
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! La invitațiapreședintelui Nicolae Ceaușescu
Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi,
va face o vizită oficială în țara noastră
.a invitația secretarului general al nia. tovLs .... ... * wlLa invitația secretarului general al 

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-

primul mfej Nicolae Ceaușescu, 
Indira GanCjIU al, Indiei. doamna 

m. va face o vizită ofi-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

nmă ;,Republica Socialistă Româ
nia. Vizita va avea loc în a doua 
jumătate a lunii octombrie a.c.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru 

in unități agricole din județul Călărași

TOVARĂȘUL NICUAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Replicii Federale Nigeria 

cu prilejul prezentării scrisori de acre[jitare
Președintele Republicii Socialiste- 

Romănia. tovarășul N icolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-

amiază, pe Abdulkadir Dafm\ 
dau. care și-a prezentat scrisofia- 
acreditare in calitate de amba-Me extraordinar și plenipotențiar al 

noaPsfibă‘C(Cn„Brderale-NiKeria in tar<‘ 
noastra. (Continuare in pagina a 5-a).

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOti|$TE R0M^|fl
DECRET

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat in cursul dimineții de vineri o vizită de lucru in 
unități agricole din județul Călărași,

Secretarul general al partidului a fost insoțit de tovarășii 
Emil Bobu și Petru Enache.

Noua vizită de lucru a prilejuit 
examinarea, împreună cu oamenii 
muncii, cu specialiști din agricultură 
și industria constructoare de mașini, 
activiști de partid și de stat, a mer
sului lucrărilor de strîngere a recoltei 
și de pregătire a viitoarelor culturi, 
a modului cum se îndeplinesc sarci
nile stabilite în direcția dezvoltării și 
modernizării continue a agriculturii, 
în spiritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului. în mod deose
bit, au fost analizate noile tipuri de 
combine multifuncționale concepute 
de specialiști în vederea dotării agri
culturii noastre, care asigură creș

terea gradului de mecanizare a lucră
rilor de recoltare, unele instalații de 
irigații modernizate, măsuri de per
fecționare in continuare a sistemei 
de mașini destinate acestor lucrări de 
bază pentru agricultura noastră.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul oamenilor 
muncii de pe ogoare acum, in plină 
campanie de toamnă, cind pretutin
deni in țară se dă bătălia pentru 
stringerea la timp și depozitarea in 
cele mai bune condiții a producției 
din anul acesta, constituie o mărturie 
elocventă a preocupărilor conducerii 
de partid și de stat, ale secretarului

general al partidului personal pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
din această ramură de o deosebită 
importanță pentru economia națio
nală, a înfăptuirii noii revoluții agra
re, în concordanță cu cerințele ac
tualei etape de dezvoltare a tării.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cei ce muncesc pe 
ogoarele județului Călărași s-a des
fășurat în atmosfera de lucru intensă 
care domnește în aceste zile în toate 
unitățile agricole, prilejuind, ca de 
fiecare dată, stabilirea de măsuri con
crete, menite să asigure folosirea la 
maximum a tuturor condițiilor de 
care dispune în prezent agricultura 
noastră — baza ei tehnico-materială, 
forța de muncă, condițiile climatice 
favorabile ale acestei toamne.

De la înălțimea elicopterului, pri
virile cuprind întinderi nesfîrșite de 
lanuri de porumb, ogoare recent se
mănate cu orz sau grîu. Lucrătorii 
ogoarelor se străduiesc, folosind

timpul prielnic, să strîngă în cele mai 
bune condiții recolta, să asigure de
pozitarea ei fără pierderi, să pregă
tească gospodărește producția anului 
viitor.

întîlnirea locuitorilor județului cu 
secretarul general al partidului a 
avut loc pe terenurile din perimetrul 
întreprinderii agricole de stat 
Dragalina, unde 3 aterizat elicop
terul prezidențial. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a, fost salutat, in numele 
comuniștilor/ al tuturor locuitorilor 
din județ, de tovarășul Vasile Martin, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Călărași al P.C.R. Se aflau de 
față tovarășii loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Angelo Micules- 
cu, președintele Academiei de științe 
agricole și silvice, reprezentanți ai
(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe terenurile din perimetrul întreprinderii agricole de stat Dragalina

privind măsuri pentru prevenirea si combate». unfl„. 
care afectează buna aprovizionare a po^ P B

România

și se pe- 
cu închi-

Pentru a asigura buna aprovizionare a populației cu 
produse alimentare, respectarea normelor eticii și echi
tății socialiste și ținînd seama de cererile exprimate 
de un mare număr de cetățeni de a se aplica măsuri 
ferme față de toți cei care prin sustrageri, distrugere 
sau degradare de produse agricole din avutul obștesc, 
ori prin stocarea peste nevoile de consum a unor pro
duse alimentare creează perturbări în aprovizionare și 
afectează interesele generale ale cumpărătorilor,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
decretează:

Art. 1 — Constituie infracțiune de speculă 
depsește potrivit prevederilor Codului penal
soare de la 6 luni la 5 ani cumpărarea de la unitățile 
comerciale de stat și cooperatiste, în scop de stocare, 
în cantități care depășesc nevoile consumului familial 
pe o perioadă de o lună, de ulei, zahăr, făină, mălai, 
orez, cafea, precum și de alte produse alimentare a 
căror stocare afectează interesele celorlalți cumpără
tori și buna aprovizionare a populației.

Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică în ca
zul cumpărării de legume, cartofi sau fructe în scopul 
aprovizionării obișnuite pentru perioada de iarnă.

Cu pedeapsa prevăzută în alin. 1 se sancționează și 
cumpărarea de pîine sau alte produse făinoase pentru 
a fi folosite la furajarea animalelor.

Art. 2 — Persoanele care dețin stocuri de produce 
alimentare din cele prevăzute la art. 1 sînt obligate ca, 
în termen de 3 zile de la data prezentului decret, să 
restituie unităților comerciale cantitățile de produse ce 
depășesc nevoile de consum familial pe o lună, urmînd 
a primi contravaloarea lor la prețurile legale de cum
părare.

Nepredarea cantităților suplimentare de produse aii-

mentare în termenul de 3 zile cot.
se sancționează cu pedeapsa prevă, ' !f’t

Art. 3. - Consiliile populare sînt x art { Une ?l 
suri ca unitățile comerciale de stat țe \ 
vîndă zahăr și ulei numai cetățenilor, ,!3 m. 
ciliul sau care sînt încadrați în munca ‘v® sa 
localitatea respectivă.

în localitățile mari, consiliile popular3* 0111 
magazine pentru aprovizionarea cu zah, , 
populației din zona acestora, în scopul asii,,111 
desfaceri ritmice, evitării aglomerărilor și®1 a 
cetățenilor. ne!

Art. 4. — Personalul unităților comerciale eS11 
gat să vîndă cumpărătorilor produsele alimentai 
văzute la art. 1 numai în cantitățile și în condițiik 
bilite de consiliile populare.

Nerespectarea prevederilor alineatului 1 constit 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 lu 
la 5 ani.

Art. 5. — Constituie infracțiune și se pedepsesc cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă legea nu prevede 
o pedeapsă mai mare, sustragerile sub orice formă din 
avutul obștesc de produse agricole, de pe cîmp, din 
mijloacele de transport, din locurile de depozitare ori 
de desfacere.

Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește 
potrivit prevederilor Codului penal distrugerea sau de
gradarea, in orice condiții, cu intenție ori din culpă, în 
paguba avutului obștesc, de produse agricole din locu
rile prevăzute la alin. 1.

Faptele prevăzute în prezentul articol sînt, în toate 
cazurile, de competența instanțelor judecătorești.

Art. 6. — Produsele alimentare care fac obiectul in
fracțiunilor prevăzute la art. 1, 2 și 4 se confiscă, po
trivit prevederilor Codului penal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cuvintul hotărit al cetățenilor, voința opiniei publice:

Măsuri ferme pentru stîrpirea practicilor 
speculative - practici antisocialiste, care 

dereglează buna aprovizionare a populației! 
în adunări desfășurate în întreprinderi, in scrisori, declarații, oamenii 

muncii înfierează cu indignare apucăturile de sustragere, stocare, de
gradare și speculare a produselor agroalimentare și susțin adoptarea de 

reglementări legale și severe împotriva vinovaților
Preocuparea pentru bunul mers al 

aprovizionării constituie, pe bună 
dreptate, un subiect la ordinea zilei, 
o problemă căreia partidul și statul 
nostru ii acordă o mare însemnăta
te, ca o componentă de bază a îm
bunătățirii continue a condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii. Sînt cu
noscute eforturile imense făcute de 
stat în această privință, căci pentru 
acest obiectiv, pentru acest scop - 
traiul mai bun al celor ce muncesc 
— se realizează imensele investiții 
din agricultură, din industria alimen
tară, se depun eforturi fără răgaz 
de către oamenii satelor, de către 
mecanizatori, agronomi, lucrători 
din întreprinderile de industrializare 
a produselor agroalimentare, de că
tre cei ce lucrează în transporturi, în 
unitățile comerciale.

Strădaniile acestora și-au găsit 
materializarea rodnică in faptul că, 
așa cum s-a arătat, cum au relevat 
cifrele precise date publicității, si
tuația fondului de marfă pentru 
aprovizionarea de toamnă-iarnă a 
populației cu produse agroalimen
tare este îndestulătoare.

Organele de resort au subliniat 
că, în ce privește Capitala, cantități
le de mărfuri vîndute pînă acum, 
anul acesta, sînt considerabil su
perioare celor desfăcute anul trecut, 
asigurarea fondului pieței continuînd 
să se realizeze în ritm cu cerințele 
unui consum rațional.

Astfel, in trimestrul IV al acestui 
an vor fi puse la dispoziția popu

lației Capitalei cantități mai mari 
de mărfuri decit in trimestrul IV al 
anului trecut : cu 9 la sută la 
carne și preparate de carne, cu 85,2 
la sută la untură, cu 9,8 la sută la 
ulei, cu 8,1 la sută la zahăr, cu 27,3 
la sută la mălai, cu 36,8 la sută la 
lapte, cu 12,2 la sută la ouă, cu 
20,3 la sută la pește - și alte pro
duse alimentare de bază.

In același timp, pe cîmp, pe noiie 
suprafețe de la sate și orașe pe 
care s-a extins legumicultura, în 
depozite și silozuri se găsesc canti
tăți suficiente de produse, care 
asigură, cu certitudine categorică, 
cerințele unui consum rațional.

In pofida acestei situații, așa cum 
s-a mai relatat, de un timp încoace 
bunul mers al aprovizionării este 
perturbat de practicile nocive, aca
paratoare, ale unor hrăpăreți care, 
sfidînd normele de etică, încâlcind 
cu cinism orice limite de consum 
normal, stochează mari cantități de 
produse alimentare, cel mai adesea 
în scopuri speculative, afaceriste, 
pentru cîștiguri ilicite. Prin aseme
nea apucături ei lovesc în interesele 
celorlalți oameni ai muncii, ale în
tregii societăți, creează dificultăți 
serioase în comerț, în funcționarea

economiei naționale, afectînd bunul 
mers al construcției socialiste, dez
voltarea orînduirii noastre. Ca atare, 
manifestările de acest fel nu pot fi 
apreciate decit ca practici antisocia
liste, contrarevoluționare.

Luînd cunoștință din propria ex
periență de viață, din presă și de Io 
radioteleviziune de asemenea fapte, 
oamenii muncii au cerut și cer in
sistent, în cadrul adunărilor din în
treprinderi și instituții, prin scrisori 
adresate redacției, să se treacă la 
metode noi, drastice, de acțiune 
împotriva celor care, indiferent sub 
ce formă, subminează aproviziona
rea populației. Voința fermă a celor 
ce muncesc, voința tdturor cetățe
nilor corecți a fost și este aceea 
de a se adopta cît mai grabnic re
glementări juridice precise și severe 
pentru combaterea acestor practici.

CINE NU RESPECTĂ NORMELE 
DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ, CINE 
IGNORĂ SAU DISPREȚUIEȘTE INTE
RESELE CELORLALȚI MEMBRI Al 
SOCIETĂȚII SĂ SUPORTE RIGORILE 
LEGII - ACEASTA ESTE VOINȚA 
FERMĂ Șl LEGITIMĂ A OPINIEI PU
BLICE, CARE IȘI GĂSEȘTE EXPRE
SIA DEPLINĂ IN DECRETUL CON
SILIULUI DE STAT.

IN PAGINA A ll-A : relatări de la adunări ținute de 
colectivele de producție, opinii ale oamenilor muncii îm
potriva practicilor care dereglează buna desfășurare a 
aprovizionării.

RECOLTAREA PRODUSELOR AGRICOLE 
ALE TOAMNEI — 

în ritm mai susținut, fără pierderi, cu toate mijloacele, 
cu toate forțele satelor

tN PAGINA A IV-A
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P CUVÎNTUL HOTĂRjT AL CETĂȚENILOR, VOINȚA OPINIEI PUBLICEL

Măsuri ferme pentru stîrpirea practicilor speculative
practici antirealiste, care dereglează

Specula stocările J mărfuri agroalimentare, apucăturile hrăpărețe -

buna aprovizionare a populației!
Cei ce lovesc in interesele

I

attoini ««BILE, incompatibile cu etica noastra
ENERGIC CUMNATE ÎN ADUNĂRI ALE

ntre noi efortu
ri nt cunoscute de fleca' ale conducerii Sint cunosc ^tăru:crearea. oe măsură rile .Permanente • de noi tott

partidului Si sta tfe traj. Dențru cres-dezvoltarii tarii, a m^ujui dg viajt& gj cj_ 
a unor condiții .jestora. aprovizionarea 
terea continua a bunuri de consum, in 
vilizatie. in ,hentare. a ocupat si ocu- 
ritmica a j‘d,mportantă. Așa cum ates- 
soecial cu nioai^e organe]e competente ale 
oă un loc de Pu]Uj interior, -ale organelor 
tă Ratele lui 2re iudei, zilnic intră in ma- 
Mimsterului țe cantjtăti tot mai mari de 
de resort 0gume Sj fructe, in măsură să 
gazine si jZjOnare normală, ritmică a popu- alimente.
asigure fcestea. în ultimul timp s-au ob- 
latiei- eamă de dereglăriCu
serv/

ipotriva profitorilor, a manipulanților

în mecanismul

necinstei, măsuri pe
„a ÎNTREPRINDEREA „23 AU- 

jUST". unitate reprezentativă pen
tru economia Capitalei, au avut loc 
ieri, la locurile de muncă. 41 de adu
nări. la intilnirea dintre schimbu
rile I și II, la care au participat 
peste. 12 000 de oameni ai muncii. 
Cei 1210 vorbitori au tăcut sute 
de propuneri menite să pună capăt 
abuzurilor nerușinate de suprasto- 
care, practicilor speculative, de 
obținere a unor venituri nemun
cite. Nerușinarea speculanților, 
traficant! la lumina zilei ai bunu
rilor la a căror realizare n-au nici 
o contribuție, a ajuns intr-atit de 
departe incit ei nu se mai limi
tează să se invirtă in jurul punc
telor comerciale pentru a profita 
de buzunarul cetățeanului. Au gă
sit și alte modalități. Astfel, șofe
rul Lucian Păun. împreună cu un 
însoțitor de la o alimentară din 
sectorul 3, cu mașina 22-B-8180 
incărcată cu o mare cantitate de 
ulei comestibil, in navete, au pă
truns in întreprinderea „23 Au
gust" și au inceput să vindă cu 10 
lei sticla de o jumătate de litru. 
Au fost stopați la timp și deferiți 
organglpr de eeragțftre .ppnfilă.

OAMENILOR MUNCII
colectivității să simtă riposta 

severă a colectivității!
aprovizionării, izvorîte nu 
cient fond de marfă, ci 
si egoismul unor elemente 
mele eticii si echității, ale bunului simt, din 
preocuparea acaparatoare a unora de a-si crea 
stocuri peste necesitățile normale, igr a altora 
de a-și crea „rezerve" cit mai mari, pe care 
apoi, la „momentul oportun", să le revindă la 
preț de speculă. Asemenea atitudini, cum era 
si firesc, au născut reacții de dezaprobare în 
rindul colectivelor de muncă, al majorității ce
tățenilor care, adeseori, si-au exprimat opinia, 
inclusiv in paginile ziarului nostru, de a se 
acționa ferm, prin forța legii, pentru a se pune 
capăt unor asemenea apucături hrăpărețe, prac
ticilor speculative care, prin caracterul lor anti
social. lovesc în interesele întregii colectivități.

Pentru combaterea 
pentru eradicarea lor

dintr-un insufi- 
din ranacitatea 

certate cu nor

unor asemenea practici, 
din viata noastră socia-

ia. s-au nronuntat în adunări ale colectivelor 
de producție oameni ai muncii din întreprin
deri. șantiere, institute de proiectare si cerce
tare. din scoli si instituții de sănătate, exnri- 
mindu-și oprobriul fată de asemenea manifes
tări profund dăunătoare, au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea aprovizionării, 
pentru creșterea operativității in desfacerea pro
duselor. Ei au cerut in același timp in mod ca
tegoric să se ia măsuri drastice — in primul rind 
prin perfectionarea legislației — împotriva ace
lora care facilitează asemenea practici, dar si 
împotriva acelora care stochează in mod abuziv 
alimente, fie pentru consfimul propriu exagerat, 
fie pentru scopuri speculative.

Publicăm, in continuare, relatări 
din adunările desfășurate ieri in 
în tară.

de la citeva 
Capitală Si

măsura necinstei lor
„Se știe că muncind ne cîștigăm 

in mod cinstit retribuția. Iar zil
nic, prin munca 'noastră, iese pe 
porțile întreprinderii cite o loco
motivă. spunea maistrul Florea 
Stan de la atelierul electric al sec
ției montaj locomotive. De ce să 
fim escrocați de cei care vind la 
suprapret. de acei „abonați" ai co
zilor sau parteneri ai cîrdășiilor 
cu unii vinzători, ori manipulanți 
necinstiți, din cauza cărora timpul 
nostru afectat odihnei după orele 
de program ne este dijmuit ?“ în 
același spirit și cu aceeași tărie 
și-au exprimat opiniile și au tăcut 
diverse propuneri Ion Itu, maistru, 
Constantin Țintoiu. muncitor. Va- 
sile Manea, muncitor. Teodor Co
loneta. șef echipă, Constantin Pe
tre, maistru. în mare, propunerile 
lor se pot subsuma la ceea ce 
spunea muncitorul Gheorghe Tă- 
năsescu : „Legea trebuie să fie 
neiertătoare cu cei nesăbuițî. cu 
cei care vor să ne escrocheze. Pen
tru că e un act de rea credință, 
dăunător societății, nouă tuturor, 
ceea ce fac acești indivizi".

vin la de-a gata, se Înfruptă cit 
vor, ne iau. de fapt, ceea ce ni se 
cuvine tuturor".

„Are dreptate tovarășul Radu, 
a intervenit subinginerul Ion 
Gheorghe. Toată lumea spune să fie 
pedepsiți cei ce speculează, dar nici 
militia nu-i poate prinde și trage 
la răspundere pe toti. Fiecare să 
fim un om al legii. Să se înființeze 
mai multe echipe de control obștesc 
autorizate, împuternicite să facă 
controale și să treacă la măsuri 
aspre contra celor vinovati. în acest 
fel venim in sprijinul aplicării legii, 
in sprijinul bunei aprovizionări".

„Ca să fie astimpărați hrăpă
reții trebuie să li se confiște marfa 
stocată ba de ici. ba de dincolo, 
fără nici o rușine, iar unii care

r
și-au făcut din asta o meserie să 
fie puși să muncească. Numai așa 
vor prețui cu adevărat bunurile pe 
care le creăm pentru toti. nu numai 
pentru unii. Avem, cred, tot dreptul 
să cerem acest lucru", și-a com
pletat Dumitru Girleanu tovarășii 
de muncă.

Sudorul Gheorghe Neacșu aaipre- 
ciat că o măsură cu efecte pozitive 
ar fi și aceea ca aprovizionarea cu 
produse alimentare de consum cu
rent să se facă cu precădere nu 
dimineața, cind cei mai multi din
tre oameni se află în producție, ci 
rlupă-amiaza. cind se poate observa 
și interveni direct pentru a fi puși 
la punct cei ce încearcă să cumpere 
mai mult decit le trebuie pentru un 
consum rațional.

Pentru o mai bună organizare a aprovizionării

— puncte alimentare in jurul întreprinderilor

„Litera legii-aspră și opinia publică 

intransigentă să curme din rădăcini 

buruiana lăcomiei"

Și în unitățile economice și in
stituțiile, municipiului PITEȘTI au 
avut loc. ieri, la încheierea pro
gramului de lucru, adunări în care 
oamenii muncii^ au făcut propu
neri menite să ’asigure o echitabilă 
desfacere a produselor alimentare, 
înlăturarea tendințelor de servire 
preferențială. Astfel, in secția de 
cherestea a COMBINATULUI >■ DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI, 
muncitorii Simîon Aufelian și Ion 
Vasincioiu, combătind cu tărie ac
tele de supraaproviziortare și ser
vire pe sprinceană, au propus ca 
in jurul unităților economice să 
se deschidă puncte alimentare cu 
programe riguroase, de unde să se

poată aproviziona cu ulei și zahăr 
oamenii muncii din întreprin
dere. Această măsură ar în
gusta mult posibilitatea unor indi
vizi ce nu muncesc, puși pe căpă
tuială. de a specula produsele pe 
care le acaparează din comerț, 
pentru că au timp să stea la cozi. 
Muncitorii Tudor Constantin, Gri- 
gore Moldoveanu, Ion Filip au ce
rut ca organele de ordine publică, 
împreună cu echipele de control 
obștesc să acționeze cu mai multă 
fermitate împotriva speculanților 
și acaparatorilor, să-i aducă pen
tru dreaptă judecată in fața colec
tivelor de oameni ai muncii, pen
tru a li se aplica fără nici o îngă
duință rigorile legii.

Cei care se ocupă de 
planificarea desfacerii pro
duselor — și nu numai ei 
— au putut constata că. in 
ultima vreme. cantități 
mari de produse, care, doar 
cu citeva luni in urmă, ar fi 
ajuns pentru un trimestru 
se epuizează intr-o săptă- 
mină. Magazinele alimen
tare pun zilnic in vinzare 
produse oa zahăr, ulei, 
făină și altele cu mult 
peste cantitățile obișnuite 
de consum, ceea ce ar fi 
de natură să satisfacă ce
rințele 
normale

- cute de 
pective. de 
comerciale, 
înregistrate 
anterioare. Explicația? 
Practicile unor cetățeni al 
căror egoism nu cunoaște 
margini. Sint mereu ace
iași. indivizi care si-au fă
cut o ocupație statornică 
din a bintui. ca niște păsări 
de pradă, piețele si maga
zinele. și a cumpăra cit 
mai mult, a căra neîntre
rupt in cămările proprii.

Acești oameni lacomi, 
nesățioși, cărora sacul și 
butoiul li se par unități de 
măsură prea mici pentru 
cit ar dori să acapareze, 
dereglează ritmurile si me
canismele activității co
merciale normale. întrețin 
un climat nesănătos, de 
„supraagoniseală". Ce ex
plicație valabilă pot da oa
meni ca Mușavela Ion și 
Feraru N. Ion din comuna 
Valea Mare, satul I 
ești (Argeș), care se

unei aprovizionări 
cerințe cunos- 

unitățile res- 
intreprinderile 
din vinzările 
in perioadele

teâu sub povara a nu mai 
puțin de 340 kg mălai și 
160 kg făină cumpărate din 
magazinele bucureștene ? ! 
Cite borcane de dulceață și 
cite sticle de sirop poate 
consuma familia lui Ion 
Barbu din Buftea, str. Ro
vine 5, care a depozitat la 
el acasă 100 kg de zahăr ? 
Dumitru Cumpănici și E- 
milian Nită (primul pom
pier și al doilea șeful bi
roului administrativ la în
treprinderea poligrafică din 
strada Brezoianu) s-au pre
zentat cu un tabel cu 50 de 
nume la unitatea nr. 29. de 
pe aceeași stradă, pretin- 
zind 50 de litri de ulei. De 
fapt, nimeni nu le dăduse 
acest mandat, uleiul urma 
să fie împărțit „frățește" 
intre ei doi. Au fost sur
prinși chiar în momentul 
cind descărnau sticlele di
rect din mașină, pentru că 
nu mai aveau răbdare să 
aștepte receptionarea măr
fii de către gestionară.

Faptele dovedesc că o

mare parte dintre .acești 
„agonisitori" nu sint niște 
nevinovati in care a intrat 
spaima si vor să-și adune 
provizii pentru tot restul 
vieții, ci niște afaceriști, 
care acumulează produse 
nu pentru consumul pro
priu. ci pentru speculă. 
Iată incă un exemplu. E1i- 
sabeta Oprișan, proprietara 
unei case de pe strada 
Muntele Mare 46, sectorul 4, 
și-a transformat curtea cu 
boltă de vită in circiumă 
particulară. Cit e diminea
ța de lungă, aleargă prin 
magazine, iar către prinz 
se întoarce cu sacoșele dol
dora de sticle de bere și 
vin. cu care după-amiază 
isi servește mușteriii, la 
preturi de speculă t berea, 
cumpărată cu 3.50 lei. o 
vinde
vinul, fie de 7, 
12 lei litrul, il 
de lei.

Speculanții 
societății atit
că iși exploatează concetâ-

cu 6 lei sticla, iar ' 
de 9 sau de 
vinde cu 20

aduc 
prin

daune 
faptul

tenii — lucru inadmisibil in 
societatea no‘asțrâ — cit și 
prin faptul că creează goluri 
in aprovizionare — dere
glări pe care ei înșiși le 
folosesc spre a crea o psi
hoză 
ni că 
preț
Prin ___ _____ ... ______
căpătuială atentează ia 
principiile eticii si echității 
socialiste, iar nrin fanlul că 
sustrag din circulație măr
furi de primă necesitate, oe 
care apoi le repun in vin- 
zare la prețuri mărite, sub
minează de fapt aplicarea 
politicii de creștere a nive
lului de trai, seamănă ne
încredere in posibilitățile 
societății de a satisface ne
voile de consum ale popu
lației. Pentru aceste moti
ve, putem califica aces
te fante ca antisocialiste 
si antirevoluționare, sanc
țiunile prevăzute Drin noul 
Decret al Consiliului de 
Stat fiind cit se poate de 
necesare și binevenite.

de nesiguranță priel- 
desfacerii cu suor-.- 
a mărfurilor dosite, 

nesățioasa lor poftă de 
atentează

Nămă- 
; opin-

Vînzâtorii incorecfi sînt, în fapt,
complicii elementelor speculative

si trebuie*

Lăcomia, fuga după cîș
tiguri bănești nemuncite ii 
împinge pe unii lucrători

sancționați ca atare!

Ieri. în mai multe adunări ți
nute in secțiile principale de pro
ducție ale ÎNTREPRINDERII DE 
UTILAJ CHIMIC „GRIVITA RO
ȘIE". • harnicii muncitori și specia
liști ai acestui colectiv reputat nu 
si-au dedicat timpul dezbaterii unor 
probleme specifice muncii lor. ci 
altor probleme care-i preocupă ca 
muncitori-ceiăteni ai Capitalei. 
Despre „hrăpăreți și speculanți, 
aceste omizi ale societății", despre 
unii lucrători necinstiți din comerț, 
grivitenii si-au spus cuvmtul răs
picat. cu indignare, cu minie.

La secția cazangerie, sudorul 
Eugen Bită spunea : „Trăim in
tr-o societate a dreptății și echi
tății. Noi. aici, muncim cinstit și 
ne cistigăm cinstit oiinea. De ce nu 
fac și alții la fel ? Au apărut tot 
felul de afaceriști, de șarlatani care 
cumpără, cumpără fără noimă, su- 
prastocind mărfuri de trebuință cu
rentă pe care le vind aooi la pre
turi pipărate si ne amarase viata, 
în numele dreptății si echității, 
asemenea elemente antisociale tre
buie sever pedepsite prin lege". 
„Sint lucrători din comerț -care 
s-au boierit, ne sfidează, spunea 
sudorul Gheorghe Fană. E posibil, 
asa ceva !?“. „Toți acești oameni 
necinstiți — m-am grăbit si le-am 
spus oameni — trebuie aduși aici, 
in uzină, la mina noastră, să-i ju
decăm noi. să-i învățăm noi cum 
se cistigă cinstit și ce gust bun are 
piinea cistigată prin muncă cinsti
tă", adăuga Dumitru Farcaș, șeful 
atelierului nr. 3.

Alti vorbitori, intre care cazan
giul loan Mangluțeseu, frezorul 
loan Stoian. lăcătușul Stela Croi
torii, maistrul Nicolae Foia, prin 
cuvinte aspre ,au detestat pe cei care 
batiocoresc cele mai elementare 
reguli ale bunului simt si creează 
anomalii în aprovizionarea cetățe
nilor.

„Este necesară o atitudine și o 
ripostă fermă fată de cei ce per
turbă bunul mers al activității in 
domeniul aprovizionării populației, 
susținea și Petre Tase, sudor in 
secția II mecanică. Am apelat pină 
acum destul la bunul simț. Se vede 
treaba că unii nesocotesc si chiar 
sfidează toate acestea. Pentru ase
menea hrăpăreți care cumpără cu 
nemiluita fără să se gindească la 
faptul că prin asta dereglează grav 
aprovizionarea, principiile eticii și 
echității sint. se vede treaba, vorbe 
goale. Dar aici este vorba de faptul 
că. prin astfel de practici dăună
toare, sint lezate interesele noas
tre, ale întregii societăți".

„Trebuie să recunoaștem că și 
noi avem o vină in legătură cu a- 
ceastă goană a unora după cit mai 
multe produse — spunea lăcătușul 
Marta Radu, din aceeași secție. 
Nu am făcut totul pentru a-i com
bate pe cei ce seamănă panică. Am 
trecut și mai trecem incă nepăsă
tori, zicind : nu e treaba mea să 
mă uit in sacoșa altuia. Greșeală. 
Noi muncim, ne străduim să asigu
răm societății bunuri mai multe și 
cu cheltuieli mai puține, iar alții

„Cu grija cu care 

să ne îngrijim și de
La ÎNTREPRINDEREA DE U- 

TILAJE DIN ALBA IULIA mun
citorii au criticat practicile intere
sate ale unor lucrători din comerț 
care, in cirdășie cu diverși profi
tori și indivizi tentați de cîștiguri 
nemuncite, creează goluri in apro
vizionare, sustrag produsele din 
vadul lor obișnuit pentru a le vin
de pe sub mină. „Nu putem fi 
dezinteresați de aceste aspecte — 
preciza maistrul Constantin An- 
gelescu. Ce se intimplă în comerț 
ne privește pe toți. Fondul de 
marfă face parte din avuția socie
tății. Așa cum gospodărim meta
lul. cărbunele, energia, toate mate
riile prime, și aici trebuie să fim 
deosebit de atenți, raționali. Putem 
face acest lucru. In Alba Iulia, 
organele locale au găsit o soluție 
— care se arată optimă — de des
facere a unor produse, a zahărului 
și uleiului, prin microcase de co
menzi, organizate pe lingă fiecare 
magazin alimentar. Cetățenii sînt 
liniștiți în privința aprovizionării 
cu aceste produse și s-a, închis 
orice portiță a folosirii zahărului, 
bunăoară, in fabricarea vinului și 
a țuicii". „împreună cu soția lu-

gospodărim metalul 

bunurile alimentare" 
crăm în schimbul I — a spus 
subinginerul Martin Smidt. După- 
amiază, cind ieșim după cumpără
turi, se intimplă să găsim uneori 
rafturile goale. De ce nu aveți 
cutare produs ? — întrebăm vinză- 
toarea. „Am avut dimineață" — 
ni se răspunde. Este absolut firesc, 
in interesul cumpărătorilor, ca și 
alte produse, cele lactate, de pildă, 
inclusiv untul, să se distribuie 
dirijat in tranșe, si după-amiază, 
pentru fiecare familie",

în afară de grija pentru gospo
dărirea mărfurilor și distribuirea 
lor către toți cetățenii, in limitele 
fondului existent, așa cum a reie
șit din propunerile menționate, 
unii au luat in dezbatere și feno
menul de supraaprovizionare, apă
rut din lăcomia și egoismul unor 
indivizi. „Opinia publică nu poate 
să fie îngăduitoare față de ase
menea situații, spunea muncitorul 
Zeno Mermezan. Este, totodată, fi
resc să se adopte acte normative 
care să stirpească asemenea feno
mene. Să apărăm interesele noas
tre, ale tuturor. îngăduința, falsa 
omenie in aceste cazuri nu fac alt
ceva decit să dea , apă la moară 
hrăpăreților".

Fără jenă de oprobriul public, elemente iresponsabile 
și-au dovedit rapacitatea in practicile de supraaprovi
zionare. latâ două instantanee surprinse ieri dimineață 
in București : Mușavela Ion și Feraru Ion se pregăteau 
să plece în comuna Valea Mare-Argeș cu 160 kg făină 
și 340 kg mălai (fotografia de sus), iar Preda Costel din 
Vărăști-Giurgiu cumpărase 250 kg came de pui, prin 
ușa din spate a magazinului gestionat de MarinescuV. GHEORGHEȚA, C. MORARU, D. TIRCOB, 

Gh. C1RSTEA, N. BRUJAN
din spate a magazinului gestionat de Marinescu

Stela (fotografia de jos)

din comerț la încălcarea 
regulilor de bază ale pro
fesiei lor. Opiniei publice 
i-au devenit cunoscute nu
meroase cazuri — din altele 
și mai numeroase incă 
nedepistate pină acum — 
ale unor indivizi 
tixiseră casa cu 
sticle de ulei, sute 
grame de zahăr, . 
pune întrebarea: turn le-au 
putut aduna? Dacă au stat 
de zeci și zeci de ori la 
rind. vinzătorul nu i-a re
cunoscut, nu s-a sesizat ? 
Ori, dimpotrivă, au adunat 
stocurile tocmai 
s-au cunoscut, și 
cu unii lucrători 
țului ?! Pentru 
zarea" de asemenea stocuri 
nu este posibilă decit nrin 
practicarea favoritismului, 
vinzarea preferențială, „ac
tivitatea ne la usa din 
te" 
ra orelor programului.

Citeodată, elemente 
noscute ca dubioase 
oploșesc pe lingă de„. 
și magazine, tolerate 
conducerile unităților 
merciale. Zilele trecute, un 
asemenea individ — Rugină 
Ion — cu antecedente pe
nale și cu un hou dosar in 
curs de cercetare, a fost sur
prins de miliția economică 
in plină „activitate" la uni
tatea alimentară din strada 
Inișor nr. 8, sectorul 4. Re
cepționase o mașină cu sti
cle de ulei de floarea-soa- 
relui și 40 de saci cu mălai, 
marfă 
afara 
clienți 
me se 
zind despre ce este vorba, 
au demarat in viteză, dar in 
două dintre mașini s-a pu
tut arunca o privire. în ma
șina nr. 5-B-7285, proprie
tatea lui Moise Munteanut

care-și 
zeci de 

de kilo-
Or. se

pentru că 
încă bine, 
ai comer- 
că „reali-

sna- 
a prăvăliei sau in afa-

cu- 
se 

fepozite 
de 

co-

pe care o servea, in 
programului, unor 

ale căror autoturis- 
aflau afară. Unii, vă-

din bd. Marelui Stadion 4, 
bloc 2, se aflau pe banche
ta din spate 15 litri de ulei 
iar in portbagaj un .sac cu 
30 kg de zahăr; Dumitru 
Lăutărescu din București, 
str. Sinedrului 23, pusese 
pe bancheta din fată un sac 
cu mălai și in portbagaj 
incă doi saci.

^ixejșțe. asemenea acte de 
complicitate directă cu spe
culanții nu sint săvirșite in 
mod dezinteresat, lucrătorii 
incorecti primindu-și „par
tea" din ciștigul ilicit. Fată 
de „cifra lor de afaceri" 
asemenea elemente nu se 
lasă descurajate de perspec
tiva unei amenzi sau a 
unei sancțiuni mai mult 
morale. Faptele demonstrea
ză că este nevoie de pe
depse mult mai drastice, 
mai severe. Vinovății de 
perturbarea comerțului nor
mal trebuie să simtă din 
plin asprimea justiției, ca
racterul implacabil al le
gii. incit aceste apucături 
să fie efectiv stirpite. Să 
înțeleagă, ei și alții ca ei, că 
orice abatere de la lege, de 
la normele eticii și echității 
socialiste, nu poate fi si nu 
va mai fi tolerată, ci iși va 
primi replica fermă cdveni- 
tă. Societatea noastră nu 
poate ingădui ca atmosfera 
sănătoasă, de muncă cinsti
tă. de eforturi constructive 
pentru indeplinirea marilor 
obiective ale propășirii pa®, 
triei și prosperității poporu
lui să fie tulburate de ele
mentele speculative. Fap
tele lor sint străine socie
tății noastre, consecințele 
lor sint antisocialiste. Pe 
bună dreptate sancționate 
sever nrin prevederile De
cretului Consiliului de Stat.

Rodica ȘERBAN

Dreptul la aprovizionarea cu 
lapte, carne, ouă, legume, fructe 
și alte produse alimentare, prin 
magazinele și unitățile comer
ciale de la orașe, îl au cetățenii 
care trăiesc și muncesc în orașe 
și centre muncitorești. Organiza
țiile comerciale trebuie să orga
nizeze în acest spirit repartizarea 
fondului de marfă, urmărind să 
fie îndreptat cu prioritate în 
aceste localități.

Cetățenii care locuiesc ia sate 
sînt obligați, în conformitate cu 
iegea, să-și producă necesarul 
de carne, ouă, lapte, fructe și 
alte produse agroalimentare.

Era foarte necesară 
o reglementare 
juridică fermă

Afacerismul pe seama alimentației oa
menilor este, neîndoielnic, una din cele 
mai odioase forme de profit. Bineînțe
les, orice formă de ciștig ilicit este imo
rală, străină cu desăvirșire principiilor 
eticii si echității socialiste, modului de 
gindire și de comportare al membrilor so
cietății noastre. Dar, cu deosebire, este re
voltător. scandalos și trezește o indignare 
sporită ciștigul pe seama nevoilor de hra
nă, deci prin „rupere de la gura altuia".

In mod firesc, activitățile speculative, 
ciștigurile din practici afaceriste sint in
terzise de lege și sancționate ca atare. Toc
mai de aceea, ca jurist, ca practician al 
aplicării legii, mă întrebam pentru ce 
tocmai manifestările de speculă pe seama 
hranei altora s-au „strecurat" pină acum 
fără a avea un antidot legal zdrobitor ? ! 
Era. desigur, o lacună care se făcea ne
mijlocit și acut simțită prin consecințele 
negative in viată, pentru că speculanții 
piefei profitau tocmai de lipsa unor mă
suri juridice ferme, răspicate, energice.

Cu cit se vor aplica mai riguros preve
derile notilui Decret al Consiliului de Stat, 
al cărui conținut l-am ascultat, cu multă 
satisfacție, aseară, in transrpisia posturi
lor de radio și televiziune, cu atit se va 
răspunde mai prompt unei cerințe sociale.

Nicolae LAZARESCU 
președintele secției I penale 
a Tribunalului municipiului București

Ce s-a sustras 
de la societate - 
redat societății!

Am fost martor la citeva situații în care 
unii cetățeni cumpărau mărfuri alimen
tare peste limitele firești de consum. 
Cumpărau ulei, zahăr, făină, mălai, cafea, 
burdușindu-și propriile cămări, neintere- 
sindu-i dacă in felul acesta concetățenii 
lor, colegii de muncă sau vecinii mai gă
sesc cele necesare. E adevărat, respectivii 
procurau mărfurile cu bani, dar gestul lor 
de sustragere a produselor din rația celor
lalți poate fi asemuit cu un furt. Prin 
atitudinea egoistă — „să aibă ei, nu-i in
teresează ce se intimplă cu ceilalți" — 
hrăpăreții lovesc de fapt in bunul mers 
al societății, în interesele fiecărei familii,

De aceea am luat cunoștință cu deose
bită satisfacție de prevederile Decretului 
Consiliului de Stat privind măsuri pen
tru prevenirea și combaterea unor fapte 
care afectează buna aprovizionare a popu
lației. Sint cit se poate de binevenite 
atit pedepsirea faptelor de speculă sau de 
stocare a alimentelor, cit și confiscarea 
produselor. Oamenii ogoarelor, țăranii, 
mecanizatorii, lucrătorii din comerț, din 
transporturi nu muncesc pentru satisfa
cerea poftelor hrăpărețe ale citorva indi
vizi tentați să se supraaprovizioneze, să 
facă speculă cu alimentele. Ce s-a sustras 
de la societate să fie redat societății.

Anton DOBRIN
maistru la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie"

Practici care 
iși merită denumirea 

de antisociale
Luind cunoștință de adoptarea Decre

tului Consiliului de Stat privind măsuri 
pentru prevenirea și combaterea unor 
fapte care afectează buna aprovizionare 
a populației, cu convingerea că s-a înfăp
tuit un act necesar de întărire a echității 
sociale, am reflectat totodată la caracterul 
real al faptelor incriminate. Da, așa cum 
s-a spus, este vorba, fără nici o exage
rare, de fapte antisociale, speculative -- 
practici contrarevoluționare.

Să ne gindim : este o realitate că acei 
ce practică specula, suprastocarea lovesc 
In interesele societății, în munca revolu
ționară a noastră, a tuturor. Avem o eco
nomie planificată, in care e stabilit, cu 
cit mai multă grijă, ce și cum să se pro
ducă, cit să se desfacă. Or, cind unul 
sau altul acaparează cu lăcomie, peste ne
voile familiei, cantități înzecite sau chiar 
însutite de mărfuri față de cerințele nor
male, raționale, atunci, firește, se 
produc dereglări în funcționarea în
tregului mecanism al aprovizionării.

Creind piedici bunului mers al econo
miei, practicile suprastocării și supraapro- 
vizionării devin acte care lovesc in munca 
de construcție socialistă, in activitatea 
revoluționară a oamenilor muncii.
Inq. Doina ANDONE 
secretar adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea textilă „Dacia" 
din Capitală

Consiliile populare să aplice 
ferm prevederile legii și să asi
gure ca cetățenii din jurul Capi
talei și al celorlalte orașe să 
crească animale, păsări, să cul
tive legume etc., pentru consu
mul propriu și pentru a pune la 
dispoziția pieței cantități cît mai 
mari de produse agroalimentare.

Pentru cetățenii de la sate, za
hărul și uleiul să se distribuie 
prin magazinele sătești, în con
formitate cu reglementările sta
bilite de consiliile populare.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru

in unități agricole din județul Călărași
(Urmare din pag. I)
organelor locale de partid și de stat, 
specialiști din institute de cercetări și 
proiectări.

Un mare număr de mecanizatori 
aflați pe cîmp la muncile agricole 
au venit să salute prezenta in mijlo
cul lor a conducătorului partidului și 
statului, să-și exprime stima și re
cunoștința pentru atenția și grija 
permanentă ce le manifestă fată de 
dezvoltarea continuă a agriculturii, 
pentru înflorirea patriei, pentru creș
terea bunăstării întregului popor.

S-a raportat secretarului genera? 
al partidului modul cum s-au înfăp
tuit indicațiile date cu prilejul altor 
vizite de lucru, precum și cu ocazia 
întîlnirilor repetate cu specialiști din 
cercetare și proiectare și din între
prinderile construcției de mașini 
agricole, modul in care au fost re
zolvate sarcinile privind realizarea 
unor combine multifuncționale, ca
pabile să realizeze intregul complex 
de lucrări de recoltare integrală a 
porumbului, să sporească productivi
tatea muncii și să reducă cheltuielile 
de recoltare.

în lanurile de porumb ale între
prinderii agricole de stat Dragalina 
se prezintă variantele unor combine 
universale autopropulsate, pe opt 
rînduri. ce sînt în curs de perfecțio
nare și modernizare la indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ve
derea introducerii lor în fabricație de 
serie, pentru sporirea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii. Ele au fost 
realizate prin dezvoltarea și perfec
ționarea actualei combine de recol
tat porumb pe patru rînduri. aflată 
deja în fabricație de serie la între
prinderea „Semănătoarea1* din Ca
pitală.

Urmărindu-se la lucru fiecare din 
noile combine prezentate, se dau ex
plicații în legătură eu randamentele 
lor, cu caracteristicile tehnico-econo- 
mice de funcționare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa
minat cu deosebită atenție noile ti
puri de combine prezentate. Secreta
rul general al partidului a apreciat 
eforturile specialiștilor, ale tuturor 
lucrătorilor din sectoarele de concep
ție și producție consacrate perfecțio
nării acestor utilaje, dar a considerat 
că mai există incă posibilități de îm
bunătățire constructivă a acestor ma
șini. în acest sens, a cerut specialiș
tilor să acționeze cit mai operativ 
pentru perfecționarea în continuarea 
mașinilor agricole, pentru sporirea 
randamentului noilor combine șl re
ducerea greutății lor, prin reproiec- 
tarea unor subansamble din compo
nența acestora, să echipeze fiecare 
tip de combină cu motoare de pu
tere corespunzătoare lucrărilor pe 
care le execută.

Discutînd cu mecanizatorii prezenți 
,1a fata locului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de condițiile 
lor de muncă și de viată. în mod deo
sebit, secretarul general al partidului 
a cerut explicații asupra modului cum 
se aplică acordul global in I.A.S.. Dra
galina. Constatind că acest sistem de 
remunerare a mecanizatorilor în 
funcție de rezultatele lor în muncă nu 
se aplică în cele mai bune condiții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare să ia măsuri corespunză
toare în acest sens, să se aibă in ve
dere permanentizarea formațiunilor 
de lucru ale mecanizatorilor pe fer
mele de producție, astfel încît aces
tea să lucreze cit mai bine terenurile 
de care răspund, să fie cointeresate 
in obținerea unor producții superioa
re și în felul acesta în obținerea unor 
cîștiguri mai mari, potrivit principiu
lui acordului global. în acest sens, 
s-a precizat că și șeful de fermă ar 
trebui inclus in sistemul acordului 
global, pentru ca astfel să fie mai 
cointeresat în bunul mers al întregii 
activități.

Cadrele de conducere din minister, 
specialiștii prezenți au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor 
acționa in continuare cu maximă ope
rativitate pentru concretizarea indi
cațiilor date.

Dialogul de lucru purtat de secre
tarul general al partidului cu oamenii 
muncii și specialiștii din agricultură, 
cu cadrele din cercetarea agricolă a 
continuat pe terenurile Stațiunii 
experimentale pentru cul
turi irigate Mărculești, ju* 
dețul Călărași.

Vizita a prilejuit analiza modului 
în care se înfăptuiesc sarcinile pri
vind creșterea suprafețelor irigate, 
exploatarea corespunzătoare a aces
tora, introducerea mecanizării și au
tomatizării în aplicarea udărilor, 
creșterea eficientei economice a uni
tăților agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze, pe o solă a 
stațiunii, noile instalații de mecani
zare și automatizare a aplicării udă
rilor, modul cum se aplică indicațiile 
și recomandările secretarului general 
al partidului privind îmbunătățirea 
mecanizării lucrărilor agricole de pe 
terenurile cu amenajări de irigații, 
folosirea intensivă a suprafețelor res
pective, respectarea in totalitate a 
tehnologiilor și normelor tehnice sta
bilite pe asemenea terenuri, în ve
derea creșterii producției agricole. 
S-a prezentat. în sistemul de irigații 
Pietroiu—Ștefan cel Mare, o insta
lație de aspersiune autodeplasabilă 
pentru plante cu talie joasă. 
Se subliniază că. față de vechea for
mă. noua instalație poate fi folosită 
la udarea unei suprafețe de circa 20 
de hectare, utilizarea mecanismului 
hidraulic în mișcare reducind numă
rul de muncitori care o deservesc. 
Secretarul general al partidului a a- 
preciat performantele acestei insta
lații și a recomandat specialiștilor să 
studieze în continuare posibilitățile

La întreprinderea agricolă de stat Dragalina

în mijlocul oamenilor muncii de la Stațiunea experimentală pentru culturi irigate Mărculești

pentru folosirea ei și în legumicultu
ra și pe suprafețele ocupate cu plan
te de talie înaltă. A fost urmărită la 
luoru, în continuare, instalația de as
persiune cu pivot central, care poate 
realiza în 11 zile irigarea unei su
prafețe de 53 de hectare. Noua insta
lație poate fi folosită pentru toate 
culturile, indiferent de talia acestora.

Secretarul general al partidului s-a 
îndreptat apoi spre o parcelă din a- 
propiere, unde mecanizatorii adunau 
după culesul porumbului resturile 
vegetale, efectuau arăturile de toam
nă. S-au studiat adincimea arăturii, 
calitatea lucrărilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat specialiști
lor să urmărească ca peste tot arătu
rile de toamnă să se execute la adîn- 
cime mai mare, corespunzător ce
rințelor solului. A fost făcută reco
mandarea ca toate cadrele de condu
cere, ceilalți specialiști, mecanizatorii 
să manifeste o preocupare continuă 
pentru calitatea lucrărilor agricole, 
să exercite un control permanent al 
acestora, să aibă asupra lor instru
mente simple necesare măsurării o- 
perative a adîncimii brazdei. Referi
tor la stringerea și depozitarea res
turilor furajere, secretarul general al 
partidului a indicat cadrelor de con
ducere din ministerul de resort să ia 
măsurile ce se impun pentru depozi
tarea cantităților strînse de paie și 
coceni de porumb în locuri special 

amenajate lingă căile de acces. 
Astfel, se vor reduce cheltuielile de 
transport, iar autocamioanele, remor
cile pot fi folosite în aceste zile de 
vîrf ale campaniei agricole de toamnă 
la transportul recoltei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze o altă solă, unde 
sînt în stare de funcționare instalații 
de udare de mare capacitate, racor
date la rețeaua de alimentare cu apă 
a sistemului. Nicolae Mantz, secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, a înfățișat to
varășului Nicolae Ceaușescu perfor
manțele tehnice ale instalațiilor de 
udare prin aspersiune, principalii in
dicatori economici ai acestora, modul 
de echipare a amenajărilor de iriga
ții prin aspersiune în sisteme mari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut specialiștilor din domeniul iriga
țiilor. cadrelor de conducere din mi
nisterul de resort să calculeze efici
ența instalațiilor propuse pe ansam
blul amenajărilor, inclusiv extinderea 
suprafețelor irigate prin brazde, pre
cum și echipamentele necesare aces
tei metode, care se poate aplica în 
condițiile unor cheltuieli reduse.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconjurat de me
canizatorii, de ceilalți lucrători din 
stațiunea de cercetare Mărculești a- 
flați la lucru în imediata apropiere. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înce

put să discute cu cei prezenți. intere- 
sîndu-se de mersul lucrărilor agrico
le, de felul cum este organizată ac
tivitatea, de ciștigurile realizate din 
muncă. Ei informează că se lucrează 
în acord global, retribuția fiind în 
funcție de producțiile realizate la u- 
nitatea de suprafață. Se menționează 
că an de an ciștigurile lor au crescut 
în raport cu sporirea recoltelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut specialiștilor, cadrelor de condu
cere să urmărească modul de aplica
re a acordului 'global în toate unită
țile agricole și a cerut, totodată, ca 
meoanizatorii să fie repartizați pe a- 
celeași suprafețe de lucru pe o peri
oadă mai îndelungată, de cel puțin 
cinci ani. pentru a întări răspunderea 
față de calitatea lucrărilor, de la pre
gătirea terenului și semănat pînă la 
recoltat, iar cîștigul lor să fie în ra
port cu producțiile realizate de pe 
fiecare hectar cultivat.

Prin problematica abordată, vizita 
a prilejuit noi indicații ale secreta
rului general al partidului în direcția 
orientării specialiștilor din agricul
tură si construcția de mașini agrico
le pentru realizarea unor utilaje de 
mare randament, care să ducă în 
continuare la extinderea mecanizării 
lucrărilor agricole si în felul acesta 
să. se asigure creșterea producțiilor, 
ridicarea permanentă a eficientei e- 
conomice din această ramură de bază 
a economiei naționale.

NOILE FABRICI DE ZAHAR POT Șl TREBUIE 
SĂ PRODUCĂ MAI REPEDE!

O știre pr,imită recent la redacție anunță o realizare 
deosebită a unui puternic colectiv de oameni ai muncii 
din industria noastră constructoare de mașini. întreprin
derea „Independența" din Sibiu a produs și livrat, cu 3 
pină la 6 luni in avans lață de termenele contractuale, 
peste 360 tone de utilaje tehnologice destinate noilor fa
brici de zahăr de la Zimnicea, Calafat și Arad. Printre 
echipamentele livrate se numără instalațiile de difuzie, 
evaporatoare-gigant de 850. 1 200 si 3 100 mp, aparate va- 
cuumatice și altele. Și incă o precizare : prin aplicarea 
unei tehnologii originale, ciclul de fabricație la insta
lația de difuzie RT 4, asimilată pentru prima oară in 
țară, a fost redus cu mai mult de jumătate, compa
rativ cu durata prevăzută.

Este, în efortul acestor constructori de utilaje, un 
mod muncitoresc de a răspunde cu promptitudine unei 
cerințe economice majore, recunoaștem atitudinea plină 
de responsabilitate și solicitudine manifestată de co
muniști, de muncitorii și specialiștii din această impor
tantă unitate, forța de mobilizare și capacitatea de 
acțiune a acestui colectiv atunci cînd este vorba de 
interese majore ale economiei naționale.

De fapt, cum se știe, patru fabrici de zahăr aliate 
in construcție la lanca, Zimnicea, Calafat și Arad —

cu o capacitate de prelucrare de 4 000 tone de sfeclă 
în 24 de ore fiecare — se află, incepînd cu toamna 
anului trecut, in atenția ministerelor de resort, a pro- 
iectanților, constructorilor, montorilor, furnizorilor de 
utilaje și de materiale, care s-au angajat să le reali
zeze și să le pună in funcțiune in acest an.

Este adevărat : timpul afectat executării unor mari 
volume de lucrări de construcții și montaje pe cele 
patru șantiere a fost scurt. Pînă in momentul de față, 
nici una din aceste fabrici de zahăr n-a început incă 
să producă. Dar pe fiecare șantier în parte s-a acțio
nat — in anumite perioade — cu maximă intensitate, 
au fost atinse ritmuri superioare de execuție. în alte 
perioade insă, eforturile depuse au fost grevate de 
insuficienta colaborare între factorii angajați în rea
lizarea noilor fabrici de zahăr, de întîrzierea cu care 
aceștia au dus la îndeplinire propriile obligații și anga
jamente asumate.

Acestea sînt motivele. pentru care reporterii și co
respondenții noștri au revenit pe șantiere căutînd să 
afle care este stadiul la zi al lucrărilor, ce probleme 
mai trebuie rezolvate, ce măsuri s-au luat în vederea 
accelerării lucrărilor. Iată relatările lor.

PE ȘANTIERUL DIN IANCA

„In trei zile am putea începe producția..."
Fabrica din lanca, județul Brăila, 

este pe punctul de a intra in 
funcțiune. Aceasta este, în unani
mitate, părerea beneficiarului, con
structorilor și montorilor. Dealt
fel, o rapidă trecere in revistă a 
stadiului în care se află această 
investiție vine să confirme acest 
punct de vedere. Despre ce e 
vorba :

Constructorii și montorii. 
își vor încheia practic misiunea 
pe șantier pe data de 15 octombrie. 
Intr-adevăr, lucrările încredințate 
lor au fost aproape în întregime 
realizate. La gospodăria de sfeclă 
lucrările sînt terminate, utilajele 
probate și verificate la rodajul 
mecanic. De asemenea, s-a reali
zat și proba tehnologică cu sfeclă. 
Cele peste 1 000 de tone de utilaje 
ale instalației de descărcare-trans- 
port-spălare și tăiere au fost supu
se probelor pină la stadiul de 
tăiței. Gospodăria de apă — un 
alt obiectiv important — a fost 
pusă in funcțiune la capacitate. 
După rezolvarea problemelor pri
vind apa industrială și cea .tratată 
pentru abur, joi 8 octombrie a fost 
realizat și racordul la apa pota
bilă. Hala de fabricație se prezin
tă, la rîndul ei, bine : au fost pro
bate toate utilajele, recipientele 
puse sub presiune. Beneficiarul, 
după efectuarea unor prerecepții, 
se declară satisfăcut de rezultate. 
Pînă la 12 octombrie se vor în
cheia reglările la ultimele centri
fuge de zahăr. Concomitent, se lu
crează la finalizări de operații în 
secția de eondiționare-ambalare 
zahăr. E vorba de verificări ale 
instalației electrice de forță și co
mandă. zugrăveli, vopsitorii, care 
vor dură pînă la 15 octombrie.

Furnizorii de utilaje. To‘ 
varășul Valeriu Zugravu, directo
rul unității, ne spune textual : „în 
trei zile am putea produce zahăr, 
dacă n-am intimpina o serie de 
greutăți cu centrala termică. Aici 
se va produce aburul necesar pro
ducției, mai intîi prin încălzire cu 
combustibil lichid, iar apoi pe baza 
tehnologiei adoptate cu cărbune. 
Pentru producerea aburului pe 
bază de cărbune însă vor fi folo
site două concasoare. De primit

PE ȘANTIERUL DIN ARAD

Sînt așteptate ultimele utilaje
Constructorii. In prima săp' 

tămină din luna octombrie au exe
cutat ultimele trei celule din cele 
11 de la silozurile de suprafață 
destinate adăpostirii sfeclei de za
hăr. canalele de plutire, ca și echi
parea cu pompe a stației de nămol.

— Din punctul nostru de vedere, 
lucrările mari, dintre acestea făcînd 
parte cele două decantoare și stația 
de pompe pentru ridicarea sfeclei 
de zahăr, vor fi încheiate pînă la 
sfîrșitul lunii viitoare, ne-a preci
zat inginerul Dimitrie Cinah, direc
torul grupului de șantiere Arad al 
Trustului de construcții industriale 
din Timișoara. Vor mai rămîne de 
soluționat, pentru perioada de iar
nă. problemele de igienizare a plat
formei și execuția liniei de trans
port interior de cale ferată.

Montorii Trustul de montaj 
utilaj chimic București a montat, 
de la 1 septembrie și pînă în pre
zent, peste 3 000 tone de utilaje, lu
crări în majoritatea lor cu un ridicat 
grad de complexitate și dificultate. 
Acum se lucrează cu efective spo
rite și in schimburi prelungite la 
montarea ultimelor 6 tronsoane din 
cele 12 ale difuzorului RT-4 și la 
terminarea acoperirii halei mari. în 
stoc mai există circa 670 tone uti
laje — două cuptoare de var, re
zervoarele de purificare, uscătoare- 
le de zahăr și altele — ce urmează 
să fie montate pînă la sfîrșitul lu
nii noiembrie.

CONSTRUCTORII RAPORTEAZĂ
La Slatina, cu 100 de zile înainte 

de termen, a fost pusă in funcțiune 
o modernă intreprindere de piese 
turnate din aluminiu și pistoane 
auto. Pentru inceput, aici se reali
zează piese t turnate din aluminiu 
destinate echipării motoarelor auto
turismelor de teren „ARO“, urmînd 
ca în a doua jumătate a acestei 
luni să fie introduse în fabricație 
și reperele necesare întreprinderii 
de autocamioane din Brașov, iar 
pină la finele anului să atingă ca
pacitatea anuală de 5 000 tone pre
văzută pentru dYima etapă și să 
producă o serie de piese din com
ponenta automobilelor „OLTCIT".

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Piatra Neamț a fost 
pusă în funcțiune o nouă fabrică de 

le-am primit, însă la unul motorul 
este defect, iar la cel de-al doilea, 
la probele de rodaj din 7 octom
brie, efectuate în prezența delega
tului din întreprinderea furnizoa
re, motorul s-a ars. Așadar, aștep
tăm :

• două motoare de tipul M.I.B.- 
2-315M de la „Electroputere“-Cra- 
iova, întreprinderea de motoare 
electrice Filiași. Acestea pot și tre
buie să ne fie trimise urgent, de
oarece se află in producția de se
rie a unității din Filiași ;

• mai trebuie livrate două re- 
ductoare de tip 3 C.H. de la „Unio" 
Satu Mare ;

• sînt necesare și acționările de 
la instalația de alimentare cu căr
bune — furnizor întreprinderea 
„Vulcan" București prin C.I.C.M.

încă in cursul zilei de ieri, răspunsuri 

favorabile din partea furnizorilor
La Întreprinderea „Unio” 

din Satu Mare
Vasile Filip, director comercial : 

„Chiar în cursul zilei de ieri de la 
secția noastră din orașul Cărei, 
unde au fost realizate reductoarele 
pentru fabrioa din lanca, a fost li
vrat cu avizul de expediție nr. 41 783 
ultimul reductor. Tot ieri, spre a- 
ceastă unitate economică au plecat 
și doi muncitori pentru a ajuta la 
montarea neîntirziată a acestui sub- 
ansamblu. Precizez că realizarea 
utilajelor necesare noilor fabrici'de 
zahăr a constituit pentru colecti
vul nostru o prioritate absolută in 
acest an. Ca urmare a măsurilor 
luate în întreprindere, pentru fa
bricile de zahăr de la Zimnicea și 
Calafat utilajele au fost livrate a- 
proape în întregime, iar pînă la 
sfîrșitul acestei luni urmează să ex
pediem în totalitate și utilajele 
pentru fabrica de la Arad".

La întreprinderea 
„Vulcan” — București

Constantin Obreja, director de 
producție : „Realizarea si livrarea

Furnizorii de utilaje. După 
părerea reprezentantului beneficia
rului, ing. loan Stanciu, greutățile 
cele mai mari au fost provocate pe 
șantier de livrarea neritmică și cu 
întîrziere a utilajelor contractate.

— Ca urmare a intervențiilor re
petate ale beneficiarului și a sem
nalelor „Scînteii", situația s-a îm
bunătățit radical în perioada urmă
toare. Astfel, în lunile august și 
septembrie s-au livrat peste 2 300 
tone de utilaje, constructorul și mon- 
torul făcînd față cu succes acestor 
sarcini sporite. Din păcate însă, și 
acum, mai există furnizori ce nu 
și-au onorat obligațiile contractua
le. E vorba de întreprinderea de 
utilaj tehnologic din Buzău, restan
tă cu două filtre cu vid și patru 
reductoare pentru difuzorul RT-4 ; 
Secția de confecții și construcții me
talice din Curtea de Argeș, datoare 
cu mantalele pentru cuptoarele de 
var ; întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje chimice din Satu 

Aceasta este situația pe șantierele fabricilor de zahăr din lanca și 
Arad. Așa cum limpede se desprinde, există condiții ca toate proble
mele aflate în suspensie să fie soluționate neintirziat. Dovada : răspun
surile primite ieri din partea furnizorilor. Credem că nu mai sint nece
sare alte argumente privind importanța deosebită a finalizării grabnice 
a acestor investiții pentru economia națională și buna aprovizionare a 
populației, lată de ce nici un- efort nu poate fi considerat prea mare 
din partea constructorilor, beneficiarilor și furnizorilor de utilaje. Vom 
reveni în numerele viitoare cu relatări de pe celelalte două șantiere - din 
Calafat și Zimnicea - precum și cu alte răspunsuri ale furnizorilor de 
ut.laje.

mobilă, care va folosi ca materie 
primă produsele instalației de pa
nouri cașerate cu folie — materiale 
cu caracteristici tehnice și estetice 
deosebite ce înlocuiesc furnirele.

Pe platforma siderurgică gălățea- 
nă — la fabrica de oxigen nr. 2 — 
au început probele în vederea pu
nerii în funcțiune a instalației de 
purificare a argonului. Constructo
rul instalației este colectivul șan
tierului nr. 61 al întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați. In prezent, in cadrul Oțelă- 
riei 3 se finalizează lucrările Ia 
cel de-al treilea convertizor. Lucră
rile se desfășoară in flux continuu, 
atit la turnări de betoane, la stația 
de primire a varului, precum și la 

Grupaj realizat de C. ANTONESCU, I. ȘTEFAN, C. IFR1M și M. DORGOȘAN y
__________________________________________________ _ _________/

Bistrița. De la aceeași întreprin
dere sint așteptate completările la 
aparatura electrică, .restante la 
livrare.

Față de miile de tone de insta
lații, unele deosebit de complicate, 
care au fost produse și livrate 
pină acum, ceea ce se așteaptă in 
prezent la lanca constituie niște... 
amănunte. Și totuși fără ele fa
brica nu poate produce.

Este cit se poate de clar că fur
nizorii amintiți trebuie să livreze 
utilajele și aparatura respectivă in 
următoarele 2—3 zile. Aceasta este 
condiția primordială pentru ca in 
alte cîteva zile — așa cum spunea 
cu toată convingerea tovarășul 
director Zugravu — să putem con
semna premiera industrială mult 
așteptată de la lanca.

utilajelor pentru noua fabrică de za
hăr de la lanca sint urmărite în 
mod special. în ceea ce privește 
grupurile de acționări pentru insta
lația de alimentare cu cărbune ne
cesare pe acest șantier, precizăm că 
acestea s-au expediat cu avizul de 
expediție nr. 40 776/6, la 27 septem
brie. Credem că au ajuns deja pe 
șantier".

La Întreprinderea 
„Electroputere” Craiova
Paul Popescu, directorul comer

cial al centralei industriale : „Am 
fost și sintem receptivi la solicită
rile tovarășilor de pe șantierul noii 
fabrici de zahăr de la lanca. In le
gătură cu cele două motoare, este 
însă nevoie ca beneficiarul să ia le
gătura directă cu unitatea noastră 
din Filiași, să precizeze clar carac
teristicile motoarelor în cauză, res
pectiv puterea, funcția si tensiunea 
acestora, pentru a putea fi clarifi
cate și rezolvate neîntîrziat toate 
problemele".

Mare, restantă cu două transpor
toare cu plăci : întreprinderea 
„Aversa" București cu trei pompe 
cu vid. Ce greutăți provoacă neli- 
vrarea la termen a utilajelor se 
poate vedea dintr-un singur exem
plu : și constructorul și montorul 
intenționează să realizeze închide
rea laterală a halei mari cit mai 
grabnic, ținînd seama de apropierea 
sezonului rece, pentru a crea 
condiții de lucru in interior, la a- 
dăpost de frig și intemperii. Din 
păcate insă, această lucrare, ce pu
tea fi terminată încă de acum o 
lună, este in „suspensie", in aștep
tarea filtrelor cu vid. Furnizorul : 
întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău.

Pe șantier a fost întocmit un 
program detaliat de măsuri privind 
terminarea, pînă la sfîrșitul anului, 
a ultimelor lucrări de construcții 
și montaj, executarea probelor me
canice. ca și punerea în funcțiune 
a noii fabrici de zahăr din Arad. 
Termenul preconizat : trimestrul II 
al anului viitor.

instalația de desprăfuire. la insta
lațiile de la hotă și cazane.

Aproape 400 de familii de oameni 
ai muncii s-au mutat recent in lo
cuințe noi la Timișoara, Lugoj și 
în alte localități din județul Timiș. 
Acestea se adaugă altor 3 000 de 
apartamente, 756 de garsoniere și 
756 de noi locuri in cămine de ne- 
familiști date in folosință de la în
ceputul anului și pînă acum. în 
același timp, au fost construite sau 
amenajate noi magazine comerciale 
și unități pentru prestări de servi
cii. însumînd mai mult de 3 000 mp 
suprafață utilă, majoritatea ampla
sate la parterul noilor blocuri de 
locuințe.
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RECOLTAREA PRODUSELOR Tinerețea unui cenaclu
AGRICOLE ALE TOAMNEI - 

în ritm mai susținut, fără pierderi, cu toate 
mijloacele, cu toate forțele satelor

BRĂILA: Viteza de transport a 
crescut, dar nu la nivelul posibilităților

în județul Brăila, porumbul ocu
pă 118 365 hectare. Recoltarea se 
desfășoară intens. Dar transportul 
nu este corelat cu culesul. Sint 
incă mari cantități de porumb re
coltate și rămase in cimp. Luni, 5 
octombrie, de pildă, fuseseră 
transportate 4 478 tone și se mai 
aflau in cimp 42 268 tone. Datorită 
unor măsuri energice intreprinse 
de comandamentul județean pen
tru agricultură, după două zile, la 
7 octombrie, s-a transportat aproa
pe dublu, cantitatea de porumb 
din cimp scăzind simțitor. Faptul 
este cu atit mai demn de relevat 
cu cît și ritmul de recoltare a 
crescut simțitor.

Sint rezultate bune, dar ele nu 
sint la nivelul potențialului de lu
cru de care dispune județul Brăila. 
Iată cum se desfășoară lucrările 
în două unități vecine, cu condiții 
asemănătoare : cooperativele agri
cole Chiscani și Tichilești. în pri
ma unitate, din suprafața cultiva
tă — 521 de hectare — recolta a 
fost culeasă de pe 490 hectare ; 
producția strînsă — 3 960 tone, din 
care s-au transportat 3 960 tone. 
„Secretul" se numește hărnicie, 
spirit gospodăresc. organizare 
exemplară. Citeva argumente : o 
treime din producție a fost trans
portată concomitent cu recoltarea, 
cu cele peste 60 de atelaje ale 
cooperativei și sătenilor. O verita
bilă coloană hipo care, zilnic, 
parcurge drumul intre solele uni
tății și baza de recepție. Să mai 
adăugăm și faptul că alte 6 ma
șini și 8 remorci ale cooperativei, 
precum și cele 5 mașini ale I.T.A. 
Brăila realizează cite 4—5 drumuri 
pe zi.

La mică distanță încep solele 
cooperativei agricole din Tichilești. 
Peisajul e altul. Cimpul este pre
sărat cu grămezi de porumb, care, 
după cum ne informează vicepre
ședintele consiliului popular. loan 
Niță. însumează 575 tone. Lipsesc 
cumva mijloacele de transport ? 
Nicidecum. Capacitatea auto la un 
singur drum este de 150 tone, iar 
cea a atelajelor — de 60 tone. 
Dacă s-ar face 4 drumuri pe zi. 
atit cit este stabilit, «tocul ar fi 
epuizat in mai puțin de două zile, 
odată cu cantitățile recoltate in 
acest timp. Dar la Tichilești căru
țele nu Sint folosite decit cu totul 
izolat la transportul porumbului. 
Ele sint tjWutd in' cimp. pe întregul 
parcurs al zilei, lingă echipele de 
încărcători. Porumb cules și ne
transportat există și in alte coope
rative agricole : Roșiori — 500 
tone. Tătaru — 300 tone, Colțea — 
250 tone, toate din consiliul agro
industrial Dudești. Tot aici, o si

tuație de neadmis. Timp de două 
zile, cinci mașini au fost trimise 
de la C.A.P. Zăvoaia pentru a adu
ce ingrășăminte chimice aflate in 
vagoanele C.F.R. la Brăila. Pre
cizăm că mașinile au plecat goale, 
parcurgind 70 km, in timp ce po
rumbul era pe cimp. iar calea fe
rată... tangentă la comuna Dudești.

Am urmărit și modul in care se 
desfășoară activitatea la bazele de 
recepție. în toate cele cinci unități 
importante ale I.V.C. cuprinse în 
traseul parcurs există condiții op
time de preluare și depozitare a 
porumbului. La baza de recepție 
condusă cfe Gheorghe Coșoreanu, 
care are o capacitate totală de 
preluare de 3 000 tone pe zi, 
miercuri, 7 octombrie, pină la ora 
9.30 intraseră doar 65 tone porumb. 
Situații asemănătoare și in alte 
baze. Șoferul Silviu Rugină, de pe 
autocamionul 21-HD-2343, ne spu
nea că în acea zi, la ora 11,30, 
efectuase doar un transport de la 
I.A.S. Mircea Vodă. Timp de pa
tru zile la rind făcuse doar cite 
un transport. Cauzele ? Timpul 
foarte mare care se pierduse la 
încărcarea porumbului. La baza 
de recepție condusă de loan Radu 
— o altă situație ciudată : o auto
basculantă de 12,5 tone era descăr
cată manual. Cum stă baza respec
tivă cu mecanizarea ? Stă bine. 
Mai precis, 6 benzi transportoare 
stăteau nefolosite.

Campania agricolă impune, cum 
spuneam, o perfectă sincronizare 
a acțiunilor. Drumul din cimp la 
baza de recepție poate fi scurtat 
printr-o bună organizare a mun
cii, care obligă la respectarea stric
tă a graficelor de predare-prelua- 
re.

De la inginerul Radu Iorga, di
rector tehnic al I.T.A. Brăila, am 
aflat că in ziua de 7 octombrie 
s-au realizat, in medie. 3.4 curse 
la unitățile C.A.P. și 3.2 curse, la 
I.A.S. S-ar putea atinge numărul 
de curse stabilit — 4 pe zi — cu 
condiția asigurării ■ unui număr 
sporit de oameni la încărcarea 
mașinilor. Și aici apar unele si
tuații contrastante : unde s-a pro
cedat bine (cooperativa agricolă 
Mihai Bravu. de pildă) s-au reali
zat 4 curse, unde nu (C.A.P. Gri- 
vița Roșie-însurăței) — numai 2.

Există deci condiții pentru ca 
decalajele dintre recoltare și trans
portul porumbului să fie grabnic 
lichidate. De bună seamă, la aceas
ta trebuie să participe mai activ 
toți factorii care răspund de soarta 
recoltei acestui an.

Lucian CIUBOTARU 
Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"

VRANCEA : în podgorii — mii de oameni

culeg fără răgaz

Recoltă bună de struguri la I.A.S. Panciu, iar culesul se desfășoară de zor

în viile din județul Vrancea, cu
lesul strugurilor se intensifică de 
la o zi la alta, creșterile fiind de 
10 pînă la 15 la sută fată de reali
zările zilei precedente. Ieri. 9 
octombrie, a fost o zi bună de 
muncă, încărcată de fapte pe mă
sura hărniciei celor aproape 30 000 
de culegători. La C.A.P. Urechești, 
de exemplu, erau prezenți .in plan
tațiile viticole din cele opt ferme 
ale unității 1 100 de țărani coope
ratori. 585 de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții din Foc
șani și din comuna respectivă și 
aproape 1 400 de elevi,

..Am recoltat mai bine de jumă
tate din producția evaluată", men
ționează ing. Lidia Ciora. șefa 
fermei nr. 5. Despre urgentarea 
recoltării ne-a vorbit și ing. Vio
rica Benguș. șefa fermei nr. 6, 
prezentă la lucru cu 135 de coope
ratori. in sprijinul cărora au venit 
dis de dimineață si citeva sute de 
elevi. ..Culegem zilnic 400-450 tone 
struguri — ne spune tovarășul 
Ștefan Ciubotaru, președintele 
cooperativei. De pe cele 1 409 hec
tare de vie pe rod am strips cam 
45 Ia sută din recolta de struguri. 
Pentru transport folosim 72 de 
atelaje dotate cu bene și 29 de mij
loace mecanice. Ieri seară, la o 
analiză operativă cu șefii de ferme, 
am ajuns la concluzia că ritmul 
recoltării poate crește. Măsurile 
luate vizează, in principal, organi

zarea mai bună a muncii la cules 
și transport".

Se muncește intens și in viile 
C.A.P. Slobozia Bradului. Pre
ședintele unității, tovarășul Oprea 
Vintilă, ne spune că ferma nr. 1 
și-a realizat încă de pe acum pro
ducția planificată de struguri și in 
cel mult o săptămină se va 
încheia culesul pe toate cele 224 
hectare cu vie.

Despre necesitatea urgentării 
culesului ne-a vorbit și ing. Vasile 
Măluțan. directorul întreprinderii 
viei și vinului Vrancea, întîlnit ieri 
la unul din centrele de preluare și 
prelucrare a strugurilor, care a 
precizat : ..în unele unități — 
Bălești și Ciorăști — culesul stru
gurilor s-a încheiat. în altele, cum 
sint cooperativele agricole Mihăl- 
ceni, Rimniceni, Ruginești, asocia
țiile viticole Tîmboesti și Cotești. 
recoltatul se apropie de sfîrșit. 
Totuși, potrivit evaluărilor întoc
mite, mai sint adunat mii de 
tone de struguri. Am luat măsuri 
ca. recoltarea să se intensifice și 
mai mult, chiar peste nivelul pla
nificat al fiecărei zile. Centrele de 
prelucrare au asigurate toate con
dițiile de a prelua operativ toată 
producția recoltată intr-o zi. Cu cit 
.se culege mai mult si mai repede, 
cu atit se ciștigă din recoltă, se eli
mină orice pierdere".

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii"

Despre prezenta cena
clului literar „Columna", 
in viața spirituală a mu
nicipiului Tirgu-Jiu și a 
județului Gorj afli aproa
pe fără să vrei : nume
roase afișe sau simple a- 
nunțuri risipite in vitri
nele librăriilor, la case de 
cultură, in cluburi munci
torești, școli, și, firesc, pe 
multe panouri din z.onele 
intens circulate anunță 
variate acțiuni inițiate 
și realizate de membrii 
cenaclului sau in cola
borare cu alte institu
ții culturale. Toate aceste 
imagini de „intilnire" sint 
rezultatul unei vechi și 
pasionante munci duse de 
numeroși creatori de li
teratură. de iubitorii ver
bului scris sau spus, gru
pați de aproape trei de
cenii în această asociație 
benevolă, dominată de un 
sănătos simt al cultivării 
valorilor și al promovării 
acestora in cercuri largi 
ale publicului gorjean. A- 
proape patruzeci de mem
bri permanenți întrețin 
vie pasiunea pentru lite
ratură. fie afirmindu-se 
ei înșiși ca poeți, proza
tori, reporteri, critici, dra
maturgi, publiciști. fie 
participind dinăuntru la 
viata spirituală a zonei 
prin activități culturale 
de interes obștesc. Dealt
fel acestea sint cele două 
mari realități ale exis
tenței cenaclului : una 
tine de laboratorul de 
creație, de însăși nașterea 
și afirmarea creației ori
ginale, citită și analizată 
cu simt critic în ședințe 
săptăminale. si cealaltă, de 
participarea cenacliștilor 
la numeroase manifestări 
artistice și culturale prin 
care fac mai bine cunos
cută literatura lor și a 
tării, cultivă gustul pen
tru frumos, fac educație 
patriotică și cetățenească.

Despre primul aspect 
ne-a vorbit îndelung pro
fesorul Titu Rădoi, cel ce 
îndrumă cenaclul de a- 
proape două decenii, im
plicat el însuși în căută
rile și izbinzile acestui 
colectiv unit în jurul 
aceleiași pasiuni. Drumul 
nu a fost ușor și evoluția 
deloc lină. A trebuit să 
se acționeze consecvent 
pentru afirmarea celor 
mai buni și descurajarea

veleitarilor, pentru discer
nerea a tot ceea ce este 
valoros prin afirmarea 
spiritului critic în toate 
domeniile activității. „A 
fost, mai cu seamă, un 
lung, și nu lipsit de difi
cultăți. proces de autoe- 
ducație, sublinia profeso- 

• rul Titu Rădoi. S-a pornit 
la drum cu mult entuzi
asm pe care am reușit 
să-l păstrăm, dar ridicat, 
după opinia mea, la exi
gențele unei noi virste.

cierea scrisului cu măsura 
criticii literare s-a dove
dit unica in stare să pro
moveze lucrările va
loroase. Discuțiile din ce
naclu nu au dus la reali
zarea unor lucrări colec
tive. deși nu au lipsit nici 
acestea (de pildă, o mo
nografie a municipiului), 
ci au oferit sugestii auto
rilor de consolidare, a ceea 
ce era valoros. Treptat, 
rezultatele au început să 
se vadă și. mai ales, să

j Intîiului miner al țării
In cale, țara, ca o mamă 
Zîmbind, oriunde ii răsare 

ț In ie, fotă și maramă
ț Cu piine caldă și cu sare.
J Pe cerul României, blîrtd,

E-o stea arzînd cu-nflăcărare.
’ Minerii-n abataj vibrînd
l il au in frunte steag și soare.

ț VASILE MUSCALII
i electrician, mina Rogojelu

cea pe care ți-o impune 
treptata maturizare, re
zultat al unor acumulări 
spirituale urmărite con
secvent cu mijloace co
respunzătoare. întii de 
toate am învățat, nu am 
incetat niciodată să ne 
considerăm o scoală cu 
ușile deschise tuturor ce
lor ce dovedesc o cit de 
mică posibilitate de a 
face literatură. Apoi, nu 
am pierdut din vedere 
necesitatea unui perma
nent spirit critic, singurul 
capabil să ne ferească de 
autoamăgiri și, de aici, de 
inevitabile eșecuri". Exis
tenta actuală a cenaclului 
confirmă aceste principii 
ordonatoare. Seriozitatea 
și. de multe ori. compe
tența discuțiilor din in- 
tilnirile de lucru au sti
mulat lucrări valoroase. 
Cu o compoziție diversă : 
cadre didactice, muncitori, 
ingineri, elevi etc., apre

tv Pregătiri în vederea „Săptăminii economiei"

fie recunoscute : intilnite 
in paginile publicațiilor 
culturale, la radio și te
leviziune, in plachetele 
colective, in premiile di
verselor concursuri și. ca 
un corolar, in cărți. Este 
o realitate. îmbucurătoa
re, că intr-o nouă parte 
a tării se afirmă un tinăr 
nucleu scriitoricesc cu 
frumoase perspective. Ele 
se văd în cele șapte ediții 
ale antologiei „Gorjul 
literar", dar mai cu seamă 
intr-o serie de cărți apă
rute nu de mult in editu
rile noastre și care au 
fost premiate la faza fi
nală a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Ion Mocioi. Nicolae Dia- 
conu. Artur Bădița. Titu 
Rădoi. Adrian FrățiTă. 
Aurel Antonie. Ion Elena 
sau Ion Boldea sint tot 
atitia. de acum, autori 
care dau relief vieții cul
turale gorjene.

Trecea cu țara...
Trecea cu țara printre oameni în jurămîntul 

către țară 
Vorbindu-le de omenie, dreptate, pace, viitor, 
Curgea atit de mult albastru din vocea Sa 

că-n tricolor 
Se-nfiripa sub ochii noștri un cer de pururi 

primăvară.

Neobosit cu țara trece în jurămîntul către țară 
Prin tot ce-avem mai scump în lume :

Carpați, cîmpie și popor,
Se-nalț-atît de mult albastru din vocea Sa 

că-n tricolor
Sub ochii noștri se-nfiripă un cer de pururi 

primăvară.
V ________________________________

Programele 1 și 2
9.00 Teleșcoală
9,40 Film artistic : „Blestemul pămîntu- 

lui. blestemul iubirii" (reluare)
11.30 Limba și literatura romană

Cum vorbim, cum scriem corect. 
Corespondență. Prezintă lector 
univ. Cezar Tabarcea

12,00 Vocația patriotică a muzicii 
românești (I). Pagini din creația 
simfonică, vocal-slmfonică și de 
operă a compozitorilor Gheorghe 
Dumitrescu, Ștefan Niculeseu. 
Mircea Chiriăc

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv 
• La ora 15.00 — Fotbal : Româ
nia — Elveția. în preliminariile 
campionatului mondial. Trans
misiune directă de la București.

18.35 Săptămină politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea — „Se 

aude, se aude de sus de la 
munte..." Reportaj, în localitatea 
Soveja, jud. Vrancea

20,00 Teleenciclopedia
20,45 Film artistic : „Proprietarii". Pro

ducție a casei de filme trei. Cu : 
George Constantin, Ștefan lor- 
daehe. Amza Pellea. Octavian 
Cotescu, Toma Caragiu, ștefan 
Mihăilescu Brăila. Carmen Galin, 
Constantin Cojocaru. Nicolae Ivâ- 
nescu. Ștefan Bănică. Mihai Mere- 
uță. Zephi Alșec, Ernest Maftei. 
Regla : Șerban Creangă

22,15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de

2 și 13 octombrie. în țară : Vremea 
îndeosebi 

Cerul va 
accentuate 
și estul’ țării, 

ploi ce vor avea și 
averse. Vînt moderat, cu

12 și 13 octombrie. tn țară 
fi in general frumoasă, 
începutul intervalului, 
variabil. înnorări mai 
vor semnala in nordul 
unde vor cădea 
caracter de

11» 
va 
la 
fi 
se

intensificări în estul țării și în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 7 și 16 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
între 16 și 26 grade, local mai ridicate 
la începutul intervalului. Pe alocuri 
ceață dimineața și seara. în București : 
Vremea va fi în general frumoasă, 
îndeosebi la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
9 și 11 grade, 4ar cele maxime între 23 
și 26 grade. Dimineața ceață slabă. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu). 1 %

Devenită tradițională. „Săptămină 
economiei" se va organiza și in a- 
cest an intre 25 și 31 octombrie. In 
pregătirea manifestărilor care se 
vor desfășura cu acest prilej, ieri a 
avut loc la Ministerul Finanțelor 
ședința Comisiei centrale pentru 
sprijinirea acțiunii de economisire, 
la oare au participat membri ai con
ducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai presei. în 
cadrul ședinței au fost analizate și 
dezbătute rezultatele obținute pină 
in prezent de Casa de Economii și 
Consemnațiuni și s-au stabilit noi 
măsuri care să contribuie la ampli-, 
ficarea acțiunii de economisire la' 
C.E.C. in strinsă concordantă eu 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii. cu creșterea veniturilor oame
nilor muncii in actualul cincinal.

în informarea prezentată de pre
ședintele Consiliului de Adminis
trație al Casei de Economii și Con- 
semhațiuni, prof. dr. Mircea Po- 
povici, s-a evidențiat faptul că. da
torită creșterii continue a nivelului 
de trai material și spiritual al în
tregului popor, în primele trei tri
mestre ale anului 1981, populația a 
economisit cu 16,6 la sută mai mult 
decit in aceeași perioadă a anului 
trecut. în prezent, numărul librete
lor de economii a ajuns la 18.5 mi
lioane, revenind în medie 841 libre
te la 1 000 de locuitori. Aceasta în
seamnă că în procesul de economi
sire sint cuprinși aproape toți cetă-, 
tenii țării atit de la orașe, cit și de 
la sate, depunerea economiilor 
populației la C.E.C. fiind o cale efi
cientă prin care' iși dozează intr-o 
măsură mai mare utilizarea in timp 
și in mod rațional a veniturilor bă
nești. in vederea satisfacerii cerin
țelor crescinde, procurării de bu
nuri de valoare mare și de folosin
ță indelungată.. Din analiza evolu
ției soldului depus pe diferite in
strumente de economisire rezultă 
că a continuat să se accentueze 
tendința de creștere a depunerilor 
pe librete de economii pe termen, 
pe librete de economii cu dobindă 
și ciștiguri in autoturisme, precum

și depunerile pe bază de consim- 
tămint scris prin virament. Au 
sporit, de asemenea, in acest 
an. numărul și valoarea cre
ditelor acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni cetățenilor 
care doresc să-și construiască locu
ințe proprietate personală sau să-și 
cumpere din fondul locativ de stat 
locuința pe care o dețin in calitate 
de chiriași.

Pentru servirea in condiții cît mai 
bune, operative, a depunătorilor, au 
fost luate măsuri pentru extinderea 
rețelei de unități C.E.C., îndeosebi 
in marile întreprinderi și instituții, 
precum și in noile cartiere ale ora
șelor, numărul acestora fiind in 
prezent de peste 10 000. Pină la sfir- 
șitul acestui an s-au luat măsuri de 
înființare de noi unităti C.E.C. in 
toate întreprinderile cu peste 500 de 
oameni ai muncii, iar in perioada 
următoare această acțiune va conti
nua și in celelalte unităti socialiste.

în programul de măsuri privind 
organizarea „Săptăminii economiei" 
în acest an sint cuprinse numeroa
se acțiuni și manifestări menite să 
intensifice activitatea de populari
zare și informare a populației pri
vind avantajele economisirii orga
nizate la C.E.C. La case de cultură, 
cluburi și cămine culturale se vor 
organiza simpozioane. expuneri, 
proiecții de filme, manifestări ar
tistice. iar in întreprinderile mari, 
pe platforme industriale, de con
strucții și forestiere se vor înființa 
puncte temporare de informare și 
servire, la care va participa perso
nalul C.E.C. cu cea mai bună pre
gătire profesională. Acțiuni simila
re. prin forme si metode specifice, 
se vor organiza în scoli și facultăți, 
pentru formarea in rindurile tinerei 
generații a deprinderii de economi
sire și se va organiza a patra edi
ție anuală a concursului de artă 
plastică pe tema economiei în rin
durile elevilor. Alte măsuri vizează 
îmbunătățirea continuă a calității 
servirii populației in toate unitățile 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni. (Petre Popa).

Titlul dezvăluie destul de 
mult cu privire la subiectul 
acestei pelicule, producție a 
Casei nr 5 : „întoarcerea la 
dragostea dinții". Pentru cei 
doi eroi, economistul Petre 
Munteanu și doctorița Ana 
Irimescu — reîntoarcerea 
peste ani la dragostea din
ții. pe care filmul o reconsti
tuie (urmind tatonările ' și 
căutările firești unui atare 
proces sufletesc), nu e deloc 
întimplătoare. Apare ca un 
imperativ necesar. Dar cit 
de posibil ? Această „Iove 
story" pe care o urmărim iși 
trage forța mai ales dint.r-o 
poveste de iubire petrecută 
cu șapte ani in urmă. Trecu
tul, depozitar al unor trăiri 
pure și incandescente, nu și-a 
epuizat resursele. . în plus : 
timpul, maturizarea prin su
ferință au modificat sensi
bil concepții, țeluri și per
spective. Nici unul din cei 
doi n-a mai cunoscut un sen
timent de o intensitate și au
tenticitate comparabilă. Ea a 
traversat un eșec matrimo
nial. De la Rio (de Janeiro), 
unde a lucrat patru ani, și 
pină la București ori pină la 
cimpiile cu iarba verde de 
acasă la cifre revine, el. n-a 
mai putut privi pe nimeni 
așa cum o vede pe ea. Satis
facția poziției sociale pentru 
care a optat (mai ales el), 
contrazicînd, sacrificind „ra
țiunile inimii", se dovedește, 
singură, insuficientă, incapa
bilă să umple existența, să 
dea sentimentul bogăției fi
rești a vieții, al autenticită
ții. Așadar, nimic nu se arată 
la orizont mai necesar decit 
refacerea acelor punți de vis 
și realitate ale lui „a fost 
odată". Dar se poate ea pro
duce — atita vreme cît oa
menii sint totuși alții 7 A- 
cestea sint și frămintârile 
eroilor pe parcursul filmului. 
Pentru a se cunoaște mai 
bine fiecare pe sine și pe

celălalt, pentru a regăsi sem
nificații și valori esențiale 
ale vieții interioare și comu
nicării autentice, ei parcurg
— in filmul semnat de Mir
cea Mureșan. autor deopotri
vă al scenariului și regiei — 
două drumuri ce se intil- 
nesc. Unul e cel al călătoriei 
spre sine și a unuia spre al
tul — fiecare cu calitățile și 
defectele lui. Celălalt este o
— cind solitară, cind comu
nă — reîntoarcere la surse și 
confruntare cu ele. Drumul 
făcut de cei doi prin părțile 
Sibiului, unde se află o parte

râmase de căruță sau doar 
enunțate și uitate. Iată, bu
năoară. povestea de dragoste 
a celor doi. ea. femeie cu 
anume experiență bănuim, 
matură, relevînd cind și cind 
zone ale unei purități in
tacte, chiar liliale : el. băr
batul reaprins la flacăra, cam 
palidă, a unei iubiri ce mai 
mocnește doar in amintire. O 
idilă desfășurată in decorul 
montan corespunzător, tre- 
cind turistic prin mai multe 
locuri, o iubire intens inte
rogativă. punctată adică de 
intrebâri. frămintări, poate

cinema
• întoarcerea la dragostea dintîî : 
SCALA - 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15. CAPITOL — 9 : 11,15 ; 13,30 : 
15.45 ; 18 ; 20,15, FAVORIT - 9 ; 11,15 ; 
13,30.: 15,45 : 18 ; 20,15.
• Ana și „hoțul" : STUDIO - 10 : 
12 ; 14 : 16 : 18 : 20. DACIA — 9 ; 
11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20.15.
• Convoiul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.
• La răscrucea marilor furtuni : 
COTROCENI — 15 : 17,15 ; 19.30.

• Ștefan Luchian : GIULEȘTI — 9 ; 
11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20, MIORIȚA
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Dot și cangurul : PACEA — 15.30 ; 
17.30 ; 19,30.
• Duelul : POPULAR — 15 ; 17,15 ; 
19.30.
• Idilă în munții Lu Shan : CEN
TRAL — 9 : 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 : 
20.
• Kramer contra Kramer : SALA 
MARE A PALATULUI — 15 ; 17.30 ; 
20.15.
• Hamlet : SALA MICĂ A PALATU
LUI - 17 ; 20.15.
• Bătrînul enigmatic : TIMPURI NOI
- 9 ; 11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.

• Procurorul acuză : BUZEȘTI — 15 ;
17 : 19.
• Toată lumea e a mea : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 18.
• Soarta Aurei și Argentinei : DRU
MUL SĂRII — 15.30 ; 18 : 20.
• Călărețul electric : PATRIA •— .9 ;
11.30 ; 14,30 ; 17 ; 19.30. BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 : 13.30 : 15,45 ; 18 ; 20,30,
MODERN — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 : 20,15.
• învățătorul : FERENTARI - 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• întîlnirea lui Fâbiăn Bălint : 
VIITORUL - 15.30 ; 17.30 ; 19.30.
• Echipajul : COSMOS — 10 : 13 ;
16 : 19. FLACĂRA - 15.30 ; 19.30.
• Escadronul husarilor zburători :

matur
Prin ei și prin alții a- 

parținind cenaclului „Co
lumna" sau altor nume
roase cercuri literare din 
zonă, literatura se inscrie 
ca unul din dinamicii 
factori educativi in com
plexa lucrare de transfor
mare umană. Tocmai aici 
se manifestă caracterul 
deschis al existenței ce
naclului, in faptul că nu 
lucrează doar pentru sa
tisfacția intimă, ci iși 
confruntă realizările pro
prii și literatura in an
samblu cu conștiința pu
blică. năzuind să-i spo
rească ințelegerea, s-o facă 
mai frumoasă. De aici o 
permanentă desfășurare, 
un dialog neintrerupt cu 
publicul in forme diverse, 
de la șezători literare și 
seri de poezie la simpozi
oane și mese rotunde, de 
la lecturi din marea lirică 
patriotică românească Ia 
prezentarea unor autori 
locali și pină la realiza
rea. in colaborare, a unor 
mari spectacole in locali
tate. pe marile platforme 
industriale, in bazinele 
miniere sau forestiere, la 
sate sau in școli. împreu
nă cu grupul vocal-in- 
strumental. care ființează 
pe lingă cenaclu, poezia 
trăiește într-o nedezmin
țită simbioză cu muzica, 
trezind un deosebit inte
res in rindul tinerilor 
spectatori. Să amintim 
numeroasele texte de bri
gadă. montajele literare, 
scenetele sau genuri umo
ristice scurte realizate in 
cenaclu și oferite unor 
formații artistice din în
treprinderi și instituții și 
avem o dimensiune mai 
exactă a cuprinzătoarei 
acțiuni obștești desfășu
rate de cenaclu.

împlinire a unei consec
vente. stăruitoare munci 
de ridicare a propriilor 
valori și de folosire a lor 
in complexul educational, 
cenaclul „Columna" poate 
oferi si mai departe, la 
cote mereu mai inalte. 
stimulul necesar afirmării 
literaturii gorjene in ma
rele ansamblu al literatu
rii noastre contemporane. 
Sint semne ale unei tine
reți ce-și anunță maturi
tatea. Și am dori-o cit 
mai frumoasă.

Emil VASILESCU

Românii toți : cu mic, cu mare sint mîndri 
că ne este-n frunte 

Și cînd scandează-n cor aceasta o spun 
cu inima fierbinte 

Ei știu că lingă Ceaușescu sint lingă primul 
președinte. 

Bărbatul care-i poartă falnic spre vîrful 
cel mai nalt de munte.

SPIRIDON POPESCU 
electrician, Termocentrala Rogojelu 

Cenaclul „Columna", Tg. Jiu

tii“... Urmează lunga călăto
rie spre Sibiu și pe melea
gurile natale. Un voiaj ce 
se vrea bogat in sens spiri
tual. dar cu mai multe, fru
moase pagini de album tu
ristic. cu .surprinzătoarea 
impresie că ochiul care alu
necă pe deasupra locurilor 
și oamenilor posedă o vrajă 
exotizantă. transformind cu
noscutul in necunoscut, fa
miliarul jn insolit și, in une
le secvențe, chiar in bizar.

Firește că nu ne așteptam 
ca locurile amintirii, ale co
pilăriei eroului să fi ramas

LOCURILE AMINTIRII
din familia lui Petre, prile
juiește contactul cu tipare ale 
existentei străbunilor, cu ti
pare ale spiritualității națio
nale (in care se includ : o 
anumită atitudine, demnă și 
bărbătească, fată de viață, o 
înfruntare curajoasa și seni
nă a morții. cultul familiei, 
iubirii. cultul și practica 
muncii, prețuirea îndeletni
cirii păstorești etc.). Aici, in 
această străveche vatră româ
nească, eroii par a afla sur
sa intransigenței și nobleții 
morale, severe amendări1 ale 
egoismului, înstrăinării, ifo
selor sociale, răspunsuri de 
înalt umanism la frămintă- 
rile lor cu privire la sensul 
vieții, menirea omului, față 
de prețul trăirii autentice.

Cum vedem, filmul lui Mir
cea Mureșan oferă o generoa
să deschidere asupra unor 
multiple piste de urmat, une
le duse pină spre capăt cu 
bine, altele însă, mai firave.

reale, dar cărora cu greu 
dialogul, replicile pe care 
le auzim le fac față. Și nea
junsul acesta sporește și din 
pricina puținelor mijloace * 
pe care interpreta, Rodica 
Mureșan, le pune în slujba 
sugerării chinului interior, 
care, deși ar cam trebui s-o 
sfișie, o trimite prea mult 
in fața unor oglinzi, reale 
sau imaginare, unde probabil 
nici ea nu vede prea mult ori 
destul de adine...

Prima parte a filmului, 
cea mai bună, ne indică 
destul de clar. cursiv, 
coerent „temele" sale : în
toarcerea în țară a eroului 
de la misiunea sa din Rio, 
avionul ce trece peste mun
ții cu mioare — un prim 
semnal asupra regăsirii spa
țiului „mioritic", către oare, 
după o scurtă, dar suculentă 
anticameră în instituția 
bucureșteană a fratelui său, 
eroul nostru va porni ală
turi de blonda „iubire din-

încremenite in tiparele veș
nice. insă, dacă este bine 
că filmul incearcă să desco
pere oameni noi intr-o lume 
veche, să detecteze o briză 
a actualității pe aceste mi
lenare vetre de viață păsto
rească, cel puțin unele per
sonaje „purtătoare" de nou. 
cum este ciobanul titrat 
bunăoară, nu sint prea con
vingătoare in alura lor spor
tivă. trecind spectaculos, la 
„distanță" de o... secvență, 
de la. clopul ciobănesc la 
sacoul și cravata foarte mo
derne... Urmărim și imagini 
de neintenționat suprarea- 
lism, rdejunuri pe iarbă", 
tablouri vivante, alături de 
ciini ciobănești pozind și 
exemplarul personal al doc
toriței, serate cultural-artis- 
tice pe creasta muntelui, in 
care, in prezența unei diseu- 
ze ce apare, surprinzător, 
dintr-o colibă, ciobanul li
cențiat cintă folk, iar eroina 
principală ne oferă. în între

gimea ei. o romanță: „Ți-am 
dat inima mea / Și in ea 
mi-am pus dorul / Nu călca 
cu dispreț peste ea ■/ Căci e 
inima mea"...

Se discută despre foarte 
multe lucruri in acest film : 
despre „nemșug". „promova
re". ..îmburghezire". ..com
petență". poluarea naturii, 
dezrădăcinare, toate fiind, 
recunoaștem, probleme ce 
au urcat intr-adevăr pină 
sus. la munte, punind și oa
menilor de acolo intrebâri 
pe care ei niciodată nu și 
le-au pus. complicindu-le și 
lor viața, cerindu-le răspun
suri noi, adecvate. Și poate 
că tocmai multitudinea pro
blemelor, a pistelor către 
care se deschide împiedică 
filmul de a se împlini egal 
in toate planurile sale. Și 
tot de aici dificultățile cu 
care se luptă actorii, nu tot
deauna învingindu-le, deși 
in echipa interpreților sint 
valori actoricești redutabile, 
cum sint Radu Beligan. ur- 
cindu-și ținuta severă, ușor 
rigidă și cam apatică, din 
scaunul directorial de la in- 
treprinderea de marmeladă 
tocmai la stina natală, unde 
rămine ceea ce a devenit 
intre timp : director, cu ' 
simțul situațiilor, conciliant, 
plin de avertismente opor
tune. propunind la masa fa
miliei un toast aproape... 
^diplomatic ; Toma Dimitriu, 
tatăl bătrin. povirnit de bă- 
trinețe și de tristețea singu
rătății sfișiate. cînd și cind, 
de fulgerul luminos al intil- 
nirii cu odraslele plecate in 
lume. în sfîrșit, paleta fizio
nomiilor este bogată, dar 
ele sint inegal conturate și 
adincite. iar actorii' aduc 
contribuții onorabile intr-un 
film a cărui claviatură scoa
te multe, prea multe și di
ferite sunete, de la zvonul 
Improvizației folkiste la chi
tară și pină la acordul grav 
de orgă...

Natalia STANCU

TOMIS — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19, GLO
RIA - 9 : 12 ; 16 ; 19.
• Io-ho-ho ! ; PROGRESUL — 16 ; 
18 ; 20.
• Toată lumea e a mea : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 14 ; 17 : 20. FESTI
VAL - 9 ; 12.15 : 15.45 ; 19. MELODIA 
- 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Program de desene animate —
9.15 ; 11 ; 12,45 ; 14,30»; Cariera mea 
strălucită — 16,15 ; 18,15 ; 20,15 :
DOINA.
• O singură dată în viață : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 :
20,15.
• Numele meu e iubire : AURORA — 
9 ; 12 ; 16 ; 19.

• Pasărea de foc spațială : CULTU
RAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Inocentul : EFORIE — 9 : 12 ; 16 ; 
19.
• Clinele : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 
13,30 : 15.45 ; 18 ; 20.15.
• Războiul stelelor : GRI VITA — 9 ;
11.45 ; 14,15 ; 17 ; 19,45.
• Un serif extraterestru : MUNCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 : 17,45 : 20.
• Căpitanul răzbunării : ARTA — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Trecătoarea : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. MUNCA - 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,30 ; 17.45 : 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 14,30 ; Tinerețea lui Mo- 
romete — 19,30 ; (Sala Atelier) : Trei 
pe o bancă — 19.
• Opera Română : Cavaleria rustica
nă, Paiațe — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Mormîn- 
tul călărețului avar (premieră) — 
19.30.

• Teatrul Mic : Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă coti
diană — 20.
• Teatrul de comedie : Harold și
Maude — 19,30.
a Teatrul ,,Nottara“ (sala Magheru) : 
Sentimente și naftalină — 19.30 ; 
(sala Studio) : Noaptea umbrelor — 
19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Jurnalul 
unui nebun — 18,30.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră la 
rinichi — 19,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Federale Nigeria 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul ABDULKADIR DAFU- 
WA GADAU a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut. împreună cu urări de prietenie 
din partea președintelui Republicii 
Federale Nigeria si comandantul su
prem al forțelor armate. Alhaji 
Shehu Usman Aliyu Shagari. precum 
și a întregului popor nigerian.

Tn cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul nigerian se 
subliniază faptul că „Republica Fe
derală Nigeria prețuiește cooperarea 
frățească, convingerile comune și în
țelegerea care au existat întotdeauna 
între țările noastre. Doresc să evoc 
— se arată în cuvintare — atașa
mentul nostru comun, autentic față 
de principiile reglementării pe cale 
pașnică a diferendelor internaționale 
și neamestecului in treburile inter
ne ale altor state, fată de eliminarea 
tuturor formelor de colonialism, ra
sism și oprimare de pe întreaga pla
netă, ca și devotamentul nostru ne
clintit pentru principiile și scopuri
le Organizației Națiunilor Unite". In 
cuvintare se evocă apoi cooperarea 
dintre România și Nigeria, pentru 
promovarea dezvoltării economice, 
culturale și sociale a celor două 
națiuni. „îmi face plăcere — se spu
ne in cuvintare — să subliniez inalta 
noastră apreciere față de contribuția 
personală și devotamentul dumnea
voastră sincer față de cauza propă
șirii lumii a treia. Denunțarea con
stantă și curajoasă pe care ați fă
cut-o la adresa rasismului și agre
siunii in Africa de Sud v-a asigurat 
un loc aparte in inimile tuturor ni
gerienilor".

După ce se referă la cooperarea

în continuarea vizitei pe care o 
efectuează in țara noastră la invi
tația Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Consiliului Național Pa
lestinian. Khaled Al-Fahhoum. a 
fost oaspetele județului Brașov. Cu 
acest prilej, a avut întrevederi cu 
reprezentanți ai consiliului popular 
municipal. Totodată, președintele 
Consiliului National Palestinian a 
vizitat întreprinderile „Tractorul" și 
„Tricotajul", precum și obiective 
social-cuiturale și turistice din muni
cipiul Brașov.

★
în cadrul acordurilor de colabo

rare științifică dintre academiile de 
științe din țări socialiste, în zilele 
de 5—9 octombrie a.c.. s-au desfășu
rat. la București, lucrările celei de-a 
8-a Consfătuiri a Comisiei de pro
blemă „Evoluția structurii sociale a 
societății socialiste ; planificare și 
prognoză socială", găzduite de Aca
demia de științe sociale și. politice. 
La reuniune au participat delegații 
ale institutelor și centrelor de cer
cetări sociologice din Bulgaria. 
Cehoslovacia, R. p.,.Gerrpgpă. Po
lonia. România, U.R.S.S. și Ungaria.

Consfătuirea a dezbătut■■ activitatea 
desfășurată de grupele de lucru ale 
comisiei intre 1975—1980 și Progra
mul comisiei pe perioada 1981—1985. 
probleme, legate de viitorul Congres 
mondial de sociologie (Mexic, 1982). 
prilejuind un larg și fructuos schimb 
de informații și experiență asupra 
direcțiilor și principalelor rezultate 
ale cercetărilor sociologice efectuate 
in țările participante la comisie.

în cadrul lucrărilor- comisiei a 
fost organizată o sesiune științifică 
cu tema „Teoria sociologică și prac
tica dezvoltării structurii sociale a 
societății socialiste". Delegația ro
mână a prezentat referatul de bază 
al sesiunii, intitulat : „Strategia evo
luției structurii sociale in procesul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate in România".

★
La București a fost semnată, vi

neri. înțelegerea dintre Ministerul 
Turismului din Republica Socialistă 
România și Comitetul de Stat pentru 
Turism din Republica, Populară B-’l- 
garia privind dezvoltarea relațiilor 
turistice intre cele două țări.

Documentul, semnat de Ion Tudor, 
prim-adjunct al ministrului turis
mului. și Dimităr Grozev, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Turism, prevede. în spiritul în
țelegerilor româno-bulgare conve
nite la cel mai inalt nivel, măsuri 
concrete de amplificare și perfecțio
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în preliminariile campionatului mondial de fotbal : Azi, România — Elveția
Astăzi, la București, se va juca 

meciul dintre echipele României și 
Elveției, din preliminariile campio
natului mondial de fotbal, grupa 
a IV-a.

Partida va avea loc la stadionul 
„23 August", de la ora 15 și va fi 
transmisă direct la posturile noastre 
de radio și televiziune.

Formațiile probabile ale celor două 
echipe reprezentative sint urmă
toarele :

ROMANIA : Cristian — Negrilă, 
Ștefănescu, Sameș, Munteanu — Ți- 
cleanu. Stoica. Iordănescu — Țălnar, 
Georgescu, Bălăci. (Jucătorul Nico
lae Dobrin nu poate juca in .acest 
meci, fiind contestat de' federația el

fructuoasă româno-nigeriană, în cu
vintare se spune : ..Noi. cei din Ni
geria. urmărim cu viu interes modul 
in care Excelența Voastră conduce 
destinele Republicii Socialiste Româ
nia. După părerea noastră, aceasta 
constituie o dovadă elocventă a de
votamentului dumneavoastră față de 
bunăstarea poporului român și re
prezintă, în același timp, un sprijin 
moral pentru restul lumii a treia".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, 
a mulțumit pentru mesajul transmis 
și a adresat, la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Federale Nige
ria cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul nige
rian prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se exprimă satisfac
ția fată de evoluția pozitivă, mereu 
ascendentă, a raporturilor de priete
nie, solidaritate și strînsă conlucra
re dintre România și Nigeria — pe 
plan politic, economic, cultural și in 
alte domenii de activitate — subli- 
niindu-se faptul că această evoluție 
corespunde intereselor popoarelor 
noastre, servind, totodată, cauzei 
generale a păcii, independentei na
ționale și înțelegerii între toate na
țiunile lumii. în cuvintare se subli
niază hotărirea guvernului și po
porului român de a acționa. în spi
ritul înțelegerilor și hotăririlor 
adoptate la cel mai înalt nivel, pen
tru aprofundarea și lărgirea raportu
rilor dintre cele două țări pe mul
tiple planuri, relevîndu-se in acest 
sens posibilitățile largi de care dis
pun economiile României și Nigeriei.

în continuare. în cuvintare se spu

Cronica zilei
nare a schimburilor și activităților 
turistice menite să contribuie la 
mai buna cunoaștere reciprocă.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
în zilele de 8 și 9 octombrie, la Po

iana Brașov s-au desfășurat lucrările 
Simpozionului de neurologie ro- 
mâno-bulgar. Specialiști de presti
giu și reprezentanți ai societăților 
științifice medicale din cele două 
țări au avut prilejul să cunoască re
zultatele obținute în aplicarea me
todelor moderne de diagnostic și tra
tament în bolile neurologice.

Comunicările și rapoartele prezen
tate în cadrul reuniunii au vizat 
teme de mare importanță și actuali
tate privind noi metode de investi
gare a maladiilor respective, în 
scopul menținerii stării de sănătate 
a populației, creșterii capacității de 
muncă a omului, prelungirii duratei 
active a vieții. Au fost aduse in dis
cuție, de asemenea, valoroase date 
referitoare la metodele computeri
zate de studiere a circulației cere
brale, la noi procedee terapeutice în 
diferitele afecțiuni neurologice. •

★
O cuprinzătoare expoziție grafică 

elvețiană este găzduită, incepînd de 
vineri, de Muzeul colecțiilor de artă 
din Capitală. Sint prezentate 143 de 
lucrări selecționate din colecțiile de 
specialitate românești aparținînd Mu
zeului național de artă. Bibliotecii 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, Muzeului „Bruckenthal" din Si
biu, precum și din patrimoniul Mu
zeului cantonai de arte frumoase din 
Lausanne. în cadrul expoziției pot 
fi admirate lucrări ale unor maeștri 
ai genului, de la creatori care au trăit 
în. secolul al XV-Iea și pină la ar
tiști ce și-au desfășurat activitatea in 
secolul al XIX-lea și prima jumătate 
a secolului al XX-lea. manifestarea 
oferind, astfel, o sugestivă imagine a 
bogatelor tradiții ale graficii elve
țiene.

în alocuțiunile rostite la vernisaj 
s-a subliniat dezvoltarea raporturilor 
pe multiple planuri româno-elveție- 
ne. contribuția schimburilor cultural- 
artistice la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre cele două țări și 
popoare.

La vernisaj au asistat Ion Găletea- 
nu, secretar de stat la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. Ion 
Gheorghiu, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici, Alexandru Cebuc. di
rectorul Muzeului de artă al Repu

vețiană de fotbal, pe motiv că n-a 
figurat in lista celor 22 de fotbaliști 
români anunțată la F.I.F.A.).

ELVEȚIA : Burgener—Zappa —
Liitli, Egli, Herbert Hermann —

Ieri, scor egal, în meciul dintre 
tinerii fotbaliști români și cei elvețieni

Ieri, la Ploiești, echipa noastră de 
tineret a prestat un joc submediocru 
in compania formației elvețiene si
milare. meci încheiat cu scorul de 
I—1 (0—0). Elvețienii au marcat prin 
Koller (min. 57). egalarea fiind reali
zată de Turcu (min. 71).

Formația noastră, deși a cuprins 
mai multi fotbaliști talentați, a jucat 
confuz, exercitind o presiune oarbă 

ne : „Sintem preocupați și milităm 
ferm pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
colaborare. independență națională 
și pace, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale pe cale 
pașnică, prin tratative. Ne pronunțăm 
hotărît pentru nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu folosirea forței, 
pentru respectarea neabătută, în 
toate împrejurările, a dreptului po
poarelor de a-și hotărî singure desti
nele și de a se dezvolta liber, potri
vit voinței și aspirațiilor proprii, 
fără nici un amestec din afară. Mili
tăm ferm pentru realizarea dezarmă
rii generale, în primul rind a dezar
mării nucleare, participăm activ la 
eforturile depuse de țările in curs 
de dezvoltare, de țările nealiniate, 
de forțele înaintate de pretutindeni, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

în încheiere, șeful statului român 
l-a asigurat pe ambasadorul nige
rian de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
său personal în îndeplinirea misiunii 
încredințate.

După solemnitatea înminării seri-, 
sorilor de acreditare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Abdul- 
kadir Dafuwa Gadau.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei Republicii Federale Nigeria la 
București. '» 

blicii Socialiste România, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, artiști plastici, critici de artă, 
numeroși iubitori ai artei.

Au fost prezenți Franciș Pianca, 
ambasadorul Elveției la București, 
șefi ai altor misiuni diplomatice acre
ditați in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

Zilei naționale a Spaniei, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, vineri după- 
amiază, in Capitală, o manifestare 
culturală, in cadrul căreia ziaristul 
George Marinescu a prezentat impre
sii de călăwie din Madrid. în conti
nuare a fost vizionat un film docu
mentar realizat de studiourile de ci
nematografie spaniole.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte Jose Maria Alvarez 
de Sotomayor y Castro, ambasadorul 
Spaniei la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Vineri la amiază s-au încheiat lu

crările celui de-al IV-lea Congres 
național de gastroenterologie, mani
festare de amploare organizată de 
Uniunea Societăților de Științe Me
dicale din Republica Socialistă 
România. Au participat oameni de 
știință, personalități care au dobîn- 
dit un înalt prestigiu în domeniul 
respectiv, clinicieni, cadre didactice 
din invățămintul superior medico- 
farmaceutic și cercetători din în
treaga țară, precum și specialiști in 
gastroenterologie din mai multe 
țări europene.

Comunicările și referatele, sus
ținute timp de trei zile, precum și 
dezbaterile care au avut loc au fost 
axate pe îmbunătățirea asistentei 
medicale de soecialitate, noi soluții 
și tehnologii de prevenire a bolilor 
gastroenterologice. Au fost abordate 
probleme vițind factorii ce favori
zează aceste maladii și metodele de 
combatere a lor. Numeroase lucrări 
s-au referit la aspecte clinice, de 
diagnostic și terapeutice ale ulceru
lui. bolilor hepatobiliare, păncreatice 
etc., afecțiuni ce constituie impor
tante probleme de sănătate publică.

în programul actualului congres 
a figurat o masă rotundă cu tema 
„Medicamentul românesc in gastro
enterologie".

(Agerpres)

Wehrgli, Botteron, Heinz Herman — 
Barberis, Sulser, Elsener.

Meciul va fi arbitrat de o briga
dă italiană, la centru — Enzo Bar- 
baresco.

spre poarta adversă. Așteptam mult 
mai mult de la jucătorii Geolgău, 
Klein. Vlătănescu și colegii lor.

Ultimul meci al echipei noastre 
de tineret în campionatul european, 
rezervat fotbaliștilor pină la 21 ani 
— grupa a IV-at se va desfășura, la 
10 noiembrie, in deplasare, cu for
mația Elveției.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar generat al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România,

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

tn numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din Vietnam, al 
Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și al nostru personal, vă exprimăm 
mulțumirile noastre sincere dumneavoastră. Partidului Comunist Român. Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului român pentru felicitările 
adresate cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam.

Fie ca relațiile de prietenie dintre popoarele vietnamez și român să se 
consolideze și dezvolte continuu.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului 

Central al Partidului 
Comunist din Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Vietnam

încheierea vizitei delegației 
Partidului Socialist Francez

Vineri dupâ-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Socialist 
Francez, condusă de tovarășul Lionel 
Jospin, prim-secretar al partidului, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

★

Vineri dimineața, primul secretar 
al Partidului Socialist Francez. Lio
nel Jospin, s-a intîlnit, in cadrul unei 
conferințe de presă, cu reprezentanți 
ai ziarelor centrale, radioteleviziunii 
și ai Agenției române de presă — 
Agerpres.

Subliniind că este prima sa vizită 
pe care o întreprinde in România 
ca prim-secretar al Partidului Socia
list, din momentul în care Francois 
Mitterrand a fost ales președinte al 
Republicii, L. Jospin a spus : Aceas
ta reflectă faptul că acordăm multă 
importanță relațiilor dintre cele două 
partide — dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Francez 
— și că politica României pe arena 
internațională, rolul pe care îl joacă 
de mulți ani președintele Nicolae 
Ceaușescu pe plan mondial sint 
considerate de noi ca deosebit de im
portante.

în continuare, arătînd că vizita sa 
a avut ca scop esențial întrevederea 
cu secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul secretar al P.S. 
Francez a subliniat că intilnirea s-a 
referit la relațiile dintre cele 
două partide, la raporturile ro- 
mâno-franceze in domeniile econo
mic. comercial. financiar-bancar și 
cultural, precum si la problemele ma
jore ale situației internaționale ac
tuale : destinderea, pacea. încordă
rile multiple, subdezvoltarea și lupta 
impotriva subdezvoltării. A fost un 
schimb de păreri — a spus Lionel 
Jospin — foarte sincer și foarte viu, 
care pentru mine, pentru noi toți, a 
constituit un privilegiu deoarece am 
beneficiat de experiența unei perso
nalități a vieții internaționale cum 
este președintele Nicolăc Ceaușescu.

Primul secretar al Partidului Socia
list Francez a răspuns apoi la în
trebările puse de ziariști referindu-se 
la relațiile tradiționale dintre Franța 
și România, la îndelungatele raporturi 
dintre mișcările progresiste și demo
cratice din cele două țări. *

între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Francez, relațiile 
sint vechi și constante, a relevat 
oaspetele, evidențiind ca momente 
deosebit de importante în evoluția lor 
întilnirile și convorbirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Franpois Mitterrand, care au 
permis, nu numai o stringere a ra
porturilor de prietenie, ci și o 
apropiere a punctelor de vedere în 
diferite probleme politice. Principiile 
pe care noi le apărăm în arena inter
națională — a subliniat vorbitorul — 
respectul dreptului popoarelor, al su
veranității si independentei, respin
gerea politicii de fopță. soluționarea 
problemelor litigioase pe calea nego
cierilor — sint comune și noi le 
apărăm pretutindeni. Iată ceea ce ex
plică in mod fundamental natura 
particulară a relațiilor dintre cele 
două partide. în ciuda deosebirilor ce 
există intre ele.

Vorbitorul a abordat, apoi, unele 
probleme privind Europa. în acest 
sens, el a spus între altele : In ce 
privește identitatea europeană am 
fost surprins de faptul că președin-

în citeva rînduri
• La Atena. în „Cupa campioni

lor europeni" la baschet feminin, 
echipa Universitatea Cluj-Napoca a 
învins cu scorul de 84—49 (32—21) pe 
Sporting Atena. Returul va avea loc 
la Cluj-Napoca.

• După disputarea a 21 de turnee, 
în clasamentul general al „Marelui 
Premiu — F.I.L.T." la feminin con
tinuă să conducă Chris Evert-Lloyd, 
cu 1 280 puncte, urmată de Martina 
Navratilova — 1 185 puncte. Tracy 
Austin — 1 040 puncte. Hana Mandli- 
kova — 1 005 puncte. Andrea Jaeger 
— 890 puncte, Virginia Ruzici (Româ
nia) — 835 puncte. Mima Jausovec — 
780 puncte. Sylvia Hanika. Regina 
Marsikova — cu cite 745 puncte. Pam 
Shriver — 730 puncte etc.

Primele opt clasate se vor califica 
pentru „Turneul campioanelor", pro
gramat intre 15 și 20 decembrie la 
East Rutherford (New Jersey).

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

Virgil Cazacu și Constantin Dăscăles- 
cu. membri ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R,, 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Marcel Beaux, amba
sadorul Franței la București.

(Agerpres)
★

tele Nicolae Ceaușescu a insistat mult 
asupra acestei probleme. Nu pentru 
că o făcea domnia sa. ci de forța, de 
vigoarea cu care o făcea. Se știe că 
in Europa există două sisteme socia
le, două pacte militare, există in
stituții politice diferite, există, de ase
menea. adesea, mari deosebiri in do
meniul politicii internaționale. Con
stat deci că, in ciuda acestui lucru. 
România a acordat și acordă impor
tanță ideii că Europa este și va ră- 
mine o unitate, in ciuda unor divi
zări, unor deosebiri. Unitate istorică, 
unitate de civilizație și, poate, in 
ciuda diverselor deosebiri, in ciuda 
rezultatelor de după război, unitate 
de destin comun. Și noi acordăm, la 
rindul nostru, o mare importanță uni
tății și identității europene, menține
rii și dezvoltării culturii noastre și 
cted că pe acest teren, care este un 
teren tradițional aj relațiilor interna
ționale, mai avem multe de făcut îm
preună pentru a obține rezultate con
crete.

Cred că în ce privește obiectivele 
păcii, securității, dezarmării, reduce
rii încordării, dorinței de a reveni la 
spiritul de destindere — a arătat în 
continuare vorbitorul — intre condu
cătorii români și conducătorii fran
cezi există comunitate de opinii, 
în acest sens, primul secretar al 
P.S. Francez a arătat importanța 
realizării unui echilibru, global și 
european, nu prin dezvoltarea ar
melor nucleare, ci prin reducerea ar
mamentelor, pe calea negocierilor. De 
asemenea, a apreciat că întoarcerea' 
la destindere impune respectarea 
principiilor și normelor de drept in
ternațional — neamestecul in trebu
rile interne, nefolosirea forței pentru 
a rezolva situațiile conflictuale. drep
tul popoarelor la dezvoltare liberă. 
Trebuie să facem totul să se revină 
la respectul normelor de drept inter
national. care sint periclitate pe olan 
economic, monetar, acțiunilor orotec- 
ționiste. pe plan comercial, al drep
turilor omului, și poate că sint puse 
în cauză chiar pe plan strategic, 
odată cu apariția unor noi conflicte 
care pină la urmă nu pot să conducă 
decit la războaie nucleare. Toți aceș
tia nu pot fi decît factori de destabi
lizare și noi dorim să revenim Ia 
respectarea principiilor și normelor 
bine stabilite. România și Franța pot 
juca împreună un rol pozitiv pen
tru respectarea acestor principii și 
pentru a găsi soluții atunci cind se, 
ivesc conflicte.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la une
le probleme economice cu care se 
confruntă țara sa. arătînd că guver
nul va acționa pentru relansarea eco
nomiei. a investițiilor, care să ser
vească dreptatea socială, să reducă 
inegalitățile sociale.

Oaspetele a împărtășit, in încheiere, 
impresii din scurta vizită Întreprinsă 
în țara noastră, arătînd. intre altele : 
„Am reușit să vizităm Bucureștiul 
chiar din prima zi și mi-am dat 
seama că a rămas un șantier viu, 
care s-a dezvoltat mult din 1974, 
cind am venit cu ocazia celei de-a 
30-a aniversări a României".

Tragere loto 2
De la agențiile Loto-Pro- 

nosport și vinzătorii volanti se 
pot procura in aceste zile 
bilete pentru prima tragere 
Loto 2 a lunii în curs, care va 
avea loc duminică 11 octombrie 
1981. Se reamintește că. in ca
drul celor trei extrageri a cite 
patru numere diferite din tota
lul de 75. participanții pot 
ohține autoturisme „Dacia 1300“ 
sau ciștiguri in bani între 
50 000 și iOO lei pe fiecare va
riantă jucată. Un bilet costă 10 
lei și poate fi completat fie cu 
o variantă achitată sută la sută, 
fie cu patru variante achitate 
in cotă de 25 la sută ; indiferent 
însă de cota jucată, fiecare 
bilet are drept de ciștig la toate 
extragerile. Ultima zi de par
ticipare este simbătă 10 octom
brie 1981.

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversari 

a creării Partidului Muncii din Coreea

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN
Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
In numele comuniștilor și al întregului popor român, vă adresez dum

neavoastră. comuniștilor și poporului coreean prieten, un cald salut tovă
rășesc și felicitări cordiale cu prilejul aniversării a 36 de ani de la crearea 
Partidului Muncii din Coreea

Făurirea partidului revoluționar al clasei muncitoare a constituit un eve
niment de importantă remarcabilă în lupta îndelungată a poporului coreean 
împotriva dominației imperialiste și asupririi feudale, pentru eliberare națio
nală și socială. Partidul Muncii din Coreea a organizat și condus cu succes 
lupta maselor populare pentru înfăptuirea unor profunde transformări revo
luționare in societate, pentru edificarea noii orinduiri sociale, pentru apărarea 
și consolidarea independenței și suveranității patriei.*

Poporul român urmărește cu viu interes și admirație vasta activitate 
creatoare desfășurată de harnicul și talentatul popor coreean, sub conducerea 
partidului în frunte cu dumneavoastră, și se bucură din inimă de succesele 
pe care le dobindește in edificarea economico-socială a țării in toate dome
niile construcției socialiste. Sprijinim pe deplin propunerile constructive ale 
Partidului Muncii din Coreea privind reunificarea pașnică și independentă a 
patriei, crearea Republicii Confederale Democrate Koryo.

Evidențiind cu satisfacție bunele relații de prietenie, solidaritate și cola
borare statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, intre popoarele român și coreean, reafirm convingerea că ele se 
vor dezvolta tot mai puternic și în viitor, in. spiritul, convorbirilor și înțelege
rilor convenite cu prilejul intilnirilor pe care le-am avut împreună la Bucu
rești și Phenian, in interesul edificării noii orinduiri sociale in țările noastre, 
al cauzei generale a socialismului, independenței naționale, păcii și colaborării 
intre popoare.

De ziua aniversării partidului vă adresez cele mai bune urări de noi și 
tot mai mari realizări în înfăptuirea hotăririlor celui de-al VI-lea Congres 
al Partidului Muncii din Coreea, în întreaga operă de construcție socialistă, 
in lupta dreaptă pentru realizarea aspirației vitale de unitate națională a 
poporului coreean.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Gală de filme
Cu prilejul celei de-a 36-a aniver

sări a creării Partidului Muncii 
din Coreea, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București. Sin In Ha, a organizat, 
vineri, la sediul ambasadei, o gală 
de filme, urmată de un cocteil.

Au participat tovarășii Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al 
P.C.R.. președintele Centrului natio
nal pentru promovarea prieteniei și

Sentimentul trăiniciei
De cum pășești pe pământul Re

publicii Populare Democrate Co
reene, prin moderna poartă aeriană 
a Phenianului, simți aerul proaspăt 
pe care il oferă cu generozitate nu 
numai natura, ci și multiplele ipos
taze ale noului care se derulează 
cu fiecare pas intr-un admirabil 
evantai. Capitala Coreei democrate 
este un oraș complet nou.. Distrusă 
in întregime în timpul războiului — 
doar trei clădiri scăpaseră ca prin 
minune cumplitului dezastru — 
inima tării pulsează azi mai vigu
roasă ca oricind, oferind plăcuta 
surpriză oricărui vizitator a unei 
metropole moderne, cu clădiri ce se 
întrec prin fantezia arhitectonică. 
Frumoase edificii înălțate de oame
nii muncii, pentru ei, pentru fami
liile lor. pentru întreprinderile, in
stituțiile și școlile în care lucrează 
și învață.

Intr-unui din a- 
ceste edificii, in 
care își desfășoa
ră activitatea un 
organ de sinteză 
economică, aveam 
să aflu o serie de date care ilus
trează sugestiv realizările remar
cabile obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, in opera 
de construcție socialistă. Notez 
doar citeva: astăzi, R.P.D. Coreea
nă produce anual peste 5 milioane 
tone de oțel, 35 miliarde kWh 
energie electrică, 4 milioane tone de 
îngrășăminte chimice. 9 milioane 
■tone de ciment. Iar pentru a înțe
lege mai bine ce înseamnă aceste 
realizări ale harnicului popor al 
Coreei democrate, este cit se poate 
de expresiv următorul calcul : 
in 1981. intreaga producție a. anului 
1946 este realizată in mai puțin de 
două zile.

La fel de importante sint și în
făptuirile din agricultură, tn anul 
trecut s-au obținut peste 9,5 mili
oane tone de cereale — nivel re
cord al agriculturii din această tară 
— iar in ultimii zece ani producția 
de legume și fructe s-a dublat. 
Prin extinderea mecanizării — 7 
tractoare revin la 100 hectare teren 
cultivat — producțiile medii la hec
tar de 7—8 tone au devenit obiș
nuite aici atit la orez, cit și la 
porumb. $i incă o informație, la 
fel de interesantă : in R.P.D. Co
reeană invățămintul de 11 ani este 
obligatoriu, în prezent acționîndu-se 
pentru generalizarea învățământu
lui superior obligatoriu.

Sint fapte dintr-un impresionant 
buchet de realizări, fapte care pun 
in adevărata lumină uriașul efort 
creator al unui popor liber, care 
și-a făcut din muncă și demnitate 
idealul suprem al existenței sale. O 
existență asigurată și modelată 
creator la parametrii mereu mai'' 
inalți ai progresului și bunăstării 
de către muncitori, țărani și inte
lectuali — marele izvor de forță și 
progres fiind unitatea strinsă a po

însemnări de călătorie

colaborării cu alte popoare. Stan 
Soare și Dumitru Turcuș. adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oaricea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei. Ion Găle- 
teanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai altor instituții și or
ganizații centrale, generali și ofițeri, 
ziariști.

(Agerpres)

porului in jurul partidului, al to
varășului Kim Ir Sen, al Comitetu
lui Central, in munca și lupta pen
tru infăptuirea programului stabilii 
de Partidul Muncii din Coreea.

îți face plăcere să-i auzi pe toți 
cei cu . care discuți, in fabrici și 
uzine, pe șantiere, in școli șl insti
tuții, cu cită căldură, cu cită min- 
drie și dragoste vorbesc despre 
marele arhitect al muncii Șl vieții 
lor fericite — Partidul Muncii din 
Coreea, intemeiat la 10 octombrie 
1945. Cuvintele sint simple, rostite 
din inimă, cu sinceritate. Nu există 
colț de țară, nu există sat sau oraș, 
nu există întreprindere sau unitate 
agricolă, nu există om. mai tinăr 
sau mai virstnic, care să nu fi sim
țit din plin, ocrotitoare, fermă și 
generatoare de optimism grija parti
dului pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și viață, 

pentru afirmarea 
plenară a perso
nalității creatoare. 
Din această grijă 
s-au înălțat din 
temelii sute si 

sute de orașe noi și tot din 
această grijă s-au inilțat fabrici, 
uzine, institute, creșe și grădinițe, 
școli și universități.

Sint realizări care înscriu in me
moria timpului construcții de o 
rară complexitate și un ales rafi
nament arhitectural: Teatrul „Man- 
sude“, cu o suprafață construită de 
peste 60 009 mp, adăpostind o sală 
mare de spectacole și șase săli mai 
mici ; Biblioteca națională, remar
cabilă realizare in stilul arhitecturii 
coreene tradițional> . moderna ma
ternitate din Phenian, care numără 
șase corpuri de '.'udiri cu 10—1'3 
etaje ; metroul, cu un traseu de 
peste 32 km; autostrada Phenian — 
Vonsan, lungă de peste 175 km ș.a.

Sint edificii născute din cutezanța 
și hărnicia acestui minunat popor, 
realizări care vor dăinui în timp, ca 
o elocventă mărturie a geniului 
creator al omului muncii, care își 
făurește propriul destin sub înțe
leaptă conducere a partidului, a 
Comitetului său Central. Sint reali
zări remarcabile, care dovedesc ce 
energii uriașe pot fi descătușate 
intr-o țară liberă și independentă, 
ce energii uriașe ar putea fi puse in 
mișcare prin reîntregirea pașnică a 
patriei comune, a tuturor coreeni
lor din Nord și din Sud.

Iată de ce poporul român, alături 
de toate forțele progresiste ale lu
mii, susține cu toată convingerea 
propunerile ele un profund realism 
formulate de tovarășul Kim Ir Sen 
cu privire la realizarea unității na
ționale, privind crearea Republicii 
Confederale Democrate Koryo. după 
numele atit de drag tuturor coreeni
lor. al statului unificat care a dăi
nuit pe aceste meleaguri.

Viorel SALAGEAN

• SONDĂ SUPER- 
ADÎNCĂ. Geofizicienii de la 
Centrul din Ural al Academiei 
de științe a U.R.S.S. se pregă
tesc pentru începerea forajului 
celei de-a treia sonde super- 
adinci din U.R.S.S. Cu ajutorul 
ei se vor obține probe de roci 
intr-o zonă a Uralului cunoscută 
prin marile sale zăcăminte de 
minereu de fier și de cupru. în 
cele citeva secole de cind a în
ceput exploatarea zăcămintelor, 
unele din ele sint practic epuiza
te și astfel pentru obținerea mi
neralelor utile este nevoie să se 
pătrundă tot mai adine in Pă- 
mint. Geofizicienii consideră po
sibilă existența unor alte straturi 
de minereuri, aflate la adincimi 
mult mai mari decit cele exploa
tate. Primele două sonde de 

foarte mare adincime se forează 
în Azerbaidjan și in Peninsula 
Kola.

• „PICASSO Șl PA
CEA" este genericul sub care, 
la Paris, a fost deschisă o expo
ziție cuprinzind afișe și litogra
fii ale marelui artist spaniol, cu 
ocazia aniversării a 100 de ani 
de la nașterea sa. La vernisajul 
expoziției, organizată in galeria 
„ Arta și pacea", care a fost crea
tă. in urmă cu 20 de ani, la ini
țiativa lui Picasso, au participat 
reprezentanți de frunte ai vieții 
politice, culturale și artistice 
franceze, un numeros public. Ex
poziția reprezintă o mărturie 
concludentă a contribuției aduse 
de artistul spaniol, prin opera sa. 
la apărarea bunului celui mai de 

preț al tuturor oamenilor de pe 
planeta noastră — pacea. La loc 
de frunte intre exponate figu
rează afișul care înfățișează 
binecunoscutul „Porumbel al 
păcii", desenat cu prilejul pri
mului Congres mondial al parti
zanilor păcii, din 1949.

• AUTOMOBIL PRO
PULSAT CU ENERGIE 
SOLARĂ. Pe străzile capitalei 
Elveției. Berna., circulă de cit- 
va timp un automobil acționat 
cu energie solară. El are dimen
siuni reduse, nu emană substan
țe poluante si. in plus, este si
lențios. Viteza maximă a nou
lui vehicul atinge 50 kilometri 
oe oră. cu o autonomie de de
plasare de 50 de kilometri. în

de
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condiții bune de lumină, bate
ria ce nune în mișcare moto
rul electric se încarcă perma
nent datorită unui colector de 
energie solară montat pe aco
perișul automobilului.

• EXPORT DE... PAL
MIERI. Unul dintre produse
le importante de export ale Spa
niei il reprezintă... palmierii. în- 
tr-adevăr, potrivit unor statistici 
oficiale, Spania a vindut, pe 
piețele externe, in perioada 
1979—1980, 3 815 000 de palmieri. 
Prima țară importatoare de 

palmieri provenind din Spania 
(1,7 milioane de bucăți) este 
Olanda — „tara lalelelor", care 
se pare că iși dezvoltă astfel o 
nouă vocație grădinârească. în 
aceeași perioadă (1979—1980) — 
arată revista „Valencia Fruits" 
— Spania a exportat, de aseme
nea, 7,6 milioane plante orna
mentale.

• UN NOU AGENT 
BIOLOGIC, capabil să dis
trugă larvele de muscă neagră 
si de tintari — insecte răspin- 
dite in zonele tropicale — va fi 

utilizat în regiunile respective 
cu ajutorul Organizației Mon
diale a Sănătății. Această armă 
impotriva insectelor amintite, 
care răspindesc o serie de boli 
in rindul oamenilor si septelu- 
lui. a fost experimentată cu 
succes in ultimii ani. Este vor
ba de un bacii denumit 
„BTH-14". care produce o to
xină cu efecte distrugătoare a- 
sunra larvelor insectelor. Baci- 
lul va înlocui in multe țări in
secticidele. fată de care larvele 
respective au devenit rezistente.

• FRUNZELE COPA
CILOR Șl ZĂCĂMINTELE 
MINERALE. Un grup de spe
cialiști americani susțin că pot 
stabili, după lumina reflectată de 

frunzele copacilor, zăcămintele 
de bogății naturale din sol. De 
fapt ei au pornit de la un fe
nomen cunoscut : rădăcinile co
pacilor aflate in soluri bogate in 
anumite minerale absorb îm
preună cu substanța hrănitoare 
și o parte din aceste minerale 
fapt care influențează asupra 
clorofilei din frunză. Ca urmare 
și spectrul luminos al acestor 
copaci este altul față de cel al 
copacilor obișnuiți, Specialiștii 
au și pus la punct o instalație 
care analizează de la bordul 
unui avion spectrul luminos al 
pădurilor.

• SUDURĂ ELECTRO
NICĂ. O instalație electronică 
cu radiație, rod al colaborării 
specialiștilor din U.R.S.S. și 

R.D.G., va schimba în viitor 
tehnologia sudurii ninioanelor 
oe axe. Dispozitivul creat bom
bardează locul Îmbinării Piese
lor cu un puternic fascicul de 
electroni ce asigură energia ter
mică pentru sudură, fără a mai 
fi nevoie de o prelucrare ulte
rioară. Experimentat cu succes 
la uzina de autobuze din Lvov, 
noul procedeu a permis înlocui
rea unor procese de producție 
la ansambluri de bază, care in 
cursul exploatării -se uzau ra
pid.

• CVADRUPLI. Soția 
unui funcționar din Kyoto a 
născut, la clinica universitară 
din localitate, patru copii — doi 
băieți și două fete. Mama și 
copiii se simt bine, a anunțat 
purtătorul de cuvint al clinicii



încheierea dezbaterilor politice la sesiunea

Adunării Generale a O.N.U.

Congresul mondial al femeilor
Cuvîntul președintei Consiliului Național al Femeilor din România

Sint necesare eforturi sporite pentru 
soluționarea marilor probleme actuale, 

in interesul popoarelor, al păcii
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). - La Organizația Națiunilor Unite au 

luat sfirșit dezbaterile politice ale celei de-a 36-a sesiuni a Adunării 
Generale. Timp de trei săptămini au urcat pe rind la tribună, expu- 
nînd pozițiile guvernelor lor in problemele cele mai importante care 
confruntă omenirea și prezentind idei și propuneri în vederea soluțio
nării acestor probleme, reprezentanții a 146 de state membre din cele 
156 cite numără actualmente organizația.

Dincolo de deosebirile, uneori apre
ciabile, de vederi, discursurile din 
plenara Adunării Generale au evi
dențiat preocuparea unanimă față de 
un șir de aspecte majore care împo
vărează in momentul de față viața 
internațională si in a căror rezolvare 
sint interesate, in mod obiectiv, toa
te popoarele fără excepție.

Una din caracteristicile principale 
ale dezbaterilor a fost îngrijorarea 
profundă provocată de serioasa încor
dare existentă în relațiile dintre state, 
încordare alimentată de intensifica
rea tendințelor de reîmpărțire a zo
nelor și sferelor de influentă, de pro
porțiile alarmante atinse de cursa 
înarmărilor. în special de extinderea 
continuă a panopliei armelor nuclea
re, de apariția a noi conflicte care se 
adaugă celor vechi, rămase nesolu
ționate — toate acestea primejduind 
grav pacea, independenta și securita
tea tuturor popoarelor de pe planeta 
noastră.

Aceeași neliniște a fost exprimată 
față de persistenta și adincirea sub
dezvoltării, de grava criză, cea mai 
puternică din perioada postbelică, pe 
care o cunoaște economia mondială, 
de nesoluționarea problemelor ener
getice, de perturbațiile monetar-fi- 
nanciare și, în primul rînd, de prac
ticarea de către unele țări capitaliste 
dezvoltate a unor rate ale dobînzilor 
care depășesc orice limite rezonabile, 
ipotecînd perspectivele dezvoltării și 
stabilității economice mondiale și a- 
gravînd în special situația țărilor in 
curs de dezvoltare.

Evidențierea acestor fenomene ne
gative a pus in lumină 'mai mult ca 
oriei nd — și în multe cuvîntări acest 
lucru a fost spus în mod direct — 
urgența cu care se impune restruc
turarea radicală a relațiilor politice 
și economice mondiale. în mod deo
sebit, s-au reliefat necesitatea arză
toare a unor măsuri de dezarmare,

in primul rind nucleară, ca și a stin
gerii prin mijloace politice, la masa 
tratativelor, a tuturor focarelor de 
conflict, insemnătatea generalizării 
principiilor noi, de egalitate în drep
turi și respect reciproc în relațiile 
dintre state.

Cu aceeași acuitate s-a subliniat 
cerința esențială a instituirii noii or
dini economice internaționale și. in 
acest cadru, a lansării, de mult sca
dente, a negocierilor globale privind 
cooperarea internațională în vederea 
dezvoltării.

Sint tocmai acele idei obiective și 
orientări fundamentale imprimate în
tregii politici externe a României de 
președintele Nicolae Ceaușescu. iar 
faptul că ele se regăsesc, sub o for
mă sau alta, în dezbaterea interna
țională, inclusiv în cadrul actualei se
siuni a O.N.U., atestă din nou realis
mul, justețea și viabilitatea lor. A- 
teastă concluzie este întregită si de 
ecoul pozitiv pe care l-au avut, încă 
în această primă etapă a sesiunii, 
propunerile concrete ale tării noastre 
privind asemenea aspecte esențiale 
cum sint scoaterea în afara legii a 
armelor nucleare, reducerea si în
ghețarea bugetelor militare, regle
mentarea ne căi exclusiv pașnice a 
diferendelor dintre state, stabilirea 
unor plafoane rezonabile ale dobin- 
ziior. acordindu-se înlesniri speciale 
țărilor in curs de dezvoltare.

De la tribuna Adunării Generale, 
România, ca și alte state, a exprimat 
opinia. că avansarea spre rezolvări 
constructive in toate problemele vi
tale ale lumii de azi reclamă cu ne
cesitate sporirea rolului și eficacității 
O.N.U., îmbunătățirea și democrati
zarea in continuare a structurilor 
sale, astfel îneît hotărîrile stabilite și 
măsurile adoptate, cu participarea în 
condiții de deplină egalitate a tutu
ror țărilor, să prindă realmente viață.

PRAGA 9 (Agerpres) — (Corespon
dență de la Anca Voican). în cadrul 
lucrărilor Comisiei I a Congresului 
mondial al femeilor de la Praga a 
luat cuvîntul tovarășa Ana Mureșan. 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor din România, aleasă vice
președintă a comisiei.

Referindu-se la statutul femeii în 
tara noastră, reprezentanta României 
a arătat că femeile sint prezente în 
cele mai diverse sfere de activitate, 
inclusiv în ramurile de vîrf ale eco
nomiei și în complexul proces de 
conducere a societății. Creșterea ro
lului femeii in viața economică, po
litică și socială a țării, a arătat re
prezentanta României, este expresia 
directă a grijii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, față de asigurarea condi
țiilor optime de manifestare a per
sonalității umane, de valorificare a 
întregii capacități creatoare a tuturor 
membrilor societății.

Subliniind importanța Deceniului 
femeii și prevederilor Planului mon
dial de acțiune, adoptat la Ciudad de 
Mexico in 1975. reprezentanta tării 
noastre a relevat că lupta hotărîtă a 
organizațiilor de femei din întreaga 
lume, dusă alături de celelalte forțe 
nrogresiste ale societății, a permis 
obținerea unor reale succese în ceea 
ce privește integrarea femeii in pro
cesul dezvoltării.

Vorbitoarea a relevat că experien
ța țării noastre, precum și evoluția 
generală a umanității demonstrează 
că femeile, reprezentind jumătate din 
populația globului, constituie o pu
ternică forță socială, cu un important 
rol în transformarea revoluționară a 
societății, in progresul material și 
spiritual al popoarelor. Reprezentanta 
României a exprimat solidaritatea 
mișcării de femei din țara noastră 
cu lupta maselor de femei din în
treaga lume pentru pace și cooperare 
internațională, pentru dezvoltare li
beră. și independentă a statelor.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

CONGRES INTERNAȚIONAL DE STUDII BIZANTINE. în perioada 
4—10 octombrie, la Viena, s-au desfășurat lucrările celui de-a1 XVI-lea 
Congres internațional de studii bizantine. Specialiștii români participanți 
la lucrări au prezentat comunicări care au evidențiat valoarea de ex
cepție a unor monumente medievale românești. Academicianul Emil Con- 
durachi a fost ales in unanimitate vicepreședinte de onoare al Asociației 
internaționale de studii bizantine, la care sint afiliate peste 20 de comitete 
naționale din întreaga lume.

Dezbateri în problema aderării Spaniei la N.A.T.O.
MADRID 9 (Agerpres). — Pro

blema aderării Spaniei la N.A.T.O. 
a fost înaintată spre examina
re plenarei Congresului Deputați- 
lor. după ce Comisia de poli
tică externă a acestuia a aprobat 
proiectul de lege în virtutea căruia 
guvernul spaniol ar urma să obțină 
dreptul de a incepe tratative cu pri
vire la intrarea țării în blocul nord- 
atlantic. în favoarea proiectului de 
lege au votat deputății din partea 
Uniunii Centrului Democratic, Coali
ției Democratice, precum și minori
tății catalane. împotriva proiectului 
au votat deputății din partea Parti
dului Comunist, Partidului Socialist

Muncitoresc Spaniol, Partidului So
cialist din Andaluzia.

După cum s-a mai anunțat, depu
tății din opoziție au formulat obiec
ții de principiu împotriva aderării 
țării la N.A.T.O., apreciind că cea 
mai bună modalitate de a contribui 
la pacea mondială o constituie pen
tru Spania politica de neutralitate. 
Totodată, reprezentanții partidelor 
amintite s-au pronunțat pentru or
ganizarea unui referendum in aceas
tă problemă, obiecțiile lor fiind res
pinse de gruparea guvernamentală.

în ultimul timp. în Spania se des
fășoară o amplă mișcare de masă în 
semn de protest împotriva planuri
lor de aderare la N.A.T.O.

Intervenția R.S.A.
LUANDA 9 (Agerpres). — Trupele 

sud-africane sint concentrate in pre
zent la baza Enana din Namibia, ceea 
ce indică un nou atac de mare an
vergură împotriva provinciei ango
leze Cunene. se spune intr-un co
municat al Ministerului Apărării al 
Republicii Populare Angola, difuzat 
la Luanda.

Comunicatul menționează că forțe
le sud-africane nu s-au retras nici-

în Angola continuă
odată complet din provincia Cunene, 
aflată in sudul Angolei. In prezent, 
forțele sud-africane sint masate în 
împrejurimile localității Cuamto, si
tuată la 70 km vest de Nagiva, și în 
satele Namuculungo, Xangalala, 
Mufico, Chilandula și Chana Amunei. 
Din aceste poziții, trupele regimului 
minoritar de la Pretoria declanșează 
atacuri asupra celor trei orașe con
trolate de forțele armate angoleze.

Pe agenda lucrărilor 
actualei sesiuni a O.N.U.

Este dorința fierbinte a popoare
lor să împiedice ca planeta noastră 
să se transforme intr-un pustiu 
pirjolit — iar unica garanție reală 
in acest sens o constituie oprirea 
aberantei curse a înarmărilor nu
cleare și clasice, trecerea la măsuri 
imediate și hotărite de dezarmare, 
în condițiile cînd - primejdiile care 
confruntă omenirea au devenit și 
mai mari, ca urmare a deciziilor 
privind dezvoltarea de noi tipuri 
de arme de distrugere in masă, in
clusiv bomba cu neutroni. în mod 
firesc acest adevăr s-a impus ca 
prioritatea cea mai inaltă a actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Și-a găsit în felul acesta din nou 
o amplă confirmare poziția consec
ventă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind necesi
tatea arzătoare a stopării cursului 
atit de amenințător spre o catastro
fă atomică, scoaterea in afara legii 
a armelor nucleare, diminuarea 
imenselor acumulări de mjjloace 
de nimicire și a bugetelor militare, 
realizarea unui echilibru de forțe 
la niveluri tot mai coborîte — ca 
tot atiția pași pe calea dezarmării, 
în primul rind a celei nucleare, 
astfel ca omenirea să fie ferită de 
un război cu consecințe incalcula
bile, ca popoarele să trăiască in 
pace și securitate deplină. S-a ade
verit incă o dată că politica con
structivă, principială promovată de 
țara noastră pe arena internațio
nală, inclusiv la O.N.U., corespun- 
zind intereselor vitale ale poporu
lui român vine totodată în întim- 
pinarea aspirațiilor tuturor națiu
nilor lumii.

Practic, nu a existat intervenție 
în cadrul dezbaterii generale care 
să nu fi evidențiat, adeseori re- 
curgindu-se la date și cifre din 
cele mai edificatoare, proporțiile de 
necrezut pe care le-au atins în pre
zent arsenalele, urgența cu care în
lăturarea coșmarului nuclear, ce
rința dezarmării se impun ca pro
blema numărul unu la ordinea de 
zi a vieții politice mondiale. Ra
țiunea nu se poate în nici un fel 
împăca, așa cum s-a argumentat 
de-a lungul întregii dezbateri, cu 
existența la ora actuală a 50 000—

Vizita delegației
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager

pres). — în continuarea vizitei 
pe care o întreprinde in Mexic, în 
fruntea unei delegații, a Uniunii Ti
neretului Comunist, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
a avut o întîlnire cu Guillermo Co- 
sio Vidaurri, secretar general al Par
tidului Revoluționar Instituțional din 
Mexic, și Jose Luis Andrade, mem
bru al Comitetului Executiv Natio-

U.T.C. în Mexic
nai al partidului, secretar cu pro
blemele internaționale.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării in continuare a bunelor relații 
de stimă și respect reciproc stator
nicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Revoluționar Instituțional 
din Mexic. ,

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
REVOLUȚIEI DIN 1911 DIN CHI
NA, la. Beijing a avut loc, vineri, 
o adunare dedicată celei de-a 70-a 
aniversări a revoluției din 1911 din 
China. Despre semnificația eveni
mentelor de acum șapte decenii 
inițiate de revoluționarii conduși 
de dr. Sun Yat-sen, precum și des
pre evenimentele ulterioare și rea
lizările poporului chinez în cei 32 
de ani care au trecut de la crearea 
Chinei noi a vorbit Hu Yaobang, 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez.

Simpozion consacrat dezarmării nucleare
TOKIO 9 (Agerpres). — La Hiro

shima, locul unde a fost lansată in 
urmă cu 36 de ani prima bombă a- 
tomică, vor începe la 19 octombrie 
lucrările unui simpozion consacrat 
dezarmării.

Yasutake Hirayama, director al 
Centrului cultural pentru pace din 
Hiroshima, oare patronează simpo
zionul împreună cu Centrul pentru 
studierea păcii al universității din 
aceeași localitate, a arătat că „scopul 
acestei manifestări este de a pro

pune măsuri concrete în direcția de
zarmării și a abolirii armelor nu
cleare". „Simpozionul — a declarat 
el — va face să fie auzită vocea vic
timelor bombardamentelor de la Hi
roshima și Nagasaki".

Vor participa specialiști in științe 
politice, drept internațional și fizică 
nucleară, precum și reprezentanți ai 
victimelor bombelor de la Hiroshima 
și Nagasaki. Rezultatele urmează să 
fie înaintate comitetului independent 
pentru dezarmare, condus de fostul 
premier suedez. Olof Palme.

CONVORBIRI POLONO-FRAN- 
CEZE. Stanislaw Kania, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., a pri
mit, vineri, pe Claude Cheysson, 
ministrul relațiilor externe al Fran
ței, care se află într-o vizită ofi
cială in R.P. Polonă — informează 
agenția P.A.P. Oaspetele a fost 
primit și de Wojciech Jaruzelski, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, examinîndu-se. în 
acest cadru, probleme ale relațiilor 
dintre*bele două țări. Ministrul de 
externe francez a avut convorbiri 
ou ministrul polonez de externe, 
Jozef Czyrek, în cursul cărora 
au fost abordate probleme interna
ționale actuale.

NU! — armelor morții și distrugerii

în țările Europei occidentale, mișcarea împotriva proiectelor de escaladare 
a cursei înarmărilor nucleare cuprinde mase tot mai largi și ia forme tot 
mai variate. In fotografie : Intr-o piață a orașului vest-german Stuttgart, o 
mare mulțime de tineri s-a așezat pe caldarîm, în semn de protest împo

triva hotărîrii privind producerea și stocarea, bombei cu neutroni

încetarea cursei înarmărilor 
-problemă vitală a contemporaneității

60 000 arme nucleare, depășind ca 
forță explozivă echivalentul a 50 
de miliarde tone trinitrotoluen, 
ceea ce face să planeze un imens 
pericol asupra însăși existenței o- 
menirii. Rațiunea nu se poate îm
păca nici cu uriașa risipă de resur
se provocată de înarmări, mulți 
vorbitori apreciind că, de la 270 
miliarde dolari în 1973, cheltuielile 
militare s-ar putea apropia anul 
acesta de 600 miliarde de dolari, 
iar pînă la sfîrșitul secolului, dacă 
ritmul se va menține, se va atinge 
și depăși astronomicul prag de o 
mie de miliarde dolari !

Pe bună dreptate, reprezentanții 
lumii a treia âu pus cu amărăciune

poate de nimerit dimensiunile tra
gice ale problemei.

Există la O.N.U. o publicație u- 
nică în felul său, „Disarmament 
Times", consacrată, cum îi arată și 
titlul, în exclusivitate problemelor 
dezarmării și care a reprodus se
verul avertisment al fostului om 
politic american George Kennan, 
în prezent cunoscut activist pentru 
pace : „Ne lipsesc, a spus acesta, 
cuvintele potrivite pentru a reda, 
in amploarea ei, seriozitatea actua
lei situații. Am acumulat in arse
nalele noastre armă după armă, 
rachetă după rachetă, am ridicat 
continuu nivelurile de distrugere. 
Parcă am fi intr-o stare de hip

De la trimisul nostru special

în contrast această situație cu exis
tența celor 800 milioane ființe o- 
menești care trăiesc la limita sără
ciei absolute, un alt paradox de ne
așteptat reprezentîndu-1 faptul, de 
asemenea evidențiat în cursul dez
baterilor, că, în vreme ce resursele 
energetice neregenerabile ale pla
netei se diminuează continuu, con
sumul anual de produse petroliere 
in scopuri militare este de 700— 
750 milioane barili, adică de două 
ori consumul anual al unui întreg 
continent ca Africa. Agravarea 
continuă a consecințelor economice 
Si sociale ale competiției înarmărilor 
— multe din datele existente fiind 
substanțial depășite — a făcut, de
altfel, necesar să se treacă pentru 
a doua oară la reactualizarea ra
portului în acest sens al secretaru
lui general al O.N.U., raport care 
constituie, după cum se știe, rezul
tatul unei inițiative a țării noastre. 
„A cheltui de zeci, dacă nu de sule 
de ori mai, multe fonduri pentru 
înarmări decit pentru dezvoltare 
este un lucru profund anormal, pe
riculos și imoral". Aceste cuvinte, 
care au putut fi auzite la „forumul 
parlamentarilor" ce fac parte din 
delegații la O.N.U., desfășurat pa
ralel cu prima parte a dezbaterilor 
generale, rezuma în mod cît se

noză, îndreptindu-ne inevitabil spre 
catastrofă, aidoma animalelor din 
cunoscuta legendă care s-au luat 
orbește după fluierul vrăjit, mer- 
gînd inconștient spre propria 
pieire".

Pentru a se evita catastrofa, re
vine O.N.U., potrivit înseși scopuri
lor pentru care ă fost creată orga
nizația, un rol deosebit. Este, de
altfel, semnificativ că „pachetul" 
cel mai substanțial de puncte în
scrise pe ordinea de zi a sesiunii 
și care urmează a fi abordate con
cret în cea mai mare parte în ca
drul principalului comitet — pen
tru problemele politice și de secu
ritate — al Adunării Generale, se 
referă tocmai la problematica 
dezarmării sub feluritele și com
plexele ei aspecte. Nu trebuie ui
tat însă că atît la O.N.U. — inclu
siv la sesiunea specială din 1978 
consacrată dezarmării — cit și în 
Comitetul de la Geneva aceste as
pecte au mai fost dezbătute de-a 
lungul anilor, sau au fost adop
tate multiple rezoluții și alte docu
mente, dar în acest răstimp nu nu
mai că arsenalele mondiale nu 
s-au diminuat măcar cu un singur 
tun, o singură rachetă sau cu un 
singur focos nuclear, ci, dimpotri
vă, au sporit continuu, ajungind la

proporțiile înspăimîntătoare de as
tăzi. Iată de ce imperativul primor
dial este să se treacă, in fine, de 
la vorbe la fapte, la măsuri con
crete, reale, efective. în timpul dez
baterii generale, intr-un șir de in
tervenții s-a regăsit ideea necesi
tății ca actuala sesiune să fie o 
„sesiune a înfăptuirilor, și nu una 
a declarațiilor repetitive", sau a 
rezoluțiilor voluminoase care să 
consemneze bunele intenții și atîta 
tot. Numai stabilindu-se acțiuni 
concrete și măsuri practice se poa
te asigura o pregătire corespunză
toare noii sesiuni speciale de anul 
viitor a Adunării Generale, astfel 
incit aceasta să marcheze cu ade
vărat o cotitură radicală în abor
darea problemei cruciale a dezar
mării.

Tocmai pentru o asemenea abor
dare nouă, care necesită să se ma
nifeste responsabilitate, luciditate, 
realism, voință politică. Sra pro
nunțat și militează la actuala se
siune România, aducînd totodată in 
atenția participanților un șir de 
idei și propuneri constructive pri
vind necesitatea urgentă de a se 
înceta acumularea de armament, 
producția și amplasarea de noi 
arme nucleare, de a se îngheța și 
reduce cheltuielile militare, ca pași 
de natură să deschidă calea spre o 
autentică dezarmare, în primul rînd 
nucleară, asigurîndu-se astfel dreP; 
tul fundamental al omului la viață 
și la pace.

Omenirea, se arată în documen
tul final al primei sesiuni speciale 
a O.N.U. consacrate dezarmării, 
este confruntată cu alternativa de 
a pune capăt cursei înarmărilor și 
a trece la dezarmare, sau a se găsi 
în fața pericolului propriei anihi
lări. în lumina acestui adevăr, 
O.N.U., țările membre, guvernele și 
oamenii de stat, popoarele lumii, ca 
cel mai direct interesate, au dato
ria supremă, așa cum nu o 
dată a arătat președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca la alternativa formu
lată să dea unicul răspuns posibil 
si rațional.

Romulus CĂPLESCU
Națiunile Unite

LA PRAGA a 
tății comunicatul 
rile purtate între 
Cehoslovacia, condusă de Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
partidului, și delegația P.C. Por
tughez, condusă de Alvaro Cunhal, 
secretar general al P.C.P. Părțile, 
se spune în comunicat, au discutat 
probleme privind situația din cele 
două partide și țări. Au fost abor
date, de asemenea, unele probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești și ale situației internaționale 
actuale.

fost dat publici- 
privind convorbi- 
delegația P.C. din

ALEGERI. Președintele Siriei, 
Hafez. Al-Assad, a fixat alegerile 
pentru Consiliul Ponorului (parla
mentul) pentru 9 noiembrie. Vor fi 
aleși 195 de deputați, dintre care 
99 vor reprezenta pe muncitori și 
țărani. Consiliul Poporului a fost

învestirea noului 
președinte al Iranului

TEHERAN 9 (Agerpres). — Sayed 
Aii Khamenei, secretar general al 
Partidului Republicii Islamice, a fost 
învestit vineri oficial în funcția de 
președinte al Iranului, informează 
postul de radio Teheran, reluat de a- 
gențiile internaționale de presă.

Sayed Aii Khamenei a cîștigat ale
gerile prezidențiale de la 2 octom
brie, obținind 95 la sută din sufragii.

Programul 
de politică externă 

al P.A.S.O.K.
ATENA 9 (Agerpres). — Prezen

tind in cadrul campaniei electorale 
pentru scrutinul legislativ de la 18 
octombrie programul de politică ex
ternă al partidului său, Andreas Pa- 
pandreu. liderul Mișcării Socialiste 
Panelene (P.A.S.O.K.), a declarat 
că, dacă va obține victoria, 
P.A.S.O.K. va proceda la revizuirea 
statutului bazelor americane din 
Grecia.

De asemenea, P.A.S.O.K. ar reexa
mina „Planul Rogers" — după nu
mele comandantului suprem al for
țelor N.A.T.O.'— referitor la reveni
rea Greciei in structurile militare 
integrate ale alianței atlantice.

In sfirșit, P.A.S.O.K. este în favoa
rea creării unei zone denuclearizate 
în Balcani și se pronunță pentru re
tragerea de pe teritoriul grecesc a 
oricăror arme nucleare pe care s-ar 
putea să le fi amplasat S.U.A. în ba
zele lor.

dizolvat la 17 august, la încheierea 
mandatului de patru ani.

LA BEIJING, Hu Yaobang, pre
ședintele C.C. al P.C Chinez, a 
primit vineri delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, con
dusă de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al aces
tei organizații, care se află in vi
zită oficială în R.P. Chineză.

ÎNTÎLNIRE. La Praga a avut 
loc, vineri, o întîlnire între Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R.S.C.. și Jose 
Eduardo Dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele R.P. Angola, aflat într-o 
vizită oficială de prietenie în 
Cehoslovacia — informează agen
ția C.T.K.

MASURI DE COMBATERE A CRI
ZEI ECONOMICE. în următoarele 
zile. Franța va prezenta la Bruxel
les partenerilor din Piața comună 
un vast „proiect de relansare" a 
C.E.E. Proiectul insistă, după cum 
relevă agenția France Presse. a- 
supra unei acțiuni coordonate la 
nivelul „celor zece" privind o serie 
de măsuri de combatere a crizei 
economice și de reglementare a 
marilor probleme sociale, indus
triale și energetice cu care se con
fruntă in prezent țările vest-euro- 
pene.

AL DOILEA ZBOR AL „CO
LUMBIEI". Cel de-al doilea zbor 
experimental în jurul Pămintului 
al navetei spațiale americane „Co
lumbia" a fost programat pentru 4 
noiembrie a.c. — a anunțat oficial 
un purtător de cuvînt al N.A.S.A. 
Lansarea navetei, prevăzută inițial 
pentru vineri, 9 octombrie, a tre
buit să fie amînată ca 
unei defecțiuni tehnice 
22 septembrie.

CENTRALA NUCLEARA 
GOSLAVĂ „KRSKO" a livrat pri
mele cantități de energie electrică 
sistemului energetic iugoslav — 
informează agenția Taniug. Astfel, 
la șapte ani de la începerea con
strucției centralei, Iugoslavia a in
trat in era energeticii nucleare. Se 
apreciază că centrala „Krsko", 
construită in R. S. Slovenia, va 
produce pe an circa 4,2 miliarde 
kWh energie electrică.

NOUL GUVERN AL REPUBLI
CII ZAIR. Președintele Republicii 
Zair. Mobutu Șese Seko. a numit 
vineri ne membrii noului Consiliu 
Executiv Național (guvern), pre
cum si pe cei ai Comitetului Exe
cutiv al Partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției — partid unic de 
guvernămint — ce si-au prezentat 
demisia la 7 octombrie. în baza 
unei hotăriri a Comitetului Central 
al M.R.P.. titularul funcției de 
secretar executiv al partidului va 
deține și funcția de prim-comisar 
de stat (prim-ministru). Președinte
le noului guvern este Nsinga Udjuu.

PREMIUL NOBEL PENTRU MEDI
CINA. Institutul „Karolinska" din 
Stockholm a anunțat vineri . nume
le laureaților din acest an ai Pre
miului Nobel pentru medicină. 
Prestigioasa distincție a fost acor
dată unui număr de trei cercetă
tori — Roger W. Sperry (S.U.A.), 
pentru descoperirile sale’ privind 
„specializarea funcțională a celor 
două emisfere ale creierului", 
Torsten Wiesel (Suedia) și David D. 
Hubei (S.U.A.) pentru cercetările 
lor asupra „prelucrării informațiilor 
din sectorul sistemului vizual și a 
proceselor efectuate de celulele vi
zuale".

I
I

urmare a 
apărute la

MAJORĂRI 
trivit datelor 
ziarul „Rizospastis", 
septembrie 1980 — august 1981 pre
țurile au fost majorate în Grecia 
cu 24,6 la sută.

DE PREȚURI. Po- 
oficiale citate de 

în perioada

loc, în prezența lui Erich Honecker, secretar ge- 
, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane,

LA LEIPZIG a avut 
neral al C.C. al P.S.U.G. . .
a altor conducători de partid și de stat ai R.D.G., precum și a unor mar- 
canți reprezentanți ai vieții artistice și culturale și a numeroși locuitori 
ai. orașului, inaugurarea festivă a noii clădiri, „Gewandhaus" — sediul 
celebrei orchestre cu același nume. Noua construcție a fost inaugurată in 
ziua cînd se împlineau 200 de ani de la decernarea numelui de „Gewand- 
hausorchester" renumitei formații muzicale din Leipzig.

„DIALOGUL NORD-SUD“
Programul reuniunii de Ia Cancun

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — Ziarul mexican „Excelsior", 
citat de agenția E.F.E.. informează 
că ministrul mexican al relațiilor ex
terne. Jorge Castaneda, s-a intilnit 
cu ambasadori ai țărilor participan
te la Conferința de la Cancun (Dia
logul Nord-Sud) pentru a stabili pro
gramul definitiv de lucru al reuniu
nii. care va avea patru puncte prin
cipale : securitatea alimentară si dez
voltarea agricolă, problemele ener

getice. comerțul si dezvoltarea in
dustrială. precum si problemele fi
nanciare si monetare.

Comitetul de coordonare al Con
ferinței de la Cancun a hotărît con
stituirea unui organism special care 
va urmări cursul evenimentelor din 
Orientul Mijlociu si care va avea 
misiunea de a prezenta un raport 
amănunțit asupra situației din a- 
ceastă regiune — scrie ziarul citat.

Vizita misiunii economice japoneze in Europa occidentală
Sub semnul ascuțirii contradicțiilor dintre Japonia 

si Piața comună
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Re

prezentanți ai industriei vest-euro- 
pene si conducători ai Comisiei 
C.E.E. au prezentat misiunii econo
mice japoneze aflate intr-un turneu 
in capitala țărilor Pieței comune o 
declarație în șapte puncte în care 
isi exprimă „preocuparea crescindă 
si decepția" în fata evoluției rapor
turilor economice Japonia — C.E.E.". 
Declarația solicită ca partea niponă 
să adopte măsuri concrete si urgen
te pentru a „restabili un echilibru" 
în această privință. După cum re
levă agenția France Presse. reprezen
tanții cercurilor industriale vest-eu- 
roDene au lăsat să se înțeleagă că 
dacă situația nu va fi redresată, ar 
putea fi luate măsuri de restricții 
comerciale contrare intereselor japo
neze și libertății comerțului interna
tional.

în context, observatorii notează că

deficitul C.E.E. in schimburile cu 
Japonia, care a fost anul trecut de 
12 miliarde de dolari, va atinge, pro
babil. anul acesta 15 miliarde de do
lari.

La rîndul său. conducătorul mi
siunii nipone. Yoshihiro Inayama, 
președintele Federației japoneze a 
organizațiilor economice (Keidanren), 
a reafirmat teza tării sale potrivit 
căreia o mai strînsă cooperare in
dustrială si comercială ar putea con
tribui la reducerea dezechilibrului si 
a amintit. în acest sens, că un nu 
măr de firme japoneze si-au ex
primat interesul in realizarea de pro
iecte industriale în Europa occiden
tală. adaugă agenția Reuter.

Misiunea japoneză a părăsit Bru
xellesul. plecind spre Londra — ur
mătoarea etapă a turneului său. care 
va include, de asemenea. Franța, 
R.F.G.. Italia si Irlanda.

Politica dobînzilor înalte afectează grav 
economia mondială

• Majorarea dobînzilor asupra creditelor pentru export acor
date de tarile O.E.C.D. • Reducerea minimă anunțată în 
S.U.A. nu indică o diminuare rapidă a ratei dobînzilor Ia 
niveluri rezonabile • Persistența practicilor actuale se re

percutează negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare
PARIS 9 (Agerpres). — în cadrul 

unei reuniuni desfășurate la Paris, 
sub egida Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), reprezentanții a 22 de sta
te occidentale industrializate mem
bre ale acestei organizații au ajuns 
la un acord de principiu privind ma
jorarea dobînzilor pentru creditele 
acordate in vederea stimulării ex
porturilor. Potrivit agențiilor France 
Presse și United Press International, 
acordul menționat, care urmează a fi 
ratificat de guvernele țărilor res
pective, prevede majorarea, in me
die cu 2,5 la sută, a dobînzilor asu
pra creditelor pentru export acordate 
de țările O.E.C.D. Astfel, dobînzile 
pentru creditele de export ce vor fi 
aplicate de acum înainte de țările 
O.E.C.D. vor fi cuprinse între 10 și 
11,25 la sută — in funcție de terme
nul de rambursare și de țările care le 
vor contracta.

în cercurile observatorilor citați de 
agențiile menționate se apreciază că 
acordul realizat în cadrul O.E.C.D. 
va avea ca efect încetarea „războiu
lui creditelor pentru export" dintre 
Statele Unite, țările Pieței comune și 
Japonia. Este evident că această 
măsură se va repercuta negativ în 
primul rînd asupra țărilor în curs 
de dezvoltare.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
„Chase Manhattan Bank" — a treia 
bancă din S.U.A. ca mărime — a 
anunțat, joi. reducerea dobinzii pri
mare la 18,5 la sută, de la 19 la 
sută, intr-un moment în care rata 
de 19 la sută este pe punctul să fie 
generalizată. Noua reducere, a pre
cizat un purtător de cuvint al băncii, 
a fost operată în conformitate cu 
condițiile existente pe piața finan
ciară americană, care permit rate' 
ale dobînzilor bancare inferioare 
celor practicate în prezent.

Potrivit observatorilor, nu este de 
așteptat ca ratele dobinzilor ameri
cane să scadă in viitorul apropiat la 
niveluri rezonabile. Oficiul Federal 
de Rezerve al S.U.A., care acțio
nează îndeplinind atribuțiile de 
bancă centrală, și-a retras, joi, re
zervele din sistemul bancar comer
cial, indicind că, astfel, nu va per
mite o reducere rapidă a dobinzilor.

Ratele dobînzilor bancare exage
rate constituie parte^ a politicii 
financiare americane, sub pretextul 
punerii sub control a spiralei infla
ționiste. Deși Statele Unite au fost 
aspru criticate pentru politica do
bînzilor exagerat de înalte nu nu
mai de către țările în curs de dez
voltare, ci și de către principalii 
parteneri comerciali occidentali, re
ducerile operate pînă în prezent 
sînt minime.

portugalia: Tendințe 
în favoarea unității 
forțelor de stingă

LISABONA — Trimisul Agerpres, 
Leonard Mehedinți. transmite : In 
contextul politic actual, ipoteza for
mării unei majorități in Adunarea 
Republicii a deputaților socialiști și 
social-democrați, cu sprijinul popu- 
lar-monarhiștilor, este lipsită de ori
ce viabilitate — a declarat Mario 
Soares, secretarul general al Parti
dului Socialist, referindu-se la pro
punerea lansată in acest sens de 
Francisco Pinto Balsemao, președin
tele P.S.D. și prim-ministru al gu
vernului, in vederea revizuirii Con
stituției.

Deși, în opinia sa, în Portugalia 
nu există, în prezent, condiții pen
tru refacerea unității stingii de după 
1975, secretarul general al Partidului 
Socialist a ținut să precizeze că or
ganizația sa „este vital interesată în 
menținerea unui dialog cu munci
torii și alegătorii comuniști", în per
spectiva alegerilor pentru organele 
puterii locale, programate să se des
fășoare la sfirșitul anului 1982.

Opiniile liderului socialist, corela
te cu recenta declarație de poziție a 
C.C. al P.C.P. privind necesitatea 
formării unei majorități parlamen- 
târe bazate pe unitatea stingii, de
clarație în care se menționează in 
mod expres că, pentru atingerea a- 
cestui obiectiv, partidul Comunist 
preconizează participarea pe listele 
sale electorale și a „democraților in
dependenți sau de alte tendințe de 
stingă, inclusiv socialiști", constituie, 
în aprecierea observatorilor politici 
de la Lisabona, semne încurajatoare 
in direcția unității.
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