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Deplină aprobare, 
profundă satisfacție, 
sprijin activ măsuri
lor stabilite pentru 
prevenirea și comba
terea practicilor spe
culative, tendințelor 
de suprastocare — in
compatibile cu etica 
noastră socialistă.

PAGINA A IV-A

Intîmpinatcu sentimente de aleasă stimă și înalt respect, de adîncă mulțumire 

pentru grija deosebită ce o poartă creșterii bunăstării oamenilor muncii, ieri

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru in piețe agroalimentare,
magazine comerciale și unități economice din Capitală

• Secretarul general al partidului 
a analizat modul cum se înfăptuiesc 
hotărîrile menite să asigure aprovi
zionarea corespunzătoare și rațională 
a populației cu produse agroalimentare, 
îmbunătățirea activității comerciale.

• Pretutindeni, mii de bucureșteni 
și-au exprimat deplinul acord față de 
Decretul Consiliului de Stat privind 
măsuri pentru prevenirea și combaterea 
unor fapte care afectează buna apro
vizionare a populației.

• în întreprinderile vizitate, oamenii 
muncii au dat glas hotărîrii lor de a 
înfăptui neabătut sarcinile planului 
pe acest an, obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a fâcut, simbâtâ dimineață, o vizită de lucru in 
principalele piețe agroalimentare din Capitală și o serie de 
magazine comerciale, precum și în unele unități economice 
bucureștene.

Secretarul general al partidului a fost însoțit în această 
vizită de tovarășii Emil Bobu, Cornelia Filipaș, Gheorghe 
Pană, Petru Enache, precum și de Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în piețele Bucureștiului 
a avut ca scop analiza modului cum 
se înfăptuiesc hotăririle conducerii 
de partid și de stat privind asigu
rarea unei aprovizionări corespun
zătoare și raționale a populației cu 
mărfuri agroalimentare, cu produse 
din came și pește, cu ouă, lapte și 
produse din lapte, precum și cu le
gume și fructe de sezon, îmbunătă
țirea organizării activității de co
merț, modernizarea procesului de 
servire a cumpărătorilor, folosirea

cit mai rațională a spațiilor de depo
zitare și desfacere a mărfurilor.

Inscriindu-se în permanentul dia
log pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl poartă cu făuritorii de 
bunuri materiale din țara noastră, 
vizita constituie o nouă și pregnantă 
mărturie a grijii deosebite pe care 
secretarul general al partidului o 
poartă satisfacerii rât mai depline a 
cerințelor de bunuri materiale, creș
terii bunăstării tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră.

în acest sens, vizita a oferit pri

Primire plină de căldură la întreprinderea „Tricodava"

lejul unor discuții cu numeroși oa
meni ai muncii, al cunoașterii direc
te a opiniilor cetățenilor referitoare 
la aprovizionarea populației, al satis
facției cu care a fost primit recentul 
Decret al Consiliului de Stat, măsu
rile luate pentru creșterea perma
nentă a cantităților de bunuri agro
alimentare oferite spre vînzare.

Pretutindeni, bucureștenii au expri
mat mulțumiri pentru grija pe care 
secretarul general al partidului o 
poartă imbunătățirii continue a 
aprovizionării populației și și-au 
manifestat deplinul acord și înalta 
apreciere față de măsurile luate 
prin decretul privind prevenirea și 
combaterea unor fapte care afectea
ză buna aprovizionare a populației, 
subliniind că acesta constituie un 
factor important in asigurarea unei 
aprovizionări raționale, în aplicarea 
fermă a principiilor eticii și echi
tății socialiste care trebuie să guver
neze comportarea tuturor cetățenilor 
în societate. Salutînd aceste măsuri, 
oamenii muncii care au stat de vor
bă cu secretarul general al partidului 
au rugat să se asigure controlul per

manent al aplicării prevederilor cu
prinse în recentul decret.

Din concluziile desprinse în cadrul 
acestui fructuos dialog se eviden
țiază cu pregnanță sarcinile ce revin 
unor ministere si consiliilor popu
lare pentru înfăptuirea măsurilor • a- 
doptate- de partid in direcția spori
rii producției agroalimentare si a- 
sigurării unei aprovizionări corespun
zătoare a populației. înfăptuirii fer
me a prevederilor Decretului Con
siliului de Stat inclusiv a celor pri
vitoare la faptul că dreptul de a- 
provizionare cu lapte, ouă. legume, 
fructe si alte produse agroalimenta
re, prin magazinele din orașe și cen
tre muncitorești. îl au cetățenii care 
trăiesc si lucrează aici. Totodată, s-a 
subliniat obligația de a se asigura 
aprovizionarea și buna distribuire la 
sate a zahărului, uleiului si altor 
mărfuri agroalimentare ce nu pot fi 
produse de cooperativele agricole de 
producție sau gospodăriile individua
le. în același timp s-a relevat ne
cesitatea unor măsuri ferme in di
recția stimulării de către consiliile 
populare a cetățenilor din jurul o- 
raselor si centrelor muncitorești, a

producătorilor individuali. în ceea ce 
privește creșterea animalelor si pă
sărilor. producerea unor cantităti 
sporite de cartofi, legume, fructe, a- 
tit pentru consumul propriu, cît si 
pentru aprovizionarea piețelor cu 
cantităti sporite de produse agroali
mentare. Se impune. în acest sens, 
restabilirea fermă a sarcinilor ce 
revin gospodăriilor individuale, pre
cum si asigurarea sprijinirii acestora 
cu unelte, semințe, material săditor 
etc.

S-a indicat, totodată, că le revine 
unităților cooperatiste de consum în
datorirea de a stimula interesul 
populației pentru încheierea contrac
telor de achiziție la produse anima
le. cartofi, legume, fructe si s-a re
levat. în același timp, obligația de 
a asigura celor care încheie con
tracte tot ce este prevăzut in ceea 
ce privește sprijinirea lor.

Pe parcursul întregii vizite, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu bucurie și dragoste de 
mii de bucureșteni aflați in orele 
dimineții după cumpărături. în toa-
(Continuare în pag. a Il-a)

AZI - „ZIUA PETROLISTULUI*
Sărbătorim în această duminică de octombrie „Ziua petrolistului" — 

zi in care întregul nostru popor cinstește munca plină de abnegație a 
celor care scot din adincuri „aurul negru", produs de o excepțională în
semnătate pentru asigurarea bazei energetice a țării.

Ca și celelalte ramuri ale industriei noastre, industria petrolieră a 
cunoscut in anii socialismului și, cu deosebire, in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al partidului, cind economia națională a fost 
așezată pe baze științifice, moderne, o dezvoltare importantă. Și in această 
ramură s-au produs schimbări calitative, atit prin dotarea cu instalații 
moderne, de inaltă tehnicitate, apreciate astăzi in Întreaga lume, cit și 
prin tehnologiile avansate utilizate in extracția și prelucrarea petrolului.

O viziune nouă asupra locului și rolului acestei importante ramuri 
industriale s-a conturat din orientările și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prezent in repetate rinduri în mijlocul petroliștilor. 
Vizitele de lucru din acest an în județele Gorj și Prahova au prilejuit 
formularea de către secretarul general al partidului a noi și importante 
sarcini pentru oamenii muncii din industria petrolului.

înțelegind pe deplin importanța acestei ramuri pentru dezvoltarea 
din resurse proprii a bazei energetice si de materii prime a tării, pen
tru programul economiei naționale, petroliștii, răspunzind îndemnurilor 
secretarului general al partidului, sînt angajați cu toate forțele, cu elan 
revoluționar si patriotic pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an, 
care prevăd o creștere, față de realizările anului trecut, cu 9 la sută la 
producția de țiței extras, cu 33 la sută la rezervele geologice și cu 10 
Ia sută la volumul de foraj.

Ferm hotăriți să îndeplinească sarcinile ce le revin pentru exploata
rea in condiții de maximă eficiență a zăcămintelor de hidrocarburi, pen
tru valorificarea superioară a țițeiului, muncitorii și specialiștii din in
dustria petrolieră intimpină sărbătoarea lor cu un mănunchi de frumoase 
succese in producție. Astfel, oamenii muncii din cadrul schelelor de ex
tracție au asigurat creșterea la ora actuală a producției medii zilnice de 
țiței cu circa 1 900 tone față de perioada de început a anului. Rezultate 
merituoase au obținut in această privință colectivele schelelor de extrac
ție Videle, Cartojani, Moreni, Brăila, Țicleni, Titu. De subliniat că la 
producția de gaze asociate, pe ansamblul Ministerului Petrolului prevede
rile de plan pe nouă luni au fost depășite cu 827 milioane mc. O contri
buție deosebită în sporirea producției de țiței aduc și muncitorii din bri
găzile de foraj, care au depășit în trei trimestre planul la forajul de ex
ploatare cu peste 100 000 m, la forajul de mare adincime realizările fiind 
superioare cu 19 la sută fată de aceeași perioadă a anului trecut.

Felicitindu-i călduros pentru rezultatele bune obținute, care trebuie 
să constituie un permanent imbold în activitatea de mare răspundere pe 
care o desfășoară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin 
in acest prim an al cincinalului, pentru asigurarea condițiilor ca in anii 
următori această ramură a economiei naționale să cunoască o tot mai 
puternică dezvoltare și modernizare, în interesul progresului patriei so
cialiste, ne alăturăm azi cu sinceră bucurie oamenilor muncii din întreaga 
tară, care aduc tuturor petroliștilor un omagiu fierbinte si le urează noi 
și importante succese !

In pagina a V-a reportajul : Oameni ai unei meserii 
bărbătești

Mai sînt 5 zile din epoca optimă,
■■ I''" I ................... ............  . ........................ ..................................... |l.

ceea ce impune

INTENSIFICAREA LA MAXIMUM 
A însămînțării GRIULUI

• Au mai rămas de semănat cu grîu 783 000 de 
hectare

• Cele mai mari suprafețe sînt în județele Timiș, 
Arad, Dolj, Giurgiu, Constanța, Bihor, Teleor
man, Ialomița, Călărași, Brăila și Tulcea

• Noaptea să se lucreze la arat și pregătirea tere
nului, iar întreaga zi-iumină la semănat

• Grăbirea ritmului trebuie îmbinată cu creșterea 
răspunderii mecanizatorilor și specialiștilor 
pentru executarea unor lucrări de calitate ire
proșabilă, pentru realizarea densității stabilite

Județele Bistrița -Năsăud și Brașov 

au încheiat semănatul griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Bistrița-Năsăud au înche
iat pe data de 9 octombrie. în con
diții de calitate corespunzătoare, se
mănatul griului pe întreaga supra
față planificată.

Raportind acest succes, in telegra
ma adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de 
Comitetul județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.Iț. se spune : Folosim acest 
prilej pentru a vă încredința, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu și mai 
multă hotărire și abnegație, vom 
folosi mai bine pămîntul, baza teh- 
nico-materială și forța de muncă de 
care dispunem, vom face totul pen
tru a ridica pe un plan superior 
activitatea din agricultura județului,

răspunzind astfel cerințelor înfăp
tuirii noii revoluții agrare, realizării 
exemplare a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român și celui de-al II-lea Congres 
al țărănimii.

Folosind din plin mijloacele teh
nice si timpul prielnic de lucru, oa
menii muncii din agricultura jude
țului Brașov au încheiat ieri însă- 
mîntările de toamnă ne toate cele 
28 400 hectare, dintre care 16 000 
hectare cu grîu. Potrivit aprecierilor 
organelor agricole, actuala campanie 
de însămintări a fost cea mai scurtă 
din ultimul deceniu. In prezent, toate 
forțele din agricultura județului sînt 
concentrate la celelalte lucrări de 
sezon : recoltarea sfeclei de zahăr și 
furajere, efectuarea arăturilor pentru 
campania de primăvară s.a.

In piețele „Obor" ți „Amzei" - dialog fructuos cu cetățeni ți edili ai Capitalei privind asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare ți raționale a populației cu produse agroalimentare
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU ÎN PIEȚE 
AGROALIMENTARE, MAGAZINE COMERCIALE Șl UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
te locurile in care s-a aflat, mulți
mea a ovaționat pentru partid și 
secretarul său general, exprimin- 
du-și. in mod direct, sentimentele 
de adincâ mulțumire pe care le nu
tresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija pe care o 
poartă tuturor celor ce muncesc, 
pentru condițiile minunate de muncă 
și viață create cetățenilor, pentru 
largile posibilități de dezvoltare și 
afirmare a omului in societate. Nu
meroși cetățeni de toate virstele și 
profesiile, muncitori, intelectuali, 
gospodine au oferit cu emoție secre
tarului general al partidului flori 
din buchetele proaspăt cumpărate, 
i-au strins cu emoție mina, i-au 
urat din suflet sănătate și viață 
lungă, multă putere de muncă in 
fruntea partidului de statului. Peste 
tot s-a aclamat cu insuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

în această frumoasă dimineață de 
octombrie, piețele și magazinele 
Capitalei au oferit, ca in toate zilele 
acestei toamne bogate, imaginea 
unei mari abundente de produse — 
rezultat al aplicării ferme in viată 
a Programului elaborat de condu
cerea partidului și statului cu pri
vire la aprovizionarea populației pe 
perioada de toamnă-iarnă. în pie
țele vizitate, magazinele de stat, 
I.A.S.-urile, C.A.P.-urile și produ
cătorii particulari ofereau spre vin
zare cantități impresionante de 
cartofi, roșii, ardei, gogoșari. vi
nete, alte legume, zarzavaturi, mere, 
pere, struguri, asigurind satisfacerea 
cerințelor curente ale cumpărători
lor, precum și a necesităților unei a- 
provizionări bune pentru perioada 
de iarnă. în spatiile cu destinații 
speciale se aflau, de asemenea, can
tități corespunzătoare de carne, me
zeluri. peste. lactate, conserve și 
alte produse agroalimentare. rezultat 
al măsurilor întreprinse la indicația 
secretarului general al partidului in 
direcția asigurării fondului de marfă 
în cantități corespunzătoare și de 
bună calitate.

Reținind rezultatele bune obținute 
în domeniul aprovizionării popu
lației. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra necesității ca furni
zorii și organele de comerț să se 
preocupe cu mai multă răspundere 
de asigurarea unor livrări ritmice și 
in flux constant a produselor, co
respunzător Drogramului stabilit și 
care are in vedere un fond de marfă 
sporit fată de perioadele din anii an
teriori. la nivelul actual de consum 

La magazinul „Unirea"

pe locuitor, ceea ce va asigura o ali
mentație rațională a populației. Prac
tic. in acest trimestru și. in conti
nuare, in lunile de iarnă din anul 
viitor, sint asigurate cantităti sufi
ciente la toate produsele. Totodată, 
s-a cerut intensificarea acțiunilor in 
vederea sporirii livrărilor pentru 
fondul pieței "de ceapă, fasole, varză, 
rădăcinoase și ș-a cerut să se asi
gure cantități sporite de fasole ver
de, ceapă verde, praz și altele. Pen
tru aceasta se cere să se folosească 
condițiile bune pe care' le oferă 
toamna prelungită din acest an pen
tru recoltarea și transportul întregii 
recolte, la aceste produse, completa
rea necesităților prin culturi de seră.

De asemenea, apreciindu-se pro
gresele făcute in direcția organizării 
comerciale si servirii cumpărătorilor, 
s-a atras atentia că mai sînt multe 
de făcut in această direcție, incepind 
cu extinderea sistemelor de vînzare 
moderne, a metodelor rapide de vin- 
zare. pină la modul de comportareși 
ținută al lucrătorilor din comerț, co
respunzător cerințelor și exigentelor 
oamenilor muncii.

vizita a început în pjața Doro
banți una din unitățile comerciale 
ale Capitalei complet modernizată la 
indicațiile secretarului general al 
partidului, care oferă. încă din pri
mele ore ale dimineții, produse a- 
bundente de sezon, precum și măr
furi agroalimentare în cantităti în
destulătoare. în tonete sint expuse 
spre vînzare cantități sporite de le
gume și fructe de sezon, atit de sec
torul de stat și cooperatist, cit și de 
producătorii particulari. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat tonetele 
cu mărfuri agroalimentare. apreciind 
buna calitate a produselor, precum și 
eforturile îndreptate în direcția 
practicării unui comerț civilizat. To
varășul Nicolae Ceaușescu s-a inte
resat de prețul produselor oferite 
cumpărătorilor, de modul in care se 
face aprovizionarea. Numeroși cetă
țeni au ținut să exprime secretarului 
general al partidului profunda satis
facție pentru atenția deosebită pe 
care o acordă bunei aprovizionări a 
oamenilor muncii, manifestîndu-și, 
totodată, deplinul acord față de De
cretul Consiliului de Stat, care sanc
ționează orice act de natură a per
turba această aprovizionare. Dacă nu 
s-ar face stocuri ar fi de toate — 
arătau multe din gospodinele aflate 
la cumpărături. Trebuie — a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
să facem o aprovizionare rațională. 
Produse există pentru a asigura ce
rințele raționale ale tuturora la ni

velul consumului sporit înregistrat 
pe locuitor.

Cei prezenți au mulțumit secreta
rului general pentru preocuparea sa 
față de problemele aprovizionării.

La plecare, numeroși cetățeni i-au 
strins mina secretarului general al 
partidului, urîndu-i multă sănătate 
și putere de muncă.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit PjgțQ Obor ~' unul din 
cele mai' vechi și importante vaduri 
comerciale ale Capitalei, considerată 
pe drept cuvînt o adevărată „că
mară" a orașului. Aici vin să-și 
facă aprovizionarea locuitori din nu
meroase cartiere bucureștene, cărora 
li se oferă în aceste zile cantități 
îndestulătoare de produse. Oborul, 
ca si alte vaduri comerciale bucu- 
restene. a cunoscut si el un proces 
continuu de modernizare si extin
dere, creîndu-se noi spații de depozi
tare și desfacere, pentru a se veni in 
intimpinarea cerințelor cumpărători
lor privind practicarea unui comerț 
civilizat, cu un consum cît mai re
dus de timp. Astfel, aici s-au creat 
platforme noi dotate cu tonete pen
tru producătorii particulari. pentru 
C.A.P.-uri, precum și pentru trustu
rile horticole județene care iși des
fac aici surplusurile de legume șî 
fructe, contribuind la o aprovizionare 
tot mai indestulâtoare a Capitalei.

Primul secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 2 al Capitalei. 
Ion Popa, a informat pe secretarul 
general al partidului despre modul în 
care s-a făcut și se face aprovizio
narea. despre calitatea mărfurilor, 
despre măsurile întreprinse pentru 
asigurarea unui fond de marfă 
corespunzător.

Ca și alte piețe. Oborul a primit și a 
desfăcut cantităti de mărfuri cu mult 
peste prevederile din acest an. depă
șind cu peste 30 la sută cantitățile din 
aceeași perioadă a anului 1980. Ast
fel. numai în ultimele două luni și 
în prima decadă a lunii octombrie. în 
cea mai mare piață ă Capitalei au 
fost puse la dispoziția cumpărătorilor 
aproape 5 500 tone cartofi. 525 tone 
ceapă, 1 500 tone roșii, 1 000 tone var
ză. 1 600 tone ardeioase. 720 tone vi
nete, 740 tone fructe și peste 2 000 
tone struguri. în aceste zile, odată cu 
intensificarea recoltării, cantitățile de 
produse destinate pieței vor înre
gistra însemnate creșteri. De aseme
nea. sîmbătă. la Obor s-au livrat 36 
tone carne. 70 tone pește. 300 000 
ouă. precum și cantităti însemnate de 
lapte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat tonetele trusturilor horticole din 
unele județe ale țării care iși desfac 

produsele în Piața Obor în cadrul 
„Lunii horticulturii", apreciind va
rietatea și calitatea legumelor și fruc
telor expuse.

Secretarul general al partidului s-a 
adresat numeroșilor cumpărători, in- 
teresindu-se de modul de aprovizio
nare. de. cantitățile și sortimentele 
de produse oferite. „Avem de toate, 
in cantități suficiente", au afirmat 
cumpărătorii aflați la standul cu pro
duse al Trustului horticol Tulcea. Vă 
mulțumim pentru tot ceea ce faceți 
pentru noi, pentru buna aproviziona
re a populației — a spus Marin Va- 
sile, locuitor al cartierului, de profe
sie tipograf. Măsurile Decretului 
Consiliului de Stat privind aprovi
zionarea populației sînt foarte bune 
si nun capăt stocării de alimente 
care dereglează aprovizionarea noas
tră normală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că există suficiente mărfuri 
agroindustriale pentru a asigura o 
aprovizionare și un consum real. 
Dacă se fac stocuri, este normal că 
se creează dereglări și că produsele 
nu mai ajung pentru fiecare. Este 
necesar să acționăm împotriva acelora 
care se supraaprovizionează, afectînd 
interesele altor cetățeni. încălcînd 
in acest mod principiile eticii și echi
tății socialiste.

Aprecieri pline de satisfacție față 
de măsurile conducerii partidului și 
statului privind îmbunătățirea apro
vizionării au fost făcute pe tot 
parcursul vizitei care a continuat în 
halele pieței, acolo unde se desface 
cea mai mare cantitate de carne, peș
te, lapte și de alte produse agroali
mentare. Cetățenii care iși făceau și 
aici tîrguielile au relevat că măce
lăriile sînt aprovizionate, dar că sînt 
unii care dereglează eforturile ce se 
fac, cumpărind cantități peste nevoile 
lor curente. Arătind că în prezent 
se asigură pe an 72 kg de carne pe 
cap de locuitor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că cel care 
cumpără peste nevoile sale prejudi
ciază aprovizionarea și consumul ra
țional al celorlalți cetățeni, afectînd 
în acest mod interesele generale ale 
oamenilor muncii.

Sînt fericită că vă văd. tovarășe 
Ceaușescu, a spus cu emoție o bă- 
trină gospodină. Vă mulțumim din 
inimă pentru grija pe care o aveți 
pențru toți oamenii muncii. Vrem să 
vă spunem că ne bucură Decretul 
Consiliului de Stat, care pune capăt 
practicilor unor cetățeni de a se 
supraaproviziona, în timp ce alții nu 
reușesc din pricina lor să cumpere 
întotdeauna cele necesare.

în discuția cu edilii Capitalei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
necesitatea de a se extinde punctele 
de vinzare pentru a se reduce timpul 
afectat cumpărăturilor și a se crea 
posibilitatea servirii mai operative a 
cetățenilor. S-a arătat. în acest sens, 
ca in marea hală a pieței să se creeze 
de jur imDrejur un culoar supraeta
jat care să permită deșchiderea unor 
noi puncte de vinzare pentru dife
ritele produse ce se desfac aici.

La plecare, numeroșii cetățeni a- 
fla'ți Ia cumpăraturi au ovaționat în
delung pentru partid și secretarul 
său general, manifestîndu-și din nou 
stima și prețuirefe pe care i le poartă, 
bucuria lor pentru permanenta sa 
prezență in mijlocul celor ce mun
cesc, profunda gratitudine pentru 
omenia de care dă dovadă In solu
ționarea problemelor legate de creș
terea calității vieții in patria noastră.

Se vizitează apoi întreprinde
rea de pompe „Aversa", unde
tovarășul Nicolae Ceaușescu este în- 
timpinat cu cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, de re
cunoștință pentru această nouă în- 
tîlnire de lucru cu oamenii muncii
din unitate. Cei veniți in întîmpinare 
aclamau cu insuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
exprimindu-și și cu acest prilej dra
gostea nețărmurită ce o poartă con
structorii de mașini de aici, alături 
de yntregul popor, conducătorului 
partidului și statului nostru.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice Si ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, de 
reprezentanți ai conducerii centralei

Intr-una din secțiile întreprinderii de pompe „Aversa"

industriale de resort șî ai întreprin
derii. Din rindurile muncitorilor s-au 
desprins tineri și tinere care au o- 
ferit secretarului general al partidu
lui buchete de flori.

Pe platforma din fața întreprin
derii. directorul acesteia, Dimitrie 
Grecov, raportează secretarului gene
ral al partidului modul cum au fost 
aplicate indicațiile sale date cu pri
lejul vizitei precedente din 1979 și 
eficacitatea acestora. Sint prezentate 
și citeva produse reprezentative ale 
unității, din cele 40 aflate în curs 
de asimilare numai anul acesta. între 
care se disting, prin gradul complex 
de tehnicitate și parametri superiori 
de exploatare, pompele pentru pre
siuni ridicate și lichide fierbinți, 
pompele centrifugale, pentru trans
portul țițeiului, pentru industria chi
mică și minieră. Reține atenția pre
ocuparea colectivului unității in 
direcția tipizării produselor, ărătin- 
du-se că de la 865 mărimi de pom
pe cit se executau inițial s-a ajuns 
in prezent la 458, care acoperă a- 
proape întreaga gamă solicitată de 
economia noastră națională și la ex
port.

La standul automatizat de testare 
electronică a pompelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinează apara
tura și modul de lucru, apreciind 
gradul inâlt de tehnicitate la care 
sint supuse spre verificare produse
le înainte de expedierea lor către 
beneficiari. Se precizează că testă
rile electronice făcute in prezent pro
duselor sînt mult mai complexe de- 
cit cele clasice, permițind unității să 
livreze pompe de cea mai bună cali
tate. competitive pe piața mondială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze în continuare 
turnătoria întreprinderii, care. în 
urma indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, a. fost în în
tregime modernizată, muncitorii be
neficiind în prezent de condiții din
tre cele mai bune de lucru. Se dau 
explicații in legătură cu mecanizarea 
și automatizarea unor lucrări pe sea
ma cărora s-a obținut o dublare a 
producției. Sint prezentate unele pro
cedee moderne de turnare, de mare 
eficientă, care, asigură o productivi
tate sporită, concomitent cu reduce
rea substanțială a adaosurilor de pre
lucrare șl îmbunătățirea calității pie
selor turnate. în discuțiile purtate cu 
secretarul general al partidului, nu
meroși muncitori aduc calde mulțu
miri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru noile condiții de muncă crea
te in această secție, asigurindu-1 că 
vor răspunde acestei griji perma

nente ce le-o poartă printr-o mun
că avintată pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a sarcinilor de 
producție ce le revin. Totodată, ei 
iși manifestă deosebita satisfacție față 
de recentele măsuri luate de condu
cerea partidului și statului pentru 
prevenirea și combaterea unor fapte 
care afectează buna aprovizionare a 
populației si exprimă secretarului 
general al partidului întreaga grati
tudine pentru preocuparea exigentă 
oe care o manifestă pentru o bună 
aprovizionare a populației, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat amplele lucrări de moderniza
re care au asigurat mecanizarea și 
automatizarea procesului de produc
ție și a cerut să se extindă aseme
nea acțiuni in unitățile de speciali
tate, să se inițieze unele schimburi 
de experiență intre lucrătorii de aici 
și cei din alte turnătorii din țară 
pentru a putea fi generalizată buna 
experiență cîștigată in acest domeniu 
de întreprinderea de pompe din 
București.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii de pompe 
continuă in secția de prelucrări și 
montaj. Aici isint evidențiate rezulta
tele obținute de unitate în direcția 
autodotării, arătindu-se că au fost 
realizate cu resurse locale numeroa
se mașini și agregate de mare com
plexitate și productivitate care con
tribuie intr-o măsură substanțială la 
îmbunătățirea calității produselor, la 
micșorarea consumurilor de materii 
prime și materiale și în mod deo
sebit la eliminarea unor importuri de 
astfel de mașini. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se prezintă în stadiu de 
montaj o serie de pompe speciale de 
mare complexitate, de nivel tehnic 
ridicat, care sint examinate cu deo
sebită atenție. Se dau explicații in 
legătură cu noile soluții puse in apli
care pentru sporirea randamentelor, 
diminuarea consumului de metal și 
gospodărirea rațională a acestuia. 
Sînt exemplificate unele pompe in
dustriale cu consumuri energetice tot 
mai scăzute.

Apreciind realizările obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
întregului colectiv felicitări, cerind, 
totodată, să acționeze in continuare 
pentru mărirea gradului de tipizare 
a componentelor mecanice ale pom
pelor și extinderea mecanizării și 
automatizării producției. S-a cerut, 
de asemenea, ca odată cu sporirea pro
ducției și asimilarea unor noi tipuri de 

pompe să se analizeze posibilitatea 
devansării fabricației de pompe spe
ciale, inclusiv a noilor tipuri desti
nate energeticii nucleare, sector in 
care, potrivit Directivelor Congre
sului al XII-lea al partidului, in 
cincinalul actual va fi pus in func
țiune primul agregat.

La sfîrșitul vizitei, conducerea uni
tății a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru indicațiile date, 
asigurindu-1 că le va infăptui in mod 
exemplar, pentru ca întreprinderea 
să devină, așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o unitate model.

Vizita a continuat apoi la |^q|q 
„Troian" unde secretarul general 
al partidului a fost întimpinat cu 
aceleași calde sentimente de stimă și 
dragoste de numeroși cetățeni bucu- 
reșteni aflați in această' zi de toam
nă aici, la cumpărături.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
discutat, de asemenea, cu producăto
rii individuali și țăranii cooperatori, 
interesindu-se de recoltele obținute 
și a apreciat faptul că aceștia vin pe 
piețele orașului cu cantităti tot mai 
mari de legume și fructe.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca organele locale. consiliile 
populare să ia măsuri pentru ca 
cetățenii din jurul Capitalei, din ce
lelalte orașe să crească animale, pă
sări, să cultive orice palmă de pă- 
mint, asigurind produse agroalimen
tare atît pentru consumul propriu, 
cit și pentru cel al populației de la 
orașe.

Tovarășul. Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu cetățenii care i-au făcut 
o vibrantă manifestare de simpatie, 
cei prezenți adresînd secretarului ge
neral al partidului cuvinte de caldă 
prețuire și urări de sănătate și multă 
putere de muncă în fruntea partidu
lui și statului. Numeroase gospodine 
au oferit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strîngindu-i mina cu emo
ție. mulțumind pentru grija statorni
că pe care o poartă tuturor oameni
lor muncii. Declarindu-se mulțumiți 
de ceea ce se găsește in aceste zile 
în piețe, ei au apreciat măsurile lua
te de conducerea partidului pentru 
buna anrovizionare a CaDitalei. pre
cum și pentru stooarea tendințelor de 
stocare a mărfurilor de către unii ce
tățeni. ceea ce duce la dezorganizarea 
și perturbarea aprovizionării.

Următorul obiectiv al vizitei con
ducătorului partidului si statului nos
tru este pjata Unirii. una din

(Continuare in pag. a III-a)

ÎN TOATĂ ȚARA, AMPLĂ MOBILIZARE DE FORȚE, DIN ZORI ȘI PÎNÂ-N NOAPTE, PENTRU A GRĂBI

însăminfarea griului, strîngerea și depozitarea întregii recolte
JUDEȚE CARE TREBUIE SA INTENSIFICE 

MULT RITMUL LA SEMĂNAT
Din epoca

optimă pentru 
însămînțări
MAI SÎNT

IALOMIȚA

Fiecare oră iși înzecește acum 
valoarea

La prima oră a dimineții ne-am 
îndreptat spre consiliul agroindus
trial Horia. județul Ialomița — 
unul dintre consiliile cu multe lu
crări restante in această campanie 
agricolă — pentru a vedea ce mă
suri tehnice și de ordin organiza
toric au fost luate in vederea in
tensificării ritmului de lucru și. cu 
deosebire, a insămințării griului, 
lucrare care trebuie încheiată in 
cel mult 5 zile. Aceasta înseamnă 
că zilnic ar trebui să se realizeze 
cel puțin 460 hectare. Nu este mult 
dacă in toate unitățile s-ar lucra 
din plin.

...C.A.P. Ileana. Unitatea, cafe are 
planificate pentru însăminfarea cu

Județul

Timiș
Arad 
Constanța 
Bihor 
Teleorman

Suprafața 
planificată 

cu griu (ha)

152 500 
93 700

112 500
69 000

108 000

grîu 550 hectare, dispune de 4 
semănători cu care ar putea rea
liza cel puțin 60 de hectare pe zi. 
Calculele arată că lucrind după un 
program prelungit și aici semăna
tul se poate încheia la termenul 
stabilit. Dar. într-o zi ideală pen
tru munca cimpului. la ora 9, nici 
o semănătoare nu era în brazdă. 
Două se aflau la secție pentru mici 
reparații, una în drum spre locul 
de semănat, iar a patra stă nefo
losită de la începutul campaniei 
din lipsă de tractor. Rezultatul : 
în loc de 60 de hectare. în ziua in 
care ne-am aflat în unitatea res
pectivă abia s-au însămîntat 35 
hectare.

Rămas 
de semănat 
la 10 oct. (ha)

101 000
54 500
57 200 
38100
48 200

Aceeași zi. ‘Ora 11. La sediul 
C.A.P. Ștefănești, Dumitru Profir, 
președintele cooperativei, afirmă 
că „în cîmp toate merg bine, 
asa cum s-a stabilit aseară". 
Frumoase garanții liniștitoare. Nu
mai că la ieșirea din sat în- 
tîlnim primele - grupuri de trac
toare. Mecanizatorii motivează că 
au fost obligați să stea la secție 
și să aștepte cisterna cu mo
torină. Cei mai harnici dintre 
ei au intrat în brazdă la... 11.30 ! 
Mulți, foarte mulți au început 
munca după 12.30. pentru că nu 
aveau puse la punct tractoarele. 
Cit s-a semănat aici, exact nu se 
știe, intrucit președintele prezintă 
o cifră, inginerul-șef alta, șefii de 
fermă una ce nu coincide cu cele 
două, iar mecanizatorii de pe se
mănători — alta, cu mult mai mică, 
probabil mai aproape de realitate.

...Alte două cooperative agricole 
din același consiliu : Horia și 
Axintele. La C.A.P. Horia — o con

statare pozitivă : și ritmul, și cali
tatea lucrărilor erau corespunză
toare. Bine lucrau și cei 4 meca
nizatori care semănau la C.A.P. 
Axintele, dar în ce privește orga
nizarea muncii am constatat multe 
nereguli.

Pe ansamblul consiliului agro
industrial Horia, viteza zilnică la 
semănat nu a depășit 200 hectare, 
adică nici jumătate din cît ar fi 
normal. Cauzele? Atît pregătirea 
necorespunzătoare a tractoarelor 
(peste 70 sint defecte) și mașinilor 
agricole, cit și, mai ales, slaba orga
nizare a muncii. Iar munca este slab 
organizată pentru că cei numiți să 
asigure buna desfășurare a acestei 
campanii agricole în consiliul 
agroindustrial Horia nu-și fac da
toria. Cei din conducerea C.A.P. 
din Axintele, bunăoară, coordo
nează activitatea mal ales prin 
acele ședințe de plan de la ora 13. 
care retrag din cimp pentru cîte 4 
ore (!) pe toți cei cu muncă de 
răspundere in această unitate. 
Aducînd in discuție modul în care 
primăriile comunale sprijină actua
la campanie agricolă, trebuie să 
spunem că pe la locurile de muncă 
pe unde am fost nu am găsit nici 
un reprezentant. Nu putem, totuși, 
Încheia fără a aprecia eforturile 
pe care unii activiști de partid le 
fac pentru buna desfășurare a lu
crărilor in. acest consiliu agroin
dustrial. care a pornit in actuala 
campanie cu atitea probleme ne
rezolvate. Dar este greu să 
schimbi peste noapte ceea ce nu 
s-a făcut pe parcursul unui an. 
Acum, cind fiecare oră bine folo
sită înseamnă recolte mai mari 
pentru anul viitor, trebuie făcut 
totul pentru încadrarea și aici a 
campaniei de însămînțări în terme
nele stabilite.

Florea CEAUȘESCU

CONSTANȚA

Dulceața strugurilor de Ostrov 
față-n față cu acreala beneficiarului

„.Zi de toamnă în vestita podgo
rie a Ostrovului din județul Con
stanta. Acest bazin viticol cu plan
tații moderne, cum numai aici pot 
fi văzute, este cuprins in aceste 
zile de o forfotă in care nu știi 
ce să admiri mai întii : hăr
nicia șî disciplina celor aproape 
4 000 de culegători sau munca fără 
răgaz a celor 100 de mecanizatori- 
rutieriști, prezenți la datorie din 
zorii zilei pină noaptea.

Din bazinul viticol al Ostrovului 
au fost culeși și livrați în această 
toamnă aproape 22 000 tone de stru
guri de cea mai bună calitate. Iar 
oamenii locului spun că se putea 
mai mult, fiindcă aici, la Ostrov, ro
dul viilor a fost în această toamnă 
mai îmbelșugat oa oricind. Fapt 
este că, acum, cînd ne aflăm aproa
pe de mijlocul lui octombrie, cule
sul abia se află la jumătate, iar rit
mul nu poate fi grăbit pentru că, 
dacă ar fi să dăm crezare celor ce 
se ocupă de desfacerea strugurilor, 
piețele tării au ajuns la saturație.

Un adevărat record al producției 
de struguri va realiza în acest an 
I.A.S. din Ostrov — unitate care de 
foarte mulți ani este o adevărată 
școală practică a viticulturii noas
tre. Producția medie de struguri la 
hectar va trece de 24 000 kg. dar ea 
putea depăși granița celor 25 000 kg 
dacă culesul nu se prelungea atît 
de mult. Amplul proces de moder
nizare a plantațiilor început aici nu 

numai cu curaj, dar și cu siguranța 
profesionistului oare privește spre 
nou cu convingerea reușitei depline, 
se materializează astăzi in produc
ții de struguri competitive cu ori
care alte podgorii din lume. Iar in
ginerul Gheorghe Lozoveanu — 
omul de care se leagă intreaga me
tamorfoză a Ostrovului — privește 
astăzi cu și mai multă siguranță 
spre viitor. Optimismul său se ba
zează mai ales pe producțiile, nebă
nuite pină mai ieri, obținute pe noi
le plantații. Dar mai presus de orice 
se bazează pe priceperea si hărni
cia podgorenilor săi, pe înalta pre
gătire profesională a specialiștilor 
care lucrează aici. Bilanțul muncii 
lor se măsoară. în acest an. într-o 
producție totală de struguri de pes
te 41 000 tone. Adică aproape două 
kg de struguri pentru fiecare locui
tor al tării. Hotărîrea lor este de 
a-i aduce cit mai repede pe mesele 
consumatorilor, și in acest context, 
trebuie înțeles ajutorul în oameni 
pe care îl solicită acum factorilor în 
măsură să rezolve această proble
mă.

O producție record de struguri 
s-a obținut în acest an și în celelal
te două unități agricole — C.A.P. 
Ostrov și C.A.P. Coslogea — din 
bazinul viticol al Ostrovului. S-a 
muncit și s-a cheltuit mult pentru 
a se realiza o asemenea recoltă. 
Pregătiri intense s-au făcut și în 
vederea recoltării. Beneficiarul — 

întreprinderea viei și vinului Con
stanta — și-a trimis și el delegatul 
pentru a stabili graficele zilnice de 
livrare. Necazul a început insă dună 
ce au fost culese primele cantități 
de struguri, cind producătorii au 
fost puși in situația de a nu avea 
cui să livreze marfa. în aproape 2 
luni, de la C.A P. Ostrov abia că 
s-au trimis 231 tone de struguri pe 
piața internă. Dar și aceștia nu prin 
grija întreprinderii amintite, ai că
rei reprezentanți se mulțumesc 
acum să ridice din umeri motivind 
că nu găsesc beneficiari serioși. Am 
văzut Ia Ostrov cum fermierii se 
zbăteau să primească cîte un auto
camion pentru transportul strugu
rilor. Săptămina aceasta, patru zile 
la rind, abia că au reușit să livreze 
cite 7—10 tone. Și aceasta în timp 
ce sus, pe dealurile cu vii. se mai 
află încă pe butuc peste 3 000 tone 
de struguri, numai la C.A.P. Ostrov. 
Speranțele tovarășului Constantin 
Călin, președintele cooperativei, se 
îndreaptă acum doar spre bunăvo
ința conducerii I.A.S.-ului, doar- 
doar vor reuși să livreze citeva sute 
de tone prin mijlocirea acesteia. Să 
dispui de mii de tone de struguri
— struguri de expoziție, nu altceva
— și să nu ai cui să-i vinzi, pare 
incredibil. Așa cum dealtfel este și 
nepăsarea celor chemați să asigu
re buna aprovizionare cu un ase
menea produs atît de valoros și de 
căutat Acum, cind sint încă zile 
frumoase, situația de aici nu pro
voacă factorilor în drept îngrijora
rea care in mod sigur se va face 
simțită cind vor apărea ploile sau 
înghețul. Să nu fie însă prea tirziu 1

Iosif POP



SClNTEIA — duminică 11 octombrie 1981 PAGINA 3

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU JfN_PIEȚE
AGROALIMENTARE, MAGAZINE COMERCIALE Șl UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. a II-a)

principalele piețe agroalimentare ale 
Capitalei.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului sint in- 
timpinati de tovarășul Florian Io- 
nescu. prim-secretar al Comitetului 
de partțd al sectorului 3, de activiști 
de partid si de stat. Miile de cetă
țeni aflati la cumpărături i-au făcut 
tovarășului Nicolae Ceausescu o pri
mire deosebit de călduroasă.

In cursul vizitei, gazdele prezintă 
secretarului general al partidului mo
dul de aprovizionare a acestui mare 
vad comercial al Capitalei, efortu
rile depuse zi de zi de factorii de 
răspundere pentru îmbunătățirea a- 
provizionării populației cu o gamă 
variată de produse agroalimentare si 
de calitate. Se subliniază faptul 
că In această toamnă, zilnic, Pia
ța Unirii este aprovizionată cu im
portante cantităti de carne si pre
parate din carne, paste făinoase, pre
parate gospodina și o gamă sorti
mentală variată de legume si fruc
te. Se precizează că. numai în di
mineața zilei de sîmbătă. la dispo
ziția cumpărătorilor au fost puse în 
vînzare 35 de tone cartofi. 20 de 
tone roșii. 15 tone varză. 47 de tone 
mere, struguri si pere, precum si im
portante cantităti de fasole verde, vi
nete. ardeioase. rădăcinoase. în a- 
celasl timp, in unitățile Comaliment 
din Hala Unirii, precum și în uni
tățile I.C.L. Alimentara nr. 3 se des
fac zilnic 1 500 kg carne ovine. 2 000 
kg carne de porc. 7 000 kg carne de 
pasăre si peste o mie de kg de pre
parate din carne. Cantitățile prevă
zute de legume si fructe sint asi
gurate ritmic de unitățile agricole de 
stat si cooperatiste din iudetele Că
lărași. Giurgiu. Ialomița. Constanța, 
sectorul agricol Ilfov al Capitalei, 
precum si de întreprinderea de le
gume si fructe Berceni si magazinul 
Gostat București. Fondul curent de 
marfă al pieței este întregit de can
tităti însemnate de produse aduse 
spre desfacere de către sute de pro
ducători individuali din comunele din 
apropierea Capitalei.

Secretarul general al partidului se 
oprește în fata unor standuri de vîn
zare. se întreține cu vînzătorii din 
comerț, cu producătorii individuali, 
cu numeroși cumpărători, care expri
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri pentru recentele măsuri 
luate în direcția prevenirii si comba
terii unor fapte care afectează buna 
aprovizionare a populației, pentru a- 
tentia deosebită ce o manifestă în 
vederea asigurării unei mai bune a- 
provizionări a populației. Râspunzînd 
întrebărilor adresate de secretarul ge
neral al partidului, cadrele din co
merț arată că au fost luate măsuri 
pentru extinderea punctelor de vin-. 
zare, pentru prelungirea timpului de 
desfacere. în asa fel incît să se a- 
sigure o bună și mai rapidă ser
vire a cumpărătorilor. S-a precizat 
că. in aceste zile de intensă apro
vizionare de iarnă. în piață au fost 
create 25 de puncte noi de vînzare. 
se acționează pentru o aproviziona
re continuă. în interiorul halei pie
ței. secretarul general al partidului 
constată, de asemenea, eforturile de
puse pentru ca la dispoziția popu
lației să se afle un fond de marfă 
corespunzător.

Atrăgînd atenția că pe cimp se află 
încă cantităti însemnate de produ
se. că acestea pot fi completate prin 
culturi in sere, secretarul general al 
partidului a indicat Ministerului A- 
griculturii. celorlalți factori din a- 
gricultură să asigure cantităti spo
rite de ceapă verde, fasole verde, 
alte legume, varză, rădăcinoase.

S-a vizitat aooi una din marile 
unităti comerciale bucurestene. dată 
în folosință în ultimii ani — ma
gazinul „Unirea".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
lntimpinat de tovarășa Maria Fluxă. 
adjunct al ministrului comerțului in
terior.

Secretarul general al partidului a 
fost informat despre realizările ma
gazinului pe linia unei mai bune a- 
nrovizionări si serviri a cetățenilor 
Capitalei cu produse agroalimentare 
si bunuri de larg consum, a desfă
șurării unui comerț modern, eficient, 
la nivelul cerințelor si exigentelor 
populației.

în acest sens, s-a arătat că unita
tea deservește zilnic peste 100 000 de 
cumpărători, care găsesc aici o gamă 
extrem de diversă de mărfuri, circa 
250 000 de sortimente. Valoarea pro
duselor desfăcute se cifrează. în 
fiecare zi. la 4 milioane lei. A fost 
evidențiat faptul că magazinul și-a 
îndeplinit planul de vînzare, că ren
tabilitatea sa s-a dublat. în același 
timp, a crescut productivitatea mun
cii și au scăzut cheltuielile de cir
culație a mărfurilor.

în cursul discuției, a fost relevată, 
de asemenea, atenția manifestată 
pentru ca magazinul să aibă în per
manentă un fond corespunzător de 
marfă. S-a subliniat că unitatea 

treține relații nemijlocite cu 1500 

de furnizori din țară, aprovizionarea 
făcindu-se, în proporție de 50 la sută, 
direct de la ei.

Totodată, colectivul magazinului 
este preocupat să cunoască îndea
proape și să satisfacă cit mai deplin 
preferințele cumpărătorilor, inițiind, 
in acest scop, sondaje periodice, pe 
baza cărora se stabilesc comenzile 
de mărfuri. El are mereu în vedere 
și perfecționarea activității de ser
vire, prin extinderea formelor mo
derne. desfacerea fâcîndu-se, în cea 
mai mare parte, prin autoservire, 
ceea ce asigură o cumpărare rapidă, 
într-un timp cît mai scurt.

în raioanele vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cercetat calita
tea și varietatea mărfurilor expuse, 
indicînd să se ia măsuri pentru ca 
în magazin să se afle în cantităti și 
sortimente suficiente confecțiile ne
cesare sezonului de toamnă și de 
iarnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
stat de vorbă cu numeroși cumpă
rători. întrebîndu-i ce părere au 
despre aprovizionare, dacă în maga
zin există mărfurile solicitate. Oa
menii au răspuns că aprovizionarea 
este bună, că mărfurile pe care le 
caută se găsesc în magazin. în cu
vinte calde, ei au exprimat secreta
rului general al partidului întreaga 
dragoste și recunoștință pentru grija 
statornică ce o poartă bunului mers 
al aprovizionării populației. îmbu
nătățirii continue a condițiilor de 
trai ale celor ce muncesc, ridicării 
calității vieții, bunăstării șl fericirii 
poporului.

& Piața Amzei, situată ,n cen* 
trul Capitalei, cunoaște în această zi 
de sfîrșit de săptămînă o vie anima
ție. Mii de cetățeni își fac aprovizio
narea cu legume, fructe și alte pro
duse agroalimentare.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinată de cei 
prezenți cu puternice aplauze și vii 
ovații, iar din grupurile de oameni se 
desprind copii, gospodine, care îi ofe
ră frumoase buchete de crizanteme. 
Se vizitează magazinul alimentar, 
după care, trecind printr-un culoar 
viu de sute de cetățeni, secretarul 
general al partidului intră în piața de 
produse agroalimentare. care, in 
această dimineață însorită, pare și 
mai atrăgătoare, datorită marii va
rietăți de legume și fructe aflate din 
belșug în toate cele 22 de puncte de 
vînzare. în afara magazinelor Gostat 
și Agrocoop, aici expun și desfac 
produse de sezon trusturile horticole 
Teleorman și Prahova, C.A.P.-urile 
Otopeni și Dobroești, precum și pes
te 200 de țărani cu gospodării indivi
duale. Secretarul general al parti
dului se oprește în fața complexului 
„Fortuna", unde este amenajată o 
frumoasă expoziție de fructe cu vîn
zare provenind de la Stațiunea de 
cercetare și producție pomicolă Bă- 
neasa, I.A.S. Mogoșoaia și I.A.S. Bra- 
gadiru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază calitatea strugurilor și a 
merelor, modul de expunere a aces
tora.

Și aici, secretarul general al parti
dului a stat de vorbă cu gospodinele, 
solicitîndu-le părerea referitor la mo
dul de aprovizionare a pieței. între
bate dacă sînt mulțumite, acestea au 
răspuns că se găsesc in cantităti în
destulătoare atît legume, cît și fruc
te, mulțumind pentru măsurile care 
s-au luat in vederea unei cît mai 
bune aprovizionări a populației.

La plecarea din Piața Amzei, to
varășul Nicolae Ceaușescu este în
conjurat cu dragoste de sute și sute 
de cetățeni, care îi string mîna cu 
căldură, îi oferă flori. Sint gesturi 
spontane, emoționante, prin care oa
menii își manifestă stima și pre
țuirea pe care o poartă celui mai iu
bit fiu al poporului.

Vizita continuă în pjața ,,llie 
Pintilîe" situatâ în apropierea Gă
rii de Nord. Animată, ca in fiecare 
zi, de miile de cumpărători, piața 
cunoaște momente de spontan entu
ziasm la sosirea secretarului gene
ral al partidului, a celorlalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat. Din mulțimea ce-1 înconjoară 
cu dragoste și recunoștință pe cel 
mai iubit fiu al poporului răzbat 
urări de sănătate, de ani multi, urări 
rostite din adîncul inimilor. Ei adre
sează cuvinte de mulțumire pentru 
condițiile de viață din ce în ce mai 
bune create oamenilor muncii, pen
tru interesul și grija cu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu urmărește 
personal modul în care este asigu
rată aprovizionarea populației pe 
perioada toamnă-iarnă.

Zilnic, pe porțile celui mai Im
portant vad comercial al sectoru
lui 1, al doilea ca mărime din Bucu
rești, intră 40 tone cartofi, 27 tone 
tomate, peste 36 tone ardeioase, 55 
tone fructe și alte produse agricole, 
ce se găsesc în cantități îndestulă
toare, din care se consumă, în me
die, 70—75 la sută de cei peste 
150 000 de bucureșteni ce-și fac cum
părăturile în mod obișnuit în acest 
mare complex comercial.

Secretarul general al partidului vi

zitează hala de carne și pește, unde, 
numai în această zi, s-au pus în vîn
zare peste 23 tone carne de porc, 
ovine, pasăre și o însemnată canti
tate de pește proaspăt și semiprepa- 
rat, produse și preparate din carne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece, 
apoi, printre standurile de vînzare 
de pe platoul pieței, unde se desfac 
produsele unităților agricole socialis
te, precum și ale celor peste 700 de 
producători individuali din comunele 
subordonate și din județele limitrofe. 
Secretarul general al partidului stă 
de vorbă cu gospodinele, se intere
sează de recoltele obținute de ță
rani în gospodării și pe loturile in
dividuale. Se arată că recoltele au 
fost bune, că pot contribui și ei, cu 
rodul muncii lor, la buna aprovizio
nare a populației.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca organele cooperației de con
sum să acorde o atenție deosebită 
stimulării achizițiilor, atît la produse 
animaliere, cît și la legume și 
fructe, respectării prevederilor pre
văzute în contracte în ce privește 
sprijinirea producătorilor. ,

In scurta discuție cu edilii orașu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția asupra faptului că spa
țiile de expunere și vînzare trebuie 
folosite mai rațional, dă indicații cu 
pțivire la extinderea si moderniza
rea acestei piețe.

Plecarea din piață a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prilejuiește un nou 
moment de manifestare a bucuriei ce 
o trăiesc azi cei aflati aici, bucuria 
de a se întîlni cu secretarul general 
al partidului, căruia îi oferă flori, ii 
adresează cuvinte de viață lungă 
și fericire, spre binele patriei si al 
poporului. Secretarul general al par
tidului stringe cu căldură mîinile în
tinse, urează tuturor sănătate si viață 
îmbelșugată.

Principala piață ce deservește car
tierul Drumul Taberei, pjața Mo- 
ghioroș" * constituit următorul 
obiectiv al vizitei de lucru a secreta
rului general al partidului.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de tovarășa Elena 
Nae, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 6.

Piața oferea spre vînzare canti
tăti apreciabile de produse agroali
mentare — oglindă vie a unei toamne 
bogată in roade. încă din primele 
ore ale dimineții au fost desfăcute in 
marea piață bucureșteană, prin uni
tățile din rețeaua comercială de 
stat, circa 70 tone legume. 30 tone 
fructe, aproximativ 10 500 kilograme 
de carne și preparate din carne. 6 000 
de păsări și altele. Imaginea acestei 
aprovizionări abundente se completa 
cu mărfuri aparținînd sectorului coo
peratist. Sute de producători indivi
duali, veniți din împrejurimile Capi
talei, ca și din județele limitrofe a- 
cesteia, au contribuit, sîmbătă, la spo
rirea fondului pieței cu peste 35 000 
kilograme de legume și fructe. Cu 
produse de bună calitate au fost pre
zente în piață și trusturile horti- 
viticole din județele Covasna și Ia
lomița,' unități ce desfac aici, zilnic, 
legume și fructe încă de la începutul 
lunii august, contribuind astfel la 
mai buna aprovizionare a Capitalei.

Un mare număr de locuitori ai car
tierului aflați la cumpărături l-au 
salutat cu deosebită căldură pe se
cretarul general al partidului, expri- 
mîndu-și satisfacția față de grija ma
nifestată permanent pentru condițiile 
de trai ale oamenilor muncii, pentru 
măsurile stipulate în recentul Decret 
al Consiliului de Stat menite să pre
vină și combată unele fapte care a- 
fectează buna aprovizionare a popu
lației.

în același timp, oamenii muncii 
prezenți aici se pronunță, în discu
țiile avute cu secretarul general al 
partidului, pentru aplicarea fermă a 
prevederilor decretului, pentru un 
control permanent în acest sens. Au 
fost vizitate apoi o parte din stan
durile sectorului comercial de stat 
și cooperatist ; secretarul general al 
partidului s-a întreținut cu oameni ai 
muncii aflați la cumpărături, care au 
apreciat că în luna octombrie se ob
servă, comparativ cu septembrie, o 
cantitate aproape dublă la principale
le produse agroalimentare de sezon, 
cu deosebire la legume și fructe, 
subliniind că se impune o aprovizio
nare mai ritmică — desfășurată de-a 
lungul întregii săptămîni și pe tot 
parcursul zilei — a celei mai mari 
piețe a cartierului Drumul Taberei.

Cu nespusă bucurie l-a primit in 
mijlocul său pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu colectivul întreprinderii 
„Tricodava". La soslrea secreta
rului general al partidului. în această 
modernă unitate industrială, un nu
meros grup de muncitoare omagiază 
într-un singur glas : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“.

în atmosfera de puternic entuziasm 
în care se desfășoară vizita de lucru, 
harnicul colectiv al „Tricodavei" a 
ținut să înfățișeze cu mîndrie secre
tarului general al partidului succese

le dobindite în acest an. precum și 
preocupările pentru pregătirea pro
ducției pe 1982. O serie de grafice 
sugestive relevă că planul pe pri
mele 9 luni ale anului a fost depășit 
la toți indicatorii. Subliniind efortu
rile lăudabile pe care colectivul în
treprinderii le depune zi de zi pen
tru dezvoltarea și perfecționarea ac
tivității economice, tovarășa Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare, 
informează că pe cele trei trimestre 
care au trecut din acest an produc
ția netă a fost depășită cu 1,2 mi
lioane lei, productivitatea muncii a 
sporit cu 582 lei pe fiecare lucrător. 
Edificatoare sint, de asemenea, re
zultatele ilustrind activitatea depusă 
pentru reducerea, pesțe nivelul pla
nificat, a cheltuielilor de producție, 
pentru înnoirea producției, subliniin- 
du-se că ponderea articolelor noi re
prezintă astăzi 66 la sută.

în cadrul unei expoziții, sînt pre
zentate colecțiile de modele pentru 
fondul pieței și colecțiile pentru ex
port. în timpul dialogului, ministrul 
industriei ușoare arată că. dînd curs 
indicației secretarului general al 
partidului, colectivul „Tricodavei” a 
reușit, ca urmare a valorificării su
perioare a materiilor prime, să ob
țină dintr-o tonă de fire produse a 
căror valoare este astăzi de 6 ori mal 
mare decît In anii de început ai ac
tivității.

Sînt vizitate apoi principalele sec
toare de producție. în atelierul de 
tricotaje din bumbac sînt prezentate 
standuri de produse, precum și piese 
de schimb produse în întreprindere, 
care, prin fiabilitate si concepție con
structivă. egalează pe cele similare 
din import. Este vizitat apoi ate
lierul de confecții, al cărui colectiv 
s-a angajat să realizeze zilnic peste 
plan 50 de bucăți tricotaje. Prezen- 
tînd principalele faze ale procesului 
de producție, preocupările pentru 
continua ridicare a eficientei econo
mice. ing. Mariana Doina Firulescu, 
directoarea întreprinderii, arată că 
tinărul colectiv al „Tricodavei” a 
reușit ca. pe aceleași suprafețe de 
producție, să realizeze anual 9 mi
lioane de tricotaje, in loc de 6 mi
lioane cite se produceau anterior. 
Directoarea unității a subliniat, tot
odată. că. prin reutilarea. in conti
nuare. a spatiilor disponibile, se 
creează posibilități pentru sporirea 
producției cu încă un milion de tri
cotaje.

Pe intregul parcurs al vizitei, mun
citoarele din sectoarele de producție 
il intimpină cu multă dragoste și 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si îi oferă flori. în dialo
gul purtat, fiecare muncitoare expri
mă din inimă secretarului general al 
partidului cele mai vii mulțumiri 
pentru măsurile adoptate in vederea 
îmbunătățirii aorovizionării popu
lației si desfășurării ei in condiții 
normale, il asigură că prevederile de 
olan, cit si angajamentele lor de de
pășire a obiectivelor propuse vor fi 
realizate ritmic și la parametrii de 
calitate prevăzuti.

Felicitînd intregul colectiv pentru 
rezultatele obținute pină acum in 
privința sporirii producției și ridică
rii calității. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se mani
feste in continuare o preocupare 
sporită pentru utilizarea cît mai ra
țională a spatiilor de producție, pen
tru valorificarea cît mai eficientă a 
materiilor prime și. pe această cale, 
a diversificării și extinderii gamei 
de produse.

Vizita se încheie în aceeași atmos
feră vibrantă, de nețărmurită bucu
rie și entuziasm. Secretarul general 
al partidului răspunde acestor mani
festări de dragoste și prețuire, strin- 
gind miinile muncitorilor. îmbrăti- 
șîndu-i pe copiii și șoimii patriei 
prezenți, și ei. la acest moment emo
ționant.

Vizita de lucru * secretarului ge
neral al partidului în Capitală s-a 
constituit intr-un puternic îndemn 
mobilizator pentru toți factorii de 
răspundere, pentru toți oamenii mun
cii din industrie, agricultură și co
merț, in direcția perfecționării între
gii activități, pentru ridicarea perma
nentă a producției industriale și agri
cole, corespunzător programelor și 
sarcinilor stabilite Pe acest cincinal.

Toți cei care s-au intîlnlt in această 
zi cu secretarul general al partidului 
și-au manifestat dragostea fierbinte, 
profunda gratitudine față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru gri
ja sa permanentă față de oamenii 
muncii, față de condițiile lor de via
ță și activitate.

Bucuria și entuziasmul cu care ■ 
fost Înconjurat secretarul general al 
partidului au reprezentat, totodată, o 
elocventă mărturie a unității clasei 
noastre muncitoare în jurul partidu
lui. al secretarului său general, a ho- 
tăririi cu care întregul nostru popor 
acționează pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului cu privire la dezvol
tarea multilaterală a patriei noastre, 
și, pe această bază, asigurarea pros
perității și înfloririi României socia
liste.

In toate piețele vizitate, secretarul general al partidului a fost întîmpinat cu manifestări de stimă și recunoștință 
pentru grija ce o poartă bunei aprovizionări a populației

In Piața Dorobanți se apreciază buna aprovizionare cu produse agroalimentare de sezon
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Deplină aprobare, profundă satisfacție, sprijin activ măsurilor 
stabilite pentru prevenirea și combaterea practicilor speculative, 
tendințelor de suprastocare - incompatibile cu etica noastră socialistă

Decretul Consiliului de Stat pentru prevenirea ți combaterea unor fapte care afectează buna apro
vizionare a populației a fost primit în întreaga țară cu sentimente de vie aprobare și deplină adeziune, 
fiind apreciat ca un act normativ, care răspunde intru totul intereselor, cit și voinței maselor largi ale cetățeni
lor. Pretutindeni, in adunări ale colectivelor de producție, prin scrisori, in declarații făcute presei, oamenii 
muncii, cetățeni de cele mai diferite categorii iți exprimă opinia că acest decret adoptat răspunde unei necesități 
acute, face ca societatea să dispună de un instrument ascuțit împotriva practicilor speculative. Nu se mai 
putea ți nu se mai poate admite ca in orinduirea noastră să se manifeste asemenea forme de frustrare 
a oamenilor de către afaceriști, cazuri de încălcare a intereselor generale, manifestări care dereglează me
canismul economic, aprovizionarea. Oamenii muncii, cetățenii corecți văd în fermitatea prevederilor decre
tului, in severitatea sancțiunilor stabilite o armă eficientă pentru stirpirea practicilor speculative, por
nirilor acaparatoare, incorectitudinilor in desfășurarea comerțului.

Pe bună dreptate, oamenii muncii și-au exprimat convingerea că aplicarea noilor reglementări va marca 
afirmarea mai puternică in viața societății noastre a principiilor ți normelor eticii ți echității socialiste. Ma- 
nifestîndu-și adeziunea și susținerea față de prevederile decretului, ei iți exprimă, în același timp, hotârirea 
de a sprijini traducerea fermă in viață a acestora ți, totodată, de a munci mai spornic pentru creșterea avu
ției obștești, de a-și îndeplini exemplar sarcinile de producție pentru dezvoltarea continuă a economiei na
ționale, baza creșterii nivelului de trai al întregului popor.

AȘA E NECESAR, AȘA E DREPT! 
Cei care atentează prin acte antisociale, egoiste la bunul 
mers al vieții noastre, la aprovizionarea ritmică a 
populației, să-și primească pedeapsa pe măsura faptelor lor

V
'Prevederile decretului 
dau expresie holăririi 

noastre de a bara căile 
necinstei și actelor ilicite 
N-a trecut decit o zi de cind la predarea lucrului 

între cele două schimburi in secția „Romarta" a în
treprinderii de pielărie și încălțăminte „Dimbovița" 
asistam cum femei și bărbați înfierau practicile spe
culative. instinctul de acaparare ale unor elemente 
străine de etica noastră socialistă și cereau să se legi
fereze pedepsirea lor. I-am reintîlnit a doua zi pe 
cițiva dintre ei. Elena Grigore și-a manifestat adinca 
satisfacție față de prevederile cuprinse in Decretul 
Consiliului de Stat, pentru faptul că cei care mani
festă nepăsare față de interesele oamenilor muncii, 
preocupindu-se doar de „cămara proprie" și de veni
turi ilicite vor suporta acum rigorile legii. „Eram con
vinsă, ne-a declarat, că cererile noastre nu vor rămine 
fără ecou, eram convinsă că se vor adopta de indată 
măsuri care să apere interesele noastre, ale oamenilor 
muncii. Iată de ce sînt încredințată că tovarășii mei 
de muncă vor depune aceleași străduințe pentru ca 
unitatea noastră să continue a se situa printre frun
tașele pe ramură". La rindul său, Gheorghe Gheța ne 
spunea : „Le-am zis ieri tovarășilor mei că acei care 
adună și tot adună nu sint cu mintea întreagă. Am 
ascultat decretul la radio și mi-am zis : Să mai adune 
și acum, dacă le dă mina. Aplicarea cu fermitate a 
prevederilor decretului depinde intr-o bună măsură 
și de noi. Datoria noastră de muncitori este să creăm 
o opinie fermă impotriva celor care ne fac greutăți. 
Știm cu toții că economia noastră este o economie 
planificată, de asemenea știm că partidul și statul se 
îngrijesc să existe zahăr, ulei și alte alimente pentru 
toată populația. Măsurile anunțate prin decretul 
semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu sintetizează 
hotărîrea noastră unanimă de a nu permite nimănui 
să pună piedici economiei noastre planificate, dezvol
tării noastre". Magdalena Stuparu ne-a împărtășit 
convingerea că prevederile decretului vor înlătura 
dificultățile in aprovizionarea populației. artificial 
provocate de egoismul și lipsa de omenie a unor indi
vizi, iar Margareta Betlevi și-a exprimat recunoștința 
față de grija cu care conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. veghează ca interesele 
celor ce muncesc să nu fie lovite de indivizi străini 
de morala poporului nostru. „Măsurile pe care le-am 
citit în ziare vor scădea febra lăcomiei unora, vor bara 
căile necinstei și actelor ilicite. remarca maistrul 
Anghel Jandaru. Nu pot decit să afirm, ca și alți to
varăși din secție, că decretul vine pe deplin in intim- 
pinarea dorințelor noastre, in întimpinarea voinței 
noastre".

Constantin VARVARA

Intervenții mai energice 
din partea echipelor 

de control al oamenilor 
muncii

Ieri dimineață, printre oamenii muncii de la între
prinderea bucureșteană „Vulcan". în ajun, ii auzisem 
vorbind la numeroasele adunări dintre schimburi, ex- 
primindu-și dezaprobarea și indignarea față de actele 
antisociale, de lăcomie nemăsurată și speculă, cerind 
cu hotărire ca acestea să fie curmate, atit prin acțiunile 
opiniei publice, cit și prin lege. Citeva ginduri expri
mate, ieri, inainte de inceputul zilei de muncă :

Caracatița...
Desen de Ștefan COCIOABA

— Doar citeva ore trecuseră de cind alături de alți 
tovarăși de muncă imi exprimam revolta față de cei 
care, stăpiniți de concepția antisocială, „iau cit pot. 
ce-mi pasă de alții", dezorganizau bunâ aprovizionare 
a noastră, dereglau acest aparat al comerțului. Cu 
adincă satisfacție am ascultat, apoi, la posturile noas
tre de radio textul Decretului Consiliului de Stat. 
Promptitudinea cu care conducerea țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a răspuns cerinței noastre de a se 
crea un cadru legal, ferm și precis pentru combaterea 
severă a „stocatorismului" și speculei demonstrează 
incă o dată, cu claritate, unitatea de gînd și faptă 
dintre noi și conducerea țării, ne spune strungarul 
Sandu Titu. Rămine acum ca noi înșine, familiile 
noastre, marea noastră familie muncitorească, să ve
ghem cu strictețe pentru aplicarea neabătută a preve
derilor decretului. Căci el exprimă intocmal gindurile 
noastre.

— Decretul apărut ieri in presă, consideră muncitorul 
Vasile Ștefanache. de la secția prelucrări mecanice, 
subliniază încă o dată un adevăr pe care-1 trăim zilnic: 
în societatea noastră, a muncii, nu există loc pentru 
lăcomia nesățioasă a unora, pentru cei ce vor să se 
înavuțească speculind produsele smulse, de fapt, de pe 
masa omului muncii. Sint încredințat, ca și toți ceilalți 
oameni ai uzinei, că acest document va mobiliza și 
mai mult opinia publică, echipele de control al oame
nilor muncii, toate celelalte organe de control impotriva 
celor ce incearcă să sfideze normele noastre morale, 
etica și echitatea socialistă.

— Atit noi, cei de la „Vulcan", cit și toți cei care 
muncesc în tara asta, cunoaștem o singură prioritate : 
aceea de a spori, prin munca noastră, avuția patriei. 
Tocmai de aici decurge și realitatea că muncind mai 
bine, trăim mai bine — afirmă strungarul Dobre Sișu. 
Iar oricine incearcă să inverseze această regulă mun
citorească. punind inainte consumul nemăsurat. încalcă 
principiile noastre de viață. Și trebuie să răspundă in 
fața legii. Decretul apărut ieri in presă constituie o 
sinteză a acestor principii ale noastre și il susținem 
din toată inima. Pentru că el exprimă voința noastră 
de parcă ar fi fost scris de noi.

Laurentiu DUȚA

„Sîntem o societate a muncii 
și toți trebuie sa participăm 
egal la muncă și la consum'

INSTITUTUL „PROIECT" BUCUREȘTI. Aici s-au 
proiectat zecile de cartiere noi care înconjoară, ca o 
salbă, centrul istoric al orașului. O imagine a contri
buției acestui institut, a celor peste 1 600 de oameni 
ai muncii, ciți lucrează aici, la dezvoltarea urbanistică 
a Capitalei noastre moderne, ne-o dau cifrele. Anual, 
aici se proiectează peste 30 000 de apartamente : anual, 
aici se proiectează, in magazine de sine stătătoare sau 
spații amplasate la parterul blocurilor, peste 50 000 mp 
suprafață comercială ; anual, aici se proiectează și se 
sistematizează noile și vechile piețe ale orașului. Și 
totul pentru ca noi, bucureștenii, să trăim mai bine, 
să avem condiții tot mai bune de aprovizionare.

„Ca unii care, prin munca noastră, am făcut și 
facem tot ce depinde de noi pentru creșterea calității 
vieții tuturor locuitorilor Capitalei — ne spunea ing. 
Constantin Pislărașu. directorul institutului — am 
primit cu vie satisfacție reglementările Decretului 
Consiliului de Stat privind măsuri pentru prevenirea 
și combaterea unor fapte care afectează buna aprovi
zionare a populației. N-am fost și nu puteam fi de 
acord ca anumite elemente, impulsionate de apucături 
hrăpărețe, de atitudini egoiste sau de alte interese 
străine colectivității noastre, socialiste, să lovească, 
prin practicile lor, in eforturile făcute de noi toți, de 
societatea noastră. Ca unul care cunosc bine marile in
vestiții făcute in acest sens pot spune că. in prezent, 
Capitala noastră este echipată cu unități comerciale de 
toate tipurile, la nivelul unor mari orașe din lume. O 
astfel de bază materială ar putea și poate să asigure 
și o aprovizionare ritmică, normală, a populației, dacă 
n-ar exista asemenea tendințe rapace, de supraapro- 
vizionare, asemenea acte antisociale, care afectează 
eforturile depuse in acest sens de societate. Adoptarea 
noilor reglementări ferme, drastice, obligă in mod în
dreptățit pe fiecare să cumpere și să consume atit 
cit trebuie, atit cit este necesar. Ele sint binevenite 
și de aceea le aprobăm cu toată convingerea. Sintem 
o societate a muncii și toți trebuie să avem drepturi 
egale și la muncă, și la consum".

Asemenea opinii ne-au exprimat și ing. Ion Ben- 
ghiuș, șeful unui atelier de instalații, Mircea Pahone, 
economist. Sorin Gabrea, arhitect, Paul Focșa, șef de 
secție, Ileana Ionescu, proiectant-machete și alții, care 
au arătat că noile măsuri permit așezarea procesului 
de aprovizionare pe baze normale, care să satisfacă în 
mod rațional, cerințele fiecărei familii.

Constantin PRIESCU

Cetățenii, masele largi de oameni 
ai muncii, exprimindu-și satisfacția 
față de reglementările adoptate 
pentru combaterea speculei, supra- 

,stocării, sustragerii și risipei de 
alimente, cer totodată ca organele 
comerciale să ia măsuri eficiente 
pentru ca procesul desfacerii măr
furilor alimentare să fie mai bine 
organizat, in primul rind pentru a 
asigura repartizarea echitabilă a 
fondului de marfă și gospodărirea 
lui mai bună.

Scopul acestui decret este, evi
dent. să asigure imbunătățirea 
condițiilor de aprovizionare ale 
cetățenilor, iar combaterea practi
cilor nocive de suprastocare sau 
speculă vor avea efecte pozitive 
in acest sens. însă pentru ca 
aprovizionarea să decurgă in con
diții mereu mai bune este necesar 
ca aplicarea prevederilor decretu
lui să fie însoțită de eliminarea 
unor neajunsuri, practici birocra
tice sau formale, a deficiențelor 
care se mai manifestă in reparti
zarea teritorială a mărfurilor, ți- 
nindu-se seama de criterii obiec
tive.

în legătură cu măsurile eficiente 
și operative pe care trebuie să le 
ia organele comerciale pentru mai 
buna repartizare si gospodărire a 
fondului de marfă, am solicitat 
unele precizări tovarășului Nicolae 
Blăjan, director general adjunct 
in Ministerul Comerțului Interior, 
care ne-a spus :

— După cum se știe, partidul și 
statul acordă o atenție deosebită 
bunei aprovizionări a • populației. 
An de an crește volumul mărfu
rilor desfăcute. însă pentru o cit 
mai judicioasă gospodărire a fondu
lui de marfă necesar consumului 
populației, a devenit necesar ca 
organele noastre de coordonare a 
comerțului să ia și unele măsuri 
de repartizare mai echitabilă a

fondului de marfă. E vorba în 
principal de a se avea in vedere 
atit necesarul de consuni științific 
determinat (după numărul popu
lației, structura profesională, sor
timentele solicitate in mod tradi
țional la consum), cit și condițiile 
de autoaprovizionare, folosirea cit 
mai largă a multiplelor posibilități 
care există in acest sens.

furilor impune, de asemenea, să se 
evite folosirea, in mod mecanic, a 
consumurilor medii . înregistrate în 
anii anteriori drept bază de calcul 
a* necesarului de produse după 
care, cu adaosurile prevăzute in 
planul general de aprovizionare, 
se repartizau mărfurile „cuvenite". 
Or, e limpede că, pentru munci
torii industriali, care n-au de

Opinia publică cere să se asigure 
repartizarea mai echitabilă, 

gospodărirea mai judicioasă a fondului 
de produse agroalimentare

Experiența a dovedit că se sol
dează cu deficiențe in aprovizio
nare asemenea practici formale 
cum ar fi repartizarea fondului de 
marfă exclusiv după numărul 
total al locuitorilor, luat in consi
derație doar după date generale, 
neconfruntate cu realitatea de pe 
teren și fără a se analiza structura 
ocupației, tipul de activități depuse 
de populația respectivă. Tocmai la 
asemenea erori se ajunge atunci 
cind se ia drept criteriu unic și 
rigid tipul așezărilor după împărți
rea administrativă, fără a se ține 
seama de profilul lor economie 
real. Repartizarea rațională a măi -

unde să-și procure produse ca 
zahăr, ulei, carne, trebuie să se 
asigure un anumit fond de marfă 
și cu totul alt fond, ca volum și 
structură, trebuie sa se asigure 
cind e vorba de orășele agroindus
triale, a căror populație are posi
bilitatea să-și procure sin
gură aceste produse. întreprin
derile comerciale trebuie să orga
nizeze in acest spirit reparti
zarea fondului de marfă, să 
tină seama că dreptul la aprovi
zionare cu lapte, carne, ouă, legu
me, fructe și alte produse alimen
tare. prin magazinele și unitățile 
comerciale de la orașe il au cetă

țenii care trăiesc și muncesc in 
orașe și centre muncitorești. în 
conformitate cu legea, cetățenii 
care locuiesc la sate sint obligați 
să-și producă necesarul de produse 
agroalimentare de bază. Distri
buirea zahărului și uleiului prin 
magazinele sătești trebuie să se 
desfășoare in conformitate cu re
glementările stabilite de consiliile 
populare. De asemenea, consiliile 
populare trebuie să aplice ferm 
prevederile legii și să asigure ca 
cetățenii din jurul orașelor să 
crească animale, păsări, să cultive 
legume, pentru consumul propriu 
și pentru a pune la dispoziția pie
ței cantități îndestulătoare de pro
duse.

Tot in sensul acestei optici, pen
tru ca produsele agroalimentare 
să ajungă mai repede și mai sigur, 
pe un drum mai scurt, către mun
citorii industriali, care nu au altă 
sursă de aprovizionare, analizăm 
cu toată atențța propunerea ca 
produsele alimentare de bază cele 
mai solicitate să fie puse in vin- 
zare, in cantități corespunzătoare, 
și prin magazinele de pe lingă ma
rile intreprinderi, de pe platfor
mele industriale, precum și prin 
cantinele uzinelor.

Luind act de preocupările arăta
te de interlocutorul nostru, este de 
subliniat cerința ca organele de 
coordonare și control din comerț 
să acorde o mai mare atenție or
ganizării desfacerii mărfurilor, in 
funcție de exigențele sporite pe 
care opinia publică, organele de 
stat, legea le impun acestei activi
tăți. Se cuvine ca organele comer
ciale să ia neintirziat măsuri pen
tru imbunătățirea desfacerii, pen
tru întronarea ordinii și discipli
nei la toate eșaloanele activității 
comerciale.

Gh. GRAURE

DIN SCRISORILE CETĂȚENILOR
Măsuri necesare, binevenite, 

aprobate de toți cetățenii corecți
Am luat cunoștință cu 

mare interes de decretul 
apărut ieri in presă. Și 
iată de ce. Locuiesc in a- 
propiere de Piața Iancu- 
lui, intre două magazine 
alimentare, cel amplasat 
chiar in piața amintită și 
cel de pe strada Matei 
Voievod. In fața acestor 
unități comerciale am vă
zut săptămini in șir fapte 
revoltătoare și condamna
bile din toate punctele de 
vedere. Aceiași oameni 
veneau zilnic acolo, iși 
aduceau de pe acasă scău
nele, se așezau la rind și 
stăteau ore întregi pină la 
deschidere. Fiecare cum
păra cite produse putea, 
peste limitele firești de 
consum. A doua zi totul se 
relua de la. capăt. Tot atit 
de grav e insă și faptul că

unii lucrători din comerț, 
fără nici o jenă, se aso
ciau cu unii maniaci ai 
stocurilor, le vindeau prin 
ușa din spate mărfuri cu 
toptanul, bucurindu-se. fi
rește. de unele atenții. 
Decretul vine să stirpeas- 
că, cu fermitate, asemenea 
fapte. Nu se mai poate 
tolera ca unii să-și 
burdușească pivnițele și 
cămările cu gindul la 
speculă, iar alții să-și 
piardă zile întregi pentru 
procurarea acelorași pro
duse. Susținem prevede
rile decretului, care cu
prinde măsuri necesare, 
binevenite, aprobate de 
toți cetățenii corecți.

Ana V1Z1REANU 
lucrătoare la întreprinderea 
„Mătasea populară"

Principiile eticii și echității 
se vor afirma mai puternic 

in societatea noastră
Decretul apărut in pre

sa de ieri vine să regle
menteze lucruri de mare 
importanță in aprovizio
narea fiecăruia dintre noi, 
să stabilească sancțiuni 
ferme pentru cei care, puși 
pe căpătuială, pe speculă; 
cumpără cu nemiluita din 
magazine ca mai apoi 
marfa cumpărată cu un 
preț s-o revindă cu altul.

Firește, speculanților li 
s-ar putea părea prea as
pre pedepsele pentru fap
tele lor, dar s-au gindit 
ei oare că prin aceste 
fapte se abat de la nor
mele noastre de convie
țuire? Dacă un speculant 
dintr-un bloc de locuințe 
cumpără, să zicem. 100 kg 
de zahăr, altă sută de kg 
de ulei ș.a.m.d. ceilalți

30—40 de colocatari din 
bloc ce mai găsesc ?

Fabricile de ulei și de 
zahăr nu au capacități ne
limitate. Ele produc ritmic 
și e firesc ca și consumul 
să fie ritmic. Pe de altă 
parte, nici materia primă 
nu vine la fabrică o dată 
pentru un an întreg,, ci 
treptat. Aprovizionarea 
este, s-ar putea spune, 
nu numai o problemă 
alimentară, ci și o pro
blemă de etică, de lege. 
Și cine le nesocoteș
te. cine calcă în picioare 
interesele societății acela 
e normal să suporte sanc
ționarea aspră ce i se cu
vine.
Ilie BRAN1ȘTEANU 
luciător la fabrica de 
piine „Paiura"

PRODUSELE AGRICOLE ALE CÎMPULUI
SINT RODUL MUNCII HARNICE A OAMENILOR
și nimănui nu-i este îngăduit să le dijmuiască, prin sustrageri de orice natură!
Relatăm zilnic in coloanele zia

rului nostru rezultate și fapte de 
muncă harnică ale lucrătorilor de 
pe ogoare, care dau acum bătălia 
recoltei și pregătesc totodată pe 
aceea a anului viitor ; milioane de 
oameni angajați cu tot sufletul, cu 
toată răspunderea și respectul 
fața de munca unui an întreg — 
rod bogat, care este strins, trans
portat și depozitat cu grija ca nici 
un bob să nu se piardă, cu grija 
da buna aprovizionare a populației 
și satisfacerea nevoilor industriei 
să fie asigurate.

Iată insă că, de Ia o vreme, 
primim la redacție scrisori despre 
fapte antisociale, reprobabile, care 
contravin flagrant cu etica și echi
tatea noastră socialistă, cu cinstea 
și corectitudinea specifice țăranu
lui nostru. Aceste scrisori exprimă 
atitudinea hotărită a oamenilor 
muncii de la sate impotriva prac
ticilor necinstite la care se dedau 
unii consăteni ai lor. Printre coo
peratori sau chiar printre cei care 
nu au nici o legătură cu agricul
tura apar cite unii care incearcă 
să-și sporească veniturile perso
nale pe seama avutului obștesc. 
Asemenea manifestări sint eviden
te mai ales acum, cind se string 
roadele toamnei. Bunăoară, din 
comuna Viroaga, județul Constan
ta, ne scrie Aurel Anghel, președin
tele comisiei de revizie a C.A.P. : 
„Noi, cei de la cooperativa agri
colă.. i-am acordat economistei 
Elena Cristea încrederea de a ține 
evidența muncii noastre, a averii 
obștești. Dar ori de cițe ori era 
chemată să dea cooperatorilor o 
mină de ajutor la prașilă ori la 
strinsul recoltei, sărea ca înțepată 
cu furca : „Nu pot, tovarășe pre
ședinte, rămin evidențele in urmă 
și ne penalizează banca !“ Om 
„bun la suflet". Marin Badea, pre
ședintele, o lăsa in plata ei. De la 
o vreme insă de cind porumbul 
s-a copt, mai ales spre seară, eco
nomistei îi venea așa un dor de 
cimp, de nu o mai puteai găsi, 
în după-amiaza zilei de 3 oc
tombrie, in cel mai frumos lan de 
porumb al cooperativei a fost des
coperită „Dacia-1300" cu numărul 
de înmatriculare l-CT-8776. pro
prietatea soților Cristea. Cei doi. 
ea economistă la cooperativă, ej 
tehnician la irigații, in loc să mun
cească la recoltat împreună cu 
noi, iși incărcau portbagajul cu 
porumb din lanul cooperativei. La 
domiciliul lor s-au descoperit zeci 
de saci cu porumb sustras, tărițe 
și șroturi, semn că economista a 
dat iama și la zootehnie. Acum 
cei ce au furat vor suporta rigorile 
legii". în una din nopțile trecute. 
Eikhorn Francisc din comuna Fin- 
tînele. județul Arad, a fost prins 
cu o căruță plină cu porumb sus
tras din lanurile I.A.S. Fintinele. 
La el acasă s-a descoperit un ade
vărat depozit de produse agricole 
pe care le-a furat de pe unde a 
apucat. I s-a întocmit dosar de tri
mitere în judecată.

Pe alocuri, unii cooperatori și-au 
creat deprinderea de a-si în
suși azi citiva stiuleti de po
rumb, mîine alții, pină ajung să 
umple sacul, iar unii chiar pă- 
tulul. „Deunăzi, pe la 5 diminea
ța. ne scrie cooperatoarea Emilia 
Mureșan, din comuna Supur, jude
țul Satu Mare, șeful postului de 
miliție i-a prins furind știuleți, cu 
cearșaful, pe Terezia Ghiurcuț, 
membră cooperatoare. împreună 
cu hidrologul Gheorghe Pușcaș. 
Dar sint printre noi și din aceia 
care nu se sfiesc să jefuiască bu
nul muncii tuturor nici ziua in 
amiaza mare. Este cazul celor 
două surori ale lui Gheorghe Puș
caș — Ileana Varga (casieră la 
cooperativa agricolă) și Szaroz 
Maria ; acestora li s-a alăturat 
Maria Pop — și toate trei au fost

prinse furind știuleți de porumb 
rămași după trecerea combinelor".

Din aceleași scrisori, fără excep
ție. am reținut atitudinea intransi
gentă. plină de dreaptă minie. față 
fie cei care atentează cu nerușina
re la averea obștii. „Consider că 
este foarte bine că Decretul Con
siliului de Stat prevede sanc
țiuni severe impotriva tuturor 
celor care se dedau la sustrageri 
sau degradare de produse agricole, 
ne scrie primarul comunei Supur. 
județul Satu Mare, tovarășul loan 
Culic. în același timp, mai mult 
decit oricind. noi. obștea satului, 
trebuie să adoptăm o atitudine ho
tărită impotriva oricăror forme de 
egoism, impotriva celor care atunci 
cind este vorba de munca cimpu- 
lui stau deoparte, iar acum cind 
este vorba de împărțit roadele 
muncii dau buzna".

La rindul său. mecanizatorul Ion 
Ciobanu, de la I.A.S. Traianu, ju
dețul Bacău, ne scrie : „Furtul ră
mine furt și, de cind e lumea, a 
fost pedepsit ca atare. Sint con
vins că prevederile decretului, prin 
asprimea lor dreaptă' vor avea efi
ciența scontată numai dacă vor fi 
dublate de vigilență și intransi
gență din partea noastră, a tutu
ror. Sîntem hotărîți să desfășurăm 
o muncă susținută pentru a preveni 
asemenea fapte antisociale — este 
drept, izolate la noi — dar care nu 
trebuie lăsate să prolifereze".

Sint ginduri care exprimă lim
pede oprobriul față de asemenea 
manifestări profund dăunătoare. 
Recentul decret — expresie a voin
ței întregului nostru ponor — a fost 
adoptat tocmai pentru a pune ca
păt știrbirii avutului obștesc, Iată 
de ce. pretutindeni, trebuie luate 
măsuri ferme pentru ca cei care 
vor mai îndrăzni să se atingă de 
recolta tării, pentru a-si rotunji ve
niturile fără muncă, să fie aduși 
in fata întregului sat si supusi o- 
probriului intregii obști. Iar după 
aceea sg li se aplice cu toată aspri
mea prevederile legii.

P. IOSIF

— Iaca, am furat și eu doi saci I 
Ce mare lucru am făcut ? Auricăi 
Borcea, din comuna Bărbulești, ju
dețul Ialomița, i se pare o nimica 
toată cantitatea de 66 kg semințe 
de floarea soarelui sustrasă de la 
C.A.P. Armășești. Și dacă mai adău
găm că intenționa să vîndă sămin- 
ța cu preț de speculă, profilul ei 
moral este complet : hoață și spe

culantă
Foto : S. Cristian

Sustragerile de produse agricole 
pedepsite cu toată asprimea!

Zilele trecute, cind tocmai ne 
pregăteam să intrăm la recoltare, 
intr-unui din lanurile de porumb 
ale cooperativei noastre agricole 
am zărit un „hîroiog" care încerca 
să se ferească dă privirile noastre. 
Cel care ne dijmuia bunurile nu 
era altul decit Nicolae Monceanu, 
membru cooperator și el, dar 
numai cu numele. Pentru că de 
lucrat n-a lucrat o zi in tot acest 
an. Fapta lui ne-a indignat pe toți 
cei peste 40 de oameni, ciți eram 
prin preajmă. Cu sprijinul lucră
torilor de miliție, am descoperit la 
el acasă nu mai puțin de 300 kg 
porumb, sustras din lanurile unde 
din primăvară și pină acum mun
ciserăm noi, in vreme ce el a stat 
lă umbră, așteptînd momentul să 
se infrupte din munca noastră.

Culmea nedreptății era că. 
înainte de apariția și intrarea in 
vigoare a decretului privind mă

suri pentru prevenirea și comba
terea unor fapte care afectează 
buna aprovizionare a populației, 
indivizi ca Monceanu s-ar fi ales 
doar cu o sancțiune dată de co
misia de judecată. Sancțiune mult 
prea ușoară care, pentru unul ca 
Monceanu. nu avea nici caracter 
educativ și hici nu făcea dreptate, 
așa cum ar fi fost firesc și necesar. 
Tocmai de aceea, sînt întru totul de 
acord cu prevederile decretului, in 
lumina căruia oricărui individ cer
tat cu cinstea și echitatea, pus pe 
căpătuială din munca altora, sus- 
trăgind din avutul obștii, trebuie 
să i se răspundă cu riposta cuve
nită, să i se aplice pedeapsa pre
văzută de lege.

Ion LASCU
brigadier la C.A.P. Galicea, 
județul Vilcea

Prețuind pîinea, respectăm munca 
celor care o produc

Decretul privind măsuri pentru 
prevenirea și combaterea unor 
fapte care afectează buna aprovi
zionare a populației a fost primit 
cu multă mulțumire și satisfacție, 
și în comuna noastră, Romos, din 
județul Hunedoara, unde muncim 
înfrățiți, români și germani. 
Aplicarea măsurilor din acest 
decret va face, in primul rind. ca 
munca noastră, a celor ce trudim 
pe ogoare, să fie mai bine apărată 
spre folosul nostru, dar și al co
lectivității. Vă scriu foarte sincer, 
ca una care lucrez pe ogoarele 
cooperativei agricole de la înfiin
țare, că ne durea inima cind mer
geam la Orăștie sau la brutăria 
din localitate și vedeam că unii 
cumpără piine cu sacii ca să o dea 
la porci. Cită trudă cere griul să 
ajungă la moară, la brutărie și 
apoi'pe masa fiecăruia dintre noi! 
Nimeni n-o poate ști mai bine ca 
noi. cei ce muncim pâmintul, O 
asemenea practică nu pot s-o nu
mesc decit antisocială. Fiindcă,

praptic, înseamnă să iei din pîinea 
celor ce muncesc în fabrici și uzi
ne. Decretul a făcut un act de 
dreptate și sintem fericiți că pîi
nea. rodul'muncii noastre, va ajun
ge numai pe masa fiecărui om al 
muncii, a fiecărui cetățean al aces
tei vrednice țări. Știu ei, aceia 
care cumpără piinea cu sacii pen
tru a hrăni porcii — pe care apoi 
ii valorifică la prețuri de speculă 
tot unora ca noi, care se zbat să 
obțină recolte bogate — cit ne in
dignează acest abuz ?

De aceea și încercăm un senti
ment de ușurare, de dreptate, 
acum la apariția recentului decret 
pe care-1 aprobăm cu toată ființa 
noastră. Se va instaura astfel și in 
această privință un spirit de ordine 
și de respectare a legalității, la 
care noi subscriem cu toată hotă- 
rirea.

Maria RAITH
cooperatoare la C.A.P. Romos, 
județul Hunedoara

Animalele trebuie hrănite cu furaje, 
nu cu alimente de la oraș!

Adesea, cind mă intorceam de la 
muncă, vedeam diverși oameni 
din sat care se întorceau cu 
sacii plini cu -piine de la oraș, de 
la Giurgiu, unde ei lucrau sau se 
duceau anume pentru cumpărături. 
Mă gindeam : oare oamenii ăștia au 
uitat, intr-adevăr, cu cită trudă se 
face piinea? Pîinea și munca pen
tru a o avea zi de zi pe masă au 
găsit întotdeauna înțelesuri a- 
dinci în rindul țăranilor si munci
torilor, al cărturarilor.

Eu am două fetite și le învăț me
reu să știe toată viața cum să pre- 
țuiască munca, piinea; la noi aca
să nu se aruncă piinea. Locul ei 
este numai pe masă, la masa 
noastră de oameni. Cind vedeam 
cum ,se cară piinea cu sacii și se 
dă animalelor să o mânince în loc 
de furaje, mă cutremuram de in
dignare, pentru că știam cîtă 
trudă omenească adună acea pii
ne. L-aș fi luat cu mine pe trac
tor, fie și o singură zi. pe cel ce 
nu prețuiește piinea. pentru a ve
dea doar cît efort se depune pen
tru griu. într-o zi nu m-a răbdat 
inima și l-am întrebat pe unul 
dintre aceștia, al cărui nume nu-1 
mai scriu, pentru rușinea lui, fiind

din satul meu : de ce-ți bați joc de 
piine? Dar și-a văzut de drum, 
nepăsător, știind că nu poate fi 
pedepsit de nici o lege. Cind am 
citit decretul cu măsurile drepte ce 
vor fi luate impotriva celor care ar 
mai disprețui pîinea. care ar mai 
arunca-o din saci animalelor in loc 
să o pună pe masă, m-am bucurat, 
pentru că se înfăptuiește astfel un 
act de dreptate și echitate socială. 
Este normal ca. la țară, orice gos
podar să crească in mod legal ani
male, pe care apoi să le valorifice 
tot în mod legal. Iar în satele 
noastre există destule resurse vege
tale, care nu trebuie lăsate să se 
usuce pentru simplul motiv că pu
tem cumpăra de la oraș piihe. griș. 
paste făinoase, mălai spre a hrăni 
cu ele animalele. Aceste mari re
surse pot și trebuie să fie valorifi
cate cu mai mult spirit gospodă
resc, recentul decret răspunzind pe 
deplin dorinței noastre de a se re
pune respectul față de piine. față 
de muncă in dreptul său firesc !

Petre GOGONTEA
șeful secției de mecanizare a C.A.P. 
Gostinu, )udețul Giurgiu



SClNTEIA — duminică 11 octombrie 1981 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SPANIEI

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vă exprim dumneavoastră și. in persoana dumneavoastră. . Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România si întregului popor român sincere mulțumiri pentru 
felicitările cordiale si bunele urări adresate cu prilejul zilei mele 
naștere.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că dezvoltarea continuă a 
lațiilor mongolo-române va servi intereselor popoarelor celor două țări 
noastre si cauzei luptei pentru pace și socialism.

Folosind acest prilej, vă doresc din tot sufletul noi si mari succese în 
activitatea dumneavoastră consacrată înfloririi României socialiste.

de

re
ale

J. ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Simbătă. la Ministerul Afacerilor 
Externe a fost încheiat Programul 
de cooperare in 'domeniile științei, 
invățămintului și culturii dintre 
Republica Socialistă România și 
Suedia, pe anii 1982-1983. Documen
tul. semnat, din partea română, de 
Romulus Neagu, director în M.A.E,. 
și. din partea suedeză, de Nils 
Rosenberg, director la Institutul 
suedez pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, prevede realizarea de 
acțiuni de colaborare în domeniile 
științei. invățămintului, 
presei și radioteleviziunii. 
contribuie la mai buna 
reciprocă, la dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor româno-suedeze.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Educației si învățămîn- 
tului. Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, alte persoane oficiale.

A fost prezent Hans E. Skold. 
ambasadorul Suediei la București.

(Agerpres)

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Solidaritate cu victimele represiunilor 

rasiule din Africu de Sud!

AZI

culturii, 
menite sâ 

cunoaștere

MADRID
Ziua națională a Spaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în 

numele ponorului român si al meu personal, calde felicitări. împreună cu 
cele mai bune urări de fericire personală, de progres si bunăstare pentru 
poporul spaniol prieten.

îmi exprim convingerea că tradiționalele relații de prietenie dintre ță
rile noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare pe multiple planuri. în 
interesul popoarelor român si spaniol, al cauzei păcii, securității si coope
rării in Europa si in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în fiecare an. la 11 octombrie, opi
nia publică progresistă din intreaga 
lume marchează „Ziua solidarității 
internaționale cu deținuții politici din 
Africa de Sud". Inițiată de Organi
zația Națiunilor Unite, această ac
țiune este menită să focalizeze pro
testele exprimate cu Vigoare in nu
meroase țări împotriva politicii ra
siste a regimului din Africa de Sud, 
unindu-le intr-un amplu curent de 
înfierare a apartheidului, sistem de 
nesocotire și incâlcare flagrantă a 
drepturilor elementare ale omului, 
adevărată crimă impotriva demnită
ții umane.

Prieten de nădejde al popoarelor 
supuse dominației și asupririi, po
porul român iși reafirmă și cu 
acest prilej solidaritatea militantă 
cu lupta populației sud-africanc im
potriva discriminării rasiale. își ridi
că glasul in apărarea victimelor re
presiunii și terorii.

Omenirea progresistă nu va putea 
uita niciodată masacrele singeroăse 
de la Sharpeville (1960) și Soweto 
(1976), cînd poliția regimului de la 
Pretoria a tras cu sălbăticie în par- 
ticipanții la demonstrațiile pașnice, 
ucigind bătrini, femei și copii.

Știrile care sosesc din Africa de 
Sud relevă că politica rasistă a re
gimului de la Pretoria a devenit și 
mai dură in ultimii ani. Tara a fost 
transformată într-o imensă temniță ; 
alocații suplimentare sint destinate 
construirii de noi închisori și lagăre 
de detențiune, întăririi forțelor că
rora le revine rolul de a reprima cu 
cruzime orice impotrivire față de a- 
nacronica politică de apartheid. Re
cent, 2 000 de negri din cartierul pe
riferic Nyanya al orașului Cap au 
fost arestați și deportați în Transkei, 
bantustanul cel mai sărac din Africa 
de Sud. Oricine se impotrivește 
măsurilor rasiste arbitrare — mun
citori de culoare, elevi, profesori, re
prezentanți ai clerului — devine vic
timă potențială a aparatului repre
siv. Mii de patrioți zac în închisori, 
sint torturați și supuși unui regim 
de exterminare fizică. Mulți dintre 
ei, ca Nelson Mandela, cunoscut mi
litant pentru eliberarea națională și 
socială, sint închiși de ani îndelun
gați. în ciuda numeroaselor apeluri 
interne și internaționale, adresate 
autorităților pentru punerea lor în 
libertate.

Nici represiunile, nici alte măsuri 
de înăbușire a mișcării de rezistență 
a populației asuprite nu sint în stare 
să stăvilească însă lupta pentru li
bertăți democratice a populației de 
culoare din Africa de Sud.

în același timp, populația majori
tară din Africa de Sud. popoarele a- 
fricane și opinia publică mondială 
denunță politica de apartheid ca pe
ricol real pentru pacea in Africa

australă, pentru securitatea și inde
pendența țărilor africane din re
giune. O profunda îngrijorare tre
zesc acțiunile agresive și provoca
toare, prin care guvernanții din 
Africa de Sud incearcă să mențină 
ocuparea ilegaiă a Namibiei, im- 
potrivindu-se cu încăpățânare înfăp
tuirii neintirziate a dreptului inalie
nabil al poporului namibian la auto
determinare și independență, la exis
tență liberă și suverană. Această 
orientare a culminat recent prin ac
țiuni militare de mare anvergură ale 
trupelor regimului de la Pretoria 
împotriva Republicii Populare An
gola, prin acte de sabotaj in Zim
babwe și Zambia, prin asasinarea 
unor reprezentanți ai Consiliului Na
țional African pe teritoriul unor sta
te vecine, prin incercări de destabi
lizare și sabotaj economic în țările 
africane independente.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu lupta popoarelor 
pentru independență și libertate, 
pentru o viață mai bună. România 
socialistă a condamnat și condamnă 
cu hotărire politica colonialistă de 
apartheid și discriminare rasială a 
regimului de la Pretoria, care adîn- 
cește starea de conflict și tensiune 
în Africa australă, punind în pericol 
pacea mondială. Țara noastră sus
ține cu consecvență lupta dreaptă a 
populației maiorîtare din Africa de 
Sud pentru abolirea anacronicei po
litici de discriminare rasială și apart
heid. pentru o viață liberă și dem
nă. Partidul, statul si poporul ro
mân acordă un sprijin activ, mate
rial și moral, luptei desfășurate de 
Congresul Național African, de alte 
mișcări de eliberare națională pen
tru sfărimarea lanțurilor colonialis
mului și rasismului, pentru cauza 
dreaptă a libertății.

Această poziție consecventă și-a 
găsit expresie în numeroase docu
mente ale partidului și statului nos
tru, în activitatea României la 
O.N.U. și în alte organizații inter
naționale. a fost reafirmată cu oca
zia numeroaselor întîlniri. contacte 
și convorbiri dintre secretarul ge
neral al P.C.R., președintele Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorii mișcărilor 
de eliberare de pe continentul afri
can. inclusiv din Africa australă.

Cu prilejul „Zilei solidarității in
ternaționale cu deținuții politici din 
Africa de Sud", poporul român, ală- 
turîndu-și glasul celui al tuturor 
forțelor progresiste din lume, cere 
cu hotărire să înceteze represiunile 
rasiste, să fie puși în liberta
te patrioții deținuți în temnițe
le sud-africane. Poporul nostru 
este ferm convins că lupta populației 
asuprite din R.S.A. pentru imnlini- 
rea idealurilor de libertate. DenUu 
dreptul de a dispune de propriile 
destine va fi încununată de succes.

La 12 octombrie, poporul spaniol 
celebrează ..Ziua Hispanității" — 
sărbătoarea sa națională.

Anul acesta, aniversarea zilei na
ționale are loc intr-un moment de 
vie activitate politico-economică. cu 
profunde implicații atit sub unghiul 
eforturilor depuse pentru consolida
rea proceselor pozitive din viața 
publică a țării, cit și in ce privește 
raporturile sale internaționale.

Cum se știe, in ultimii cinci ani. 
evoluțiile de pe scena politică spa
niolă au fost marcate de orientarea 
spre instituirea unor structuri de
mocratice. in pofida rezistenței de
clarate sau subversive a cercurilor 
conservatoare sau militare de dreap
ta și a grupărilor extremiste ce au 
urmărit și urmăresc destabilizarea 
politică, prin escaladarea teroris
mului sau chiar lichidarea noilor 
instituții create, prin acțiuni de 
forță. Nu mai departe decît in urmă 
cu cîteva luni — la 23 februarie a.c.
— viața politică spaniolă a înregis
trat unul dintre cele mai dramatice 
momente, datorită unei tentative 
de puci, act considerat la Madrid 
drept ..o ultimă încercare disperată 
a nostalgicilor vechiului regim". 
Condamnarea fermă a terorismului, 
atit din partea guvernului, cit si a 
principalelor forțe politice ale tării
— partidul de guvernămînt. Uniu
nea Centrului Democratic. Partidul 
Muncitoresc Socialist Spaniol si 
Partidul Comunist din Spania — ca 
șt eșecul tentativei de lovitură de 
stat evidențiază voința poporului 
spaniol de respingere a provocări
lor. dorința sa 
mocratizare a 
cursul.

Desfășurările 
niment.elor din 
semnat, ca o reușită a guvernului. 
crearea unui climat de încredere în 
raporturile cu militarii și, pe aceas-

tă bază, adoptarea unor măsuri de 
ansamblu in scopul soluționării pro
blemelor cu care se confruntă eco
nomia. în acest cadru se inscriu 
planul de relansare a activității in
dustriale, precum și acordul tripar
tit — intre guvern, sindicate și 
patronat — referitor la ocuparea for
ței de muncă. Negociat îndelung, 
acordul prevede, între altele, pen
tru sfîrșitul anului 1982. menține
rea actualului procent al forței de 
muncă ocupate, ceea ce presupune 
crearea a 350 000 de noi locuri de 
muncă, sporirea ajutoarelor de șo
maj, creșterea salariilor cu 9—11 la 
sută, reducerea ratei anuale a in
flației la 12 la sută etc. Aceste mă
suri. ca și altele, s-au reflectat sem
nificativ în viața economică a tării, 
ducind la înviorarea activității in
dustriale și a altoi* sectoare.

între România și Spania, deși țări 
situate în regiuni diferite ale con
tinentului european, s-au stabilit 

de 
prietenească, stimulate

ca procesul de de- 
țării să-și continue

București 
Petrescu,

diferitelor 
sondei ori 
doar atit. : 
anucă de

cu cei 
ori cit 

Dârea. 
sonde

tatăl
fe-
asa

Bra-

ce au succedat eve- 
februarie au con-

roto : S. Cristian

„ZIUA PETROLISTULUI
Oameni

ai unei meserii
bărbătești

La Moreni. de trei sute 
de ani încoace, țițeiul este 
si rămine bunul cel mai de 
preț. Sondele existente la 
tot pasul, unele de forai, 
altele de extracție, par să 
fi crescut spontan, odată 
cu pădurile. Iar sondorii, 
ușor de recunoscut după 
o anume asprime a fetei, 
specifică oamenilor ce lu
crează tot timpul in bătaia 
soarelui și a vintului. par 
oficiantii unui, ritual pen
tru imblînzirea pămintului. 
în ce măsură reusesc să-l 
îmblînzească o spun cu 
elocventă cele aproape 
644 000 tone de țiței, cele 
peste 21 500 tone de gazo
lină și cei peste 87 000 000 
metri cubi de gaze utiliza
bile ce se extrag in decurs 
de un an.

Deși aparține județului 
Dimbovita. orașul Moreni 
are. datorită petrolului, un 
statut aparte : este un soi 
de capitală a zonei petro
lifere ce începe dinspre 
riul Prahova, trece pe la 
nord de Filinestii de Pădu
re. traversind văile Ro- 
Sioara și Cervenia. Dealul 
Măgura și Valea Seacă, 
junge la Piscuri și 
ca apoi, din 
pornească spre 
Schela Mare „ _™.„.
Bătrîn. Altfel zis. datorită 
existentei petrolului, 
pare" granița dintre 
județe : Dîmbovița si 
hova.

Despre Moreni. pe 
primarul Viorel

a- 
Bana 

Moreni. să 
sud. către 

și Dealul
„dis- 
două 
Pra-
care 

Șerban 
il asemăna cu un păianien 
ce si-a țesut sub pămînt 
pinza din mii de conducte, 
se poate vorbi ca despre 
un oraș ce s-a născut da
torită petrolului si s-a dez
voltat pe măsură ce exploa
tarea petrolului a luat am
ploare. Apoi au apă
rut diverse fabrici de 
industrie ușoară sau grea, 
oamenii s-au îndreptat in
tr-acolo. iar 
venise un fel 
reasă a 
lăsat în 
nu mai 
puterea 
serie.

De la o vreme încoace 
însă, parcă redesconerin- 
du-si vocația de petroliști, 
morenarii 
sonde 
goste. 
liceul 
îi iau 
locui ____ .
cu mîndrie că sint sondori 
si că părinții și bunicii lor 
au fost, de asemenea, son-

un

petrolul- de- 
de cenușă- 

industriei. Fusese 
seama acelora care 
aveau virsta și 

să invete altă me-

se întorc la 
multă dra- 

trimit copiii la
cu

își ... ____ _
de petrol și gaze, ori 
cu ei să-i califice la 
de muncă : își spun

dori. Este pentru ei 
titlu de noblețe să fii son
dor din tată-n fiu.

— Lucrez aici de 42 de 
ani, ne spunea sondorul- 
șef Vasile Moga. Am de
venit sondor la virsta de 
...13 ani.

— Ce v-a legat de 
tă meserie ?

— La virsta cînd 
geam, practic, nu 
de.„ales. Era tot ce 
team face aici. în Moreni. 
Nu vă mai povesteso in ce 
condiții, fiindcă, oricît as 
încerca, este imposibil de 
descris. Singura lege era 
profitul patronului si legea 
asta nu tinea seama nici de 
oameni, nici de viata lor. 
Tata si frate-meu lucrau 
ca sondori si m-au luat 
cu ei să-mi cîstig si eu 

\ piinea. Se lucra din greu.

aceas-

o ale- 
aveam

bu-

cîstigam nutin ;
timpul, chiar si asa. indră- 
geai munca si nu mai 
plecai. Cu mine asa s-a in- 
tîmolat.

Alti sondori ne povestesc 
despre frica permanentă 
de-atunci de a nu pierde 
locul de muncă de a nu 
rămîne ne drumuri.

— îmi amintesc, ni se 
confesează sondorul-șel' Pe
tre David, că pe vremea 
cînd lucram la Datron son
dorii mai vechi nici nq 
spuneau pe nume, in pre
zenta noastră, 
componente ale 
sculelor. Ziceau 
-Tine tu asta,
fierul ăsta, ridică de colo, 
du dincolo...» Nu vedeau 
cu ochi buni dorința noas
tră. a ălor tineri, de a le 
„fura" meseria. Gindeau 
că le-am putea lua locul. 
Acum nici nu mai știu citi 
băieți au învătat meserie 
de la mine. Dar mă doare 
sufletul cind văd pe cite 
unul că. dună ce il înveți, 
pleacă să se angajeze la o 
altă treabă.

— Probabil jti trebuie 
multă forță să noti rămine 
la sonde...

— E adevărat, dacă vă 
referiți la un anumit fel 
de forță. Nu neapărat for
ță fizică sau nu forță fizi
că ieșită din comun, ci o 
forță morală deosebită. 
Fără conștiință si răspun
dere. fără multă dăruire 
nu se noate.

— E foarte frumos ce 
spuneți dumneavoastră. 
Toți petroliștii isi iubesc 
munca ?

— Nu toti cei ce ajung la 
sonde o fac fiindcă le este 
drag acest lucru. Multi se 
atașează mai pe urmă, dar 
mai sint si din aceia ce 
nu-si găsesc rostul printre 
noi. Mai devreme sau mai 
tirziu oleacă.

Am cunoscut la Moreni 
multi alti oameni care isi 
iubesc munca, pentru care 
ea reprezintă o „tradiție de 
familie" : asa este familia 
lui Anton Sandu — 
petrolist si cei patru 
ciori de asemenea : 
este familia lui Aurel 
tu sau Gheorghe Nica.

Poposim la sonda 416 
din cadrul secției a Il-a 
extracție. Echipa de inter
venție numărul 13 are aici 
de lucru, schimbă un sub- 
ansamblu. Discutăm 
patru muncitori si. 
de surprinzător ar 
ei vorbesc despre 
ca despre niște ființe.

— O sondă, ne spune 
Grigore. trebuie să 
ce-o „doare", s-o aiuti 
timp, dacă vrei să-ti dea 
petrol. Sondele au si ele 
viata lor. Cînd moare cite 
una. parcă moare ceva in 
sufletul nostru. Nu-i vorba 
numai de țițeiul pe care-1 
dă. dar. vedeți, noi știm 
sondele după număr : 416,' 
246. 247. 277... Știm ce nu 
merge la una. ce trebuie 
schimbat la alta : cind nu 
mai este nimic de făcut, 
cînd scoatem o sondă de 
la... apel, parcă cineva a 
plecat dintre noi. Atunci 
dăm zor să intre in pro
ducție sondele cele noi.

— Este greu să fii son
dor de intervenție ?

— Este, că nu lucrezi la 
adăpost si vremea nu-i 
tocmai blindă pe-aici.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 octombrie. In țară : Vremea va 
fi în general instabilă șl se va răci 
ușor, Îndeosebi in regiunile din nordul 
și estul țării, unde șl cerul va fi mal 
mult noros și vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de averse. In rest, 
ploile vor fi izolate. Vintul va sufla

cinema
• întoarcerea Ia dragostea dintîi : 
SCALA - .9 : 11.15 : 13.30 ; 15.45 : 18 : 
20.15, CAPITOL - 9 : 11.15 : 13,30 ; 
13.45 ; 18 ; 20.15, FAVORIT - 9 ; 11,15 ; 
13.30 : 15,45 : 18 : 20,15.
a 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. 
A Alo, aterizează străbunica : COTRO- 
CENI - 15 ; 17,15 ; 19,30.
A Stefan Luchian : GIULEȘTI — 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20. MIORIȚA 
— 9 : 11,15 ; 13.30 : 15,45 ; 18 ; 20.
• Șantaj : PACEA — 15,30 ; 17,30 ; 
19,30.
A Duelul : POPULAR — 15 ; 17,15 ; 
19,30.

K a «ti

— Nu ați vrea să lucrați 
într-o meserie mai ...cu
rată de exemplu intr-o fa
brică ?

— Trebuie să lucreze și 
aici cineva. E drept că nu 
lucrăm în halat alb. nici 
cu „miini de domnișoară". 
Dar cînd plecăm, la cos
tum si cravată, si cu gră
mada de bani în buzunar, 
știm sigur că avem cea 
mai „curată" meserie. O 
meserie care ne dă și sa
tisfacții profesionale si sa
tisfacții materiale.

într-adevăr. nu noate fi 
meserie mai purată — și 
interlocutorul nostru a In
tuit exact — decît aceea

ca. stropit cu aur negru, 
din creștet nină-n tălpi, să 
ai sentimentul că munca 
ta de o zi înseamnă pentru 
tară aur curat, autentic. 
Poate sondorii de la Mo- 
reni si. în general, din toa
tă tara, se gindesc mai pu
țin la acest lucru. Poate se 
gindesc mai puțin si la 
miracolul prin care Pămîn- 
tul se dăruiește omului a- 
proape omenește. Dar ei 
săvîrsesc zi de zi acest mi
racol smulgînd pămîntului 
ceea ce are el mai de oret. 
Iar acest lucru este cel mai 
important.

Anica FLORESCU 7
moderat, cu intensificări în zona de 
munțe. Temperaturile minime vor fi 
cpprinse intre 4 și 14 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
vor oscila între 15 și 25 de grade, local 
mai ridicate in sud. Ip nordul tării, 
izolat, condiții de brumă. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre 
6 și 9 grade, iar temperaturile maxime 
între 22 șl 25 de grade. (Margareta Stru- 
țu, meteorolog de serviciu).

„LOZUL
Agențiile Loto-Pronosport 

și vinzătorii volanți din întreaga 
tară oferă in aceste zile o veri
tabilă surpriză de sezon : LO
ZUL TOAMNEI — emisiune 
specială limitată, cu cîștiguri 
suplimentare acordate de Ad-

a Idilă In munții Lu Shan t CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
• Toată lumea e a mea : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 14 ; 
18. LUCEAFĂRUL - 8,30: 11; 14; 17; 
20. FESTIVAL — 9: 12,15; 15,45; 19.
MELODIA — 9; 12: 16; 19.
A Bătrinul enigmatic : TIMPURI NOI
— 9 : 11,13 ; 13,30 : 15;45 ; 18 ; 20.
A Procurorul acuză : BUZEȘTI — 15 ; 
17 : 19.
• Soarta Aurei și Argentinei : DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20.
a Călărețul electric : PATRIA — 9 ;
11.30 : 14,30 : 17 ; 19,30, BUCUREȘTI - 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 18 ; 20,30, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 
20,15.
A învățătorul : FERENTARI — 13,30 :
17.30 ; 19,30.
• întîlnirea lui Fâbiăn Bălint : 
VIITORUL — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.

de-a lungul secolelor legături 
colaborare . ' ' 
de originea comună, de afinitățile 
de limbă și cultură. în ultimii ani. 
relațiile dintre țările și popoarele 
noastre au cunoscut o dezvoltare 
ascendentă. O contribuție de cea 
mai mare importanță în acest sens 
au adus convorbirile româno-spa- 
niole la nivelul cel mai înalt, prile- 
iuite de vizita oficială efectuată în 
Spania de președintele Nicolae 
Ceaușescu. la invitația regelui Juan 
Carlos I. înțelegerile realizate, do
cumentele semnate eu această 
ocazie au. deschis ample perspec
tive colaborării româno-spaniole pe 
multiple planuri. corespunzător 
voinței ambelor țări de a extinde 
schimburile comerciale, cooperarea 
economică și tehnologică si în alfe 
domenii. în interesul reciproc, al 
păcii si securității pe continentul 
nostru și în lume.

Convorbiri economice româno-bulgare
Simbătă au avut loc la 

convorbiri intre Gheorghe 
ministrul industriei de mașini-unelte. 
electrotehnicii și electronicii, și
Vasil Hubcev. prim-adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini și 
electronicii din R.P. Bulgaria. Cu 
acest prilej au fost semnate Proto
colul de prelungire a termenului de 
valabilitate a înțelegerii de colabo
rare tehnico-științifică directă în do
meniul electrotehnicii și electronicii 
și înțelegerea privind colaborarea în 
domeniul materialelor electroizo-

lante intre cele două ministere pe 
perioada 1981-1985.

Documentele prevăd. în spiritul 
înțelegerilor la nivel înalt romăno- 
bulgare. măsuri concrete care ex
primă dorința celor două părți de a 
dezvolta in continuare colaborarea 
în fabricația de produse electronice 
și de materiale electroizolante. pre
cum și specializarea în producție pe 
baza . capacităților existente în cele 
două țări, prin coordonarea activită
ții de cercetare științifică și moder
nizare a tehnologiilor.

(Agerpres)

LUNI, 12 OCTOMBRIE 1981
PROGRAMUL 1

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un joc necorespunzător, 
o evoluție sub așteptări

Ieri, România—Elveția 1-2!

PROGRAMUL 1
8,00 Teleșcoală

Tot înainte !
Șoimii patriei 
învățăm ABC-ul sănătății
Film serial pentru copii. „Căpitan 
la 15 ani". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor franceze 
Viața satului
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical 
șah
Telesport
Ecranizări din literatura universa
lă. „Cronica amantllor săraci". 
După romanul cu același titlu al 
lui Vasco Pratolini. Ultima parte 
Călătorii spre viitor. Concurs pio
nieresc realizat în colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor
Telejurnal
Cuvîntul cetățenilor, cuvlntul opi
niei publice
Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țârii pe micul ecran. Emi
siune realizată In colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Județul Arad
Film artistic. „Planeta interzisă". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane

22,35 Telejurnal ■ Sport

PROGRAMUL 2
Concert de muzică populară 
Fapte de eroi ai muncii și vieții 
socialiste. " 
echipă
Concert de prînz 
Teatru TV: ..Urcușul' 
Munteanu

16,10 Muzică ușoară
16,35 ~ ...

13.00
13,30

14.00
14.50

20,45
21,55
22.35

Forța spiritului de

de Cristian

Desene animate. ..Doi prieteni". 
Producție a studiourilor ceho
slovace
Serata muzicală TV
Telejurnal
Telerama
Jurnalul științelor și al călătorii
lor. Un ținut al cetii. Producție a 
studiourilor engleze
Serata muzicală TV (continuare) 
Refrene îndrăgite
Telejurnal • Sport

TOAMNEI*4
ministrația de Stat Loto-Pro- 
nosport din fond special. Par- 
ticipanții au șanse multiple de 
a obține autoturisme „Dacia 
1300“ și „Trabant 601“, cîștiguri 
in bani de 50 000, 10 000, 5 000 
lei etc.

15.30 Telex
15,35 Prin Spania
16.00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică

Roman foileton : „Vintul speran
ței". Episodul 7
Cadran mondial
Orizont tehnlco-științific
Melodii populare interpretate 
Angela Buciu

22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

20.00

13,30

16,30
17,00

17,10

de

PROGRAMUL 2
Pagini din Istoria teatrului româ
nesc : Bardul de ' 
poet dramatic (II).
sodului 5
Călătorie prin tara
Moment folcloric 
reanu
Film artistic : „Planeta interzisă" 
(reluare)
1001 de seri

la Mircești — 
Reluarea epi-

mea (reluare) 
cu Ion Cristo-

18,50
19,00 Telejurnal
19.25
20,35

Mozalc — selecțiuni
Documentar muzical : Liszt la 
Weimar
Ora tineretului (reluare)21,25

22,10 Telejurnal
22,30 închiderea programuluiDE LA ADAS

Informăm persoanele care 
și-au cumpărat autoturisme cu 
plata integrală și in al căror preț 
de livrare este inclus și costul 
asigurării pentru avarii-casco pe 
o perioadă de 6 luni, că este 
util să prelungească asigurarea 
pe o durată de încă 6 luni.

Asigurarea se poate încheia la 
responsabilii cu asigurările din 
organizațiile socialiste, agenții și 
inspectorii de asigurare sau. di
rect, la orice unitate ADAS.

Pentru a nu se întrerupe con
tinuitatea raporturilor contrac
tuale, operațiunea de prelungi
re a asigurării auto pentru ava
rii-casco urmează să fie efec
tuată cel mai tirziu in ulti
ma zi a perioadei de 6 luni, so
cotită de la data livrării auto
turismelor de către I.D.M.S.

Milioane de telespectatori au ur
mărit desfășurarea jocului, ceea ce 
face inutilă o cronică propriu-zisă. 
Așadar, ieri, la București, in pre
liminariile campionatului mondial. 
România — Elveția 1—2 (0—0), scor 
fixat prin golurile înscrise de 
Bălăci (min. 56), Zappa (69) și 
Luthi (75). Astfel, echipa noas
tră aproape că a atins limita 
contraperformanței, obținind numai 
un punct din patru posibile în cele 
două partide succesive jucate in a- 
ceastă toamnă pe terenul propriu și 
in fața publicului propriu. Un public 
dezamăgit pînă la consternare de 
incapacitatea consecutivă a formației 
de a avea un punct de vedere fotba
listic limpede și de a se impune în 
fața celor doi adversari, desigur, nu 
dintre cei mai slabi, dar nici dintre 
cei mai redutabili. După meciul Nor
vegia — Anglia 2—1, posibilitatea ca
lificării la turneul final trecuse pe 
de-a întregul în mîinile echipei 
României ; dacă reprezentativa noas
tră ar fi avut putere de joc. valori- 
ficind integral avantajul terenului 
propriu, ea ar fi obtinut calificarea, 
indiferent și independent de rezulta
tele meciurilor dintre ceilalți contra- 
candidați din grupă. S-a dovedit însă 
că formația n-are o asemenea forță, 
mai mult, că nu-i în stare sâ prac
tice un fotbal coerent care să aibă 
drept urmare rezultate satisfăcătoare.

Fotbaliștii elvețieni au alcătuit la 
București o echipă care a știut ce vrea 
și cum să joace spre a-și atinge 
scopul. Ei au exercitat un marcaj 
foarte sever asupra virfurilor noastre 
de atac, asigurînd totodată o continuă 
repliere spre a zăgăzui eventualele 
breșe. O tehnică individuală cores
punzătoare fotbalului modern, rapid 
și atletic, i-a ajutat să-și realizeze 
deopotrivă planurile defensive, ca și 
acelea de atac și de contraatac. Chiar 
în aceste condiții, adversarii noștri 
nu erau deloc imbatabili. Din păcate 
însă, formația română a jucat la fel 
ca in meciul precedent, dezordonat, 
cu foarte multe acțiuni Ia întîmplare. 
în special linia de mijlocași dovedin- 
du-se foarte deficitară în organizarea 
acțiunilor de atac. Atunci cînd echipa 
noastră a condus cu 1—0, s-a văzut 
și mai bine incapacitatea ei de a 
forța rezultatul, printr-un efort con
centric al tuturor iucătorilor. din 
toate liniile. Și s-au mai adăugat 
neajunsurile din apărare — marcaj 
aproximativ, insuficientă decizie în 
intervenții, greșeli după greșeli de 
ordin tehnic, toate acestea permițind 
adversarilor să intoarcă în favoarea 
lor scorul, soarta partidei.

Trebuie să spunem că în întreaga 
desfășurare a partidei, dar mai ales 
spre finalul acesteia, cei mai mulți 
dintre jucătorii noștri arătau o stare 
de spirit sportivă necorespunzătoare 
— crispați, insuficient de hotăriți.

parcă fără vlagă și resemnați — ati
tudine care a surprins foarte ne
plăcut pe spectatori.

Firește, se poate critica prestația 
fiecăruia dintre jucătorii aliniați in 
partidele de la 23 septembrie și de 
ieri, 10 octombrie, judeeîndu-se lip
surile personale și stabilindu-se va
loarea individuală. Negreșit o ase
menea operație se va efectua cu pri
lejul unor analize tehnice. Totuși, 
credem necesar să atragem atenția 
și în aceste împrejurări că ju
cătorii. oricît sint ei de vinovați. nu 
s-au selecționat singuri și. cu atit 
mai puțin, nu ei au fost aceia care 
au elaborat concepția de joc și pro
filul formației. Pornind de la aceas
ta. sintem de părere că rezultatele 
negative din ultimele două meciuri 
de Ia București nu exprimă, totuși, 
exact valoarea fotbalului și a celor 
mai buni fotbaliști români, ci valoa
rea. posibilitățile reale ale celor care 
conduc din punct de vedere tehnic 
echipa.

După insuccesul înregistrat ieri, pe 
care amatorii de fotbal îl .socotesc 
drept o lezare a sentimentelor cu 
care ei au înconjurat pe fotbaliștii 
noștri, șansele de calificare la tur
neul final al campionatului mondial 
au scăzut. Amatorii de fotbal au do
vedit suficientă înțelegere, destulă 
răbdare. Ni se pare normal și nece
sar să se adopte acum măsuri care 
să conducă la un reviriment în jocul 
formației noastre, la utilizarea inte
grală a unei conjuncturi eventual fa
vorabile in meciurile preliminare ur
mătoare — dar. mai ales. care să 
asigure o bază stabilă pentru perfor
manta viitoare la nivelul echipei 
reprezentative.

Valeriu MIRONESCU

Ia campionatul mondial 
pentru juniori

AZI, ROMANIA — URUGUAY
Astăzi. în patru orașe australie

ne au loc întilnirile din sferturile de 
finală ale campionatului mondial de 
fotbal pentru juniori. La Melbourne 
se vor intîlni echipele României și 
Uruguayului. După cum se știe, in 
grupele preliminarii, echipa Româ
niei n-a cunoscut infringerea. tota- 
lizind 5 puncte. Fotbaliștii români au 
învins cu 1—0 echipa Coreei de Sud. 
au terminat la egalitate 1—1 cu for
mația Braziliei si au întrecut cu 1—0 
echipa Italiei.

Iată celelalte partide ale „sfertu
rilor" : Canberra : Australia — R.F. 
Germania : Sydney : Anglia — Re
publica Arabă Egipt : Newcastle : 
Brazilia — Qatar. Semifinalele com
petiției sint programate miercuri. 14 
octombrie, la Melbourne și Sydney.

• Echipajul : COSMOS — 10 ; 13 ; 
16 : 19. FLACARA — 15.30 ; 19,30.
A Escadronul husarilor zburători : 
TOMIS - 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Io-ho-ho î : PROGRESUL — 16 ; 18 : 
20.
A Program de desene animate — 
9.15 : 11 ; 12.45 : 14,30 ; Cariera mea 
strălucită — 16.15 ; 18,15 ; 20.15 :
DOINA.
• Polițist sau delincvent : VICTORIA
— 9 : 11,15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ; 20.15.
a Numele meu e iubire : AURORA
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
A 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.
A Piedone în Egipt : FEROVIAR — 
9 ; .11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,

GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 :
15.30 : 17,45 ; 20.
• Războiul stelelor î GRIVITA - 9 ; 
11,45 ; 14,15 ; 17 ; 19,45.
• Trecătoarea : VOLGA — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 15,45 : 18 : 20.
A Un șerif extraterestru : MUNCA — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
a Căpitanul răzbunării î ARTA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

teatre
• Teatru] Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 15 ; Cavoul 
de familie — 20 ; (sala Atelier) :
Așteptindu-I pe Godot —• 10,30 ; Fata 
din Andros — 15 ; Elegie — 19,30 ; (la

Sala Palatului) : Coana Chiri ța — 
19,30.
a Filarmonica „George Enescu“ (A- 
teneul român) : Deschiderea stagiunii 
1981/1982 pentru elevii liceelor. „în 
lumea muzicii și în muzica lumii cu 
George Enescu“. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 11.
• Opera Română : Prinț și cerșetor
— 11 ; Căsătoria secretă — 19.
• Teatrul de operetă : La calul bălan
— 10,30 : Contesa Maritza — 19,30. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 10 ; Menajeria de sticlă — 
15 : Voluptatea onoarei — 19,30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Poezia muzicii ti
nere — 10 ; 15 ; Infidelitate conjuga
lă - 19.30.
A Teatrul Mic : Evul mediu tntîmplă- 
tor — 10 ; Pluralul englezesc — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera — 
11 ; Stop pe autostradă — 20.

• Teatrul de comedie : N-am timp
— 10,30 ; Don Juan — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Magheru) : 
Idioata — 10 ; Jocul vieții și al morții 
în deșertul de cenușă — 19.30 ; (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia 
-- 10,30 ; Sentimente și naftalină — 
15 ; Scoica de lemn — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Nu ne naștem toți Ia aceeași virstă — 
10 ; Jean, fiul lui ion — 15 : Ordina
torul — 19,30.
A Teatrul evreiesc de stat : Cîntați 
cu mine un cintec — 11 : Ex — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase“ (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Belmondo al II-lea
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“ : Paradis 
de ocazie — 16,30 : 19,30.
a Teatrul „Țăndărică*4 (sala Giu
lești) : Petrică și lupul — 11.
• Circul București : Music hall la 
circ — 10 ; 16 ; 19,30.

expoziții
• Galeriile Orizont : Damian Petres
cu, grafică : (atelier 35) : Constantin 
Petraschievici, tapiserie-obiecte.
A Galeriile „Căminul artei** (parter) : 
Ioana Coja-Nicolescu, sticlă : (etaj) : 
Cornel Ailincăi, ceramică. loan Hor- 
vat Bugnariu, grafică.
• Galeria Simeza : Corina Lecca, 
pictură.
• Galeria Hanul eu Tei (sala Cena
clu) : Ioan Damian Popa, pictură.
a Galeria Galateea : Adrian Benea, 
pictură.
a Galeria Eforie : Lidia Cireșica 
Crainic, texturi spațiale. Kurtfritz 
Handel, sculptură.
• Galeria municipiului București : 
Teodor Bogoi, pictură.



Pentru încetarea cursei înarmărilor, 
împotriva instalării de noi rachete 

nucleare în Europa occidentală
300 000 de persoane au demonstrat, ieri, pe străzile capitalei 

R.F. Germania
BONN 10 (Agerpres). — La Bonn 

s-a desfășurat, simbătă, cea mai 
amplă demonstrație pentru pace, 
împotriva înarmărilor atomice, or
ganizată vreodată în R.F. Germania, 
informează agenția D.P.A. Potrivit 
aprecierii organizatorilor- acestei ac
țiuni — sindicate, partide democra
tice, organizații pacifiste și clerica
le, de tineret — au luat parte apro
ximativ 300 000 de persoane. Prin
tre demonstranți s-au aflat peste 
60 000 membri ai Partidului Social- 
Democrat și 55 de deputați în 
Bundestag ai acestui partid. Parti- 
cipanții, incluzînd reprezentanți din 
alte țări vest-europene — Olanda, 
Franța, Marea Britanie — au por
nit simultan din cinci puncte de 
adunare din oraș spre Universita
tea din Bonn. Ei purtau pancarte 
prin care se pronunțau împotriva 
deciziei N.A.T.O. de a instala pe

Lucrările Consiliului Consultativ 
al O.N.U. în problemele dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
Corespondență de la R. Căplescu : 
La sediul Națiunilor Unite s-au des
fășurat, paralel cu dezbaterile poli
tice ale actualei sesiuni a Adunării 
Generale, lucrările Consiliului Con
sultativ al O.N.U. în problemele 
dezarmării, organism din care face 
parte și România.

La actuala sa sesiune, consiliul a 
analizat activitatea desfășurată de 
Institutul O.N.U. pentru cercetări in 
domeniul dezarmării, recent înființat 
la Geneva, și a trecut în revistă 
realizările Națiunilor Unite în ma
terie de studii și cercetări pentru 
dezarmare, întocmind raportul care 
urmează să fie prezentat in acest 
sens anul viitor la cea de-a doua 
sesiune specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării. Evidențiind, cu date con
crete, consecințele profund negative 
pe plan politic, economic și social 
ale înarmărilor, aceste studii relie

teritoriul unor state din Europa oc
cidentală noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne, cerind guvernelor respective să 
renunțe la această intenție. Ei 
scandau, de asemenea, lozinci prin 
care reclamau retragerea R.F.G. din
N.A.T.O. și se pronunțau pentru o 
Europă lipsită de blocuri militare, 
pentru pace, destindere și dezarma
re. Pe una dintre pancarte se putea 
citi „Nu — unei Euroșhimei".

Demonstrația s-a încheiat cu un 
mare miting, organizat in perime
trul Universității din capitala vest- 
germană. Printre cei care au luat 
cuvîntul s-a numărat Erhard Eppler, 
membru al conducerii P.S.D., care 
a lansat un apel pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru renunța
rea de către N.A.T.O. la instalarea 
de noi rachete nucleare în Europa 
occidentală.

fează in același timp relația directă 
existentă intre dezarmare și secu
ritate și dezarmare și dezvoltare, 
implicațiile perfecționării continue 
a arsenalelor nucleare, necesitatea 
înghețării și reducerii bugetelor mi
litare, precum și alte teme de inte
res acut.

O inițiativă valoroasă a Consiliu
lui o constituie elaborarea, cu aju
torul unui grup de experți, a pro
gramului in vederea unei campanii 
mondiale, sub egida O.N.U., care să 
contribuie la mai buna înțelegere a 
amenințării crescinde pe care o com- 
portă spirala înarmărilor pentru 
dezvoltarea tuturor popoarelor.

România, participantă activă la 
lucrările consiliului, a făcut parte 
din multe grupuri de experți ai
O.N.U. care au aprofundat aceste 
teme și a formulat propuneri con
crete de acțiune pe planul dezar
mării.

Președintele R. P. Congo l-a primit 
pe ministrul de interne al României

BRAZZAVILLE 10 (Agerpres). — 
In cadrul vizitei oficiale pe care o 
efectuează în R.P. Congo, George 
Homoștean, membru aT C.C. al
P.C.R., ministru de interne, a fost 
primit de Denis Sassou Nguesso, 
președintele C.C. al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo și președinte 
al Consiliului de Miniștri.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a fost transmis pre
ședintelui Republicii Populare Congo 
un mesaj de prietenie. Mulțumind 
pentru sentimentele exprimate în 
mesaj, președintele Denis Sassou

Vizita delegației
CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager

pres). — In continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în Mexic. în frun
tea unei delegații a Uniunii Tine
retului Comunist, tovarășul Nicu 
Ceaușescu a avut o întrevedere cu 
tovarășul Jorge Cruickshank Garcia, 
secretar general al Partidului Popu
lar Socialist din Mexic, senator, și 
cu alti membri ai Direcțiunii Na
ționale a partidului.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost transmise tovarășului Jorge 
Cruickshank Garcia, Direcțiunii Na
ționale a Partidului Popular Socia

Congresul mondial al femeilor
Intervenții ale reprezentantelor țării noastre

PRAGA 10 (Agerpres). — Cores
pondență de la Anca Voican : La 
Palatul culturii din Praga continuă 
lucrările în comisii ale Congresului 
mondial al femeilor. Din partea 
României au luat cuvîntul Maria 
Bobu și Olimpia Solomonescu, vice
președinte ale Consiliului Național al 
Femeilor, precum și Maria Costache, 
redactor-șef al revistei „Femeia".

în comisia „Femeia și familia", 
reprezentanta României a relevat 
că președintele Nicolae Ceaușescu, 
cu diferite prilejuri, a arătat că pri
mul drept al oamenilor, al popoare
lor, fără de care celelalte drepturi 
nu pot fi concepute, este dreptul la 
viață, în condiții de pace și secu
ritate internațională. Reprezentanta 
României a accentuat grija deosebită 
pe care tovarășa Elena Ceaușescu o 
manifestă fată de crearea condițiilor 
care să asigure promovarea și întă
rirea rolului femeii în viața socie
tății românești contemporane. In 
continuare, vorbitoarea a subliniat 
că soluționarea tuturor problemelor 
legate de situația femeii în familie 
este condiționată de rezolvarea ma
rilor probleme cu care se confruntă 
omenirea — pacea, dezarmarea, apă
rarea independenței și suveranității 
popoarelor, edificarea unei noi or
dini economice internaționale.

Referitor la extinderea cooperării 
dintre organizațiile neguvernamen
tale, Națiunile Unite, instituțiile 
sale specializate și alte organisme 
interguvemamentale. reprezentanta 
României în comisia „Cooperarea 
organizațiilor neguvernamentale în
tre ele și cu sistemul Națiunilor 
Unite" a arătat, printre altele, că, în 
cadrul eforturilor vizînd creșterea 
rolului O.N.U. în dezbaterea și so

Nguesso a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut 
și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii a fost re
liefată cu deosebită satisfacție evo
luția ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, pe baza 
convorbirilor și înțelegerilor la cel 
mai înalt nivel, exprimîndu-se do
rința comună de a dezvolta tot mai 
mult bunele raporturi româno-con- 
goleze.

La întrevedere au luat parte 
Francois-Xavier Katali, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.M., 
ministru de interne, și Ion Borcan, 
însărcinat cu afaceri a.i. al tării noas
tre la Brazzaville.

li. T. C. în Mexic
list, tuturor membrilor partidului un 
salut prietenesc, revoluționar și 
urări de succese în activitatea parti
dului.

Secretarul general al Partidului 
Popular Socialist a mulțumit pentru 
mesajul adresat și a rugat să se 
transmită conducătorului României 
socialiste, conducerii Partidului Co
munist Român salutul călduros și 
tovărășesc al Direcțiunii Naționale, 
al întregului partid și al său per
sonal, Împreună cu urarea de noi 
succese în construcția societății so
cialiste în România.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o. at
mosferă cordială, prietenească.

luționarea problemelor lumii con
temporane, un rol important revine 
întăririi mecanismelor și structurilor 
acestei organizații pentru promo
varea mai activă a participării 
femeii la lupta pentru pace și des
tindere internațională. In acest sens, 
creșterea eficienței Comisiei O.N.U. 
pentru condiția femeii va avea o in
fluență pozitivă asupra promovării 
conlucrării dintre organizațiile ne
guvernamentale de femei și întregul 
sistem al Națiunilor Unite, în con
formitate cu cerințele actuale, cu 
necesitatea sporirii contribuției miș
cării de femei la lupta pentru acce
lerarea progresului general al ome
nirii.

în cadrul comisiei „Egalitatea fe
meii în societate", reprezentanta 
României a arătat că în vastul efort 
de dezvoltare multilaterală a țării, 
concomitent cu afirmarea unei largi 
democrații, un loc deosebit îl ocupă 
grija și preocuparea pentru asigu
rarea condițiilor de participare a 
femeilor, în deplină egalitate și res
ponsabilitate, la întreaga viață a 
țării. Atenția deosebită acordată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu promo
vării femeilor în toate sferele de 
activitate, pregătirii lor profesionale 
reprezintă o garanție 6igură a valo
rificării capacităților tuturor mem
brilor societății.

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, a spus vorbitoarea. România 
atribuie o importanță primordială 
eforturilor tuturor popoarelor, ale 
maselor de femei pentru eliminarea 
subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice mondiale, care să 
creeze condiții pentru o mai activă 
afirmare a femeii în procesul dez
voltării fiecărei națiuni.

Acțiuni ale forțelor 
insurgente în Salvador

SAN SALVADOR 10 (Agerpres).
— Postul de radio „VenceremOs" al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador a anunțat că, sîmbătă, for
țele insurgente au preluat controlul 
complet asupra șoselelor care fac 
legătura între San Francisco Gotera, 
capitala departamentului Morazan, 
din nord-estul țării, și frontiera 
cu Hondurasul. Detașamente ale 
F.M.L.N. continuă asediul bazelor 
militare ale juntei aflate în zonă, 
ca și al obiectivelor militare din de
partamentul Cuscatlan. Un alt deta
șament al F.M.L.N. a atacat. în ul
timele 24 de ore, localitatea Santa 
Clara, departamentul San Vicente, 
reușind șâ pătrundă pină la tran
șeele inamice. Au fost înregistrați 
numeroși morți și răniți de ambele 
părți.

In interesul propășirii 
țărilor africane

MONROVIA 10 (Agerpres). — La 
Monrovia a luat sfîrșit conferința în 
problemele dezvoltării și folosirii re
surselor umane în Africa, la care au 
participat delegații dirt 21 de țări de 
pe continent și din partea unor or
ganizații internaționale. Conferința a 
hotărit coordonarea eforturilor în ve
derea pregătirii și utilizării raționale 
a cadreloi- naționale în interesul dez
voltării economico-sociale a țărilor 
africane.
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GENTIILE DE PRESA

LA BEI-
Președintele C.C. al P.C. 
Hu Yaobang, a avut o con- 
cu delegația Organizației 

Eliberarea Palestinei, con-

DELEGATIA
JING.
Chinez, 
vorbire 
pentru 
dusă de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
care a efectuat o vizită în China, 
informează agenția China Nouă. 
Cu acest prilej, Hu Yaobang.a ex
primat solidaritatea Chinei cu po
porul palestinian.

ÎNCHEIEREA SESIUNII ADU
NĂRII DE STAT A R. P. UN
GARE. La Budapesta s-au încheiat 
lucrările sesiunii de toamnă a Adu
nării de Stat a R. P. Ungare. Pe 
agenda sesiunii au figurat dezba
teri privind activitatea în dome
niul agriculturii și protecției me
diului ambiant.

DEMONSTRAȚIE STU
DENȚEASCA LA SEUL. Peste 500 
de studenți de la universitatea So- 
nggyufigwan, din Seul, au luat 
parte la o demonstrație antiguver
namentală, în cadrul căreia au ce
rut democratizarea învățămintului 
în Coreea de Sud și demisia ime
diată a lui Chun Du Hwan și a ac
tualului guvern sud-coreean — re
latează agențiile de presă. Poliția 
a intervenit cu brutalitate, arestînd 
numeroși studenți.

L”

Funeraliile lui Mohamed Anwar El Sadat
CAIRO 10 (Agerpres). — La Cairo 

au avut loc sîmbătă funeraliile pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Anwar El Sadat.

După cum relatează agenția egip
teană de presă M.E.N., sicriul cu cor
pul neînsuflețit a fost transportat cu 
elicopterul de la spitalul Maadi. unde 
a survenit decesul in urmă cu patru 
zile, spre cartierul Nasr, din nordul 
capitalei egiptene, unde a avut loc 
ceremonia funebră.

în acordurile marșului funebru de 
Chopin și apoi ale Imnului național 
egiptean, sicriul — acoperit cu dra
pelul național — a fost depus pe un 
afet de tun tras de șase cai. De-a 
lungul traseului, pînă la locul de în- 
mormîntare, carul mortuar este pre
cedat de unități ale forțelor armate 
egiptene și flancat de ofițeri repre- 
zentînd cele trei arme, care poartă 
pe pernițe decorații conferite pre
ședintelui Sadat în cursul vieții.

La limitele zonei în care s-a des
fășurat ceremonia funebră, mulțimea 
își manifestă durerea pentru greaua 
pierdere suferită. în capitala Egiptu
lui, ca și pe întreg teritoriul țării, 
drapelele de pe edificiile publice sint 
arborate in bernă,

Convocarea Congresului al
PARIS 10 (Agerpres). — La Paris a 

avut loc plenara C.C. al P.C. Francez, 
care a stabilit ca al XXIV-lea Con
gres ordinar al partidului să aibă 
loc la 3-7 februarie 1982, la Paris. 
Raportul „Partidul Comunist Fran
cez. dezvoltarea activității sale și

DATELE TRANSMISE DE SON
DA SPAȚIALA „VOYAGER-2" re
levă existenta. în iurul planetei Sa
turn. a unei formațiuni in stare 
de plasmă, in interiorul căreia se 
înregistrează o temperatură de a- 
proximativ 200 de ori mai mare de- 
cît cea din coroana solară, pro
babil 550 milioane grade Celsius. 
Potrivit cercetătorului Stamatius 
Krimigis, de la Universitatea John 
Hopkins (Baltimore), formațiunea 
în stare de plasmă înconjoară pla
neta Saturn între orbitele sateliți
lor Dione si Rhea. la altitudini va
riind între 170 000 și 450 000_ mile.

PROCESUL INTENTAT lui John 
Hinckley, acuzat de tentativă 
de asasinare a președintelui Sta
telor Unite, va începe la 30 noiem
brie. După cum se știe. în aten
tatul de la 30 martie, acesta a tras 
asupra președintelui Ronald Rea
gan mai multe focuri de armă, ră- 
nindu-1. Au fost, de asemenea, ră
nite mai multe persoane.

UN DETAȘAMENT DE INSURGENȚI GUATEMALEZI a ocupat tem
porar localitatea San Ildefonso Ixtahuacan. capitala departamentului Hue- 
huetenango — transmite agenția Prensa Latina. Un alt grup de insurgenți 
a pătruns in regiunea El Quiche, organizind mitinguri populare la Joyabaj 
si Chichicastenango. In departamentul El Peten. aceste forte au ocupat 
localitatea Sayaxache. Schimburi puternice de focuri cu forțele militare 
guatemaleze au mai avut loc. în ultimele 24 de ore. si în departamen
tele Solola. Quetzaltenango. Totonicapan și Huehuetenango.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
președintelui Anwar El Sadat a fost 
depus într-un cavou de marmură 
albă construit în ultimele zile alături 
de Mormîntul soldatului necunoscut.

La ceremonie au luat parte membrii 
familiei celui dispărut, Husni Mu
barak, vicepreședintele Republicii 
Arabe Egipt, președinte al Consiliului 
de Miniștri, alte oficialități egiptene, 
reprezentanți ai diferitelor pături ale 
populației, care purtau portrete ale 
președintelui, jerbe de flori și pan
carte ce deplîngeau dispariția tragică 
a conducătorului Egiptului.

La funeralii au luat parte, de ase
menea, delegații din circa 80 de sta
te ale lumii.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost reprezentat la fu
neralii de o delegație formată din. 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Vasile Pungan, 
ministru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Iosefide, ambasador^ României la 
Cairo. —'

XXIV-lea al P. C. Francez
creșterea influenței sale în lupta 
pentru noi cuceriri sociale și demo
cratice. pentru pace, pentru progres 
democratic spre socialism" va fi 
prezentat congresului de Georges 
Marchais. secretar general al p.C.F.

„POMPEZUL JAPONEZ". Cu pri
lejul unor săpături efectuate in ve
derea construirii unor diguri împo
triva inundațiilor, pe malul riului 
japonez Asida au fost descoperite, 
sub un strat de peste 2 m de mii, 
ruinele unui oraș medieval. care 
a fost inundat in anul 1673. El a 
fost denumit de aceea de către ar
heologi „Pompeiul japonez". Arheo
logii au dezgropat pină acum jumă
tate din oraș.

ARESTAREA IN FRANȚA A 
UNOR TRAFICANȚI DE ARME. O 
unitate specială a jandarmeriei 
franceze i-a arestat pe membrii u- 
nei rețele care se ocupa cu traficul 
ilegal de armament, descoperind 
într-un automobil nu mai puțin de 
80 de arme automate cu încărcătu
rile respective. Cei șase arestați 
sînt cunoscuți pentru legăturile lor 
strînse cu organizațiile de extremă 
dreapta, ceea ce a dus la concluzia 
anchetatorilor că armele erau des
tinate membrilor acestor grupări.

mw/wuo.n.u.: Dobînzi rationale, în interesul 
dezvoltării economice a tuturor statelor

Intr-un moment cind omenirea este confruntată cu multiplele aspecte 
ale uneia dintre cele mai acute și persistente crize economice, cind in 
joc este nu numai stabilitatea economică, ci și cea politică a lumii, spo
rirea exagerată a dobinzilor bancare, scumpirea creditului internațional 
reprezintă o circumstanță agravantă sau, pentru a folosi o plastică expre
sie populară — un „colac peste pupăză". Rareori s-a intimplat ca o ac
țiune de politică monetară să aibă asemenea repercusiuni asupra econo
miei mondiale, să tulbure intr-o asemenea măsură atit țările sărace, cit 
și cele bogate cum a făcut-o hotărirea S.U.A. de a ridica dincolo de orice 
limite rezonabile costul creditului bancar. Tocmai aceste implicații grave 
pe plan internațional și, îndeosebi, consecințele extrem de dureroase 
pentru țările in curs de dezvoltare le-a avut in vedere România atunci 
cind a reliefat cerința renunțării la practicile cămătărești. „Este necesar 
— arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — să se acționeze cu toată 
hotărirea pentru a pune capăt noilor forme de exploatare, printre care 
și cele folosite de capitalul financiar — impunerea unor dobînzi inalte — 
care pun poveri tot mai mari pe umerii țărilor in curs de dezvoltare, 
dezorganizind, în același timp, întreaga economie mondială".

Corespunzător acestei poziții de principiu, România a prezentat la 
actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. propuneri concrete cu pri
vire la stabilirea unor niveluri maxime ale dobinzilor, astfel ca operațiu
nile de credit să nu constituie o frină, ci, dimpotrivă, un stimulent al 
dezvoltării economico-sociale. ■

Shylock, celebrul personaj al dra
mei lui Shakespeare „Neguțătorul din 
Veneția", a rămas pînă în zilele 
noastre simbolul cămătarului dur și 
rapace. La vremea aceea, practicile 
„gen Shylock" loveau în cîteva per
soane, în una sau mai multe familii. 
Astăzi însă există shylocki care, prin 
intermediul dobinzilor exagerate, 
prejudiciază interesele multor na
țiuni sau chiar ale întregii comuni
tăți internaționale. O arată conclu
dent dificultățile cu care sînt con
fruntate un șir întreg de țări în curs 
de dezvoltare.

Metamorfoza creditului.
Dezvoltarea este un proces complex, 
în cursul căruia țările angajate pe 
calea emancipării economice trebuie 
să învingă o serie de dificultăți, atît 
de ordin intern, determinate de 
greaua moștenire a îndelungatei do
minații străine, cît și de ordin ex
tern, generate de actualul sistem 
inechitabil de relații între state, care 
permite perpetuarea — prin forme 
noi, neocolonialiste, poate mai sub
tile, dar la fel de dureroase — a 
exploatării celor slabi de către cei 
puternici.

Firește, cele mai mari obstacole 
care se ridică în fața țărilor rămase 
în urmă pe plan economic sînt de 
natură financiar-valutară : nivelul 
acumulărilor interne de capital și al 
veniturilor din exporturi este, în ge
nere, inferior volumului mijloacelor 
de plată necesar acoperirii importu
rilor pentru susținerea efortului pro
priu de dezvoltare. Deformările 
structurale suferite în trecut de eco
nomiile „lumii a treia", în special 

«ponderența monoculturii, nu per

mit țărilor în cauză să realizeze rate 
înalte ale acumulării interne, iar da
torită faptului că piața mondială, 
mai precis marile monopoluri care o 
domină, dictează nu numai cîtă ca
fea sau cacao să producă, ci și la ce 
preț să le vîndă, veniturile lor din 
exporturi se reduc adesea în propor
ții dramatice. Puterea de cumpărare 
a țărilor în curs de dezvoltare este 
însă și mai serios amputată de așa- 
numita „foarfecă" a prețurilor : adi
că de faptul că, în timp ce prețul 
produselor lor de export scade, cel 
al mărfurilor importate crește.

Aduse în situația de a nu-și putea 
acoperi integral din resurse finan
ciare proprii investițiile necesare re
alizării unor ritmuri de creștere eco
nomică capabile să recupereze rămî- 
nerea lor în urmă, țările in curs de 
dezvoltare s-au văzut nevoite să re
curgă la împrumuturi. Datoria ex
ternă astfel acumulată de țările res
pective este deci o consecință 
directă a subdezvoltării lor. In aceste 
condiții se impune cu atit mai mult 
ca operațiunile de credit să-și înde
plinească funcțiile pentru care au 
fost create — facilitarea dezvoltării 
economiilor naționale și stimularea 
schimburilor comerciale și tehnico- 
științifice internaționale. îiț cele din 
urmă, datoria externă a unei țări 
este rambursată din partea de venit 
național acumulată, care trebuie să 
fie suficient de mare pentru a aco
peri atît nevoile interne de dezvol
tare, cit și obligațiile externe sca
dente. Pentru aceasta se impune, în
tre altele, ca beneficiile realizate de 
pe urma creditului extern să depă
șească costul acestuia. De la o vre
me însă, unele țări capitaliste indus

trializate au transformat creditul in
ternațional dintr-un factor al dezvol
tării intr-un mijloc de asunrire si 
exploatare, de perpetuare a îmbogă
țirii unor state pe seama altor state.

Neocămâtăria și profitorii 
gj Să luăm exemplul unei țări care, 
pentru cumpărarea de echipament in
dustrial în vederea realizării unei 
uzine „la cheie", ar solicita un îm
prumut de 100 milioane de dolari, în 
următoarele condiții : rambursarea 
împrumutului în rate egale, timp de 
10 ani ; uzina intră în producție după 
cinci ani de la contractarea împrumu
tului ; rata rentabilității echipamen
tului industrial importat — de 5 la 
sută ; rata dobînzii — de 20 la sută, 
calculată pe baza formulei dobînzii 
simple, plătită anual. Deși exemplul 
de mai sus nu are în vedere cotele 
cele mai înalte atinse de dobînzile 
bancare pe unele piețe, cum este cea 
americană, unde „chiria" la anumite 
credite s-a apropiat de 30 la sută — 
el este suficient de sugestiv pentru 
gravitatea consecințelor politicii „ba
nilor scumpi", în special asupra țări
lor in curs de dezvoltare. Astfel. în 
condițiile amintite, la sfîrșitul perioa
dei de rambursare a creditului pro- 
priu-zis și după cinci ani de la intra
rea în funcțiune a obiectivului econo
mic realizat prin finanțare externă, 
debitorul îi este încă dator creditoru
lui mai bine de jumătate din valoarea 
inițială a împrumutului, care nu poa
te fi acoperită decît în alti 13 ani. 
Și aceasta, în cazul ipotetic in care 
creditorul s-ar dovedi un asemenea 
filantrop îneît n-ar percepe dobîndă 
la... dobîndă.

Amploarea consecințelor neocămă- 
tăriei este Insă mult mai serioasă. In 
ultima vreme s-a scumpit exagerat 
de mult nu numai creditul bancar ; 
energia, unele produse de bază au 
cunoscut creșteri de preturi la fel 
de iraționale, ceea ce a determinat 
sporirea cheltuielilor de producție și, 
implicit, reducerea rentabilității. Dacă 
în exemplul dat s-ar lua în calcul 
o rentabilitate nu de 5 la sută, ci de 
3 la sută, rezultatul ar fi dublarea 
perioadei necesare acoperirii din be
neficii a costului capitalului împru
mutat (25 de ani). Iar dacă ne-am 
apropia și mai mult de adevăr și 
am avea în vedere o rentabilitate de 
2 la sută, cît se înregistrează, în me; 
die, în țările sărace, am constata că 
perioada în cauză se triplează (55 de 
ani). Mai bine de o jumătate de secol 
le-ar trebui muncitorilor dintr-o ast
fel de uzină, construită în Bangla
desh sau Mali, de pildă, să lucreze 
fără ca beneficiile dobîndite prin tru

da lor să contribuie măcar cu un do
lar la progresul propriilor țări.

Undeva, pe treapta cea mai de jos 
a scării veniturilor mondiale se află 
un grup de țări care, potrivit unei 
expresii curente, au foarte puțin, în 
afară de... speranță. Dar la un anu
mit moment chiar și această expre
sie devine prea optimistă ; atunci 
cind aceste țări bat la poarta credi
tului cămătăresc li se potrivește mai 
curînd aforismul dantesc : „lăsați 
orice speranță, voi care intrați !“.

Cit de puternică este hemoragia de 
capitaluri determinată de practicile 
spoliatoare ale dobinzilor înalte este 
lesne de sesizat chiar din ceea ce 
oferă publicațiile de specialitate din 
Occident. Astfel, „Top 500 al lumii 
bancare" arată că, în 1980, vîrfurile 
ierarhiei marelui capital și-au spo
rit veniturile cu 20 pînă la 100 la 
sută. A fost, dealtfel, anul cind, po
trivit aceleiași publicații, s-a ajuns, 
pentru prima dată, ca unele bănci să 
înregistreze un profit net de peste 
un miliard de dolari !

Dacă pentru b minoritate dobînzile 
înalte înseamnă mai multă bogăție, 
pentru marea majoritate a locuitori
lor planetei ele înseamnă, dimpotri
vă, mai multă mizerie și sărăcie, mai 
mulți oameni chinuiți de foame, de 
sete sau de boli. Și este evident pen
tru oricine că această cumplită ne
dreptate nu poate fi tolerată la 
infinit.

Propuneri în consens cu 
cerințele progresului gene
ral. Pornind tocmai de la aceste 
realități, România socialistă, pre
ședintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se pronunță cu toată ho- 
tărîrea împotriva unor asemenea 
practici de jaf, pentru trecerea neîn- 
tîrziată la o politică rațională în do
meniul relațiilor financiar-valutare 
internaționale. In acest scop, țara 
noastră a propus atît la actuala se
siune a O.N.U. cît și la recenta re
uniune anuală a F.M.I. și B.I.R.D. 
încheierea unei înțelegeri internațio
nale, potrivit căreia plafonul maxim 
al dobinzilor să nu depășească 8 la 
sută, pentru țările in curs de dezvol
tare acest plafon să nu depășească 
5 la sută, iar statelor cel mai puțin 
dezvoltate să li se acorde credite 
fără dobîndă sau cu dobînzi maxime 
de 2—3 la sută.

Avantajele care ar decurge din 
practicarea unei asemenea politici a 
dobinzilor sînt evidente. In cazul ță
rilor în curs de dezvoltare, un 
împrumut acordat cu o dobîndă de

5 la sută ar face ca diferența dintre 
costul creditului și rentabilitatea lui 
să fie minimă, perioada de acoperire 
a dobînzii după rambursarea împru
mutului propriu-zis să fie cît mai 
mică, astfel ca țara respectivă să nu 
fie nevoită să irosească acumulările 
din beneficii pentru a îngroșa profitu
rile cercurilor bancare, ci să le poată 
destina propriei dezvoltări. Propune
rile românești iau în considerare, de 
asemenea, situația din țările cel mai 
puțin dezvoltate, unde rentabilitatea 
este foarte scăzută sau chiar inexis
tentă ; în cazul lor este deci firesc 
să se acorde credite fără dobîndă 
sau cu o dobîndă minimă. Acesta ar 
fi un mod real de a veni în spriji
nul țărilor sărace și, totodată, de a 
face din ele parteneri solvabili în 
relațiile economice internaționale.

In concepția României, adoptarea 
unor măsuri menite să asigure prac
ticarea unui regim rezonabil al do
bînzii, în cadrul plafoanelor mențio
nate, se impune cu atît mai mult cu 
cît actuala politică a „banilor scumpi" 
lovește nu numai în interesele țări
lor rămase în urmă, ci și în cele ale 
statelor avansate, reprezintă o ade
vărată ipotecă asupra progresului în
tregii omeniri.

Intr-adevăr, în cursul dezbaterilor 
la O.N.U. sau în organismele sale 
specializate, s-au făcut nu o dată re
feriri la riscurile cu care este con
fruntată comunitatea internațională 
prin destabilizarea primejdioasă a 
țărilor subdezvoltate. Potrivit spe
cialiștilor Pieței comune, datorită 
faptului că țările în curs de dezvol
tare nu și-au redus nivelul importu
rilor din comunitatea vest-europeană, 
efectele negative ale recesiunii din 
economia „celor zece" au fost simți
tor atenuate. In caz contrar, aprecia
ză specialiștii amintiți, numărul șo
merilor din țările Pieței comune ar 
fi sporit cu încă trei milioane. Țările 
în curs de dezvoltare au făcut însă 
acest efort cu prețul unei îndatorări 
atit de mari, îneît le-ar fi imposibil 
să continue multă vreme o asemenea 
cale. Poate și acest aspect îl 
avea în vedere președintele Franței, 
Francois Mitterrand, atunci cind de
clara : „A ajuta țările sărace în
seamnă a te ajuta pe tine însuți să 
ieși din criză".

Toate acestea scot și mai pregnant 
In evidență caracterul realist, con
structiv al propunerilor formulate 
de România, care, transpuse în viață, 
ar contribui la soluționarea unor 
probleme deosebit de importante 
pentru economia mondială, pentru 
viitorul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU
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O inocentă publicație
Categoric, unul dintre cele mai dezgustătoare produse ale Occiden

tului sint revistele pornografice — cocteil de stupiditate, anatomie și 
perversitate. Nemaivorbind că unele au început să aibă pagini de 
„mică publicitate”, anunțuri de tipul : „blondă platinată sentimen
tală, suferindă insomnie, primește domni pentru conversație nocturnă”.

Bine a făcut, deci, judecătorul din Arizona că a interzis cîteva din 
aceste reviste care alterează morala publică și educația tineretului. O 
publicație nu trebuie să inoculeze viciul, să degradeze omul, să pro
page prostituția. Ci să extindă cunoașterea, să educe, să informeze.

Cum face revista „Soldier of Fortune".
în paginile ei nu există nici un fel de poze obscene, indecente. Sînt 

doar fotografii : de cadavre, imagini din cele mai îngrozitoare ale atro
cităților din diferite războaie. Se publică fotografii de capete tăiate în 
timpul războiului din Vietnam — din unghiuri cît mai apropiate, în culori 
vii, să se vadă cît mai bine chiagurile de singe și sfărîmăturile de os. 
Bogate ilustrații vin din Africa de Sud — trupuri sfîșiate de cîini cu pri
lejul manifestațiilor, trupuri secționate cu mitraliere, trupuri ciopîrțite cu 
baionete. Senzații tari, mult mai tari decit pot oferi niște banale nuduri.

Sînt și pagini rezervate tehnicii noi : fiecare număr prezintă cîte o 
armă nouă, cu descrierea tuturor caracteristicilor, cu schițe detaliate — 
ca pentru profesioniști, nu pentru diletanți, ucigași - amatori.

Există și o rubrică utilitară — cum se poate confecționa acasă o 
bombă sau o grenadă antitanc. Gospodinele au și ele rețetele lor — 
nu pentru zacuscă sau budincă de dovlecei, ci rețete de preparare 
a substarițelor incendiare, acidului prusie care ucide imediat, etc.

Sînt și descrieri turistice : evocări palpitante din războaie, participări 
la expediții militare. In numărul din septembrie s-a publicat, de pildă, 
reportajul „O zi cu șacalii” — respectiv însemnări de călătorie din Hon
duras, printre foștii membri ai gărzilor lui Somoza, care execută acțiuni 
subversive împotriva Nicaraguei.

„Soldier of Fortune” are, de asemeni, pagini de mică publicitate. 
Nu de tipul blondei sentimentăle, ci de un 
fost în infanteria marină, disponibil 
gurată”.

Se publică nu numai „cereri de 
diferite agenții intermediare dornice 
riență militară, preferabil foști parașutiști sau din trupe-comando".

O comisie specială a întreprins o anchetă la Boulder, orășel din 
Colorado unde iși are sediul revista, dar n-a putut „descoperi" probe 
legale pentru acuzarea de comerț cu mercenari. „Eu nu recrutez mer
cenari - a declarat, dealtfel, directorul revistei, Robert Brown, loco
tenent colonel în rezervă. Eu mă mulțumesc să vînd adrese".

Revista s-a dezvoltat vertiginos (tirajul i-a crescut de la 8 500 de 
exemplare în 1975 la 210 000), iar recent a organizat cel de-al doilea 
„Congres al mercenarilor". Au participat aproape 800 de delegați : ve
terani ai batalioanelor speciale din Vietnam, ai „angajaților" voluntari 
din Africa de Sud, foști militari, foști polițiști, aventurieri de toate fe
lurile. Adică oameni care n-au nici o legătură cu prostituția, sînt doar 
mercenari care-și vînd trupul, incepînd cu degetul de pe trăgaci.

Congresul organizat de inocenta revistă s-a desfășurat la Phonix, 
Arizona. Unde au fost interzise cîteva publicații pornografice. Care 
puteau vicia morala publică.

Așa a fost salvată educația tineretului respectiv.
N. CORBU

pentru orice

serviciu”, ci 
să recruteze

alt fel : „Mercenar, 
misiune. Discreție asi-

și „oferte" — de către 
„tineri căliți, cu expe-
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