCLUZIE t PRODUSE EXISTA IN CANTITĂȚI 
ÎNDESTULĂTOARE, FIIND TOTODATĂ NECESARA, IN 
ZONE, ÎMBUNĂTĂȚIREA MODULUI

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Produse agroalimentare 

în cantități 
îndestulătoare

i un colocviu^. 
onal am tatlln

. 6 — 
primul amplasat in piața agroali- 
mentară, iar cel de-al doilea in cen
trul civic al orașului Năsăud, spre a 
vedea dacă aceste unități, care apar
țin de trustul „gostat", se prezintă 
cel puțin la nivelul unităților simi
lare din municipiul reședință de ju
deț. La cele două unități tocmai so
siseră trei autofrigorifice, din care

se descărcaseră mai bine 
kg came de pui, furnizată ___
prinderea „Avicola" din Bistrița. In 
rafturi am găsit expuse cantități în
semnate de fructe. în special pere 
și mere, conserve de legume, dulce
țuri și gemuri, precum și un bogat 
sortiment de vinuri. Impresia gene
rală bună. O completăm cu informa
țiile furnizate de gestionarele maga
zinelor, Victoria Olteanu și Maria 
Găzdac. Aflăm că, bunăoară, cu 
patru zile înainte de încheierea lu
nii septembrie, planul de desfacere 
era depășit la magazinul nr. 5 cu 
60 000 lei. Interlocutoarele ne-au 
mai spus că. în perioada imediat 
următoare, vor primi cantități spo-

rite de legume, în special cartofi, 
ceapă, morcovi, pătrunjel, ardei, go- 
goșari și varză. Ca în fiecare an, 
năsăudenii își vor putea aproviziona 
cămările pentru iarnă cu produse 
de bună calitate.

Să relatăm și cîteva date oferite 
de directorul complexului comercial 
pentru desfacerea produselor agri
cole din cadrul trustului județean 
I.A.S. Bistrița-Năsăud, tovarășul 
loan Rusu : „Față de perioada simi
lară a anului trecut, în primele opt 
luni din 1981 am desfăcut prin uni
tățile noastre un volum de mărfuri 
agroalimentare mai mare cu 6 mi-

lioane lei, care 
cipal, in 50 tone preparate din carne, 
30 tone carne de porc, 25 tone carne 
de pasăre, 70 tone fructe, 120 tone 
legume. Pentru actuala toamnă 
ne-am pregătit bine, încît vom pune 
în vinzare circa 250 tone cartofi, 100 
tone legume. 150 tone mere. 80—100 
tone prune, pere, struguri. Doresc 
să menționez că și noi vom însiloza 
cantități mai mari de legume și 
fructe pentru iarnă, ceea ce ne va 
permite să menținem nivelul desfa
cerilor potrivit cerințelor cumpără
torilor Dină la primăvară". (Gh. Cri- 
șan, corespondentul „Scinteii").

VASLUI :
Piața este bună — 
poate fi mai bună 

și desfacerea
în preajma marilor hale si magazii 

ale I.L.F. Vaslui : forfotă intensă, au 
venit mașini și remorci cu legume și 
fructe — tomate, gogonele, gogoșari. 
mere, struguri de la Deleni. Albești. 
Vutcani, Zăpodeni și-din alte părți. 
Cantitățile intrate au fost cintărite 
operativ și dirijate direct spre desfa
cere.

Piața agroalimentară nr. 1 a mu
nicipiului Vaslui. Sint concentrate 
aici mai mult de jumătate din ma
gazinele de legume și fructe. Ne-am 
oprit la magazinul nr. 2 — gestionat 
de Evdochja Matei. In fata magazi
nului, în dreptul vitrinelor, este or
ganizată o frumoasă expoziție de 
legume și fructe. Cumpărători, fi
rește. destui, dar faptul că se lucra 
„la trei cintare" și servirea rapidă 
făceau ca așteDtarea să nu fie prea 
lungă. în altă parte a pieței, de ase-
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Descoperirea 
de la Enisala

Nu departe de ruinele cetății 
getice de la Enisala, din județul 
Tulcea, cercetătorii secției de 
arheologie de la Muzeul jude
țean „Delta Dunării" au desco
perit o mare necropolă. Ea da
tează din secolele XV—XVIII și 
reunește peste 300 de morminte. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, 
aceasta este cea mai mare ne
cropolă medievală descoperită 
pină acum in nordul Dobrogei 
și prezintă o mare însemnătate 
istorică și documentară.

Cu cîntec
între coșulețele obișnuite în 

care cumpărătorii iși pun măr
furile alese din magazinele cu 
autoservire, o lucrătoare de la 
unitatea nr. 17 din Satu Mare, 
pe nume Maria Balint, a găsit 
un radiocasetofon. Aparatul a 
fost depus la loc sigur de con
ducerea magazinului, pentru a fi 
restituit păgubașului. Curios este 
faptul că, deși de la această in- 
timplare au trecut mai bine de 
zece zile, nimeni n-a venit să 
întrebe de el.

Una din două : ori păgubașul 
a uitat pe unde l-a... uitat, ori 
l-o fi abandonat vreun răufăcă
tor și atunci e vorba de un 
radiocasetofon cu... cintec.

Nu se învățase 

minte
Deși mai făcuse „cunoștință" 

cu rigorile legii, Gheorghe Stan- 
ciu din Buzău nu se învățase 
minte, de vreme ce a pus la 
cale o raită prin lanurile de 
porumb ale altora. Locuind pe 
strada Depoului, și-a zis că, ori
cum, nu se poate duce cu loco
motiva după porumb. Ce-ar fi 
fost, dacă stătea pe strada Aero
portului ? Așa că, pină la urmă, 
a i'pelat tot la clasica și mereu 
act.'ala căruță. A tras căruța 
in dreptul unui lan de porumb 
al cooperatorilor din Verguleasa 
și a început s-o umple cu știu- 
leți. La întoarcere spre casă, pe 
fața lui se citea un zimbet de 
izbindă. Pină in clipa in care a 
fost oprit și luat la întrebări. 
Stringind hățurile cailor in 
miini, a încercat s-o dreagă 
vesel in fel și chip, dar de data 
asta a zimbit... minzește.

Colac 

de salvare
Din 1977, cind a fost recepțio

nat, și pină in 1979, cind s-a ex
pirat termenul de garanție, con
structorii n-au mișcat un deget 
pentru a remedia defecțiunile 
la blocul „Competrol" nr. 4 din 
Giurgiu. Au mai trecut doi ani 
și jumătate și constructorul tot 
n-a răspuns repetatelor și insis
tentelor apeluri ale locatarilor. 
Ba, colac peste pupăză, subsolul 
blocului e și acum plin cu apă. 
In timpul ploilor, cotele apelor... 
blocului cresc cu zece-cinci- 
sprezece centimetri. Pină cind 
va intra cineva, totuși, la apă, 
locatarii se gindesc ca pentru 
ploile care vor veni să facă rost 
de niscai colaci de salvare, iar 
pentru constructori — de un jur
nal de bord in care să consem
neze și aceste rinduri.

Care să-i pună nu numai pe 
gînduri. ci și la treabă. Cit mai 
degrabă.

Iarbă ambalată
Un revizor al întreprinderii 

comerciale de stat pentru ali
mentația publică Sibiu efectua 
un control obișnuit în gestiunea 
unității nr. 22 din cartierul si- 
bian „Hipodrom". La un mo
ment dat, rezemîndu-se de o sti
vă de ambalaje socotite pline cu 
țigări, nu mică i-a fost mira
rea cind acestea s-au dărimat ca 
un castel de... hirtie. La o veri
ficare mai atentă, revizorul a 
constatat că gestionara, Elena 
Raica, recursese la bizara me
todă de a umple ambalajele nu 
cu pachete de țigări, cfum zisese, 
ci cu... iarbă.

Valoarea prejudiciului: 33 631 
lei.

Pedeapsa: 3 ani închisoare.

Mergea invers
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analizate și soluționate in concordanță cn legile tării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de <
Sprijin toncret pentru organizarea Totodată, s-a atras atenția biroului 

Comitetului județean de partid Su
ceava să-si întărească activitatea

de control si îndrumare a oi 
zatiei de partid si a C.O.M. 
această întreprindere.

Imagine de ansamblu a viitoarei Piețe „Gheorghe Șincai" din Capitală 
(machetă)superioară a producției

într-o scrisoare adresată tova
rășului , Nicolae Ceausescu, se ară
ta că la Tesătoria de bumbac din 
Salonta. una dintre cele ’mai mo
deme din tară, stăruie un sir de 
neajunsuri. Autorul scrisorii, lăcă
tușul mecanic Nistor Stefan, re
lata că aproximativ 100 de războaie 
stau nefolosite, pe motivul — ne
real — al lipsei pieselor de schimb 
si insuficientei personalului. Con
ducerea întreprinderii, se mai sus
ținea in scrisoare, nu se ocupă cu 
grija necesară de organizarea pro
ducției si a muncii, nu se consultă 
cu oamenii, luîndu-se unele măsuri 
arbitrare.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost dată, 
spre soluționare viceprim-ministru- 
lui de resort al guvernului si mi
nistrului industriei ușoare. Analiza 
făcută la întreprindere a confir
mat existenta unor lipsuri si aba
teri despre care se relata în scri
soare. Astfel. programarea, pre
gătirea si urmărirea producției pe- 
baze tehnologice si Pe sortimente 
nu se realizau conform contractelor 
încheiate, nreoaratia tesătoriei nu 
asigura întotdeauna necesarul de 
materii prime, ceea ce determina 
nefunctionarea unor capacități de 
producție. La data controlului sta
ționau 115 mașina, din care 51 erau 
fără motoare, lamele etc. în ra
portul de cercetare se mai preci
zează că au fost constatate neajun
suri si în privința nivelului calita
tiv al producției, datorate nereglă-

rii dorecte a războaielor, ceea ce a 
dat naștere la reclamatii din partea 
unor întreprinderi cu care coope
rează tesătoria din Salonta.

S-au luat o seamă de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității în
treprinderii. îndeosebi pentru folo
sirea integrală a capacităților de 
producție. Centrala industriei bum
bacului. împreună cu întreprinde
rea. va analiza repartiția sortimen
telor în funcție de caracteristicile 
constructive si tehnologice ale ma
șinilor de tesut : întreprinderea 
textilă Arad, care va acorda asis
tentă tehnică si sprijin în organi
zarea tesătoriei Salonta. a întocmit 
un program ce prevede repunerea 
întregului parc de mașini în stare 
de funcționare, rebobinarea motoa
relor arse, acordarea de asistentă 
tehnică în toate cele trei schimburi. 
Centrala industriei bumbacului va 
elabora un nrogram-cadru de re
lații ce va sta Ia baza cooperării 
dintre cele două întreprinderi in 
vederea asigurării unei bune con
lucrări si a unui aiutor temeinic în 
toate domeniile de activitate ; se 
va constitui o magazie intermedia
ră cu piese de schimb si accesorii 
în vederea asigurării continuității 
în funcționare a utilajelor si men
ținerii în bună stare a tuturor ma
șinilor de tesut in toate schimbu
rile ; cadrele de specialitate din 
unitate vor organiza cursuri de 
calificare pentru perfectionarea 
profesională a țesătorilor, reglori- 
lor si ajutorilor de maiștri.

în șpirițuț principialității, 

al exigențe^ partinice

Un colectiv de activiști ai C.C. 
al P.C.R.. Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale si ai Consi
liului Organizării Economico-So- 
ciale a analizat, sub îndrumarea 
secretarilor de resort ai C.C. al 
P.C.R.. la indicația secretarului 
general al partidului, conținutul 
unei scrisori referitoare la activi
tatea întreprinderii de prospec
țiuni si exploatări geologice Su
ceava. din Cimnuluns-Moldove- 
nesc. S-a constatat, astfel că, pe 
Ungă aspectele pozitive ale muncii 
depuse de colectivul întreprinderii 
pentru îndeplinirea planului, exis
tă si o seamă de neajunsuri si 
chiar unele abuzuri. S-a confirmat 
faptul că personalul operativ de la 
stafia de calcul a întreprinderii nu 
are stabilite sarcini specifice de 
lucru, iar conducerea unității. în 
loc să redimensioneze numărul a- 
cestui personal la nivelul cerințelor 
reale, i-a repartizat. ..spre acoperi
re". felurite lucrări cu caracter 
funcționăresc. S-a confirmat Si 
afirmația că în cadrul întreprinde
rii au fost încadrate si promovate 

, în diferite funcții unele cadre nu 
V

după merit, ci ca urmare a unor 
legături de rudenie cu cadrele de 
conducere.

Secretarul comitetului de partid 
nu a desfășurat o activitate cores
punzătoare. ci a patronat aceste 
practici ; organizația de partid pe 
întreprindere nu a manifestat exi
genta, combativitatea si fermitatea 
necesare fată de neajunsuri si 
abateri, a desfășurat o slabă muncă 
nolitico-educativă. a neglijat pro- 
■blemele concrete ale întăririi or- 
'dinii si disciplinei, păstrării inte
grității avutului obștesc etc,

Tinînd seama de abaterile con
statate. directorul întreprinderii. 
Viorel Posa. a fost destituit din 
funcție si pus în discuția organiza
ției de partid : Dumitru Tudorea- 
nu. secretarul comitetului de partid 
pe întreprindere, a fost destituit 
din funcție si sancționat ne linie 
de partid pentru lipsă de răspun
dere si exigentă în muncă, tolera
rea unor abuzuri si abateri ale 
unor cadre de conducere si favori
zarea promovării unor rude apro
piate : a fost destituit si sancționat 
pe linie de partid Toader Tudo- 
reanu. șeful biroului mecanizare.

Solicitarea sătenilor se soluționea.

cu propria lor participare
AZI VA INFORMAM DESPRE

Mai multi cetătend din comuna 
Siliștea-Crucii. Dolj, au trimis o 
scrisoare tovarășului Nicolae 
Ceausescu. în care relatau despre 
o solicitare pentru care se adresa
seră si unor foruri județene, dar... 
fără rezultat. Practic, ei arătau că. 
în urma creării sistemului de iriga
ții în zonă, datorită unor greșeli 

. în proiectarea si executarea cana
lelor. nivelul anelor freatice a cres
cut în asa măsură îneît circa 150 
hectare teren arabil se află sub 
apă si aproape 400 de locuințe 
sint în pericol de degradare. Auto
rii solicitau să se ia măsuri urgen
te pentru executarea unor canale 
colectoare care să elimine excesul 
de aoă si să asigure redarea in fo
losință a terenului agricol, angaiîn- 
du-se să participe si ei la aceste 
lucrări.

Secretarul. general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre soluționare secretarului de

resort al C.C. al P.C.R. si Minis 
rulul Agriculturii.

Verificările 
au confirmat 
împreună cu 
Comitetului ■ _ 
P.C.R. si conducerea Direcției g< 
nerale economice de îmbunătăți 
funciare si construcții agricole 
fost elaborat un plan de măsut 
în vederea înlăturării fenomenelo; 
negative sesizate. S-a dispus, intri 
altele, săparea unui canal pentru 
desecări pe o lungime de 5—6 km. 
executarea unor rigole de evacua
re a apei de pe terenurile agricole 
si din gospodăriile afectate, efec
tuarea lucrărilor necesare pentru i 
buna întreținere a sistemului de ’ 
irigații etc. La unele dintre aceste 
lucrări au contribuit, lucrind vo
luntar si în propriul lor interes 
nemijlocit. înșiși semnatarii scriso
rii. împreună cu ceilalți locuitori ai 
comunei — asa cum. dealtfel, 
angajaseră.

făcute la fata locu 
conținutul sesiză! 

primul secretar 
județean Dolj

se

Preocupări pentru dezvoltarea

orașului
>

„Vă aducem cele mai calde mul
țumiri pentru grija ce o manifes
tați ca toate zonele tării să se dez
volte în mod echilibrat" — se sub
linia într-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceausescu de că
tre un grup de cetățeni din orașul 
Huși, județul Vaslui. în ultimii ani. 
arătau ei. s-au construit în oraș u- 
nităti industriale, unde muncesc 
peste 5 000 de muncitori care pro
duc importante bunuri materiale. 
Noi vă rugăm — se spunea în scri
soare — să ne sprijiniți în conti
nuare în dezvoltarea localității 
noastre, pentru a se urgenta con
struirea unor obiective edilitare și 
gospodărești 
pentru a se 
unor lucrări

Tovarășul 
indicat ca scrisoarea să fie

rămase în urmă și 
îmbunătăți z calitatea 

la blocurile de locuit.
Nicolae Ceausescu a

__ “ "s dată 
spre soluționare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R. Problemele 
sesizate au fost analizate de un co
lectiv format de Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare și 
Consiliul popular al județului Vas- 

. lui. în raportul de cercetare se 
rată că realizarea unor obiective 
motelul, cinematograful, statia 
epurare — sînt intirziate față 
graficele de lucru și de termenele 
de dare în folosință stabilite. întîr- 
zierile se datoresc organizării ne
corespunzătoare a muncii pe șan
tiere, lipsei de supraveghere a lu
crărilor. indisciplinei și folosirii ne
raționale a forței de muncă, slabei 
preocupări din partea constructori
lor pentru gospodărirea mai bună a 
materialelor și utilajelor, precum și

a-
de 
de

unor .greutăți întîmpinate în apro
vizionarea tehnico-materială. La 
construcțiile de locuințe s-au con
statat defecțiuni de execuție. în 
special Ia lucrările de finisaj.

în ce privește lucrările de dubla
re a conductei de aducțiune a apei 
din Prut. în raport se arată că a- 
cestea se desfășoară potrivit pre
vederilor de plan și vor fi realiza
te la termenul planificat : decem
brie 1981.

Pentru îmbunătățirea activității 
tn domeniul investițiilor au fost 
adoptate un șir de măsuri : în ca
drul acestora a fost înlocuită con
ducerea tehnică a șantierului de 
construcții numindu-se în loc cadre 
corespunzătoare ; s-a întocmit un 
plan de acțiune pentru urmărirea, 
pe obiective, a termenelor de exe
cuție si recuperarea rămînerilor în 
■țirmă ; s-au prevăzut întărirea ac
țiunilor de control pentru îmbuna- \ 
tățirea calității lucrărilor si mai 
buna gospodărire a materialelor. 
Au fost stabilite măsuri pentru mo
bilizarea mai largă a cetățenilor la 
întreținerea si înfrumusețarea ora
șului.

Alte solicitări ale cetățenilor ur
mează să fie analizate în cadrul 
stabilirii schiță! de sistematizare a 
orașului Huși. De asemenea, un co
lectiv de specialiști va analiza și 
propune măsuri pentru organizarea 
mai bună a circulației în orașul 
Huși. în vederea creșterii fluenței 
acesteia si scurtării traseelor prin 
localitate, in special pentru traficul 
de mărfuri.

Neculal ROȘCA

Un nou ansamblu urbanistic bucureștean:
Piața

Punct nodal de cir
culație 'pe magistrala 
ce străbate Capitala 
de la sud la nord, Pia
ța „Gheorghe Șincai" 
va'căpăta, treptat, in- 
cepind din anul viitor, 
o nouă înfățișare. Pro
iectul de sistematizare 
a zonei, întocmit în 
secția a V-a a Insti
tutului „Proiect" Bucu
rești, vizează rezolva
rea optimă ' a proble
melor de circulație in 
această intersecție prin 
crearea unui pasaj 
subteran, precum și 
mobilarea în mod co
respunzător a spațiu
lui delimitat de Calea 
Șerban Vodă, strada 
Gheorghe Șincai, stra
da Cuza Vodă, bule
vardul D. Cantemir și 
ntrarea în Parcul Ti- 
seretului, avînd în ve- 
’ere importanța aces- 
li perimetru.
— Am plasat astfel 
ocurile de locuințe, 
• spune arhitect So- 
i Ungureânu. șef de

proiect, incit pe strada 
Gheorghe Șincai dis
tanta minimă între 
complexul școlar ..Io
sif Ranghet" și viito
rul front de locuințe 
atinge 52 de metri lă
țime. suficientă pentru 
a asigura cite trei cu
loare de circulații 
auto pe sens, prey11- 
și spații pentru/™}}6 
de tramvai, xtatule 
respective ** accesele 
la pasabil subteran. 
Aceasta stradă va f 
îndreptată și va crea 
împreună cu strati 
Lînăriei, care va fi. d 
asemenea, mult lărg 
tă, o mare arteră u 
bană. Noile construe 
preconizate, un com
plex de blocuri cu 
cîteva sute de: aparta
mente. vor ocupa în
tregul teren din fata 
ansamblului de locuin
țe Parcul Tineretului. 
Intrarea în piață va 
fi marcată de o clădire 
mai înaltă prevăzută 
gu portic și încadrată 

blocuri cu 8—10

niveluri așezate in pla
nuri diferite. Pentru 
realizarea unei unități . 
arhitecturale a noului 
ansamblu, și aceste 
blocuri vor fi bordate 
cu portice. Întrucît 
această parte a orașu- 

n*i dispune de ma- 
narterul

produse eic... 
farmacie și o unitte 
de telefoane. în sa
tele frontului de <4- 
diri vor exista incite 
și zone de verdeatăn 
armonie cu admirai- 
lul decor vegetal in 
preajmă.
Gabriela BONDC

1 din noul ansamblu arhitectonic Piața „Gheorghe Șincai" (mach|^

Tragere specială LOTO
lie Loto-PrOnosport conti

nuarea biletelor pentru tra- 
gețcială Loto de duminică 4 
oc* a.c. în cadrul a șapte ex- 
tra‘trei faze, totalizînd 64 de 
nulbarticipantilor li se oferă 
san‘ite de a obține autoturis
me . 1 300“ și Skoda 120 L“, 
sum; bani variabile și fixe

(50 000. 10 000. 5 000 lei etc.), pra 
și excursii în R.D. Germană i 
R.P. Ungară. Se poate juca pe? 
riante simple, variante combi 
sau combinații „cap de pod“. ci 
late la 5 sau 25 lei varianta sini 
acestea din urmă avînd drept 
participare Ia toate extragerile] 
diferent dacă sînt achitate sul] 
sută sau în cotă de 25 la sută, i

EXISTĂ FOND DE MARFĂ, SÎNT CREATECONDIȚII 
PENTRU DESFĂȘURAREA NORMALĂ A APRV5ZÎONĂF 

4

După o discuție mai aprinsă 
cu soția, Marin Iordache s^a ur
cat la volanul mașinii și, deși nu 
avea permis de conducere, s-a 
dus în comuna Bărăști, la socri, 
pentru a-și vărsa focul și nădu
ful. Acolo, s-a cinstit pină n-a 
mai putut cu un vecin de-al so
crului. La plecare, în aceeași 
noapte, a luat cu el și pe copi
lul vecinului, in virstă de 10 ani, 
ca să-i arate orașul. Pe drum, 
din cauza băuturii și a oboselii, 
Marin al nostru a adormit la 
volan. Din fericire — caz unic 
în felul său — mașina a conti
nuat să ruleze drept, pe partea 
el și, incet-încet, s-a oprit. De
geaba a încercat băiatul 
trezească. Marin dormea și sfo
răia de mama focului. Așa l-au 
găsit și cei din echipajul mili
ției. Dialogul care a urmat — 
transmis textual de locotenentul 
Paul Dobrescu — a fost următo
rul:

— Unde mergeți?
Mahmur, Marin a răspuns:
— Păi, nu se vede? Spre co

muna Bărăști...
în realitate, mergea invers, 

spre Slatina.

să-l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rubrică reolizată 
Petre POPA 
ți corespondenții

de I
„Scinte □

Cine deturnează
Așa cum s-a mai arătat, așa cum 

au precizat datele concrete, cifrice, 
privind cantitățile sporite de produ
se agroalimentare desfăcute pină 
acum sau care urmează a fi livrate 
în noul trimestru — există condițiile 
necesare ca aprovizionarea populați
ei din Capitală să se desfășoare în 
bune condiții. Depozitele comerțului, 
unitățile de desfacere dispun de 
cantități sufioiente de produse agro
alimentare, la unele inregistrîndu-se 
importante creșteri, atit fată de pe
rioadele anterioare ale anului, cit și 
față de anii anteriori. Cu toate a- 
cestea, in desfacerea produselor apar 
uneori și perturbatij, acestea datorîn- 
du-se nu rareori unor neajunsuri 
organizatorice în rețeaua comercială, 
dar și nu puținelor cazuri de supra- 
stocare sau supraaprovizionare, ca 
și de deturnare a unor mărfuri de 
mare cerere de la circuitul lor nor
mal.

Este o realitate confirmată de u- 
nele constatări făcute cu prilejul 
unui recent raid-anchetă, întreprins 
cu sprijinul organelor de ordine.

Acum citeva zile, la ieșirea din 
București spre .Pitești, pe autostra
dă, mai multe vehicule au fost gă
site transportînd cantități respecta
bile de legume și fructe cumpărate 
de pe piețele Capitalei. Destinația ? 
Diferite comune din împrejurimi. Pe 
o uriașă betonieră (36—B—5478) a- 
partinînd Șantierului de constructii- 
montaj avicole Buciumeni se lăfăiau 
5 saci cintărind 230 kilograme de 
cartofi, cu destinația... comuna Olo- 
geni, locul de baștină al conducăto
rului auto și al celor doi pasageri. 
Proprietarul autoturismului 1—GR— 
7960, al cărui portbagaj era de ase
menea plin cu cartofi, identici ca 
soi și stare cu cei vînduți de comer
țul de stat, voia să ne convingă că 
vine cu ei tocmai de la... Pașcani. 
Același tio de produs se găsea în
tr-o cantitate de 220 kilograme in 
căruța unui cetățean din Bolintin- 
Deal. în portbagajul autoturismu
lui l-GR-8180, care se îndrepta spre 
satul Palanca, se găseau, pentru a 
fi prefăcuti în vin. 250 kg struguri.

Aceste exemple, care nu sint singu
rele. ilustrează o situație anormală : 
legumele și fructele necesare aprovi
zionării piețelor bucureștene sînt 
cărate de unii... înapoi la țară. 
Așadar, pe de-o parte se depun efor-

mărfurile din circuitul normal?

După cumpărături cu autobetoniera Foto : S. Cristian

turi, se cheltuiesc muncă, mijloace 
materiale, combustibil pentru ca pro
dusele să fie culese și transportate la 
oraș, iar pe de alta, cantităti substan
țiale fac cale întoarsă, prin interme
diul acestor cetățeni. în optica aces
tora e mal convenabil să „apuce 
de-a gata" ceea ce ar putea cultiva 
în ogrăzile proprii. Din păcate, nu e 
vorba de o coșniță sau o sacoșă, ci 
uneori de cantităti „industriale" 
deoarece, abuzîndu-se de ieftinătatea 
produselor, ele sînt deturnate de la 
destinația normală — consum ali
mentar — pentru a fi folosite la hra
na animalelor. în schimb, pentru 
cartofii de prin unele grădini particu
lare sătești se pretinde în piețele 
Bucureștiului 5 lei pe kilogram !

Consecințe negative asupra mersu
lui normal al aprovizionării creează 
și tendințele de suprastocare mani
festate de unii hrăpăreți. Aceștia 
îndeasă în propriile cămări alimente 
de uz cotidian, cum sint zahărul, 
uleiul, făina etc., în cantităti care 
le-ar ajunge pentru ani și ani de zile 
— frustrind astfel pe ceilalți cetă
țeni.

Iată pe unul din aceștia, pe nume 
Ion Stăncuț, pensionar din Moreni

(Dîmbovița), care iși transformase 
mașina „Lada" 1 500 (nr. 2-DB-5409) 
în... magazin sau depozit. Iată și 
conținutul portbagajului : 40 de 
Plini negre. 12 kg carne de 
porc, 300 de ouă, 20 kg cartofi, 3 kg 
făină — și toate acestea la o singură 
cursă ? La rindul lui, Ionițâ Florea, 
din Bucureștii str. Straja 12, avea in 
sacoșele pe care abia le ducea 12 kg 
zahăr și 20 de litri de ulei ! Ca să-și 
poată duce cumpărăturile acasă, două 
femei din comuna Florești-Stoenești, 
județul Giurgiu, se „asociaseră" : nu 
le era ușor să ridice și să care 40 kg 
mălai, 20 kg zahăr, 40 kg făină și 
altele !

Pe bună dreptate, cetățenii își ex
primă dezaprobarea categorică față 
de asemenea mentalități și apucături 
care lovesc in interesele generale. 
Este necesar să se reamintească aces
tora, in mod ferm, că normele etice 
ale societății noastre nu îngăduie lă
comia și egoismul, sub orice formă 
s-ar manifesta ele. Cu atît mai mult 
atunci cînd ele afectează desfășura
rea normală a activității într-un do
meniu atît de important cum este 
acela al aprovizionării populației.

Rodica ȘERBAN

Magazinul" din mară
în contextul unor 

condiții ce asigură o 
aprovizionare normală 
a populației, la unii 
cetățeni se manifestă 

, totuși tendințe de su
prastocare a unor pro
duse alimentare de 
bază. Nu dintr-un exa
gerat simț al prevede
rii — factori autorizați 
asigură că aceste pro
duse se vor găsi in 
cantități îndestulătoare 
— ci, adeseori, in cu 
totul alte scopuri. Mai 
precis — specula. Sfi- 
dind nu numai bunul 
simt Și normele etice 
ale societății noastre, 
principiile repartiției 
echitabile a bunurilor, 
unii indivizi își trans
formă locuințele in ve
ritabile depozite „en 
gros", un fel de prăvă
lii particulare.

Unul dintre aceștia 
este pensionarul Flo
rea Moraru din Bucu
rești, str. Ciocănești 12, 
sectorul 4.

Ce avea acesta în... 
„cămara" lui ? Reți
neți : 53 kg zahăr, 16 
litri ulei, 100 de ouă, 
83 de cutii de conser
ve diferite, 47 de sti
cle de vin, 13 litri de 
coniac, 10 litri de țui
că, precum și mari 
cantități de smochine, 
detergenți, mălai, pe
trol lampant ș.a.m.d. 
O adevărată băcănie !

Firește: nu-și propu
sese și nu obișnuia să 
mănince zahărul cu 
polonicul, să bea uleiul 
cu cana sau vinul cu 
căldarea. Scopul aces
tei agoniseli de produ
se e mult mai simplu : 
specula. A fost prins 
in timp ce vindea, 
chiar pe stradă, diferi
te produse pretinzind 
un „comision" substan
țial: 15 lei kilogramul

de zahăr, 25 de lei li
trul de ulei, 5 lei li
trul de gaz.

Evident, existenta u- 
nor asemenea indivizi 
viciază climatul sănă
tos al vieții noastre de 
zi cu zi. Prin egoismul 
și lăcomia lor afectea
ză interesele societății, 
ale membrilor ei. se 
întreține o anumită 
stare de spirit neco
respunzătoare — dar 
propice prosperării 
„negoțului" lor ilegal. 
Asemenea fapte repro
babile stîmesc pe 
bună dreptate indigna-

re’ “u este de- 
ajuns iu ale stirpi. 
Este nr COi in ca
litate ttățeni, să 
ne . s&i răspicat 
cuvmtunu tolerăm 
sub niforma de 
manifes rapacita
tea și Sia șă mo
bilizăm ta publică 
în depisi unor ase
menea pentru 
eradicară
„ {n ce-livește pe F.M. el at deferit 
justiției, produsele 
confiscate să-i fie 
de învăță iui 5t 
altora ca (

S. R.

(Urn
menea, grămezi ae ku»-----
gogosari. struguri. în rondul h— 
aceeași animație. Discutăm cura 
cetățeni. „Am găsit tot ce-me- 
buie. Dar și piața nr. 2 estȘie 
aprovizionată. însă toată lumete- 
feră să vină aici", ne-a spus tu 
Iordache, muncitor la întreprfea 
de prelucrare a lemnului.

Pornind de la această obsje. 
continuăm raidul în piața 
Chioșcurile nr. 4 și numărt al 
Agrocoop sint în general bim ș- 
vizionate. deși o sortare mai 
nică a produselor și asigurări ui 
aspect mai atractiv ar fi fos :- 
venite. Avea dreptate interkul 
nostru : piața nr. 2 nu e vită 
așa cum trebuie, nici producătți- 
dividuali nu sînt îndrumați spă 
în număr mai mare si p]st 
platou.

Pentru a afla care este. în jfel. 
stadiul aprovizionării cu legi si 
fructe, ne-am adresat direiui 
comercial al trustului horticoța- 
rășul Mihai Ciobanu, care nejs:

— Numai în luna septemtau 
fost recepționate peste 2 40«ie 
legume, cartofi și fructe, ipe 
1 700 tone au fost desfăcute ict 
cumpărătorilor, iar peste 600 teu 
fost însilozate pentru perDIds 
iarnă. Producțiile la unele sita' 
te au fost mai slabe, e d|at. 
dar cantitățile de mere sisțiri 
fiind mult superioare anto- 
riori, avem posibilitatea si

2.

i-

:e- 
nun, avem , - pm
schimburi cu județele ve*re sa 
ne completăm necesarul/ *nr 
la cartofi și ceapă. _Se 
cea mai concludentă 
pieței este duminica, 
tima duminică au fo 
vinzare, în județ, 
produse, dintre care

‘ndebi 
căkua 
i isul 
i iul- 

date |pre 
180 one 

prouuse, uruuc vcc .5’"®. ,
15 tone mere, 20 ton^^'-^Ș 
varză, 10 tone răd 
ardei, ceapă, gogoș

— Vorbeați de p 
în afara cantită 
luna septembrie, 
d - Avem în st^ vor « ««te 
eșalonat magazif B^upă 1 
1C00 tone cart,™8 ‘°"e
700 tone mere, ’°"e rf*s»,e "«»«• 
100 tone mur^^^a aeest? să 
adăugăm circa d

' leg^erȘT ’ «ered5± 
umtăti LL Fr continuăr«« 
Huși Si Pr/dentul „Sein , Necula, con ««vuwjt

ase. 25 pne 
i altele.

tirile de Irnă. 
insilozatf în 

e rezerve mai

de 
ite
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Prin repertoriu, teatrul 
lși exercită programul ar- 
tistic-educativ, își defineș
te profilul și se integrea
ză stimulator în spirituali
tatea epocii. Realitățile și 
nu rețetele determină în 
repertoriu proporțiile și 
genurile, stabilesc frec
vențele : primordiala rea
litate o reprezintă publicul 
căruia i se adresează tea
trul prin mijloace artisti
ce. Publicul teatrelor noas
tre este divers, de diferite 
niveluri, dar la noi are, 
cu deosebire, caracteristice 
disponibilități date de a- 
partenența la o epocă de 
avînt revoluționar con
structiv, de cultivare a 
umanității prin cultură, de 
înțelegere și prețuire a ar
tei. Educația prin teatru 
nu are caracter de campa
nie și nici nu poate avea 
ambiția de a concura mij
loacele de informare. Edu
cația prin teatru este o 
„investiție pe termen lung" 
care vizează și cultivă ci
vismul și patriotismul, 
moralitatea, așadar atitu
dinile fundamentale, de
termină comportamentul 
superior In toate domenii
le și, în ultimă instanță, și 
în cele productive. Astfel 
că, pe calea „inimii“ și a 

ninții“ beneficiare devin 
sectoarele care propul- 

4 societatea din punct 
adere material.

> find programele tea-
' ț noastre din ultimele 

ni se remarcă valori 
și direcții bine gîndite, 
prezențe notabile în diver
sitatea de titluri, dorința 
de a fi prezentate creațiile 
unor mari epoci de cultu
ră, de a deschide orizon
turi în contemporaneitate 
și a-i face simțit suflul. 
Este remarcabilă prezența

Maramureș, țară veche, Maramureș, țară nouă...
(Urmare din pag. I)
Sprie, Cavnic, Tirgu Lă- 
puș, Seini. Șomcuta
Mare, Ulmeni, Dragomi- 
rești, Ocna Șugatag. Băiuț 
și altee. In total, în actua
lul cincinal vor fi puse în 
funcțiune in județul Mara
mureș 91 de capacități noi 
șl moderne în industrie, 
agricultură, construcții, 
transporturi și In alte ra
muri ți se vor realiza un 
număr însemnat de con- 
«trucți: social-culturale am
plasau pe tot cuprinsul 
județului.

Este firesc, de aceea, ca 
toată lumea să se simtă 
implicată în acest efort 
general de Înnoire. Si a- 
ceasta pentru că cifrele 
globala nu Înseamnă altce
va decît însumarea conti
nuă, sistematică și respon
sabilă a unui efort perma
nent al fiecărui locuitor al 
județului, indiferent dacă 
lucrează in industrie — 
care oferi 25 000 de noi 
Jocuri de muncă Iii anii 
următori — sau In atlt de 

literaturii dramatice națio
nale, prin creații din tre
cut și de azi, opere cu 
profund ecou în ființa 
spectatorilor. Plecînd de 
la aceste înfăptuiri, în lu
mea teatrală, care cunoaș
te la rindu-i năzuința că
tre sporul de calitate și e- 
ficiență, se identifică as
pecte ce pot fi îmbunătăți
te și prin repertoriu. Știm, 
de exemplu, că sînt teatre

Valoarea educativă 
a programului teatral 
------------------------- Opinii de Virgil BRADÂȚEANU -------------------------

care joacă frecvent „cu 
casa închisă", că la nu pu
ține, în Capitală mai cu 
seamă, este o problemă să 
obții un bilet, dar știm tot
odată că sînt și teatre care 
iși epuizează degrabă spec
tacolele, cu toate că in 
respectivul oraș sau județ 
sint încă mulți posibili 
spectatori. Orice teatru an
gajat in acțiunea educati
vă e chemat să manifeste 
responsabilitate nu numai 
față de publicul pe care-1 
are, ci și de cel pe care 
este dator să-1 aibă, adică 
să-l cunoască, să-1 atragă, 
să-l cîștige și să-1 forme
ze. De toți trebuie să se 
țină seama și pentru a- 
ceasta este necesar să le 
fie cunoscute profilurile 
prin sondaje, anchete și să 
li se răspundă prin pro
gram, așadar prin amploa- 

diversa subdivizare a a- 
griculturii — de la produc
ția de cereale la zootehnie, 
pomicultură sau silvicul
tură — în cercetarea ști* 
ințifică — atît de firesc 
ancorată în problematica 
de imediat interes din toa
te domeniile de activitate, 
de la tehnologiile de virf 
menite să asigure o mai 
bună valorificare a meta
lelor neferoase și pînă la 
fertilizarea pășunilor — 
sau în construcții — 22 000 
de apartamente înseamnă 
efectiv un angajament am
bițios.

Cunoscînd trecutul de 
multă Istorie al a- 
cestor păminturi, vă- 

zînd lucrurile deja înfăp
tuite și bănuind ușor că 
proiectele de viitor vor de
veni și ele, foarte curind, 
realități, în orice punct 
geografic al județului te-ai 
afla ai sentimentul — prin 
oameni și prin faptele lor 
— că trăiești tonica certi
tudine a întregului pe 
care-1 reprezintă rotundul 

rea aplicată șl valoarea 
repertoriului, prin împlini
rea lui, adică prin trans
punerea scenică, frecvența 
și circumstanțele specta
colelor.

Totodată, In conceperea 
repertoriilor teatrale se 
cuvine să țină seama de 
propriile disponibilități, de 
colectivele artistice și teh
nice cu care sint în situa
ția să susțină repertoriul 

cît mai aproape de condi
ția artei. Să înțelegem 
bine afirmațiile pline de 
miez ale lui I.L. Caragiale 
că este important „ce se 
joacă într-un teatru", dar 
că este foarte însemnat, 
definitoriu artistic, „cum 
se joacă". El afirma că 
„cine zice teatru bun. avea 
să zică actori buni". Orice 
repertoriu poate fi, teoretic, 
sublim — nu vrem să ne în
depărtăm de Caragiale — 
dar să „lipsească cu desă- 
vîrșire" ca fapt de artă dacă 
cei care l-au așternut pe 
hirtie nu au ținut seama de 
posibilitatea realizării lui.

Ar fl de dorit ca fiecare 
colectiv teatral să-și utili
zeze mult mai intens și a- 
decvat valorile, iar, pe de 
altă parte, să-și creeze 
suma de personalități au
tentice și diverse care să 

simbol brâncușian de pe 
Poarta sărutului. In orice 
parte te-ai afla printre 
oamenii Maramureșului 
cele două jumătăți de cerc 
ale istoriei — trecutul și 
viitorul — se contopesc cu 
o impresionantă identitate 
pe aceeași verticală inaltă 
a prezentului din care se 
vede atît de limpede și 
ce-a fost înainte de astăzi 
și — mai ales — ceea ce 
va fi miine.

Maramureșul, de fapt 
Istoria mai veche sau cea 
nouă a acestei înalte părți 
de țară, este un cîntec băr
bătesc In care este vorba 
despre oameni și despre 
dragostea lor de țară. Tara 
libertății, țara dreptății, 
țara frumuseții și a tutu
ror jertfelor necesare pen
tru ca libertatea, drepta
tea și frumusețea să rămî- 
nă ale țării. O țară — idee 
și realitate In egală mă
sură — în numele căreia 
au trudit și trudesc aici, 
acasă, ca oameni al muncii 
și al Ideii tn anii de liber
tate, dreptate și frumuse

asigure capacitatea nelimi
tată în abordarea și reali
zarea artistică a reperto
riului. Această situație ar 
fi de dorit și în principiu 
posibil de realizat pretu
tindeni — căci sînt teatre 
ce pot fi date ca exemplu 
în acest sens — cu condi
ția ca alături de o politi
că repertorială să existe și 
o politică de cadre. Astfel, 
conducerile teatrelor, ple-

cînd de la sarcinile speci
fice instituțiilor lor, și-ar 
putea concepe colectivele 
conform unor criterii bine 
stabilite. Profilurile și pro
gramele cu perspectivă, 
repertoriul în funcție de 
responsabilitățile ample e- 
ducative si totodată de va
lorile^ artistice proprii res
pectivei formații statorni
cesc artistic și sudează mo
ral, asigură atmosferă de 
lucru, dau satisfacții atît 
spectatorilor, cît și creato
rilor : actori, regizori, sce
nografi.

O privire asupra reper
toriului tuturof teatrelor 
din țară arată că, pe an
samblu, există opere de 
structură ale literaturii na
ționale, valori clasice că
tre care este firesc ca tea
trele să se îndrepte și să 
revină ; se face însă încă

țe de după 23 August, su
tele de mii de maramure
șeni. Maramureșul este ră
dăcină. Rădăcină și visare.

Și oamenii Maramureșu
lui știu de multă vreme 
să viseze și să-și împli
nească prin muncă visuri
le. Și este foarte bine că 
așa cum aceste visuri s-au 
împlinit și se împlinesc in 
toate îndeletnicirile care 
fac mîndria economică și 
socială a acestui județ în- 
tr-o atît de calmă și sigu
ră ascensiune, de pe cura
tele pridvoare ale județu
lui, priviri la fel de înal
te ca privirile marilor îna
intași au învățat sau înva
ță acum să scrie în lemn 
și în piatră liniștea și vi
surile acestui loc de țară 
în care pădurea o să-i lase 
cu siguranță să-i învețe 
legendele și speranțele și 
să i le tacă in lemn și în 
modestie la fel de durabil 
ca tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește mo
dest și durabil in acest 
„Maramureș, țară veche, 
cu oameni fără pereche"... 

puțin pentru descoperirea 
(binemeritată) a altor texte 
ale moștenirii literare na
ționale, cărora teatrele 
s-ar cuveni să le asigure 
împlinirea scenică pe care 
o merită. Nu sînt puține 
asemenea opere și nici pu
ține teatrele care le-ar pu
tea valorifica, dar se pare 
că unora le, lipsește în
drăzneala în a le aborda, 
altora le este mai comod 
să nu se complice cu pie
se la care nu există ante
cedente spectaculare noto
rii. care cer autentic efort 
de creație. Aș mai observa 
că, dincolo de binevenita 
stimulare a creațiilor noi. 
în care s-ar simți nevoia 
unui și mai mare accent 
pus pe valoarea artistică, 
nu se au în vedere tot
deauna operele consacrate 
de public și vreme ale dra
maturgiei socialiste, genul 
producînd și impunînd în 
această perioadă destule 
certitudini care permit să 
fie reluate și pretind să nu 
fie uitâte.

Dealtfel, acest criteriu 
are a funcționa in general, 
prin prisma calității ideo
logice și a valorii artistice 
avînd să fie considerate 
și piesele produse in con
temporaneitate de alte li
teraturi, domeniu din care 
și-au făcut loc uneori și 
însăilări fără valpare, ni
merite la un teatru sau al
tul prin cine știe ce con
curs de împrejurări. In a- 
ceastă privință, a prezenței 
în repertorii a literaturii 
contemporane de peste 
hotare, se simte nevoia 
unei explorări mal ample 
și a unei selecționări mai 
atente pentru promovarea 
unor lucrări cu certă cali
tate artistică și ideologică.

/ROMÂNIAFILM prezintă

O nouă producție 
a Casei de filme 5

„întoarcere la dragostea dinții*
Decoruri : arh. Mareei Bogos. Costume : Nely Grlgo- 
riu Merola. Muzica : Gheorghe Zamfir. Imaginea : 
Marian Iordache. Scenariul șl regla : Mircea Mureșan. 
Cu : Rodica Mureșan. Costel Constantin. Radu Bellgan. 
Ion Hidișan, Geta Grapă, Toma Dimitriu, Horea Po
pescu. Ioana Bulcă. Jorj Voicu. Constantin Stănescu 
li Nicu Constantin. Film realizat în studiourile Cen

trului de producție cinematografică „București".

«*

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.55 Omul și sănătatea (re

luare)
11.10 Roman foileton „Vtntul 

speranței” — reluarea epi
sodului 5

12,00 Tribuna TV (reluare) 
12,25 Ansambluri folclorice 
12,45 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Cabinet de 

științe sociale — dezbatere 
16,40 Viața culturală
17.50 Drapelul din Tien-An-Mln. 

Reportaj din Republica 
Populară Chineză.

18.15 Fotbal internațional. Re
zumatele meciurilor retur 
disputate miercuri in cu- 

, pele europene lnterclu- 
' buri

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică 
20,00 Deschiderea stagiunii de

concerte a Radlotelevlzlu- 
nii Române. Ziua interna
țională a muzicii. Trans
misiune directă. Dirijor : 
Iosif Conta. în program : 
Preludiu la unison de G. 
Enescu ; Simfonța a ix-a 
de Beethoven.

31,20 Ora tineretului
22,05 In lumea enigmelor — 

serial științific. Episodul 
10 : O.Z.N.

32.30 Telejurnal
PROGRAMUL 3

19,00 Telejurnal
19.30 Muzeele lumii i Galeria 

Tretlalcov.
19.55 Album coral
20.15 Teatru TV : „Clțiva bănuți 

șl... niște milioane” de 
Comeliu Marcu. Premieră. 
In distribuție : Colea 
Răutu, Emanoil Petruț, 
Constantin Diplan, Radu 
Gheorghe, Sorin Medeleni, 
Rodica Popescu-Bltănescu, 
Rodica Mandache, Valeria 
Ogășanu, Monica Modrea- 
nu, Sorin Gheorghiu. Re
gia : Constantin Dtais- 
chiotu

31.10 Teleenclclopedia (reluare)
21.55 Anunțuri șl muzică
22,05 Ctntec mlndru oltenese
22.30 Telejurnal

POLIVALENTA ARTISTULUI
Animat de o fertilă ne

liniște creatoare, de pa
siunea investigării unor 
noi domenii ale expresiei 
plastice, dar. și a sondării 
propriilor resurse artisti
ce. Mihu Vulcănescu a 
știut să anexeze vocației 
sale inițiale — aceea de 
desenator — noi teritorii 
artistice. Expozițiile din 
ultimii ani, prezența sa la 
mari manifestări de artă 
internaționale, comenzile 
pentru decorarea unor im
portante monumente si
tuate în apropierea Romei 
sau Florenței, presa deo
sebit de favorabilă care a 
însoțit multe din aceste 
manifestări atestă resur
sele variate ale unui artist 
care nu s-a oprit doar la 
desen și ilustrația de car
te. ci a abordat cu egală 
dezinvoltură (așa cum o 
dovedește și noua sa ex
poziție de la Muzeul de 
artă al Republicii Socia
liste România) pictura in 
ulei și pictura pe mari pa
nouri de ceramică, deco
rarea unor vase de cera
mică și crearea unor for
me de sticlă în binecunos
cutele ateliere de la Murano 
pe lingă folosirea unor va
riate tehnici ale gravurii. 
„Pictor cult șl muzician 
bine pregătit (atît cit este 
suficient pentru ca arta 
sa să aibă deschideri am
ple) — afirma de curind 
Armando Nocentinî, direc
torul Bienalei Internatio
nale de artă de la Flo
rența — cititor asiduu de 
poezie, Mihu Vulcănescu 
este un artist riguros din 
punct de vedere tehnic, 
avînd mai ales o construc
ție grafică solidă și sigu
ră. un semn pur și fluent, 
capabil să transcrie cu 
deosebită delicatețe și sen
sibilitate cele mai ușoare 
inflexiuni ale sufletului. 
El practică și a practicat 
tehnici și mijloace dintre 
cele mai variate : de la 
pictură la litografie, de la 
ilustrația de carte la cele 
mai diferite tehnici de 
gravură, de Ia ceramică la 
scenografia teatrală și 
cinematografică".

Aparent atît de diferite, 
direcțiile artistice în care 
Mihu Vulcănescu și-a 
exercitat demersul crea
tor lși au, la origine, acea 
înzestrare de desenator cu 
care debuta acum aproape 
două decenii. Pictura, fie 
ea pe pînză sau ceramică, 
aduce acum aceeași preci
zie și eleganță a liniei, 
aceeași virtuozitate incon
testabilă în mînuirea ei. 
Mai mult decît atlt, pictu
rile lui Mihu Vulcănescu 
situate la confluența rea
lismului vizual cu aspira
ția modernă spre sinteză 
și simplitate, spre meta
foră și simbol Îndeamnă la

„ȚĂRMUL"

o descifrare a semnifica
țiilor conținute de pildă de 
imaginea obsedant relua
tă a porumbeilor, a unor 
chipuri și siluete care-i 
străbat deseori lucrările. 
Alăturarea in cadrul acele
iași imagini a unor elemen
te aparent disparate, dar 
ordonate în ansambluri ce 
aspiră la coerență și logi
că tematică, nu este desi
gur nouă. Și nu intîmplă- 
tor comentatorii, nume-

Expoziția 
Mihu Vulcănescu

roși, ai lucrărilor Iul din 
ultima vreme s-au referit 
la suprarealism. In inte
riorul acestei determinări 
de ansamblu, Mihu Vulcă
nescu ne prezintă însă 
exemplul unei personali
tăți artistice de o lucidi
tate mereu trează. Tehnica 
narațiunii în pictură și 
uneori în grafică trădează 
la autorul ei dorința de a 
încărca, semnificativ, ima
ginea. Sub aparența unor 
simboluri simple, mereu' 
reluate, repetate, distingi 
uneori sensuri grave, un 
tragism conținut care co
există într-un echilibru 
netulburat, pe simezele 
expoziției, cu elementele 
universului său artistic. 
Un univers în care visul 
și fragmente ale realității, 
semnificația și expresia 
directă, sonoritățile și sur
dinele cromatice capătă 
valorile unul joc liber al 
fanteziei. Este o fantezie 
capabilă să păstreze, de 
pildă, in ciclul de serigra- 
fii intitulate „Florența 
cum era" o perspectivă 
sintetică șl comparativă, o 
viziune modernă în recep

tarea unor motive ale gra
vurii începutului de secol. 
Sint lucrări în care aso
cierea insolită a unor fi
guri și obiecte aparent 
disparate, cu rezultate de 
ordinul expresivității, se 
întemeiază pe o bună cu
noaștere a psihologiei re
ceptării unor imagini, în 
care șocul vizual antrenea
ză, ca o consecință directă, 
interesul. Ar trebui să 
precizăm totodată că efec
tele optice de concizie șl 
simplitate, fantezia cu 
care Mihu Vulcănescu lși 
alcătuiește desenele, sti
mulată de numeroase și 
variate lecturi, s-a mani
festat plenar în domeniul 
ilustrației de carte. Artis
tul a ilustrat pînă acum 
peste 100 de volume, prin
tre care putem aminti poe
zii® lui M. EminescU, 
„Versuri" de L. Blaga și 
T. Arghezi, „Moartea că
prioarei" de N. Labiș, 
„Princepele" de E. Barbu, 
„Ghepardul" de Tommasl 
di Lampedusa, „Oase de 
sepie" de E. Montale, „Du
rerea" de G. Ungaretti, 
„Viața nu e vis" de 
S. Quasimodo, „Versuri" 
de A. S. Pușkin și G. 
Trakl, „Povestiri din Pe
tersburg" de N. V. Gogol 
și altele. Dealtfel, paralel 
cu manifestarea din sălile 
Muzeului de artă, la Bi
blioteca americană se află 
deschisă o altă expoziție a 
sa dedicată în întregime 
tălmăcirii plastice a crea
ției unor poeți americani.

Lucrările prezentate în 
aceste două expoziții aduc 
astfel în atenția publicu
lui nostru expresia con
centrată, metaforică sau 
directă, a unei sensibili
tăți artistice care a știut 
să se afirme cu autoritate.

Marina PREUTU

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Prima lună de toamnă s-a caracte

rizat prin eforturi intense depuse în 
toate sectoarele vieții economico- 
sodale pentru îmbunătățirea calita
tivă a muncii, pentru perfecționarea 
activității corespunzător orientărilor 
Congresului al XII-lea. înaltelor exi
gente ale etapei actuale.

Incadrîndu-se în această arie de 
preocupări. VIZITELE DE LUCRU 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN UNITĂȚI ECONO
MICE DIN JUDEȚELE PRAHOVA. 
DOLJ ȘI TELEORMAN au pus o dată 
mai mult in lumină valoarea dialo
gului permanent cu poporul, eficien
ta stilului de muncă dinamic al se
cretarului general al partidului, 
avînd între principalele componente 
analiza la fața locului a modului 
cum se înfăptuiește politica partidu
lui. consultarea sistematică a cadre
lor de partid, a specialiștilor, a tutu
ror oamenilor muncii asupra măsuri
lor ce se cer adoptate pentru înde
plinirea optimă a obiectivelor stabi
lite. _

Gama problemelor abordate pe 
parcursul vizitei a fost vastă — de la 
aspectele creșterii producției indus
triale și agricole, economisirea mate
riilor prime, energiei și combustibi
lului, la cele ale ridicării permanen
te a calității și eficienței întregii ac
tivități economice și îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale celor ce mun
cesc. Demn de relevat este faptul că 
direcțiile de acțiune reliefate de se
cretarul general al partidului cu pri
lejul acestor vizite au depășit cu 
mult cadrul unităților respective, 
avind valabilitate la nivel național : 
necesitatea realizării integrale a sar
cinilor de plan pe anul în curs, pri
mul an al cincinalului, ceea ce este 
de natură să asigure un demaraj 
bun pentru Întreaga perioadă pină 
în 1985 ; sporirea productivității 
muncii prin extinderea mecanizării 
și automatizării, folosirea intensivă 
a utilajelor, obținerea unor perfor
mante tehnice superioare ; generali
zarea celor mai noi cuceriri ale ști- 

• ' jef și tehnicii, unirea mai strinsă a
I din cercetare cu cele din 
I Iul*. Ln vederea creșterii nive-
I prolHtativ și a competitivității
| nicdr 1 ridicarea pregătirii teh-
I a «tfsionale si politico-culturale
I a preor muncii. Din paleta largă

marc#lar abordate se cuvin re
țea p,cele privind aproviziona- 
turor iiei. necesitatea luării tu- 
comercP*or 03 Piețele, unitățile 
tă leguiî5 asigure din abunden- 

Conse^e sezon‘
partidulip cu 031-6 conducerea 
narea opiionează Pentru soluțio- 
portanță r 3 Problemelor de im- 
și de persră ale evolutie> actuale 
a țării a ftivă 3 vietiî economice CONSFATruternic reliefată si de 
LA crAr' DE LUCRU DE 
DE 9 și in .-C.R., DIN ZILELE 
BLEMFIF “TEMBRIE, PE pro
pice AGRir'tCETARI1 STIINȚI- 
« CU acest pA Cuvint3rea, ‘rosti- 
ral al partidul,de seCTe1taruI gene- 
gram de lucru reprezlntă Un 
Pentru organisn ^.perspectivă 
gricolă. pentru ti de corcetarex ?* 
■cest important *cei 06 lu°rează m «n mod dSt Retine atentia 

e01t bmarea adresată 

de secretarul general al partidului 
cercetătorilor de profil de a se im
plica mai puternic în perfecționarea 
întregii munci din agricultură, de a 
identifica soluții originale, eficiente 
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme si a participa nemijlocit la în
făptuirea lor, de a prelua direct res
ponsabilități precise în activitatea 
practică și a muta astfel centrul de 
greutate al muncii lor din laboratoa
re pe loturi și ogoare, acolo unde se 
hotărăște soarta producției. /Multe 
unități de cercetare au rezultate 
bune ; esențial este — așa cum se 
sublinia și in cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului — 
ca aceste rezultate să fie extinse, ca 
unitățile de producție să beneficieze 
mai mult de soluțiile oferite de cer
cetare.

în spiritul indicațiilor conducerii 
superioare de partid, campania agri
colă de toamnă a acestui an a fost 
mai bine pregătită. în această peJ 
rioadă de virf din agricultură se cer 
o exemplară mobilizare a tuturor 
forțelor de la sate, folosirea integrală 
a bazei tehnice, organizarea rigu
roasă a muncii, astfel incit strînge- 
rea roadelor toamnei să se facă fără 
pierderi si în bel mai scurt timp. 
O deosebită atenție trebuie acordată 
însămințărilor de toamnă, respectîn- 
du-se pretutindeni perioada optimă 
de semănat, executîndu-se lucrări de 
cea mai bună calitate, astfel încit în 
anul viitor să se obțină recolte ma
xime.

Din problematica economică amplă 
a acestei luni consemnăm și desfă
șurarea adunărilor generale ale oa
menilor muncii, care vor continua in 
octombrie. Foruri supreme ale demo
crației și autoconducerii muncitorești 
la nivelul întreprinderilor si centra
lelor. actualele adunări generale sînt 
convocate special pentru a dezbate 
și aproba, in spiritul hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, sar
cinile ce revin întreprinderilor și 
centralelor industriale din Planul 
national unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe anul 
1982 și a stabili programe unitare de 
măsuri qare să asigure îndeplinirea 
acestora, t Avînd Ioc in pragul ulti
mului trimestru al anului, adunărilor 
generale ale oamenilor muncii le re
vine și îndatorirea majoră de a ana
liza cu toată răspunderea rezultatele 
obținute pină acum, de a stabili di
recțiile de acțiune concrete pentru 
realizarea de către /ieoare întreprin
dere a planului pe acest an la toti in
dicatorii. în același timp, adunările 
generale aleg candidatii pentru con
siliile județene și al municipiului 
București ale oamenilor muncii.

în același context, al preocupărilor 
pentru perfecționarea întregii acti
vități economico-sociale, se situează 
și problematica dezbătută» tn ȘEDIN
ȚA COMITETULUI POLITIC EXE
CUTIV AL C.C. AL P.C.R. din 18 
septembrie. Proiectele noului regula
ment vamal și al legii privind impo
zitele și taxele locale, care au fost 
aprobate cu acest prilej, sînt menite 
să creeze un cadru superior desfășu
rării activității, să asigure reglemen
tări unitare in aceste importante do
menii.

A devenit o nobilă tradiție ca Inau
gurarea fiecărui nou an de invătă- 
mint să fie marcată de prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu. a celor
lalți conducători de partid și de stat. 
Un puternic ecou au avut îndemnu
rile adresate de secretarul general al 
partidului în CUVÎNTAREA LA 
MAREA ADUNARE POPULARĂ 
DIN CRAIOVA CU PRILEJUL DES
CHIDERII NOULUI AN DE INVĂ- 
ȚĂMÎNT privind continua perfecțio
nare a școlii românești, integrarea 
mai puternică a învătămîntului cu 
cercetarea și producția, mergînd pînă 
la preluarea de către cadrele didac
tice și specialiști a unor responsabi
lități precise în domeniul producției : 
dezvoltarea activității productive a 
studenților, participarea lor nemijlo
cită la solutionarea problemelor din 

CRONICA LUNII SEPTEMBRIE

specialitatea lor : sporirea contribu
ției procesului instructiv-eduoativ la 
educarea patriotică, revoluționară a 
tinerei generații, la cultivarea hotă- 
rîrii de a învinge orice greutăți, de 
a-și consacra energiile desfășurării 
cu succes a construcției socialiste.

în luna care s-a încheiat, la Bucu
rești a avut ioc o amp’lâ manifesta
re științifică — cel de-AL DOILEA 
CONGRES NAȚIONAL DE CHIMIE. 
DESFĂȘURAT SUB ÎNALTUL PA
TRONAJ AL TOVARĂȘEI ACADE
MICIAN DOCTOR INGINER ELENA 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea rostită cu 
acest prilej de către tovarășa «Elena 
Ceaușescu se constituie într-un ade
vărat îndreptar de acțiune în ceea 
ce privește ridicarea întregii activi
tăți a industriei chimice la o nouă 
calitate. în conformitate cu orientă
rile Congresului al XII-lea. valorifi
carea superioară a energiei si resur
selor de materii prime, strinsa conlu
crare intre sectoarele de cercetare, 
proiectare, inginerie tehnologică și 
cele productive, valorificarea intr-o 
măsură sporită a importantului po
tential de care dispune cercetarea 
științifică ; legătura strînsă intre 
unitățile de cercetare și cele indus
triale,__ -_____

Cronica lunii septembrie a înscris, 
ca un eveniment prtfeminent al vieții 
culturale, DESFĂȘURAREA CELEI 
DE-A IX-A EDIȚII A FESTIVALU
LUI INTERNAȚIONAL „GEORGE 
ENESCU". încunUnînd bogata suită 
de manifestări omagiale prin care a 
fost marcată, atit în tară, cît si in nu
meroase țări ale lumii. împlinirea a 
100 de ani de la nașterea marelui 

muzician român — sărbătorire pre
văzută și tn cadrul marilor aniversări 
UNESCO — beneficiind de prezenta 
prestigioasă a unor formații si per
sonalități de frunte ale vieții muzica
le și internaționale, recenta ediție a 
festivalului a relevat originalitatea 
și forța creației enesciene, prețuirea 
reală de care se bucură creația mu
zicală românească în lume.

★
St tn răstimpul care face obiec

tul cronicii de fată. România socia
listă s-a afirmat cu putere ca un 
factor dinamic, profund constructiv 
pe arena mondială. Pornind de la 
pozițiile de principiu ale partidului 
si statului nostru, de la orientări
le Congresului al XII-lea. secretarul 
general al partidului, presedin- 

tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a formulat direcții clare 
de acțiune care. în concepția tării 
noastre, pot duce la solutionarea pro
blemelor maiore ce confruntă ome
nirea contemporană.

Asa cum a relevat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cuvîntări 
rostite cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate în diverse județe ale tă
rii. omenirea trece prin momente 
grele. Pe lîngă faptul că în diferi
te regiuni ale globului se perpetuea
ză o serie de conflicte si diferende 
mai vechi, isi fac mereu apariția noi 
focare de tensiune. Continuarea fre
netică. la praguri tot mai înalte, a 
cursei înarmărilor înăsprește con
tinuu climatul oolitic international. 
Repercusiunile agravării subdezvol
tării, a decalajelor, adîncirea si ex
tinderea crizei economice mondiale 
generează noi elemente de incer
titudine si tensiune. în același timp, 
adîncirea în continuare a contradic
țiilor dintre diferite state si grupări 
de state, recrudescenta politicii im
perialiste de forță și dominație, de 
amestec în treburile interne ale al
tor popoare pun destinderea la grea 
încercare. în viata internațională se 
adună nori amenințători, care pot 
duce la un război cu consecințe in
calculabile pentru întreaga omenire. 
Pornind de la concluziile analizei a- 
profundate a realităților, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat încă 
o dată imperativul unirii eforturilor 
tuturor popoarelor pentru oprirea a- 
gravării situației internaționale, pen
tru asigurarea continuării politicii de 
destindere si pace, pentru reglemen

tarea tuturor problemelor litigioase, 
oricît de complicate ar fi ele. nu
mai si numai ne cale pașnică, prin 
tratative, pornindu-se de la voința 
națiunilor de a trăi libere si inde
pendente. de la interesele salvgar
dării păcii, a civilizației Întregii ome
niră Cu deosebită putere a fost e- 
videntiată necesitatea unei largi si 
neîngrădite colaborări Internationale, 
ca o contribuție de mare însemnă
tate la promovarea Păcii și progre
sului.

Tocmai în acest sens a acționat 
tara noastră, perioada la care se 
referă cronica de fată îmbogățind 
cu noi si importante elemente re
lațiile sale Internationale pe multi
ple planuri.

Numeroase fapte pun in evidentă 
consecventa cu care acționează

România pentru DEZVOLTAREA 
PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII CU 
TOATE TARILE SOCIALISTE — 
extinderea conlucrării si întărirea so
lidarității statelor ce construiesc noua 
orinduire constituind o cerință 
primordială pentru întărirea forțelor 
păcii si progresului în lume. Momen
te semnificative le-au constituit, in 
acest sens, primirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a delega
ției Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace si a delegației Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, ceea ce a 
prilejuit trecerea în revistă a bune
lor relații de prietenie si largă con
lucrare dintre România și aceste 
țări, reliefarea voinței de a Impri
ma colaborării reciproce un conținut 
tot mai bogat, potrivit înțelegerilor 
realizate anterior în cadrul convor
birilor la nivel înalt. în același sens, 
schimbul de mesaje dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Hu 
Yaobang, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, precum si 
convorbirea prilejuită de primirea de 
către președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia. Serghei Kraigher. a 
ministrului român al afacerilor ex
terne. au pus în evidentă hotărîrea 
comună de a dezvolta în continuare 
pe multiple planuri relațiile recipro
ce de rodnică colaborare.

Din cronica evenimentelor acestei 
luni se evidențiază, de asemenea, 
preocuparea României pentru ÎNTĂ
RIREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE 
IN CURS DE DEZVOLTARE. CU 
ȚĂRILE NEALINIATE — parte in
tegrantă a luptei Împotriva imperia

lismului si neocolonlalismulul — ca 
și pentru DEZVOLTAREA COLABO
RĂRII CU TOATE STATELE LU
MII, fără deosebire de orinduire so
cială. Intr-adevăr, evocînd asemenea 
evenimente marcante ca vizita între
prinsă in țara noastră de Alteia să 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, emirul statului Kuwe
it, ca și vizita colonelului Moam- 
mer El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, se poate aprecia că. prin 
rezultatele lor, prin intelegerile la 
care s-a ajuns, privind dezvoltarea 
cooperării în diferite domenii de ac
tivitate, noile contacte la nivel înalt 
de la București constituie contribuții 
de cea mai mare importantă la ex
tinderea raporturilor de conlucrare 
dintre România și aceste țări, la în
tărirea trainicei prietenii dintre po
porul român și popoarele arabe.

Un loc central in activitatea in
ternațională a României l-a ocupat, 
și în această perioadă, ampla și 
complexa problematică a DEZAR
MĂRII. în această ordine de preo
cupări. Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu participanți- 
lor la simpozionul internațional „Oa
menii de știință și pacea", desfășu
rat la București, a pus cu putere în 
evidentă necesitatea stringentă de a 
se trece la măsuri concrete de opri
re a cursei aberante a înarmărilor, 
la înfăptuirea dezarmării, și în pri
mul rîhd a dezarmării nucleare, re- 
levînd în acest sens marea răspun
dere ce revine oamenilor de știință, 
maselor populare, forțelor înaintate 
pentru menținerea păcii mondiale si 
asigurarea progresului omenirii.

Consecventa cu care acționează 
tara noastră in vederea înfăptuirii 
dezarmării, pentru scoaterea în afara 
legii a armelor nucleare si trecerea 
la lichidarea lor este atestată și de 
noile propuneri prezentate de Româ
nia la sesiunea. în curs de desfă
șurare, a Organizației Națiunilor 
Unite. în lumina acestui deziderat. 
România consideră — așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că este pe deplin întemeiată și 
justă propunerea formulată de Uniu
nea Sovietică la actuala sesiune a 
O.N.U. prin care se cere să fie de
clarat criminal acela care va recurge 
primul la arma atomică — și sus
ține, cu deplin temei, că oricine se 
pregătește să recurgă la arma atomi
că duce o politică împotriva umani
tății. o politică criminală. Ținlnd 
seama de faptul că Europa, conti
nentul pe care sînt concentrate cele 
mai puternice mijloace de distrugere, 
este In continuare atrasă In viitoarea 
înarmărilor, tara noastră apreciază 
ca deosebit de important ca Aduna
rea Generală a O.N.U. să se pro
nunțe ferm împotriva amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune si pentru trecerea grab
nică la negocieri spre a se ajunge 
la eliminarea de ne continent a aces
tor rachete și, în general, a arma
mentelor nucleare. România se pro
nunță cu hotârire împotriva bombei 
cu neutroni, a cărei dezvoltare nu 
poate duce decît la o nouă escalada
re a competiției înarmărilor nuclea
re. Totodată, avînd in vedere creș

terea continuă a bugetelor militare, 
tara noastră consideră ca un impera
tiv de prim ordin reducerea acestor 
fonduri și apreciază că ar fi deosebit 
de pozitiv ca sesiunea O.N.U. să 
ajungă la o înțelegere privind în- - 
ghețarea cheltuielilor militare la ni
velul anului 1981. Sînt puncte care 
definesc o concepție unitară și un 
program practic de acțiune, a cărui 
materializare ar aduce imense bene
ficii cauzei păcii, intereselor vitale 
ale popoarelor.

România, țară socialistă în curs 
de dezvoltare, personal președintele 
Republicii, au depus și în această pe
rioadă intense eforturi pentru ca, 
printr-o largă colaborare, să se ajun
gă la însănătoșirea economiei inter
naționale. la făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
asigure progresul și bunăstarea tu
turor popoarelor. Așa cum a subli
niat tara noastră, inclusiv în cadrul 
reuniunii țărilor membre ale „Gru
pului celor 77", în vederea atingerii 
acestor obiective majore se impune • 
întărirea continuă a solidarității și 
unității de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Pornind de la faptul că unul din 
factorii care au contribuit în ultimul 
timp la sporirea dificultăților eco
nomice îl constituie scumpirea fără 
precedent, de către unele țări capita
liste dezvoltate, a creditelor interna
ționale — inclusiv în scopul finanță
rii bugetelor lor militare în continuă 
creștere —« România s-a pronunțat cu 
fermitate împotriva practicii neocolo- 
nialiste a dobinzilor excesive, care 
diminuează posibilitățile de progres 
ale țărilor în curs de dezvoltare, a- 
fectează economia mondială. în con
cepția tării noastre, revine întregii 
comunități internaționale misiunea de 
a acționa cu toată hotărîrea ' pentru 
a se determina trecerea Ia • dobînzi 
raționale, care să răspundă necesi
tăților țărilor în curs de dezvoltare, 
ale stabilității economice generale. 
Acestui scop îi răspunde propunerea 
concretă a României de a se ajunge 
la o înțelegere internațională privind 
plafonarea la maximum 8 la sută a 
dobinzilor, la 5 la sută pentru țările 
în curs de dezvoltare, iar țările cele 
mai puțin dezvoltate să primească 
credite fără dobînzi sau cu dobinzi 
de cel mult 2—3 la sută.

Un rol deosebit de important în 
soluționarea problemelor dezarmării, 
a celor privind făurirea noii ordini 
economice mondiale, în general a 
problemelor majore ale lumii con
temporane revine O.N.U. însuși fap
tul că a prezentat aceste probleme 
maiore celui mai larg tor mondial 
oglindește marea însemnătate pe 
care tara noastră o acordă Națiuni
lor Unite. România a subliniat din 
nou necesitatea de a se pune în va
loare toate posibilitățile pe care le 
oferă Carta O.N.U.. incit organizația 
internațională să-și sporească eficien
ta acțiunilor pentru asigurarea păcii 
și securității, a progresului și cola
borării internaționale, asa cum cer 
interesele vitale ale tuturor popoare
lor. ale întregii umanități.

Paul DOBRESCU 
AI. CAMPEANU
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Excelențelor lor Domnului MARIO ROSSI, 
Domnului UBALDO B1ORDI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
Vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări cu prilejul alegerii în 

funcția de căpitani regenți ai Republicii San Marino, împreună cu cele mai 
bune urări de pace și prosperitate pentru popcrul sanmarinez prieten, de 
■ănătate și fericire pentru dumneavoastră personal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Întîlnire la

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Cu cele mai alese sentimente de prietenie, adresez Excelenței Voastre 
urări sincere de însănătoșire deplină și reluarea grabnică a activității 
dumneavoastră. '

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

. Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășei ELENA CEAUȘESCU

Primiți, vă rog. sincerele mele mulțumiri pentru condoleanțele exprimate 
cu prilejul decesului fiicei mele Liudmila.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Miercuri, 30 septembrie, tovarășul 
Petru Enache. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. s-a întilnit cu 
delegația Partidului Comunist din 
Chile, condusă de tovarășul Orlando 
Millas, membru al Comisiei Politice 
și al Secretariatului'C.C. al P.C. din 
Chile, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în tara 
noastră.

Cu această ocazie, conducătorul 
delegației chiliene a transmis din 
partea P.C. din! Chile, din partea 
tovarășului Luis Corvalan. secretar 
general al P.C.C., un cald salut to
vărășesc. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, precum și noi succese 
în nobila activitate pe care o desfă
șoară în fruntea P.C.R. și a statului 
român. De asemenea, tovarășul Or
lando Millas a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sen
timentele de stimă și recunoștință 
pentru sprijinul solidar, politic, di
plomatic. moral și material fată de 
lupta și activitatea P.C.' din Chile.

Mulțumind, tovarășul Petru Enache 
a rugat să se transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R.. un salut fră-

tovărășesc și 
conducerii P.C. din Chile, 
tovarășului Luis Corvalan, 
general al P.C.C.

în cadrul întilnirii s-a 
totodată, la o informare 
privind activitatea și 
actuale ale celor două partide si au 
fost abordate unele aspecte ale 
vieții politice internaționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Emilia Sonea 
și Dumitru Turcuș. adiuncti de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

★
în cursul vizitei pe care 

tuat-o in tara noastră în 
22—30 septembrie, delegația 
Chile a avut întîlniri la 
P.C.R., la comitetele județene Buzău 
și Vrancea ale P.C.R., a vizitat 
obiective economice si social-cultu
rale din municipiul București 
județele Buzău și Vrancea.

★
în cursul zilei de miercuri, 

gația P.C. din Chile a părăsit 
tala. La plecare, delegația chiliană a 
fost salutată de tovarășii Petru Ena
che, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

revoluționar, 
personal 
secretar

procedat, 
reciprocă 

preocupările

a efec- 
perioada 
P.C. din
C.C. al

Si din

dele- 
Capi-

Primire la C.C. al P.C.R

Marea sărbătoare națională 
a poporului prieten chinez

Tovarășului HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Tovarășului ZHAO ZTYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

CELUI DE-AL 28-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT DIN SUEDIA 

în numele Pafadului Comunist Român, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la cel de-al 28-lea Congres al 
Partidului Social-Democrat din Suedia salutări cordiale, împreună cu cele 
nai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor congresului.

"-’—im acest prilej pentru a ne exprima convingerea că dezvoltarea 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Social- 

ii la extinderea si diversificarea legăturilor 
ultinle planuri. în interesul celor două po- 

îlui. destinderii, securității si independentei 
f î lume.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Petru Enache. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit, miercuri dimineața, delegația 
Partidului Democrat din Guineea 
(P.D.G.), formată din Mamadouba 
Bangoura și Secou Fouala Kourou- 
ma, membri ai C.C. al P.D.G., secre
tari de comitete federale ale parti
dului. care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
a făcut o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind preocu
pările actuale și de perspectivă ale 
celor două partide si s-au abordat 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale. Totodată, au fost sub
liniate bunele raporturi de co

ll'W » j
frmare din pag. I)

Untul politico-ideologic
ei in stadiul de țară 
ltată, asigurarea 
ergetice, înfăptuirea revoluției a- 
ire ; corelațiile fundamentale ale 
ei dezvoltări economice sănătoa- 

în primul rind interdependența 
itre producție și consum, dintre 
ișterea producției și a bunăstării ; 
perativele așezării intregii activi- 
i de producție pe principii econo- 
ce, sub semnul unei înalte efi- 
nțe și rentabilități ; căile de ur- 
t pentru a asigura îndeplinirea in- 
rală a sarcinilor pe acest an la 
ducția netă și fizică, precum și la 
’ort, reducerea consumurilor de 
terii prime, materiale, combustibili 
energie, diminuarea costurilor, 
rirea productivității și creșterea 
dului de valorificare a materiilor 
ne, asigurarea unei calități su- 
ioare a produselor — iată tot ati- 
probleme a căror dezbatere, in 

isă legătură cu realitățile, fiecărui 
de muncă, poate’ realmente să ffe- 
nine creșterea eficienței, a ro- 
1 mobilizator al invățămîntului 
tieo-ideologic.
nînd seama de importanta deo- 
tă pe care o are creșterea con- 
ă a rolului conducător al parti- 
li, ca o premisă majoră a înain- 
ferme a societății noastre pe ca- 

socialismului și comunismului, 
firesc ca, îndeosebi in cursurile 

irobleme fundamentale ale edu- 
1 revoluționare, patriotice, socia- 

de probleme fundamentale ale 
îtului P.C.R., ale normelor vie- 
;i muncii comuniștilor, la uni
tățile politice și de conducere, 
aterile să stăruie asupra modali- 
>r de exercitare a acestui rol in 
i actuală, asupra relației dintre 

politic conducător al partidului

mediu dez- 
independenței

și rolul de clasă conducătoare al 
muncitorimii, dintre conducerea de 
către partid și adincirea democrației, 
asupra multiplelor aspecte privind 
perfecționarea. activității politico- 
ideologice și organizatorice. Dezvol
tarea trăsăturilor morale ale omului 
nou, educația patriotică, in strînsă 
îmbinare cu cultivarea solidarității 
internaționale, formarea oamenilor 
muncii ca patrioți înflăcărați, profund 
devotați țării, palidului, cauzei so
cialismului, înr 
me convingeri 
tă, de asemener 
învățăm intului _ 
căror realizare presupune nu simpla 
declinare a unor principii -și norme 
de conduită, ci raportarea la fapte de 
viață, la activitatea și conduita fie
căruia. O combativitate sporită față 
de orice influențe ale ideologiei 
burgheze, față de diferitele mani
festări negative, străine concepției și 
moralei comuniste, o mai mare con
tribuție la cultivarea i / 
revoluționare — de aceasta 
într-o măsură decisivă' accentuarea 
forței educative a invățămîntului.

Bogata activitate desfășurată de 
țara noastră pe arena internațională, 
numeroasele acțiuni și inițiative, in
disolubil legate de aportul strălucit 
al președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fac necesară abor
darea largă, în cursurile de partid, 
a liniilor directoare ale politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
astfel incit să se asigure cunoaște
rea Cit mai temeinică de către co
muniști și toți oamenii muncii a po
zițiilor principiale, constructive ale 
României în problemele vieții inter
naționale, a contribuției sale la lupta 
pentru pace, destindere, securitate și, 
prietenie intre popoare. în același 
timp, in cadrul cursurilor de partid
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ligațiunilor C.E.C. jeșite ciștigă-
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50 000
50 000
40 000

90575 OU 40 000
61906 49 40 000
76979 105 30 000
30096 06 30 000
32859 43 30 000
65017 38 30 000
77558 120 25 000
96078 143 25 000
79809 53 25 000
92474 20 25 000
78993 78 25 000
33949 99 20 000
03692 128 20 000
61540 117 20 000
83009 99 20 000
74115 10 20 000
40132 64 20 000
71333 109 15 000
59274 120 15 000
54341 150 15 000
19391 02 15 000
11496 96 15 000
54992 02 15 000
94701 79 15 000

Ter-
mina-
tia se-
riei o-
bliga-
țiuni-

lor
459 105 5 000
245 140 3 000
160 32 3 00063 145 1 00082 45 80090 53 80099 114 800
66 129 80006 107 800
'65 03 80049 144 800
60 112 800
74 136 800
96 54 800

T O T A L : 10 790 000
revin întregi obligatiuni- 

0 de lei. In valoarea cîștlguri- 
cuprlnsă și valoarea nominală 
unilor ieșite cîștigătoare. 
iștigurilor se efectuează prin 
le, filiale’-» și agențiile C.E.C. 
Igațiunlle C.E.C. din seriile 
999 care au numerele curente 
intre 81—150. la confruntarea 
ficială primul zero de la serie 
n considerare.

BEIJING 
creșterea nivelului de trai material șl spiritual al oame
nilor muncii.

Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură de 
succesele dobindite de poporul chinez in anii care au tre
cut de la proclamarea Republicii Populare și urează co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii chinezi să obțină 
noi și tot mai mari realizări în edificarea noii orinduiri.

Ne exprimăm convingerea fermă că, acționind împreună 
fn spiritul înțelegerilor convenite, bunele relații de prie
tenie și colaborare pe multiple planuri statornicite între 
partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei con
tinuu in folosul popoarelor român și chinez, al cauzei 
generale a socialismului, independentei naționale, păcii si 
colaborării, pe bază de egalitate între toate popoarele lumii.

Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze, in numele Partidului Comu
nist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră. Partidului Comunist Chinez, Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari și Consiliului de Stat ale Republicii Populare 
Chineze, precum și poporului frate chinez, un cald salut 
tovărășesc și cele mai sincere felicitări.

înfăptuind politica Partidului Comunist Chinez, poporul 
chinez a obținut rezultate remarcabile in dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei sale pe calea socialismului, jar 
în prezent acționează cu succes, sub conducerea partidului, 
pentru realizarea modernizării multilaterale a țării, pentru

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist 

Președintele Republicii Socialiste Ror
Român, ILIE VERDEȚ
lânia Prim-ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România

laborare statornicite Intre Partidul 
Comunist Român si Partidul Demo
crat din Guineea, de ambele părți 
exprimîndu-se dorința ca — în spi
ritul stimei si al respectului re
ciproc, al convorbirilor si înțelegeri
lor convenite între conducătorii celor 
două partide si state, tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Ahmed Sekou 
Toure — aceste relații să se dezvolte 
în continuare, în interesul popoare
lor român și guineez. al cauzei păcii, 
securității și progresului în lume, al 
colaborării si prieteniei între națiuni.

La convorbire, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

★
în timpul vizitei în tara noastră, 

delegația Partidului Democrat din 
Guineea a avut întîlniri și discuții la 
Consiliul National al F.D.U.S.. C.C. 
al U.T.C., Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R.. Comitetul municipal 
Pitești al P.C.R. De asemenea, dele
gația a vizitat obiective economice 
Si social-culturale din București, din 
județele Dîmbovița, Argeș șl Vîlcea.

Poporul chinez sărbătorește as
tăzi un eveniment de cea mai mare 
importanță în istoria sa multimi
lenară : Ziua victoriei revoluției și 
proclamării Republicii Populare 
Chineze. Strălucită încununare a 
luptei grele, pline de sacrificii, 
desfășurată timp de decenii de 
masele populare, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, împo
triva exploatării și a dominației 
imperialiste și a claselor exploata
toare, evenimentul de la 1 octom
brie 1949 a marcat o cotitură de 
însemnătate istorică în destinele 
poporului, începutul unor profunde 
transformări revoluționare care 
aveau să schimbe radical înfăți
șarea politică și economico-socială 
a țării. Totodată, făurirea Chinei 
populare s-a înscris în istoria con
temporană ca o contribuție de uria
șă însemnătate în schimbarea ra
portului mondial de forțe, în lupta 
popoarelor împotriva imperialismu
lui și colonialismului, pentru elibe
rarea națională si socială, pentru 
progres și pace.

Poporul chinez întîmpină sărbă
toarea de astăzi cu mari înfăptuiri 
în toate domeniile activității so
ciale. în cei 32 de ani. R. P. Chi
neză s-a transformat într-un stat 
socialist cu o economie în plin 
avînt. înfăptuind politica partidu
lui comunist, avînd de înfruntat 
diferite greutăți și vicisitudini, po
porul chinez a făurit o puternică 
bază industrială, avînd ca piloni 
sute de întreprinderi metalurgice, 
constructoare de mașini, chimice, 
energetice, ce asigură valorificarea 
bogățiilor naționale în interesul 
dezvoltării în continuare a forțelor

tajului reciproc. S-a amplificat șl 
diversificat colaborarea economică 
reciproc avantajoasă, in cadrul că
reia crește ponderea cooperării în 
producție, formă superioară de 
conlucrare, se dezvoltă colaborarea 
pe plan tehnico-științific și cul
tural.

în amplificarea conlucrării ro- 
mâno-chineze un rol deosebit au 
avut și au legăturile de prietenie 
dintre partidele noastre comuniste, 
și, în acest cadru fertil, întîlnirile 
și convorbirile prilejuite de vizitele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
R. P. Chineză, precum și de vizi
tele efectuate de conducători de 
partid și de stat chinezi in țara 
noastră. Materializate prin progra
me concrete de acțiune în vederea 
dezvoltării raporturilor de priete
nie și colaborare, aceste convor
biri au imprimat un inalt dinamism 
și eficiență ansamblului relațiilor 
reciproce și, așezîndu-le pe baze 
solide, de lungă durată, le-au des
chis ample perspective de dezvol
tare.

Partidul nostru, poporul român, 
transmitted un 6alut frățesc șl 
calde felicitări poporului chinez cu 
prilejul sărbătorii sale naționale, 
nutresc convingerea fermă că dez
voltarea mereu ascendentă, extin
derea și diversificarea în continua
re a legăturilor prietenești, de 
strînsă colaborare pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural, ca și in alte domenii, cores
pund intereselor popoarelor român 
și chinez, intereselor făuririi noii 
orinduiri în cele două țări, cauzei 
generale a socialismului, păcii șt 
progresului in întreaga lume.

de producție, al progresului general 
ai țării. Totodată, au fost înfăptui
te vaste lucrări pentru dezvoltarea 
agriculturii, au înflorit învățămin- 
tul și știința. în prezent, activita
tea comuniștilor, a întregului po
por chinez este îndreptată spre o 
amplă modernizare socialistă a 
țării, în vederea creșterii mai pu
ternice a potențialului economic și 
tehnico-științific. sporirii avuției 
naționale, ridicării nivelului de 
trai, material și spiritual, al ma
selor. ,

Comuniștii români, întregul nos
tru popor au urmărit și urmăresc 
cu sentimente frățești, cu adincă 
simpatie eforturile creatoare ale 
marelui popor prieten, bucurin- 
du-se sincer de realizările sale re
marcabile în construcția socialistă, 
în propășirea multilaterală a țării.

Promovînd politica principială de 
dezvoltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările socia
liste, România acordă o mare în
semnătate extinderii continue a 
conlucrării cu Republica Populară 
Chineză, atît pe plan bilateral — 
în cele mai variate sfere ale con
strucției socialiste — cit și pe plan 
internațional, în lupta pentru pro
gres și pace, pentru democrati
zarea relațiilor dintre state și res
pectarea dreptului sacru al po
poarelor de a-și făuri propriile 
destine.

De-a lungul anilor, relațiile de 
prietenie și colaborare româno- 
chineze au cunoscut un curs con
tinuu ascendent pe temelia traini
că a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, ale independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului wîn treburile interne și avan

se cuvin prezentate și dezbătute, în- 
tr-un spirit dș combativitate, dife
ritele manifestări ale politicii impe
rialiste de forță și dictat, acțiunile 
cercurilor reacționare care contravin 
cerințelor destinderii și păcii, ale unei 
noi ordini in viața internațională.

O modalitate de a spori forța de 
înrîurire a invățămîntului politico- 
ideologic este promovarea largă a 
formelor active de lucru — dezbate
rile, schimburile libere de păreri, 
dialogul viu între propagandist și 
cursanți, răspunsurile la întrebări. 
Ceea ce poate realmente să stimule
ze dezbaterile este, așa cum a ară
tat de atîtea ori experiența, pune
rea în discuție a unor probleme im
portante, de larg interes : înfățișarea 
experienței înaintate existente in co
lectivul respectiv ; stimularea criticii 
și autocriticii, spiritul combativ față 
de concepțiile și mentalitățile înapo
iate, față de Încercările de denatu
rare a teoriei revoluționare și a rea- 

intransigenței „lițățilpr economico-sociale,. fațăde 
săsta âepinde' interpretările eronate, care pot gene

ra confuzii ; apelul la fapte,care .de
monstrează cu o mare putere de con
vingere superioritatea orînduirii noas
tre, schimbările pozitive profunde pe 
care le-a adus în viața celor ce mun
cesc. A-i ajuta pe propagandiști să-și 
însușească arta de a conduce dezba
teri vii, interesante ■*- iată o preocu
pare care trebuie să fie urmărită 
cu tot atîta atenție în instruirile 
lunare, ca și ridicarea nivelului 
pregătire politico-ideologică sau 
formarea asupra evenimentelor __
din viața economico-socială sau asu
pra stadiului îndeplinirii sarcinilor la 
locul de muncă.

în aprofundarea problematicii ce 
formează obiect de studiu, propagan
diștii și cursanții vor beneficia de 
manualele, broșurile, caietele docu
mentare și fotoexpozițiile ce se vor 
edita sau reedita in continuare pe 
plan central, ca și de materialul do
cumentar și bibliografic pregătit de 
cabinetele pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă și punctele 
de documentare și informare din uni
tățile economico-sociale, de consul
tațiile din presă și de la radiotele- 
viziune.

Hotăritoare pentru buna desfășu
rare a invățămîntului sînt conducerea 
sa nemijlocită de către organele și 
organizațiile de partid, măsurile lua
te de acestea pentru îndrumarea, con
trolul și sprijinirea tuturor cursu
rilor, pentru organizarea schimburi
lor de experiență. Ceea ce se impu
ne mai ales este participarea la 
cursuri nu numai pentru control, ci 
in calitate de lectori și propagan
diști, a cadrelor de partid și din eco
nomie, apte să determine ridicarea 
calității învățămintului, întărirea or
dinii și răspunderii în aceste impor
tante activități de partid. Academia 
„Ștefan Gheorghiu", școlile interjude- 
țene de partid, instituțiile de învăță- 
mînt superior și inspectoratele școla
re județene vor asigura participarea 
la sprijinirea învățămintului politico- 
ideologic și a cadrelor de științe so
ciale.

Inlăturind orice manifestări de su
perficialitate și formalism in desfășu
rarea învățămintului politico-ideolo
gic, vom asigura valorificarea din plin 
a marilor virtuți educative de care 
dispune, cu un real profit pentru 
bunul mers al activității in toate sec
toarele, pentru realizarea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea.

Cronica zilei
înarea unor fer- 
rialiste reprezin- 
iective majore ale 

politico-ideologic, a

lor 
de 
in- 
noi

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobindă 
și ciștiguri ieșite ciștigătoare la tra
gerea la sorți pentru trim. III 1981

N
um

ăr
ul

 
ci

ști
gu

ril
or 3 

s o 
g >s 
âs
—
u “ z

Sa
5--
> Q

1 5219730 50 000
1 1994923 50 000
1 1471239 40 000
1 594957 40 000
1 3461315 40 000
1 435439 30 000
1 4646730 30 000
1
i

4347831 
1126708 
1081626

30 000
30 000
20 000

i 3185988 20 000
i 2262350 20 000
i 1496469 20 000
i 268a053

Terminația 
libretului 
cistigător

20 000

57 70406 10 000
57 81923 10 000
57 15167 10 000
57 76453 10 000
57 10434 10 000
57 27767 5 000
57 02197 5 000
57 19583 5Q00l
57 49292 5 000
57 90503 5 000
57 45242 5 000
57 73536 5 000

563 0958 2 000
563 5035 2 000
563 3413 2 000
563 8028 2 000
563 5041 2 000
563 2893 2 000
563 7171 1 000
563 3776 1 000
563 4393 1 000
563 7230 1 000
563 2918 1 000
563 8360 1 000
563 1845 1 000

5625 531 500
13642 ciștiguri in valoare totală de 
lei 18 794 000

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea cîștigu- 
lui ; dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului, se acordă un ciș- 
tig de 10 ori mai mare decit soldul 
mediu trimestrial al libretului. Li
bretele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
cîstig.

LISTA OFICIALĂ 
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorti 

pentru trimestrul III 1981

&
fa

52

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 707 250%
2 022 200%
3 468 100%
4 612 50%
5 217 25%
6 459 25%
7 248 25%
8 264 . 25%
9 163 25%

10 046 25%
11 395 25%
12 340 25%
13 968 25%
14 122 25%
15 652 25%

Calcularea si înscrierea ciștigurilor 
în libret se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

în zilele de 29 si 30 septembrie a 
avut loc sub egida Institutului cen
tral de cercetări economice dezba
terea intitulată „Stadiul dezvoltării 
economice a României socialiste și 
perspectivele sale în contextul evolu
ției lumii contemporane", manifestare 
organizată in colaborare cu Academia 
Republicii 
demia de 
Academia 
Academia

Socialiste România. Aca- 
științe sociale și politice, 

de studii economice și 
„Ștefan Gheorghiu".

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re- 

„ publicii- Cipru, miercuri după-amia- 
ză a avut loc, in Capitală, o mani
festare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

în acest cadru, ziaristul Iosif 
Socaciu a împărtășit impresii de că
lătorie din Cipru.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

★
în București s-au Încheiat, miercuri, 

al IV-Iea Congres international al 
anesteziștllor și »al II-lea Congres al 
Societății română de anestezie, tera
pie intensivă, manifestări organizate 
sub auspiciile Uniunii societăților de 
științe medicale din Republica So
cialistă România.

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, cercetători știin
țifici din București și alte centre ale 
tării, precum și renutati specialiști 
din Anglia, Belgia. Bulgaria. Canada. 
Cehoslovacia, R.P. Chineză. Franța. 
R.D. Germană. R.F. Germania, Gre
cia, Italia, Polonia. Spania, S.U.A., 
Ungaria. U.R.S.S.

(Agerpres)

Știri sportive
FOTBAL : In „Cupa 

campionilor europeni" — 
Universitatea Craiova 

a promovat în turul următor 
Ieri, Olympiakos — 
Universitatea 2—0

Ieri seara. Ia Pireu, echipa locală 
Olympiakos a întrecut cu 2—0 (1—0) 
pe Universitatea Craiova, dună un 
meci anrig. foarte viu discutat. în
vingători în partida tur de la Cra
iova cu 3—0. fotbaliștii români au 
obtinut o meritată calificare in tu
rul al doilea al „Cucei campionilor 
europeni", cu scorul general de 3—2.

In „Cupa U.E.F.A." - ambele 
reprezentante ale fotbalului 
nostru s-au calificat în turul 

al ll-lea
Ieri, F.C. Argeș — 
Apoel Nicosia 9—0

Ambele reprezentante ale fotbalu
lui nostru in „Cupa U.E.F.A." s-au 
calificat în turul al doilea. Dună 
succesul echipei Dinamo București în 
dubla partidă cu Levski-Spartak So
fia. ieri, cealaltă echipă românească 
din „Cupa U.E.F.A.". F.C. Argeș, a 
promovat în turul următor., intrecînd 
pe Apoel Nicosia cu 4—0 (2—0). Go
lurile Ditestenilor. care au dominat 
autoritar întreaga partidă, au fost 
înscrise de Turcu. Bălută. Cîrstea și 
Kallo.

★
Trașerea la sorti pentru meciurile 

din turul țl doilea al cupelor eu
ropene va avea loc mîine.

Recepție oferită de ambasadorul R. P. Chineze
Cu prilejul celei de-a XXXII-a 

aniversări’ a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei țări la București, Chen Shuliang, 
a oferit, miercuri, o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion Dineă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Aurel

Aripi,

Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ion 
Popescu-Puțuri, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
Ghizela Vass și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general-locotenent Gheorghe Gomo- 
iu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, conducători 
ai unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, generali și

ofițeri, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice și științifice, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)
TELEGRAME

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
XXXII-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze, institu
ții și organizații de masă si obștești 
din tara noastră au adresat tele
grame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din R.P. Chi
neză.

catarge, oameni
Ca să te orienteze prin 

Beijing, cetățeanul capitalei 
Chineze nu spune, spre 
exemplu, „mergem drept, 
înainte, apoi o luăm spre 
stingă pînă la prima inter
secție, unde vom coti din 
nou spre stingă...", ci, 
„mergem spre apus, apoi o 
luăm spre miază-zi pînă la 
prima intersecție, unde vom 
coti spre răsărit...". Refe
rirea la punctele cardinale 
se face cu dezinvoltura 
unor profesioniști ai călăto
riilor. de parcă ai vorbi tot 
timpul cu marinari, cu toa
te că. prin structură spiri
tuală și destin istoric, chi
nezii nu au fost un popor 
de călători. Amprenta rozei

se oferă de la trecerea 
frontierei o „carte de vizi
tă" foarte sugestivă. Aero
portul modern al capitalei, 
cu capacitatea de pînă la 
720 de aterizări și decolări, 
respectiv 36 000 de călători 
pe zi. oferă un exemplu 
reprezentativ in acest sens. 
Tunelurile terminale îl 
„absorb" pe călător direct 
din aeronavă (făcînd im
proprie expresia „a cobori 
din avion"), iar trotuarul 
rulant îl „depune" fără 
efbrt aproape de ieșire. 
Acestor dotări, precum și 
dovezilor artistice ale mo

reprezintă un singur pro
cent de creștere la scara 
unei industrii cu sute de 
mii de întreprinderi mari 
și mici, a unei agriculturi 
slujite de sute de milioane 
de țărani 1

Iată, bunăoară, cazul pro
ducției de cărbune. Cu cele 
620 de milioane de tone 
extrase anual. China se si
tuează pe locul trei in lume. 
Minele se extind și se mo
dernizează continuu, ener
getica chineză e orientată 
tot mai mult (pe lingă hi- 
droenergie) spre combusti
bili fosili. Intensificarea va

vinturilor se regăsește nu 
numai in vocabular, ci și în 
caroiajul riguros al străzi
lor marelui oraș, cu bu
levardul principal consti
tuind o axă strict est-vest.
cu construcțiile 
de iarnă și ale 
platou Tien An 
zate fără abatere

Palatului 
uriașului 

Men așe- 
pe o axă

de simetrie nord-sud și cu 
toate celelalte artere trasa
te te unghi drept cu aces
tea. Rigoarea punctelor car
dinale s-a încimentat în
tr-o perioadă de cult im
perial. dus pînă dincolo de 
orice limită a exagerării ; 
conform tradiției, doar pa
latul bogdihanului era ori
entat spre sud. toate cele
lalte locuințe fiind obliga
te să-și întoarcă fata de la 
sacrul zenit. Bineînțeles că 
omul modern. cetățeanul 
Chinei socialiste, emanci
pat economic, social si cul
tural. nu a năstrat din res
pectivul canon al absolutis
mului feudal decit deprin
derea — cea mai exactă, 
dealtfel — de a-si găsi re
perele în mod spontan 
după marile coordonate 
geografice.

Ponosind în această tară 
în,tr-o perioadă de mari în
noiri. am constatat o ac
centuată preocupam pen
tru modemi7a-e. Oricum ai 
sosi în China, ne uscat, pe 
apă. ori pe calea aerului, ti

vreme

Note de drum din R.P. Chineză

dernizării — am numit 
frescele din saloanele prin
cipale, lucrate într-o în
drăzneață manieră contem
porană — Ie corespund, în 
„culisele" navigației, dotări 
tehnice pe măsură, ca. de 
pildă, stația meteo conecta
tă la sateliți.

„Cărți de vizită" onora
bile pentru modernizarea 
transporturilor oferă si 
gara centrală de cale fera
tă din Beijing, docurile 
Shanghaiului cu gradul 
inalt de conteinerizare a 
traficului. Ceea ce încercăm 
a sintetiza în rîndurile de 
fată este sincronizarea dez
voltării ramurii transportu
lui cu dezvoltarea celorlal
te ramuri ale economiei na
ționale a R. P. Chineze.

Căci pentru amploarea 
giganticei opere constructi
ve ce se întreprinde în 
China populară este eloc
vent fantul că în anul 1980 
industria și agricultura 
R. P. Chineze au marcat o 
creștere a producției globa
le, fată de anul 1979. de 7,2 
la sută, iar venitul national 
a sporit cu 6.9 la sută. Pro
ducția industrială a sorit 
între acești ani cu 8.4 la 
sută. E ușor de imaginat ce

lorificării uriașelor zăcă
minte din norct-est se re
găsește în extinderea prin
cipalului port al zonei : 
Qinhuangdao — de Ia 5 mo
luri cu o capacitate anuală 
de trafic de 12 milioane 
tone cărbune Ia 7 moluri 
apte să suporte un tranzit 
anual de 42 milioane tone. 
Dar dezvoltarea navigației 
in porturile provinciei 
Shanxi influențează dez
voltarea construcțiilor na
vale în provincia apropiată 
— Liaoning ; recenta inau
gurare a docului plutitor de 
100 000 de tone la șantierul 
naval din Dalian, veritabilă 
performantă tehnică, atestă 
aprecierea. Este doar un 
obiectiv din „Programul 
național de dezvoltare ra
pidă a construcției de 
nave". Concomitent cu va
lori fica-ea zăcămintelor 
carbonifere tradiționale, 
din subsolul mai sărac al 
sudului se pun în valoare 
și cărbunii inferiori, dez
voltarea centrului minier 
Yanzhou e șinei onizată cu 
construcția t’nei linii fera
te. lungă de 300 km. nteă la 
orașul de coastă Shitlnsno.

Actualul an s-a desfă«”- 
rat pînă acum, pe plan eco

nomic, în condiții bune. 
Sporul producției industria
le în luna august din 
1981, comparativ cu perioa
da similară din 1980 este 
de 2,2 la sută, în unele ra
muri creșterea mergind 
nină la 12 la sută. Si în do
meniul comunicațiilor, une
le mari obiective s-au fina
lizat. altora li se trasează 
conturul pe teren. Din pri
ma categorie merită a fi 
citat, cu osebire, noul pod 
de la Jinan (5 698 m), 
cel mai lung peste Fluviul 
Galben ; din categoria ce
lor viitoare, retine atenția 
începerea lucrărilor la noul 
centru de telecomunicații 
din Shanghai (120 m înăl
țime).

Evocind aceste date și 
informații, ne reamintim 
de un lucrător din trans
porturi, tînărul Ciang In- 
Po. L-am vizitat la bordul 
cargoului „Shinjingshan", 
al cărui căpitan era. Car
goul de 15 000 tdw este una 
din cele 400 de nave ce al
cătuiesc flota comercială 
oceanică chineză, cu un de
plasament total de 8 mii. 
tone. Tinărul căpitan toc
mai venise dintr-o țară la- 
tino-americană, încărca ce- 
reale pentru R. A. Yemen, 
după care se pregătea să 
ajungă pe coasta orientală 
a Africii... Pentru el, refe
rirea la puncte cardinale 
constituie un dublu reflex 
— prin tradiție și prin pro
fesie. Cu atît mai mare 
ne-a fost satisfacția con- 
statind. în timpul discu
ției. că, in noianul de amin
tiri marinărești, portul 
Constanța și navigatorii ro
mâni iși au locul lor dis
tinct. Dealtfel, după lunga 
cursă, in dublu sens, peste 
două oceane, pe care s 
pregătea să o facă. Cir 
In-Po nădăjduia să vin” 
nou cu nava de sul 
manda sa la tărmu’ 
nesc. Probabil că 
timp, a '

Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 octom
brie. In (ară : Vremea va fi In vțeneral 
Închisă. Vor cădea ploi în cea mâl mare

parte a țării Ia începutul intervalului, 
-noi se vor restringe te regiunile din 
ho.djil și estul țării. Vîntul va sufla 

b pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 4 și 14 
grade, iar cele maxime tntre 12 și 22 
grade, izolat mal ridicate In sud-vestul 
țării, în a doua parte a intervalului. Pe

aloc.
rești
porai 
derat
cuprli 
maxim, 
de proa 
meteorok
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întrevederi ale ministrului 
afacerilor externe al României

Cu secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Șeful delegației române la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, a avut o întîlnire cu 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

In timpul întîlnirii. secretarul ge
neral al O.N.U. a exprimat înalta sa 
apreciere pentru activitatea interna
țională neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în vederea înfăp
tuirii aspirațiilor de pace și colabo
rare ale omenirii, pentru sprijinul 
acordat de șeful statului român creș
terii și întăririi rolului O.N.U. în 
rezolvarea problemelor lumii con

temporane. corespunzător cu Intere
sele tuturor națiunilor.

A avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu problemele majore aflate 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni, 
în special necesitatea soluționării 
conflictelor din Orientul Mijlociu și 
din alte regiuni ale lumii și însem
nătatea accesului la independentă al 
Namibiei și au fost, totodată, abor
date aspecte legate de edificarea noii 
ordini economice internaționale, sub- 
liniindu-se contribuția pe oare o poa
te aduce și rolul ce revine O.N.U. in 
soluționarea justă a acestor pro
bleme.

Cu secretarul de stat al S.U.A.
NEW- YORK 30 (Agerpres). — Co

respondență de la R. Căplescu : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei. Stefan Andrei, s-a întîlnit. la 
29 septembrie, cu secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut președin
telui Ronald Reagan. La rîndul său, 
secretarul de stat american a arătat 
că a fost împuternicit de președintele 
S.U.A. să transmită președintelui 
României salutul său și cele mai 
bune urări.

în timpul convorbirilor au fost dis
cutate probleme ale raporturilor bi
laterale. fiind exprimată de ambele 
părți dorința dezvoltării continue a 
acestor relații, pe baza avantajului 
reciproc.

A avut loc. de asemenea, un larg 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme principale ale vieții interna
ționale. fiind exprimată dorința celor 
două țări de a acționa pentru o po
litică de pace, destindere și colabora
re între națiuni, de rezolvare a con
flictelor existente în lume pe cale 
pașnică și s-a subliniat însemnătatea 
pe care o prezintă încheierea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid în ve
derea înfăptuirii dezarmării. întări
rii securității și cooperării în Europa.

La întîlnire a participat Laurence 
Eagleburger, asistent al secretarului 
de stat pentru probleme europene. 
A luat parte ambasadorul Teodor 
Marinescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U.

VIZITA DELEGAȚIEI U. T. C. IN STATELE UNITE
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

în cadrul vizitei pe care o între
prinde în S.U.A., delegația U.T.C., 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul internațional al 
tineretului, a fost oaspete al unor 
organizații de tineret din Washing
ton.

Delegația U.T.C. s-a întîlnit și a 
avut schimburi de vederi cu condu
cerea Consiliului american al tine
rilor lideri politici și a participat la 
o masă rotundă pe probleme ale ac
tivității și colaborării între organi
zațiile de tineret din România și 
S.U.A., la care, pe lingă reprezen
tanții Consiliului american al tine
rilor lideri politici, au luat parte Da
vid Darron, președintele Federației 
naționale a tinerilor republicani — 
organizație de tineret a Partidului 
Republican, și Elizabeth Burke, se
cretara organizației din Washing
ton a Federației tinerilor democrat! 
— organizație de tineret a Partidu
lui Democrat.

Delegația s-a întîlnit, de aseme
nea, cu dr. Trowbridge și M. Zim
merman, șef al Departamentului 
pentru planificare și evaluare po
litică, și, respectiv, al celui pentru 
lideri politici din cadrul Agenției 
americane pentru comunicații inter
naționale, cu John McDonald, pre
ședintele comisiei guvernamentale 
americane care se ocupă de pregă

tirea Anului internațional al tinere
tului, și cu William Treanor, repre
zentantul comisiei similare din Se
natul S.U.A.

Șeful delegației U.T.C. a mai avut 
convorbiri cu reprezentanții Asocia
ției naționale a studenților din S.U.A. 
și ai Fondului național de educație 
a studenților.

In cadrul întîlnirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă cordialita
te. tovarășul Nicu Ceaușescu a îm
părtășit pe larg preocupările tine
retului român, contribuția acestuia, 
alături de întregul popor, la ridi
carea României pe noi culmi de ci
vilizație materială și spirituală, do
rința tineretului român de a cunoaș
te și de a coopera cu tineretul ame
rican pentru edificarea unei lumi 
pașnice și prospere, la adăpost de 
pericolul unui nou război, de a trăi 
în pace și înțelegere cu tineretul din 
toate țările lumii. în acest context, 
tovarășul Nicu Ceaușescu a relevat 
importanța pe care tineretul român 
și guvernul țării noastre o acordă 
pregătirii și desfășurării în cele mai 
bune condiții a acțiunilor prilejuite 
de Anul internațional al tineretului 
atît în România, cit și pe plan mon
dial, astfel încît această manifestare 
să contribuie efectiv la soluționarea 
problemelor fundamentale care 
preocupă tînăra generație de pretu
tindeni și la punerea in valoare • 
potențialului său creator.

Propuneri ale R.P. Chineze privind realizarea 
reuniîicării pașnice a țării

BEIJING 30 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agenției China 
Nouă, Ye Jianying, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, a prezentat în 
detaliu politica referitoare la reve
nirea Taiwanului la patria-mamă în 
vederea realizării reunificării pașni
ce a Chinei. în scopul de a pune 
capăt cit mai curind posibil diviză
rii națiunii chineze, propunem să 
aibă loc convorbiri între Partidul 
Comunist Chinez și Kuomintang pe 
bază de reciprocitate, astfel încît 
cele două partide să colaboreze la 
înfăptuirea măreței cauze a reunifi
cării naționale — se arată în inter
viu, adăugîndu-se că. la început, 
cele doug părți ar putea trimite re
prezentanții pentru a se întîlni în 
vederea unui schimb larg de păreri. 
Propunem ca cele două părți să pro
cedeze Ia aranjamente pentru a fa
cilita schimburile poștale, comerțul, 
serviciile aeriene și maritime, schim
burile științifice, culturale și să se 
ajungă la un acord în aceste pro
bleme.

După reunificarea țării — se spune 
în interviu — Taiwanul se poate 
bucura de un înalt grad de autono

mie ca o. regiune administrativă spe
cială și își poate păstra forțele ar
mate. Guvernul central nu se va 
amesteca în treburile locale ale Tai
wanului. Actualul sistem social- 
economic al Taiwanului va rămîne 
neschimbat, ca și modul său de viață 
și relațiile 6ale economice și cultu
rale cu țările străine. Persoanele 
autorizate și personalitățile repre
zentative ale diferitelor cercuri din 
Taiwan pot ocupa posturi de condu
cere în organele politice naționale 
și să participe la conducerea sta
tului.

în încheiere. în interviu se arată : 
Reunificarea și prosperitatea Chinei 
sînt în interesul vital al poporului 
chinez de toate naționalitățile, nu 
numai al celor de pe continent, dar 
și al celor din Taiwan, și sînt, de 
asemenea. în interesul păcii în Ex
tremul Orient și in lume. Sperăm 
că autoritățile Kuomihtangului își 
vor menține poziția lor privind o 
singură Chină și opoziția lor față 
de „două Chine", vor pune interesul 
național mai presus de orice altce
va, vor da uitării reaua voință ante
rioară și ne vor întinde mina în în
făptuirea măreței cauze a reunifi
cării naționale.

O. N. U.

DEZBATERILE 
DIN ADUNAREA 

GENERALĂ
NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager

pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite continuă dezbate
rile de politică generală ale celei 
de-a 36-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Relevind că „procesul destinderii a 
fost serios subminat ca urmare a în
călcării principiilor Actului final de 
la Helsinki", ministrul de externe al 
Turciei, Uter Turkmen, a subliniat 
importanța reluării negocierilor în 
ce privește controlul armamentelor 
și dezarmarea, al căror scop trebuie 
să fie „consolidarea securității sta
telor la niveluri tot mai reduse ale 
înarmărilor". In legătură cu proble
matica economică, vorbitorul a de- 
plîns „limitarea serioasă a comerțu
lui între țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare", ca urmare a 
„restricțiilor la import și a altor mă
suri protecționiste", și a recomandat 
„întărirea mecanismelor compensa
torii ale instituțiilor financiare, inter
naționale în vederea ușurării datoriei- 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare".

Referindu-se la problema Cipru
lui, vorbitorul a arătat că soluționa
rea acesteia reclamă și îmbunătățirea 
relațiilor dintre Turcia și Grecia.

Stăruind asupra aceleiași probleme, 
ministrul de externe al Greciei, Con
stantin Mitsotakis, a declarat că, deși 
convorbirile intercomunitare din Ci
pru au făcut unele progrese, pozițiile 
respective continuă să fie mult în
depărtate. Secretarul general al 
O.N.U. a arătat in raportul său anual 
că intenționează să inițieze reali
zarea unei apropieri între cele două 
părți, iar Grecia are încredere într-o 
asemenea inițiativă — a spus vorbi
torul. care a exprimat opinia : „Con
vorbirile intercomunitare ar putea 
duce la o soluție pozitivă, dacă vor 
fi purtate în spirit constructiv și cu 
voința politică reală de a se ajunge 
la o reglementare reciproc accepta
bilă".

El a arătat. în continuare, că Gre
cia este hotărîtă să contribuie la suc
cesul reuniunii de la Madrid și s-a 
pronunțat pentru lansarea, fără în- 
tîrziere, a negocierilor economice 
globale în vederea rezolvării proble
melor dezvoltării.

„Situația economică internațională 
continuă să fie caracterizată prin in
certitudine, în special pentru țările 
în curs de dezvoltare" — a declarat 
Gabriel Matthews, ministrul de ex
terne al Liberiei. Multe dintre aces
te țări sînt confruntate cu șomaj, in
flație, înrăutățirea termenilor de 
schimb, diminuarea asistentei fi
nanciare, protecționismul tot mai 
exacerbat, a continuat el.

„Actuala ordine economică mon
dială este fundamental neadaptată 
realităților" — a opinat, la rîndul 
său, Bomboko Lokumba. ministrul 
de externe al Zairului, relevind că 
„resursele țărilor sărace sînt exoloa- 
tate în vederea sporirii avuției boga- 
ților". „Țările bogate — a spus el — 
continuă să manipuleze prețul măr
furilor în detrimentul țărilor expor
tatoare", ceea ce scoate în relief, O 
dată mai mult, necesitatea restruc
turării radicale a relațiilor econo
mice mondiale.

„Obstacolele ridicate neîntrerupt 
de țările capitaliste avansate în 
calea edificării noii ordini economice 
internaționale — a declarat Abdel 
Halim Khaddam, viceprim-ministru 
și ministrul afacerilor externe al Si
riei — cramponarea de privilegiile 
pe care le oferă actualul sistem eco
nomic și monetar îngust, bazat pe ex
ploatare" explică situația economică 
nefavorabilă ce confruntă omenirea.

Arătînd, în continuare, că ..a sosit 
timpul ca Adunarea Generală să ia 
măsuri hotărâte pentru oprirea 
cursei înarmărilor și desființarea ba
zelor străine, ca și pentru reducerea 
forțelor militare si limitarea desfă- 

t șurării lor", vorbitorul a subliniat, 
cu referire la situația din Orientul 
Mijlociu, că afirmarea dreptului Ia 
autodeterminare al ponorului palesti
nian, stabilirea unui stat propriu pe 
teritoriul național, retragerea Israe
lului din toate teritoriile ocupate 
constituie elementele fundamentale 
ale unei soluții juste.

Intilnirea reprezentantului Partidului Comunist Român 
cu președintele Partidului Cooperatist din Marea Britanic

LONDRA 30 (Agerpres). — Tova
rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu Tom 
Turvey, președintele Partidului Co
operatist din Marea Britanie.

Amintindu-și cu plăcere de vizita 
efectuată în România în anul 1980, 
de convorbirile avute cu secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, Tom Turvey a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și cele mai bune 
urări.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise un me
saj de prietenie și cele mai bune 
urări președintelui Partidului Coope
ratist.

în cursul întrevederii s-a relevat 
dorința de a extinde și întări legă
turile de prietenie dintre Partidul

Comunist Român și Partidul Coope
ratist din Marea Britanie, precum și 
dintre mișcările cooperatiste din cele 
două țări. în interesul reciproc, al 
cooperării româno-britanice.

A fost exprimată îngrijorarea față 
de creșterea fără precedent a încor
dării, ca urmare a escaladării cursei 
înarmărilor, relevîndu-se rolul ce 
revine tuturor statelor lumii de a 
promova o politică de destindere și 
colaborare. S-a subliniat importanța 
mobilizării tuturor forțelor democra
tice și progresiste, indiferent de con
vingerile politice și filozofice, pen
tru menținerea păcii și destinderii, 
pentru succesul cauzei progresului 
social și colaborării internaționale.

La întîlnire au participat Vasile 
Gliga, ambasadorul României în Ma
rea Britanie, și David Wise, secre
tar general al Partidului Cooperatist.

Extinderea cooperării economice 
româno-bulgare

SOFIA 30. — Trimisul Ager
pres, N. Crețu, transmite : Minis
trul român al industriei construc
țiilor de mașini, loan Avram, a avut 
la Sofia o întrevedere cu Toncio 
Ciakărov, ministrul construcțiilor de 
mașini și electronicii al R.P. Bulga
ria. In cadrul întîlnirii a fost exami
nat stadiul livrărilor reciproce de 
mașini și utilaje, stabilindu-se mă
suri de intensificare a încheierii de 
contracte pentru anul în curs și 
pentru 1982. Totodată, au fost abor
date probleme legate de stadiul ac

țiunilor de cooperare și specializare 
în producție între cele două țări, 
convenindu-se măsuri corespunzătoa
re de finalizare a acestora în spiri
tul înțelegerilor stabilite în cadrul 
întîlnirilor româno-bulgare la nivel 
înalt.

S-a subliniat cu satisfacție că li
vrările reciproce de mașini și utila
je reprezintă peste 50 la sută din 
volumul total al schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări, avind 
largi perspective de dezvoltare în 
continuare.

întîlniri ale delegației guvernamentale economice 
române In Iran

TEHERAN 30 (Agerpres). — La 
Teheran au continuat convorbirile e- 
conomice româno-iraniene. Tovarășul 
Emilian Dobrescu.' viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, șeful de
legației guvernamentale economice 
române care se află în vizită în Iran, 
a avut o întîlnire de lucru cu Mo
hammad Salamati. ministrul agricul
turii. A fost exprimată satisfacția 
pentru rezultatele obținute oină în 
prezent în cadrul acțiunilor de coo
perare în domeniul agriculturii si au 
fost evidențiate noi posibilități de 
colaborare în ceea ce privește dez
voltarea producției vegetale, a zoo
tehniei si pescuitului oceanic. A 
participat Adrian Rogojeanu. ad
junct al ministrului agriculturii si in
dustriei alimentare.

Viceprim-mini3trul guvernului ro
mân s-a întîlnit. de asemenea, cu 
Hassan Ghaffurifard. ministrul ener
giei. cu care a examinat posibilități

de cooperare In domeniul baraielor. 
centralelor electrice si liniilor de 
înaltă tensiune. La convorbiri a parti
cipat Dumitru Popescu, adiunct al 
ministrului energiei electrice.

Air avut loc. totodată, convorbiri 
intre conducătorul delegației econo
mice guvernamentale române si mi
nistrul iranian al drumurilor si 
transporturilor, Mohammad Hadi Ne- 
jad Hossenian. Au fost* abordate po
sibilitățile de cooperare în construc
ția de drumuri, căi ferate si porturi 
maritime. •

La întîlniri a fost prezent amba
sadorul român la Teheran. Nicolae 
Stefan.

Cu prilejul vizitei in Iran a de
legației economice guvernamentale 
române. Cornel Iuga. adjunct al mi
nistrului finanțelor, a avut o întîl
nire de lucru cu Hassan Nourbakhsh. 
guvernatorul general al Băncii Mar- 
kazi.

Convorbiri economice româno-britanice
LONDRA 30 (Agerpres). — In ca

drul vizitei pe care o efectuează in 
Anglia, membrii delegației Camerei 
de comerț și industrie din Republi
ca Socialistă România, condusă de 
Ștefan Niță, director în Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, s-au întîl
nit cu reprezentanții unor firme in
dustriale și comerciale. Delegația bri
tanică a fost condusă de G. T. Che- 
cketts, președintele secției pentru 
România din cadrul Camerei de co
merț și industrie din Londra.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri privind dezvolta

rea șl diversificarea pe mal departe 
a relațiilor economice, precum și a 
cooperării tehnice și industriale din
tre cele două țări.

La întîlnire au luat parte J. N. Coo
per, vicepreședintele Camerei de 
comerț și industrie din Londra, 
A. H. C. Greenwood, vicepreședinte 
al societății „British Aerospace", în 
calitate de conducător al oamenilor 
de afaceri din industrie și comerț 
din Anglia care au vizitat România 
în luna mai 1981, precum și ambasa
dorul țării noastre la Londra, Va
sile Gliga.

Sesiunea Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 30 (Agerpres). — Rece
siunea economică poate duce la o si
tuație catastrofală in țările lumii a 
treia, a subliniat secretarul general 
al U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, în 
discursul inaugural rostit la cea de-a

Partidul Laburist se pronunță 
pentru desființarea arsenalului nuclear al țării

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NIGERIEI

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria 

și Comandant Suprem al Forțelor Armate 
, LAGOS

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Federale Nigeria Imi oferă 
prilejul deosebit de plăcut ca, în numele guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, guvernului si 
poporului Republicii Federale Nigeria calde felicitări și cele mai bune urări 
de fericire și bunăstare, de noi succese in continua dezvoltare a țării 
dumneavoastră pe calea progresului economic și propășirii sociale.

Sînt încredințat că relațiile de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare 
statornicite pe plan bilateral, precum și fructuoasa conlucrare a țărilor 
noastre pe arena internațională vor continua să se extindă și mai puternic, 
in interesul celor două popoare, al afirmării libere și independente a tuturor 
națiunilor, al politicii de pace și de destindere, al instaurării unei noi ordini
economice internaționale.

I

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Bazinul Mării Caraibilor să devină
„zonă a păcii, denuclearizată și neutră"

LONDRA 30 (Agerpres). — Confe
rința anuală a Partidului Laburist 
din Marea Britanie. in curs de des
fășurare la Brighton, a adoptat o re
zoluție exprimînd angajamentul ne
echivoc al partidului ca. odată aflat 
la guvern, să renunțe unilateral si 
definitiv la arsenalul nuclear al tării.

Prin acest vot. precizează agenția 
Associated Press. Partidul Laburist 
se angajează ca. In cazul cîstigării

viitoarelor alegeri și al formării gu
vernului. să desființeze flota de sub
marine dotate cu rachete nucleare 
..Polaris", să anuleze comanda făcu
tă de actualul guvern pentru achizi
ționarea de rachete nucleare ameri
cane „Trident", valorînd 12 miliarde 
dolari, si să respingă angajamentul 
guvernului conservator de a accepta 
amplasarea ne teritoriul britanic a 
rachetelor nucleare de croazieră.

23-a sesiune a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare, organism perma
nent al U.N.C.T.A.D. După cum re
levă agenția E.F.E., Corea a atras 
atenția că 75 la sută din țările în 
curs de dezvoltare mai puțin favori
zate vor fi confruntate, în următorii 
doi ani, cu o recesiune economică.

Pe de altă parte, Gamani Corea a 
relevat că situația economică mondia
lă gravă a determinat țările dezvol
tate să caute remedii neadecvate, care 
aduc prejudicii lumii a treia, deoa
rece afectează transferul de resurse 
și sporesc dobînda la credite.

în cadrul sesiunii vor fi dezbătute 
situația actuală a comerțului mondial 
și perspectivele acestuia, cu accent pe 
problemele specifice ale țărilor in 
curs de dezvoltare și pe eliminarea 
obstacolelor și barierelor artificiale 
care frînează extinderea schimburi
lor economice și comerciale interna
ționale.

— o propunere lansată la
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — Participanții la lucrările 
celui de-al treilea Congres al Orga
nizației unității latino-americane, 
care a avut loc în orașul mexican 
Oaxtepec. au propus. într-o declara
ție. organizarea unei conferințe a 
reprezentanților statelor din bazinul 
Mării ^Caraibilor prin care să se de
clare această regiune ..zonă a păcii, 
denuclearizată și neutră". Totodată, 
parțidpanții la reuniune s-au pro-

reuniunea de la Oaxtepec
nunțat pentru eliminarea bazelor mi
litare străine din apeastă regiune, 
pentru lichidarea colonialismului și 
neocolonialismului și împotriva inge
rințelor străine in treburile lor in
terne.

Congresul a apreciat că situația din 
Salvador reclamă găsirea de urgență 
a unei soluții politice, care să garan
teze pacea, securitatea și bunăstarea 
poporului salvadorian si' să respecte 
dreptul său la autodeterminare.

Sporirea dobînzilor 
economică în țările

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
într-un comentariu al agenției Inter 
Press Service se arată că, potrivit 
datelor publicate de Banca Mondială, 
ritmul creșterii economice a scăzut 
în primul ’ semestru al acestui an in 
țările din America Latină. Printre 
cauzele care au provocat acest feno
men, agenția citea-ă deteriorarea si-

afectează creșterea 
din America Latină
tuației economice pe plan mondial 
și. în primul rînd. creșterea dobînzi
lor percepute de băncile occidentale, 
care apasă greu pe umerii statelor 
debitoare. Creșterea dobînzilor — 
subliniază agenția I.P.S. — duce în 
ultimă instanță la mărirea datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare.

isuitari privind problema namibianâ
'DA 30 (Agerpres). — Miniș
trilor externe al Republicii 

Anc' nau1o Teixeira Jor- 
’mele propuneri 

rre consti- 
ntru Na- 

Fran- 
r pas 
nării 
care 

irilor

membre ale grupului de contact, mi
nistrul angolez de externe a decla
rat : „Avem motive să sperăm că, 
după aceste întîlniri. grupul celor 
cinci va putea acționa în scopul ac
celerării procesului aplicării rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.. care prevede organizarea de 
alegeri libere sub control internațio
nal și staționarea de trupe O.N.U. în 
Namibia în perioada de tranziție".

ILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNE LA ATENA. Pre
ședintele Comitetului foștilor lup
tători și veteranilor de război îm
potriva fascismului, general-loco- 
tenent (r) Andrei Neagu, a parti
cipat la o reuniune organizată la 
Atena de Comitetul de coordonare 
a Uniunilor Rezistenților din Gre
cia, cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a creării Frontului de Eli
berare Națională (E.A.M.) din 
Grecia. în intervenția sa. delega
tul român a transmis salutul co
mitetului român și a înfățișat ini
țiativele și eforturile României 
socialiste consacrate păcii, dezar
mării. cooperării între popoare, 
înfăptuirii unei noi ordini econo
mice internaționale, făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte.'

LA STOCKHOLM au continuat 
lucrările Congresului Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia. Olof Palme, fost prim-mi- 
nistru al acestei țări, a fost reales 
în funcția de președinte al parti
dului.

FESTIVALUL FILMULUI BAL
CANIC, desfășurat la Atena, s-a în
cheiat. Dintre scurt-metrajele româ
nești prezentate in concurs, filmul 
„Metafora", realizat de Mihai Bă
dica, a obținut mențiunea specială. 
In afara concursului, au fost pre
zentate filmele de lung metraj 
„Proba de microfon", in regia lui 
Mircea Daneliuc, și „Bună seara, 
Irina", realizat de Tudor Mărăscu, 
foarte bine primite de publicul și 
presa din Atena.

PRIMUL MINISTRU AL R. A. 
YEMEN. Abdel Karim Al Iriani. a 
declarat că țara se opune înfiin
țării de baze militare străine pe te
ritoriul său. precum si ne teritoriul 
altor state arabe. El s-a pronunțat 
pentru retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967.

UN RAPORT AL COMISIEI 
C.E.E.. publicat la Bruxelles, relevă 
că cele mai mari rate de creștere 
anuală a preturilor au fost înre
gistrate în Italia (18,9 la sută).

Franța (13,7 la sută). Danemarca 
(11.6 la sută) si Marea Britanie 
(11.4 la sută). Raportul nu reflectă 
situația inflaționistă din Grecia, 
tară care a aderat anul acesta la 
Piața comună, si Irlanda, care nu 
a furnizat încă datele statistice ne
cesare.

LA COPENHAGA au avut loc 
convorbiri intre primul ministru al 
Danemarcei. Anker Joergensen. și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, Gyorgy Lazar. Au 
fost discutate probleme privind 
extinderea relațiilor economice si 
comerciale, precum si unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

UN COMANDO PAKISTANEZ a 
reușit, pe aeroportul Lahore, să 
dezarmeze si să-i captureze pe cei 
cinci indivizi care au deturnat 
marți un avion de tip ..Boeing 737“ 
anartinînd companiei „Indian Air
lines". La bordul aparatului se 
aflau 68 de pasageri, care, după ce 
fuseseră reținuți ca ostatici de Pi

Nigeria, țara cu cea mai nume
roasă populație de pe continentul 
african, sărbătorește astăzi 21 de 
ani de la proclamarea' indepen
denței, eveniment care i-a deschis 
largi perspective pentru evoluția 
sa pe calea progresului economic 
și social. în acest răstimp, poporul 
nigerian a depus eforturi susținute 
pentru lichidarea grelei moșteniri 
coloniale și dezvoltarea economică 
independentă a țării, prin valorifi
carea marilor sale resurse natu
rale.

„Uriașul Africii", cum i se spu
ne adesea Nigeriei atît pentru su
prafață și populație, cit și pentru 
forța sa economică, dispune de 
mari zăcăminte de petrol, gaze 
naturale, cărbune, fier și cupru, a 
căror exploatare a făcut ca nume
roase localități să renască la o 
viață nouă. La Port Harcourt, la 
Warri și Kadouna s-au ridicat 
mari complexe petrochimice, ca
pabile să contribuie la o mai bună 
valorificare a principalei avuții a 
țării — petrolul — și la sporirea 
continuă a venitului național. Cu 
cele circa 110 milioane tone de 
țiței extras anual, Nigeria ocupă

primul loc în Africa și al șaseler 
în lume ; petrolul asigură pe 
patru cincimi din Încasările îr 
vize ale țării și trei pătrir z ( 
veniturile obținute de stat. j? q 
zări de seamă au fost obțir. ' 
în alte sectoare — metalurgie, pre
lucrarea lemnului, ca și în agri
cultură.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de ^topoarele Africii, 
solidar cu eforturile lor pentru 
consolidarea independenței, po
porul român urmărește cu interes 
eforturile depuse de poporul n1' 
rian pentru dezvoltare e' 
și socială. între Români, 
ria s-au statornicit relații 
tenie și colaborare, care <n 
curs mereu ascendent. O c» 
tie esențială la adînclrea Și 
ficarea raporturilo» româno 
riene au adus-» convorbirile 1 
mai Înalt nivel de la Lagos. 
Bucit.e'ști, care, prin acordurile 
înțelegerile convenite cu ace. 
prilejuri, au deschis ample pei - 
spective conlucrării bilaterale, în 
folosul ambelor țări și popoare, 
cauzei păcii și progresului in lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPR

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOL
Președintele Republicii Cipru

NICOS

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul pri 
să vă adresei sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feric 
dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului cipriot priet

Nutresc profunda convingere că bunele relații de prietenie și colabor 
dintre țările noastre se vor dezvolta in viitor și măi mult, in intere 
reciproc al ambelor popoare, al înțelegerii, destinderii și colaborării în lui

în prima zi a lunii octombrie, po
porul cipriot marchează un eveni
ment de seamă al istoriei sale : pro
clamarea independentei de stat. 
Constituirea. în urmă cu 21 de ani, 
a Republicii Cipru ca stat indepen
dent și suveran a reprezentat o 
mare victorie în îndelungata luptă 
dusă de poporul cipriot pentru în
lăturarea dominației străine si dez
voltare liberă, de sine stătătoare. 
Vocația constructivă a poporului ci
priot se materializează în dezvolta
rea unei industrii proprii, în valo
rificarea superioară a resurselor 
naționale, în modernizarea agricul
turii, ca și in creșterea nivelului 
de trai.

Din păcate, cucerirea independen
ței nu a însemnat sfirșitul încercă
rilor dificile cu care a fost con
fruntat poporul cipriot, imixtiunile 
din afară tulburind în numeroase 
rînduri viața și munca sa pașnică, 
creind încordare între cele două co
munități — greacă și turcă — șl 
transformînd Ciprul într-un focar de 
tensiune internațională. Aniversarea 
de astăzi are loc în condițiile in 
care se desfășoară intense eforturi 
pentru restabilirea încrederii si nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
comunități, în conformitate cu inte
resele întregului popor.

începînd din anul 1960, cînd, ime
diat după cucerirea independentei 
Ciprului, România a recunoscut tî- 
nărul stat independent, colaborarea 
dintre țările noastre pe plan poli-

rații aerului, au fost puși în liber
tate. Guvernul indian a transmis 
mulțumiri autorităților pakistaneze 
pentru ajutorul acordat in rezol
varea cazului avionului deturnat.

INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII 
ORGANIZAȚIILOR NEOFASCIS
TE. Legăturile neofasciștilor din 
R.F.G. cu cei din străinătate sînt 
tot mai strinse, arată un document 
al Ministerului de Interne al R.F.G. 
Deosebit de strinse sînt contactele 
cu grupările neofasciste din Fran
ța, Anglia, Spania. Italia. Elveția, 
Austria. S.U.A. și Canada. Refe
rindu-se la surse bine informate, 
documentul relevă că neofasciștii 
se ocupă cu stringerea organizată 
de fonduri pentru constituirea de 
detașamente paramilitare. pentru 
crearea de depozite de arme și ex
plozibili. elaborează in comun pla
nuri in vederea unor acțiuni tero
riste.

ACCIDENT DE AVION. După 
cum transmit agențiile internațio
nale de presă, citind postul de ra
dio Teheran, ministrul apărării al 
Iranului, colonel Musa Namju. și-a 
pierdut viața într-un accident de 
avion, care s-a produs marți seara, 
în același avion, de tipul „C-130", 
aparținind forțelor militare iranie
ne, care s-a prăbușit in apropierea 
Teheranului, se mai aflau genera
lul Valiollah Fallahi. șeful ad
junct al Statului Major al forțelor 
armate, și alti conducători militari 
iranieni, care și-au pierdut, de 
asemenea, viața. Cauzele accidentu
lui nu su fost încă precizate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tic, economic, cultural, științific 
in alte domenii a cunoscut o coi 
tinuă dezvoltare. Un eveniment < 
cea mai mare însemnătate în ev 
luția raporturilor prietenești rom 
no-cipriote l-au constituit întîlnir 
le și convorbirile din vara anul 
1979 de la București dintre pr 
ședințele Nicolae Ceaușescu si pr 
ședințele Spyros Kypriahou. Schir 
bul de vederi la nivel inalt a p 
in evidență dorința ambelor pă 
de a imprima un ritm de dezvolt 
re susținut colaborării recipro* 
ceea ce și-a găsit consacrare 
„Declarația solemnă comună", ser 
nată cu prilejul vizitei.

In același timp, in repetate rl 
duri, președintele Nicolae Ceaușes 
a evidențiat necesitatea rezolvă 
pe cale politică, prin tratative, 
situației din Cipru, pe baza resp< 
tării independentei, suveranită 
integrității teritoriale, unității 
nealinierii Republicii Cipru, asî' 
rării conviețuirii pașnice - 
două comunități ce ale*' 
porul cipriot. Soluție 
ceastă bază principială 
cipriote s-ar înscrie, ft 
ca un factor de cea mai 
portanță pentru progrese 
voltarea unitară a intn 
și, totodată, ca o contribui 
cântă la consolidarea destine 
creșterea încrederii și securit 
Balcani și in zona Mediteran 
întărirea păcii pe continentul 
tru și în întreaga lume.

Conferința țărilor men 
ale Commonwealthuli

CANBERRA 30 (Agerpres). 
Melbourne, în Australia, au î 
miercuri lucrările Conferinței 
membre ale Commonwealthulu 
pînd 41 de șefi de stat ss 
guvern. Discursul inaugural : 
rostit de primul ministru al 
gazdă, Malcolm Fraser, care a 
niat că printre problemele ci 
sint confruntați membrii Co 
wealthului se detașează „r 
viitoare dintre statele dezvolt 
cele în curs de dezvoltare".

Luind în continuare cuvînti 
mul ministru al Indiei. 
Gandhi, a denunțat pericolele 
care amenință lumea zilelor n 
relansarea cursei înarmărilor 
calajele economice crescînde < 
pară țările dezvoltate de cele 
de dezvoltare. Premierul i 
abordat in cuvîntarea sa și 
mele privind independența b 
și „dialogul Nord-Sud".

Vorbind pentru prima o; 
reuniune a Commonwealthuli 
mul ministru al Republicii 
we. Robert Mugabe, a cerut 
panților să adopte o atitudir 
împotriva regimului de la

Tot în cursul primei ședinl 
cuvîntul primul ministru 
Margaret Thatcher, care 8 
poziția negativă exprimată ș 
state occidentale în legătur 
luționarea problemei subdt
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