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noi succese
Producție fizică 
peste prevederi

în perioada care a trecut din 
acest an, oamenii muncii ro
mâni și maghiari din industria 
județului Harghita au realizat 
suplimentar însemnate canti
tăți de produse solicitate de be
neficiarii interni și partenerii 
externi. Astfel, au fost livrate 
peste plan 1 864 tone fontă, 
6 025 tone pirită, peste 300 tone 
utilaj metalurgic și chimic, 190 
tone produse din mase plasti
ce, 609 tone caolin preparat, a- 
parataj electric de joasă tensiu
ne și produse ale mecanicii fine 
în valoare de 32 milioane lei, 
10 400 metri cubi cherestea, 
144 000 metri pătrați țesături, 
15 000 bucăți tricoturi și altele. 
Cele mai bune realizări au fost 
obținute de colectivele de la 
întreprinderea de fier Vlăhița, 
întreprinderea minieră Bălan, 
întreprinderea mecanică Gheor- 
gheni, întreprinderea minieră 
Harghita, întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă 
Odorheiu Secuiesc, întreprinde
rea forestieră de esploatare 
și transport Miercurea-Ciuc. 
(I. D. Kiss).

O nouă capacitate 
industrială 

în funcțiune
Ierri, 16 octombrie, la între

prinderea de rulmenți din Bir- 
lad, a intrat în funcțiune o nouă 
și modernă capacitate de pro
ducție de un milion rulmenți 
pe an. Ea este dotată cu linii 
automate de producere a rul
menților, la nivelul tehnicii 
mondiale. Noua capacitate, Îm
preună cu secția mașini-unelte 
destinate fabricației de bijute
rii din oțel, intrată și ea în pro
ducție în acest an, constituie 
materializarea prețioaselor in
dicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cu prilejul ulti
mei vizite efectuate la între
prinderea bîrlădeană. (Petre 
Necula).

Cu planul anual 
la export îndeplinit
Colectivul întreprinderii „Co- 

lorom" din Codlea si-a realizat 
planul anual la export. Avansul 
înregistrat va permite acestui 
harnic colectiv să livreze pînă 
la finele anului unor parteneri 
externi produse peste prevederi 
în valoare de circa 30 milioane 
lei. Succesul chimiștilor din 
Codlea se explică prin preocu
parea constantă pe care au a- 
cordat-o și o acordă activității 
de export în toate fazele ei — 
prospectarea pieței externe, 
pregătirea și expedierea mostre
lor de produse la care între
prinderea are disponibilități 
pentru export, continuînd cu 
încheierea contractelor, pregă
tirea din timp a fabricației și 
derularea ei conform graficelor, 
expedierea produselor în cele 
mai bune condiții și la terme
nele prevăzute. (Nicolae Mo
canul.

Din metal economisit 
— 80 de vagoane 

de marfă
Manifestînd o preocupare 

susținută pentru gospodărirea 
cit mai judicioasă a materiilor 
prime și materialelor, pentru 
introducerea de noi tehnologii 
și reproiectarea unor suban- 
samble, colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprinderea 
de vagoane din 
de la începutul anului și pină 
în prezent, să 
1 712 tone metal, din care se pot 
realiza 80 vagoane marfă aco
perite. Este de remarcat că in 
aceeași perioadă au fost recu
perate și refolosite la confecțio
narea unor repere 1 200 tone 
cupoane metalice. (M. Dorgo- 
șan).

Arad a reușit,
economisească

Cheltuieli materiale 
mai reduse

. Colectivul Combinatului side
rurgic din Reșița — care a lan
sat în acest an chemarea la 
întrecerea socialistă către toți 
siderurgiștii țării — acordă o 
maximă atenție obținerii de 
producție suplimentară, netă și 
fizică, cu cheltuieli materiale 
cît mai reduse. De la începutul 
anului și pină în prezent, ei au 
realizat în plus 30 288 tone de 
oțel aliat, 15 238 tone cocs, pes
te 24 000 tone fontă, importan
te cantități de laminate finite, 
grele, mijlocii și ușoare. Au 
fost depășite prevederile la 
producția netă cu peste 28 mi
lioane lei. în condițiile dimi
nuării cheltuielilor materiale cu 
peste 
velul 
tante 
carea 
lor de economisire a materiilor 
prime și energetice, valorifica
rea mai bună a resurselor se
cundare, îmbunătățirea rețelelor 
și tehnologiilor de elaborare și 
prelucrare a metalului. (Nicolae 
Cătanâ).

6 milioane lei față de ni- 
planlficat. Aceste impor- 
succese au la bază apli- 
cu fermitate a programe-
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PORUMBUL - cules mai repede
și tot atît de repede

transportat și pus la
©Este absolut necesar ca în toate unitățile, 

în toate județele, prin folosirea rațională a 
utilajelor, prin participarea la recoltare a tu
turor locuitorilor de la sate, întreaga produc
ție să fie strinsă și depozitată pînă la sfîrșitul 
acestei luni.

• în mod deosebit în județele rămase în 
urmă la însămînțarea griului trebuie intensi
ficate recoltarea porumbului și stringerea 
cocenilor pentru a se trece imediat la pregă
tirea terenului și semănat.
Am intrat în a doua jumătate a 

lunii octombrie — o perioadă ho
tărâtoare pentru stringerea în în
tregime a roadelor cimpului, gră-

dinilor, viilor și livezilor. Sarcina 
fundamentală, de mare răspunde
re care revine in aceste zile orga
nelor și organizațiilor de partid,

Ieri s-a încheiat acțiunea consacrată sporirii

producției de cărbune in bazinul minier al Olteniei

FRUCTUOS BILANȚ
AL ÎNTRAJUTORĂRII

MUNCITOREȘTI
Vineri, in așezarea muncitorească 

de la Vîrț, din perimetrul minier al 
Rovinarilor, a avut loc festivitatea 
de închidere a celei de-a doua edi
ții a „Acțiunii 7 000“, organizată, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, în bazinul carbonifer al 
Olteniei.

Cei aproape 7 000 de muncitori, 
tineri brigadieri din 27 de județe 
ale țârii și municipiul București, 
precum și militari ai forțelor noas
tre armate — conștienți de însem
nătatea eforturilor pentru sporirea 
producției de cărbune energetic — 
au acționat de-a lungul celor cinci 
luni de activitate in județul Gorj 
cu totală dăruire, în spirit de ordine 
și disciplină, reușind să-și realizeze 
exemplar sarcinile încredințate. 
Desfășurindu-și cu precădere acti
vitatea în carierele și șantierele mi
niere de la Rovinari, Motru. Jilț și 
Husnicioara — Mehedinți. în mai 
mult de 40 de puncte de lucru, ei 
au asigurat excavarea a 20.1 milioa
ne metri cubi masă minieră, trans
portul a 11 milioane metri cubi 
steril, a 300 000 metri cubi balast și 
1.4 milioane tone cărbune, depășind 
cu aproape 1.7 milioane metri cubi 
prevederile de plan atît la excavare.

cît și la transport, ceea ce 
dus la punerea in valoare 
rezerve descopertate de 3,1 
ne tone lignit.

In cadrul adunării festive 
cuvintul Costică Soare.

a con- 
a unei 
milioa-

au luat 
director 

tehnic in cadrul Combinatului mi
nier Oltenia, comandantul acțiunii, 
Vasile Ghilea. mecanic auto din ju
dețul Sălaj. Alexandru Dulăi, con
ducător auto din județul Brașov, 
caporal Marin Sivriu. care au ex
primat satisfacția unanimă pentru 
rodnicia relațiilor de întrajutorare 
și solidaritate muncitorească, pre
cum și hotărîrea de a răspunde cu 
aceeași promptitudine, cu același 
elan patriotic acțiunilor similare ce 
vor fi organizate in Gorj sau in alte 
județe ale țării. Apreciind rezulta
tele remarcabile obținute in bazinul 
Rovinarilor, tovarășii Ion Lăzăres- 
cu, ministrul minelor, și Nicolae 
Gavrilescu. prim-secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R., au 
adresat participanților la „Acțiunea 
7 000“ cele mai calde felicitări.

într-o atmosferă însufletitoare. de 
vibrantă angajare comunistă, a fost 
adresată o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele :

„Răspunzînd cu abnegație 
neavoastră însufletitoare de 
ment al minerilor in bătălia 
energetic, noi. muncitorii și .............. ...................... _______ _ __
27 de județe ale tării și municipiul București, prezenți timp de cinci 
luni la impresionanta „Acțiune 7 000“ — Gorj ’81, inițiată de dum
neavoastră. vă 
cu răspundere 
le-ati trasat.

Convinși că

chemării partidului. îndemnurilor dum- 
a sprijini eforturile harnicului detașa- 
pentru a da tării tot mai mult cărbune 
specialiștii, militarii și brigadierii din

raportăm cu deosebită satisfacție că ne-am indeplinit 
și demnitate muncitorească sarcinile complexe ce ni

bunăstarea si fericirea națiunii noastre, viitorul lumi
nos al României stau în miinile sigure ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor, am venit in această vatră de cărbune a tării cu do
rința de a fi mai folositori minerilor gorjeni. de a face dovada sen
timentelor de întrajutorare muncitorească, socialistă ce ne caracteri
zează. Primiți cu aleasă căldură de către organele si organizațiile de 
partid, de către toti minerii Gorjului. beneficiind de condiții bune 
de muncă si de viată, ne-am mobilizat întreaga energie, am folosit 
din plin timpul de lucru, aducindu-ne o contribuție importantă la des- 
copertarea straturilor de lignit, executarea celorlalte lucrări.

Cuvintele de prețuire pe care le-ati adresat minerilor tării, cu pri
lejul vizitei de lucru din iulie in județul Gorj, au constituit si pen
tru noi un puternic îndemn de a ne face exemplar datoria, de a nu 
precupeți nimic pentru a participa, prin mărețe fapte de muncă, la 
înfăptuirea operei de edificare a viitorului comunist al patriei.

Vă încredințăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, 
că, mobilizați de grija părintească pe care o purtati tuturor oameni
lor muncii. întregului popor, ne vom reîntoarce in județele noastre cu 
hotărirea de a folosi experiența dobindită in această etapă de muncă 
înfrățită in bazinul carbonifer al Gorjului. de a acționa cu tot mai 
mult elan pentru traducerea în viată a istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului. Vom fi pregătiți să răspundem 
si in viitor, cu aceeași abnegație si dăruire, chemărilor tării pentru 
a pune umărul. în bazinul carbonifer al Gorjului si oriunde va fi ne- 

»voie. în vederea ridicării României pe noi trepte de progres si pros
peritate socialistă.

Pentru noi nu va exista nimic mai presus decît voința de neclin
tit de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și 
externe a partidului și statului, a orientărilor si indicațiilor de cea 
mai profundă viziune date de dumneavoastră, in care ne regăsim cu 
telurile si aspirațiile noastre, 
ratele supreme 
tregului popor.

Ingăduiti-ne 
cu nemărginită___ .___ ______ ____ ___  ______ ____  ______  _
putere de muncă, ani îndelungați de viată, spre binele Si fericirea 
națiunii socialiste, al cărei strălucit fiu si conducător sinteti" — se 
spune în încheierea telegramei.

de bunăstare

să vă urăm, 
dragoste, cu

ale tuturor celor ce muncesc, cu dezide- 
și progres, de pace si libertate ale în-

mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai înalt respect, multă sănătate si

In pagina a lll-a, reportajul : „Cu dăruire și abnegație 
muncitorească”

a

Stadiul
recoltării

porumbului
la data de 16

octombrie
pe 
re

in pro- 
suprafețele 
care s-a

adăpost!
consiliilor populare și conduceri
lor unităților agricole este de a ac
ționa energic pentru folosirea ra
țională a utilajelor, pentru partici
parea la cules a tuturor locuitori
lor de la sate, astfel ca întreaga 
recoltă să fie strinsă și depozitată 
cu grijă, spre a se evita orice pier
deri.

Dintre sarcinile importante ce 
stau acum in fața oamenilor mun
cii din agricultură se detașează 
grăbirea recoltării porumbului. 
Este posibil, este absolut necesar 
ca, printr-o temeinică organizare a 
muncii, prin mobilizarea tuturor 
forțelor mecanice și umane de la 
sate, această lucrare să se încheie 
pină la sfirșitul lunii octombrie, 
așa cum s-a stabilit în programul 
privind desfășurarea campaniei a- 
gricole de toamnă. Pînă ieri, po
trivit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali-

Cifrele înscrise 
harta alăturată 
prezintă, 
cente, 
de pe
strîns recolta în în
treprinderile agrico
le de stat (cifra de 
.sus) și în coopera
tivele agricole de 
producție (cifra de 

jos)
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cultivată.
mentare, recolta a fost 
pe aproape 1 445 800 hectare 
la sută din suprafața
Prin urmare, pe cimp sint neculese 
960 000 hectare cu porumb, o su
prafață destul de mare. Se apre
ciază că, exceptind lanurile din 
cultura a doua și cele situate în 
zonele de deal, știuleții au ajuns la 
maturitate, astfel îneît pot fi culeși 
și depozitați fără a exista perico
lul deprecierii lor.

Datele furnizate de ministerul 
de resort pun in evidență că in 
întreprinderile agricole de stat din 
județele Buzău, Iași, Covasna și Vîl- 
cea recoltarea porumbului a fost în
cheiată. 
Bihor.
ceava . ._ . _______
Suprafețe mari de porumb, peste 
media pe țară, au fost recoltate 
pină acum și în cooperativele agri
cole din județele Mehedinți, Boto
șani, Olt. Brăila, Iași etc. în același 
timp însă, recolta a fost strinsă de 
pe suprafețe mai mici — referin- 
du-ne doar la sudul, țării — în coo
perativele agricole din județele Ia
lomița, Giurgiu, Tulcea, Buzău și 
Timiș, care se situează sub media

iar în cele din județele 
Galați, Botoșani și Su- 
lucrările sînt avansate.

nupe țară. Bineînțeles, 
dată o notă bună tuturor 
fruntașe la recoltat, după cum nu 
pot fi calificâte cu rezultate nesa
tisfăcătoare toate cele în care lu
crările sînt rămase în urmă. Și 
aceasta deoarece unele județe si
tuate pe loc de frunte la recoltat 
nu prea au cu ce se lăuda in ce 
privește producția obținută. Coo
perativele agricole din județul Me
hedinți nu realizează nici jumăta
te din recolta prevăzută a se obține 
la hectar. Recolta, așa cum este ea 
— mai mare sau mai mica — tre
buie însă strinsă in întregime și 
depozitată cu cea mai mare răs
pundere. Grăbirea recoltării po
rumbului se impune in multe 
locuri și dintr-un alt motiv : pen
tru a se elibera terenurile ce ur
mează să fie însămînțate cu grîu. 
Or, tocmai întîrzierea culesului în 
cooperativele agricole din județele 
Timiș, Bihor, Călărași și altele ex
plică, în mare măsură, ritmurile 
nesatisfăcătoare înregistrate la se
mănatul griului.

Au mai rămas două săptămîni 
pînă la sfîrșitul acestei luni, timp 
în care întreaga recoltă de porumb

poate fi 
județelor

va trebui să fie strinsă, transpor
tată și depozitată. Aceasta presu
pune ca in fiecare comună, orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare să asigure participarea la cu
les și la încărcarea porumbului în 
mijloacele de transport a tuturor 
locuitorilor satelor. De recoltă răs
punde întreaga obște a satelor și, 
potrivit prevederilor Legii orga
nizării producției și a muncii in 
agricultură, toți cooperatorii și în
tregul personal al unităților econo
mice și instituțiilor din comune au 
obligația să pună umărul la strin
gerea ei.

Este în interesul tuturor oame
nilor muncii de la sate, al între
gului popor ca întreaga recoltă de 
porumb să fie strinsă in timp scurt 
și fără pierderi, ca pretutindeni să 
fie livrate integral cantitățile pre
văzute la fondul de stat și pentru 
fabricile de nutrețuri combinate. 
Iată de ce spiritul de puternică 
angajare, munca neîntreruptă din 
zori și pînă în noapte la recoltarea 
și transportul porumbului trebuie 
să caracterizeze în aceste zile în
treaga activitate desfășurată la 
sate.

„SĂLAJUL" DIN CAPITALĂ
Un nou ansamblu cu 6800 de apartamente 
pentru oamenii muncii, cu edificii social- 

culturale și dotări edilitare moderne

■

Pornind de la schița 
de sistematizare a Ca
pitalei, oare vizează 
multiple transformări 
menite să oonfere în 
final un chip nou, mo
dern și armonios pri
mului oraș al tării, 
specialiștii secției de 
sistematizare a Institu
tului „Proiect" Bucu
rești au inițiat stu
dii de zonare, dotare 
și circulație pentru 
diferite ansambluri 
din vasta arie orășe
nească. Despre un a- 
semenea studiu. întoc
mit pentru viitorul 
ansamblu de locuințe 
Mărgeanului am rela
tat în ziarul nostru cu 
puțin timp în urmă. 
De această dată vă 
informăm despre stu
diul efectuat pe o su
prafață de circa o mie 
de hectare cuprinsă 
între Calea Rahovei, 
șoselele Alexandriei, 
Viilor, Giurgiului și 
limita perimetrului 
construibll al orașului. 
Acest teritoriu repre
zintă cam zece la sută 
din întreaga suprafa
ță de locuit a Bucu- 
restiului. Este un 
studiu care tine sea
ma de toate aspectele 
conviețuirii unei co
lectivități într-un spa
țiu citadin reînnoit : 
al densității si struc
turii populației. îm
părțirii zonei pe func
țiuni. ținînd seama de 
numeroasele spatii 
construite si al dotă
rilor necesare 
tem
rețea de transport 
comun capadtată 
nevoile întregului car-

Detaliu din macheta noului ansamblu de locuințe „Șoseaua Sălaj 
din Capitală

sis- 
stradal coerent, 

in 
la

tier, obiective edilita
re de alimentare cu 
apă. canalizare, ter- 
moficare — edificii 
social-culturale. 
tăti de servire, 
merciale etc.

Soluțiile ce se 
prind din acest studiu 
stau’ la temelia a două 
detalii . de sistemati
zare pentru ansamblu
rile de locuințe denu
mite „Șoseaua Sălaj" 
și, respectiv, „Feren- 
tari-Sălaj, Calea Ra
hovei", elaborate în 
secția a V-a a acelu
iași institut.

Primul detaliu 
sistematizare, la 
ne vom referi în 
durile de fată, 
trueturează o zonă de 
circa 60 hectare cu
prinsă între blocurile 
de locuințe de pe Ca
lea Rahovei. Sos. Să
laj și strada Amurgu
lui. Principalele sale 
coordonate le consti
tuie Calea Rahovei. 
care va fi lărgită co
respunzător unei cir
culații fluente și de 
perspectivă. Calea Fe
rentari, ce va suferi o 
lărgire și o corectare 
a traseului, și stnada 
Soldat Nicolae Croito- 
ru, care se va trans
forma într-o amplă 
magistrală de comu
nicare cu Șoseaua 
Giurgiului printr-o ar
teră ce se va crea în
tre șoselele Sălaj și 
Viilor. Piața Sălaj va 
deveni o piață de gi- 
ratie, ca și Piața Ro
mană. dar cu dimen
siuni ceva mai mari, 
în rest, vor fi menți
nute trama stradală

uni-
co-

des-

de 
care 
rîn- 
res-

existentă, 
cele trasee 
specifice, 
executa 
edilitare, 
echipamentele 
pensabile. Proiectanții 
au prevăzut mobilarea 
diferențiată a ansam
blului cu blocuri în- 
sumînd 6 800 aparta
mente. Ca datări, an
samblul „Sălaj" va 
beneficia de spatii 
comerciale corespun
zătoare, amplasate în
deosebi la 
blocurilor de 
tersecții, școli 
săli de clasă fiecare, 
grădinițe, o creșă. ci
nematograf cu 650 
locuri, club cu 500 de 
locuri. autoservice, 
piață agroalimentară 
cu hală și spații de 
vînzare exterioare, 
magazin BIG în su
prafață de 7 500 mp. A- 
ceste obiective vor fi 
realizate în etape. în 
funcție de urgențe și 
posibilități. De pildă, 
anul viitor va fi con
struit un prim lot de 
1 200 apartamente pe 
străzile Dunavăt-Teli- 
ta. Tot în 1982 se va 
da în folosință un dis
pensar policlinic. In 
studiul amintit este 
indicată si amenajarea 
unui parc al cartieru
lui. inclusiv a unui 
ștrand și a altor do
tări. amplasate în spa
țiul obținut prin de
zafectarea, într-un vi
itor mai îndepărtat, a 
construcțiilor necores
punzătoare.

Inclusiv a- 
rotunde 

dar se vor 
modernizări 
dotări cu 

indis-

parterul 
la in- 
cu 18

Gabriela BONDOC

PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA
idealuri nobile

Răspundere pentru 
respectarea legalității 

internaționale

Prof. dr. docent Constantin STÂTESCU 
Decanul Facultății • de drept din București, 
Directorul Institutului de cercetări juridice

Intr-o lume in care cursa nemăsurată a înar
mărilor amenință brutal pacea lumii, problemele 
păcii și ale războiului încetează să constituie o 
preocupare exclusivă a reprezentanților politiei, 
ele devenind probleme vitale ale tuturor oame
nilor, indiferent de profesiile lor.

Cu atît mai mult ele devin, trebuie să devină, 
preocupări de prim ordin ale oamenilor de știin
ță de pretutindeni. Cînd rezultatele cercetărilor 
științifice pot fi în egală măsură puse in servi
ciul războiului ori în serviciul păcii, orice indi
ferență a omului de știință față de destinația 
dată rezultatelor muncii sale echivalează cu o 
condamnabilă abdicare de la idealurile umani
tății ; iar acceptarea conștientă a folosirii cu
ceririlor științei ca armă de distrugere și moar
te constituie un atentat demențial împotriva în
tregii omeniri.

în aceste momente, cînd spectrul înarmărilor 
nucleare prefigurează o asemenea crimă se cu
vine să reamintim Mesajul luminos pe care pre
ședintele țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. l-a adresat participanților la Simpo
zionul internațional „Oamenii de știință și pa
cea", desfășurat la București în zilele de 4-i5 
septembrie 1981 : ....Mai mult ca oricînd — se
spunea în Mesajul președintelui țării — oame
nii de știință au inalta îndatorire de a-și ridica 
glasul hotărit și de a face totul ca minunatele 
cuceriri ale geniului uman să nu mai slujească 
fabricării armelor de nimicire in masă, pregă
tirilor de război, politicii de agresiune, de forță 
și dominație. Menirea cea mai nobilă a savan-
(Continuare în pag. a IV-a)

ale umanității, idealuri ale științei
Un nobil apel 
la conștiință

Prof. univ. dr. PÂLL Arpad

Liniștea popoarelor 
nu se poate clădi 

pe „echilibrul armelor"

Niciodată de-a lungul istoriei destinul omului 
n-a fost mai legat de realizările științei și teh
nicii, al căror ritm și amploare întrec azi tot 
ce se putea visa. De la tainele celulei vii și 
nucleul atomului pînă la sondarea adincă a 
nemărginirilpr astrale, orizonturile cunoașterii 
se dilată vertiginos, antrenînd la fel de rapide 
schimbări în inventarul de mijloace aflat la 
dispoziția omului. Spre bine sau spre rău. Căci, 
cum știm, dacă atîtea roade ale creativității ști
ințifice sînt puse in serviciul vieții omenești, 
contribuind la ameliorarea ei, există, din păcate, 
destule descoperiri și invenții menite morții și 
distrugerii.

De aceea, oamenii de știință nu pot rămîne 
indiferenți la felul în care sint utilizate rezul
tatele cercetărilor lor. Ei au o imensă răspun
dere față de propria conștiință și fată de semeni 
ca roadele minții lor să fie puse exclusiv în 
slujba vieții, a progresului și bunăstării. Mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele tării noastre, participanților la Sim
pozionul internațional „Oamenii de știință si 
pacea", desfășurat recent la București, dă glas 
acestui nobil îndemn, primit cu unanimă adeziu
ne de participanții la această prestigioasă ma
nifestare.

în acest apel regăsim, de fapt, formularea 
idealurilor tuturor savanților și cercetătorilor de 
bună credință. Cu atit mai impresionant a fost 
Mesajul șefului statului nostru și cu atît mai 
larg ecoul său internațional, cu cît, alături de 
constatarea stărilor de lucruri ce primejdulesc 
grav soarta omenirii, el formulează cu clarviziu
ne idei și îndemnuri la acțiuni concrete. în 
special la organizarea unui puternic front mon
dial al oamenilor de știință, care să-și spună 
cuvintul la Națiunile Unite și în alte foruri in
ternaționale în legătură cu dezarmarea, asigu
rarea păcii și securității în lume.

Dr. ing. lancu DRAGAN
Directorul general al Institutului central 

de cercetări metalurgice

Ca cetățean si ca om de stiintă. urmăresc cu 
deosebit interes știrile care sosesc de pe diferite 
meridiane ale globului despre acțiunile de pro
test ale oamenilor de cele mai diferite convin
geri împotriva înarmărilor, a creării de noi 
mijloace de distrugere în masă, a folosirii forței 
in relațiile dintre state. Marile manifestări pen
tru dezarmare și pace care au loc în prezent 
în Europa si pe alte continente reprezintă tot 
atîtea argumente subliniind-deosebita actualita
te a îndemnurilor conținute în Mesajul pe care 
președintele României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a adresat narticipantilor la recentul 
simpozion desfășurat la București — „Oamenii 
de știință si pacea". Conducătorul partidului și 
statului nostru a adresat tuturor oamenilor de 
stiintă. savanților de pretutindeni vibranta che
mare de a-si ridica glasul pentru ca rezultatele 
cercetărilor lor să nu fie puse în slujba creării 
de noi arme, ci a progresului întregii umanități.

Ce arată o analiză lucidă a situației actuale 
în care se află lumea ? în primul rînd. nici
odată ca oină acum stiintă n-a atins culmi atît 
de ridicate, n-a pătruns atît de adine în tainele 
materiei sau ale Cosmosului, ceea ce a schim
bat si schimbă radical reprezentările omului 
despre natură si societate, influentînd toate la
turile existentei umane.

In același timp, nu se poate trece cu vederea 
că pregătirilor de război li se consacră un în
semnat efort financiar-economic. că o parte 
însemnată a personalului calificat al lumii este 
implicat în efortul de cercetare, proiectare si 
execuție în producția de armament. In lume se 
cheltuiesc în prezent pentru înarmări peste 550

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare in pag. a IV-a)
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următoarea scenă la 
cartierul meu. Poate

Biroul for- 
muncă al 

6 din Ca-
Am văzut zilele trecute 

un magazin alimentar din 
că. potrivit obișnuinței din ultimele săptămini. 
ca să nu aglomereze incinta magazinului, res
ponsabilul instalase afară o tarabă si pusese acolo 
o vinzătoare ca să vindă sticle de ulei. Văzîhd 
taraba, trecătorii, poate din reflex, se opreau, 
își spuneau unii altora „se dă ulei!" și se așezau 
la coadă chiar dacă aveau sau nu aveau ne
voie. chiar dacă nu pentru asta plecaseră de 
acasă. Pină cind o femeie in virstă, căreia i s-au 
asociat alți cîțiva cetățeni, s-au dus la respon
sabil și i-a spus : „De ce. maică, scoseși ta
raba ? Ca să se adune lumea ? Ca să nu uităm 
ce-a fost ? Pune, maică, uleiul în raft ca să ve-, 
dem și noi că este și să nu ne mai înghesuim..." 
Responsabilul a privit-o cu interes pe femeie, a 
spus „aveți dreptate", a procedat întocmai și. în 
următorul sfert de oră, aglomerația a dispărut.

De ce mi se pare semnificativă această, in 
fond, banală intîmplare ? Pentru că ea ne dă 
un răspuns aproape complet 
dacă. în. preocupările acestui 
sau nu un cuvint de spus 
teanului. atitudinea si “'deci

la întrebarea 
moment, are 

conduita cetă- 
__ _ ________ „ ___ conștiința lui 

civică. Iată că are. concret. Nici discuție, fie
care dintre noi o știe, a avut prilejul s-o con
state. Știm, nu numai de acum, că orice decizie 
vizind măsuri și acțiuni de larg interes social, 
dincolo de valoarea în sine include și o esen
țială parte, menționată sau nu dar, oricum, esen
țială, anume încrederea in participarea generală 
la înfăptuirea ei. într-o astfel de acțiune, forța 
în măsură să ducă la izbindă este tocmai parti
ciparea. in consens, a tuturor cetățenilor, o parti
cipare conștientă, izvorită din cugetul fiecăruia, 
din ințelegerea profundă a rațiunii care a dic
tat cuvenitele măsuri. Răspunderea, implicarea 
cetățenească este, in asemenea cazuri, o știm, o 
forță de prim ordin in asigurarea obiectivului 
propus.

In cazul de față, ceea ce ni se cere este un 
comportament normal, in sensul colaborării ce
tățenești la efortul organismelor administrative, 
o atitudine în spiritul echității socialiste, carac
teristică, in toate imprejurările, omului de azi.

Există, știm, și spirite egoiste, hrăpărețe, răs- 
pindind în jur false și interesate îngrijorări care 
se lipesc de cugetul unor oameni cu o mai slabă 
fibră morală. Cunoaștem, din păcate, asemenea 
oameni-neoameni. Ne-au apărut fie sub chipul 
celui care și-a adunat în casă alimente pină i 
s-au prăbușit rafturile din cămară, fie sub în
fățișarea celui care scoate de sub tejghea pache
tul și ți-1 oferă Ia suprapreț, cu aerul că-ți 
face un imens serviciu, fie sub haina alarmistu
lui care, își anunță vecinii, chipurile săvîrșind un 
act de omehie, cum că, în mod sigur, cutare pro
dus n-o să se mai găsească, a auzit el chestia 
asta... Fie sub alte dezgustătoare înfățișări. 
Există, desigur, și asemenea malformații mo
rale — si e firesc să-si primească prompt ri
posta cuvenită.

Dar noi, imensa majoritate, sîntem oameni în
tregi și 
limpede 
ducători 
tru noi, . .
am trecut și pe care, iată, am izbutit s-o domi
năm. decurge o singură și sănătoasă concluzie : 
datoria de a ne comporta rațional și responsabil, 
cu adevărat spirit civic. Datoria de a face azi mai 
mult decit ieri, de a munci mai bine, de a pro
duce mai mult pentru ziua de mîine. Să facem 
astfel ca munca noastră să fie mai rodnică și 
să-i oferim astfel societății cele necesare pentru o 
mai deplină satisfacere a trebuințelor noastre fi
rești. De calitatea muncii noastre depinde calita
tea vieții noastre. în esență aceasta este atitudi
nea etică, civică, patriotică, îmbrățișată firesc de 
toți cei ce muncesc.

Ne-am obișnuit — iar asta provine din însăși 
esența moral-politică a societății socialiste 
— să ne concepem tara ca pe casa noastră 
comună, o uriașă gospodărie, o familie cu' mi
lioane și milioane de membri. Și frumos, și exact. 
Și dacă astfel judecăm lucrurile, asta ne în
deamnă să privim cu realismul necesar situația, 
din orice clipă, a avutului din gospodăria noas- ' 
tră, a roadelor pe care le-am strîns. intr-un an 
de muncă, in ograda noastră. Un an poate fi mai 
slab, altul mai bun. Oricum, in fața acestor

lucizi, avind conștiința și răspunderea 
a calității noastre de proprietari, pro- 
și beneficiari ai avuției naționale. Pen- 
dintr-o împrejurare ca aceea prin care

roade, ca buni gospodari, stăm, de fiecare dată, 
și chibzuim : cum le vom chivernisi ca șă ne 
ajungă — la toți în mod echitabil — și mai ales 
ce avem de făcut pentru ca in anul următor ele 
să fie mai bogate. Iar avutul nostru comun — 
tocmai pentru că e comun e și al fiecăruia — se 
cere înțeles ca rezultat al muncii, al trudei, fiind 
sfințit de sudoarea noastră și. firesc, nu ingăduie 
din partea noastră decit o singură atitudine : de 
profund respect. Un respect care se traduce, con
cret, și prin excluderea oricărei forme de risipă. 
Risipă este și a consuma mai mult decit iți 
permite ceea ce a rezultat din munca ta sau mai 
mult decit. rațional, ar fi necesar. Nu asceză, ci 
cumpătare firească ,(cum au recomandat-o toți 
marii înțelepți ai lumii), nevoia de a te întinde 
cit ți-e plapuma, cum spune proverbul. Cumpă
tare, consum firesc și nu consumism. Nu consu- 
mismul care este totuna cu risipa, cu lăcomia, 
cu egoismul. De ce n-am spune-o, este și aceasta 
o cerință a echității. Fiind, la urma urmei, o 
formă a respectului față de ceilalți si față de 
tine însuți.

Sigur că am dori mai mult dar, s-o spunem 
pe cea dreaptă, deocamdată nu ne dă mina. Ca 
să ne dea mina trebuie ca munca noastră să ro
dească mai mult. în fond, aceasta este toată pro
blema. Care trebuie să ocupe toate gîndurile 
noastre cu privire la viitorul imediat. Ca și la 
cel depărtat, desigur. Iar azi, prin atitudinea 
noastră, prin comportamentul nostru zilnic, 
acasă, la serviciu, la magazin, să facem ca din 
atit cit avem — și avem pentru nevoile rațio
nale ale fiecăruia — să fie bine pentru toți. Noi 
știm că putem să producem mai mult și pe 
această bază să și trăim mai bine — iată deci 
motivul pentru care sîntem îndreptățiți să pri
vim cu matură asprime spre orice tendință de 
pălăvrăgeală sterilă, de lamentare neghioabă. 
Vom munci mai mult și vom avea mai mult ! 
E gindul care ne face să privim cu lucidă în
credere prezentul, cu îndreptățit optimism 
viitorul.

Mihai CARANFIE

EGOISM
si LĂCOMIE
Cumpătarea e cel 

mai mare dar al celui 
înțelept.

Lacomii sînt de unde 
n-are mărul coajă și 
cireașa sîmbure.

Lacomul nu zice
„ajunge"

Oltu-n gură de i-ar 
curge.

Nici de prisos, nici 
de lipsă, ci numai de 
trebuință să poftești 
să dobîndești.

Din înțelepciunea 
poporului nostru

DIALOG .*
CU CITITORII

® Spiritul gospodăresc 
acțiune, 
evidentă 
cititorilor noștri o 
sitatea cultivării pe 
spiritului gospodăresc ca întruchipare 
etică superioară a simțului civic, a 
participării active a tuturor oamenilor 
muncii la activitatea de decizie și de 
conducere a treburilor obștii. care 
este însăși esența democratismului 
socialist specific orinduirii noastrp. 
în acest context, se cuvine amintită 

'scrisoarea inginerului Ion Grădinarii 
de la întreprinderea de utilaje și 
transport pentru imbunătătiri funcia
re din Constanța „care, mulțumind 
pentru popularizarea in paginile zia
rului. nostru a unei realizări tehnice, 
menită să ducă la obținerea unei im
portante economii de energie, subli
niază însemnătatea dezvoltării în rin- 
durile tineretului a unei pasionate 
competiții ..pentru găsirea unor noi 
si ingenioase surse de economii in 
toate domeniile de activitate, ca o 
expresie a spiritului de răspundere 
civic".

Pe aceeași temă, a cultivării sim
țului gospodăresc, vechiul nostru co
respondent. profesorul Florin Anghel 
din Pitești, ne scrie : „Nu e rău 
să ne mai aducem aminte, mă
car din cind în cind. de vremurile 
trecute. Pe timpul copilăriei mele. în 
cele mai multe familii de oameni ai 
muncii, ziua cind se mînca pîine albă 
— jimblă, cum i se zicea atunci — 
era sărbătoare : copiii mincau feliu- 
tele subțiri domol, cu mina făcută 
căuș la gură, ca să nu se risipească 
o fărîmitură. Azi. ca si atunci, piinea 
tot din căldura soarelui, aromele Pă- 
mintului si. mai ales, sudoarea omu
lui e zămislită. De aceea, mă doare 
sufletul cind văd fie si numai o bu
cată de piine aruncată la gunoi. Ar 
trebui să antrenăm intreaga opinie 
publică împotriva risipei de piine".

Cit de mare este „mica ciupeală"

Cinstea nu poate fi 
nici mai mică, nici mai 
mare, ea este întreagă 
sau nu este deloc.

în 
mai 
ale 

constituie nece- 
scară largă a

O preocupare tot 
in scrisorile recente

• Lupta pentru nou și 
intransigența față de men
talitățile învechite. Refenn_ 
du-se la ancheta socială „Cind unii 
văd noul, dar susțin că... nu există", 
publicată în „Scinteia" nr. 12 123, ci
titorul nostru Ghiță Andronache din 
Galați își exprimă indignarea fată de 
mentalitățile retrograde de care dau 
dovadă cei care „văd in fata ochilor 
numai licențe străine si se opun în
curajării Si promovării creației tehni- 
co-stiintifice autohtone, uneori evi
dent superioară anumitor realizări 
similare de pe alte meridiane". Co
respondentul sugerează, printre alte
le. ca. atunci cind se constată că ba
riera ridicată in fata unor invenții, 
inovații ori raționalizări se datorea
ză relei credințe sau anumitor inte
rese meschine, să se ia măsuri fer
me împotriva celor ce vor fi găsiți 
vinovati. mergindu-se oină la supor
tarea de către aceștia a daunelor 
pricinuite prin neaplicarea promptă 
a invenției sau inovației respective.

Pe la începutul acestei toamne, un 
activist al Comitetului județean 
Dîmbovița ai P.C.R. ne-a relatat o 
întimplare pe care o trăise cu citeva 
zile mai înainte. Semnificația ei îl 
mal frămînta încă. Ce se petrecuse ? 
Aflindu-se intr-o cooperativă agrico
lă la ferma zootehnică, seara, la vre
mea mulsului, a avut surpriza să 
constate că îngrijitoarele iși termi
nau ziua de muncă pregătindu-și cite 
o sticlă cu lapte pentru a o lua aca
să. Și o făceau ca pe un lucru... 
obișnuit. A intervenit, firește, a 

.discutat cu ele și a încheiat cu invi
tația de a restitui fiecare laptele de 
unde l-a luat. A fost rindul lor să 
se arate surprinse : „N-avem și noi 
dreptul să luăm o sticlă cu lapte ?“ 
Le-a demonstrat, aritmetic, că „drep
tul" invocat fără nici un temei, și 
care în realitate era o sustragere 
sistematică, dijmuia serios producția 
unității, și așa destul de redusă, sub- 
tia puțin cite puțin avutul obștesc și. 
bineînțeles, veniturile celorlalți coo
peratori. „Mica și nevinovata" ciu
peală de fiece zi — cum se desprin
dea limpede din calculul făcut pe 
loc — se cifra anual la citeva mii de 
litri de lapte, care in loc să ajungă 
la destinația lui firească, adică la 
fondul statului, le rotunjea lor, pe 
nedrept, veniturile.

Decretul Consiliului de Stat pri
vind măsuri pentru prevenirea și 
combaterea unor fapte care afectează 
buna aprovizionare a populației re
glementează riguros asemenea situ
ații, aflate în flagrantă contradicție 
atit cu normele morale, cit și cu cele 
legale, barează calea necinstei. Dar. 
așa cum se știe, năravul de a 
„ciupi" azi un pic. miine un pic. 
apucătura, nocivă pentru noi toți, a 
unora de a pleca de la locul de 
muncă cu cite ceva sustras „pentru 
acasă" — ei avind grijă nu de 
avutul obștesc, ci să nu... depășească 
niciodată baremul valoric care îi 
poate duce în fața instanței judecă
torești — mai persistă*  pe ici, pe 
colo, mai ales în domeniul produse
lor agroalimentare.

...întreprinderea județeană de in
dustrializare a cărnii Dîmbovița. 
Printre deciziile semnate recent de 
conducerea unității dăm de una care 
sancționează conduita reprobabilă a 
angajatului Anghel Zaharia : pentru 
absențe nemotivate de la serviciu și 
sustrageri repetate i se retrage o 
categorie de încadrare pe o perioadă 
de 3 luni. La comisia de judecată se 
află pe rol un alt dosar, privitor la 
Gheorghe Ghiță — tot pentru sus
trageri. Ce fel 
carne, evident.
mulți muncitori și cadre de con
ducere și ințelegem că au de lup
tat cu mentalitatea păgubitoare și 
rușinoasă potrivit căreia dacă umbli 
cu mina in miere este aproape de la 
sine înțeles că trebuie să-ți lingi 
degetele. Ce te faci, se întreabă ei 
indignați pe bună dreptate, cu aceia 
care caută un astfel de loc de muncă 
tocmai pentru a simți in fiecare zi 
gustul mierii, pentru a-și procura, pe

căi necinstite, cîștiguri necuvenite ? 
Să te străduiești să le faci educație? 
Pină cind ? Cine nu știe că furtul, 
indiferent de valoare, fie că îl botezi 
..mică ciupeală", tot furt se cheamă?! 
Sint firește și oameni asupra cărora 
acționează profund cuvintul. opro
briul colectivului, pe care-i trezești 
la realitate și îi redai muncii cinstite, 
dar alții parcă atîta așteaptă : tu să 
te ții după el cu munca de convin
gere și. cum ai întors o clipă capul, 
să-și burdușească buzunarele sau 
servieta.

— Adevărul este că la noi s-au 
împuținat cazurile de furt ca urmare 
a unor măsuri organizatorice și a

O lucră-

de sustrageri? De 
Discutăm cu mai

Se impun măsuri ferme 
împotriva celor ce practică 

sustragerile „mărunte**  
din avutul obștesc

atitudinii ferme manifestate de ma
joritatea covirșitoare a muncitorilor 
față de astfel de indivizi — ne 
spune ing. Gheorghe Adam, pre
ședintele comisiei de judecată din 
întreprindere. Avem doar citeva ca
zuri in ultima vreme, insă aceasta nu 
înseamnă că am soluționat problema 
sustragerilor. Sîntem conștienti că 
există și furturi ce rămîn nedescope
rite. ceea ce este deosebit de grav. 
Știți, hoțul nepedepsit... în acest fel, 
realizările întreprinderii se diminu
ează, iar în final lăcomia și lipsa de 
rușine a unuia lasă pe altul, care 
poate fi un oțelar sau un strungar 
venit la magazin să se aprovizioneze 
după muncă, fără produsul ce i se 
cuvine. Din experiența noastră ne-am 
putut da seama că asemenea indivizi 
certați cu cinstea se simt încurajați 
de faptul că măsurile ce se iau îm
potriva lor, atunci cind sînt prinși, 
sint in general blînde. Ei iși fac niște 
calcule cit se poate de exacte ; dacă, 
de exemplu, unul fură de citeva ori 
și este prins o dată, iar atunci este 
sancționat cu o penalizare sau o 
amendă, el consideră că este... profi
tabil. Și, in mod sigur, nu se va 
dezbăra de nărav. Mai mult : unele 
firi mai slabe, supuse tentației, vă- 
zînd că „merge" vor fi și ele dispuse

■ să... încerce.
Iată cit este de nociv. în realitate, 

așa-zisul furt mărunt („Ce, am 
omorit pe cineva ? Am ciupit și eu 
din grămada mare"...). Pornind toc
mai de la pericolul social pe care-1 
reprezintă sustragerile din 
obștesc, prin repetiție 
nare, toți cei cu care 
vorbă au propus ca legea să fie mai 
aspră cu asemenea elemente antiso
ciale. Să ne gindim — ni s-a spus —

că cei alunecați pe panta infracțiu
nilor grave se recrutează, îndeobște, 
din rindul celor care au practicat, 
fără să primească o pedeapsă intr-a
devăr usturătoare, „mica ciupeală".

— Am avut un astfel de caz in co
lectivul nostru — aflăm de la munci
toarea Mariana Băsceanu.
toare pe care o cam bănuiam noi că 
dosește carne a fost prinsă in cele 
din urmă' cu o sacoșă plină — aproa
pe 10 kg dft mușchi. 1's.pta ne-a 
indignat și am cerut cu toții condu
cerii întreprinderii să-i desfacă con
tractul de muncă. Dar. dacă ne gin
dim bine, pentru hoțiile ei repetate, 
a scăpat mult prea ușor.

Consemnăm în final opinia to
varășului Eugen Tudorache, directo
rul întreprinderii, care formulează o 
propunere demnă de toată atenția :

— Ca pretutindeni, și in unitatea 
noastră a produs o vie satisfacție 
recentul Decret al Consiliului de Stat 
care, intre altele, stabilește sancțiuni 
severe pentru cei care fură produse 
agricole. După părerea mea — și. din 
cite cunosc, mulți alții o împărtă
șesc — ar trebui ca și sustragerile 
din întreprinderile de industrie ali
mentară. indiferent de mărimea lor. 
să fie judecate cu aceeași unitate de 
măsură. Nu producem și noi bunuri 
de consum ? Mare sau mic — furtul 
e furt. Nu trebuie, ca în zicală, să 
așteptăm „să fure un bou", ci să-1 
oprim energic încă de la început, 
cind nu fură „decit" un ou ! Nu este 
drept ca unii să se înfrupte nici mă
car cu o fărimă din roadele muncii 
întregului popor. Cred că o astfel de 
prevedere legală, venind in întîmpi- 
narea intereselor colectivității, ar fi 
in spiritul normelor eticii și echității 
socialiste, 
cei ce își 
muncă.

după care se călăuzesc toți 
cîștigă piinea cinstit, prin

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii

Lăcomia

avutul 
și contami- 
am stat de

Cuvîntul cinste se 
angrenează obișnuit 
cuvîntului Muncă, fie
care cuvînt din pe
reche salvîndu-l pe ce
lălalt.

Tudor ARGHEZI

Egoismul e silința 
disperată de a fura o 
rază care să nu lumi
neze și pe alții.

în lucrurile mari nu se 
poate îngădui egois
mul individual ori so
cial : poți, călătorind 
cu alții, să ții mîncarea 
pentru tine, dar nu-ți 
poți face focul, în 
odaia tuturora, numai 
pentru tine.

De fapt, numai foar
te puțini își dau seama 
în fiece clipă că mai 
trăiesc și alți oameni.

Nicolae IORGA

tatălui

ați dori

eu ?.
un...
Ori

. O 
bu- 
mai 
spi- 

mi 
mai

Scenă la 
telor de 
sectorului 
pitală :

— Tovarășe șef, aju- 
tați-mă să-mi schimb 
locul de muncă.

— Vnde lucrați ?
— La cooperativa...
— Meseria ?
— Lăcătuș mecanic. 

25 de ani neintrerupți 
de muncă.

— Și unde 
să munciți ?

— Știu și 
slujbă pe la 
fet, undeva,
bine portar la un 
tal. Chiar aceasta 
s-ar potrivi cel 
bine.

— Nu-i păcat, după 
25 de ani, să dafi așa, 
cu piciorul in me
serie ?

Omul stă pe ginduri 
cit să-și ordoneze ar
gumentele lui :

— Să știți, am făcut 
scrisoare și mai sus... 
Trebuie să mă aju
tați... Nu stau grozav 
nici cu sănătatea...

— Dacă-i pe așa, 
vom vedea ce se poate 
face... Deși nu prea 
înțeleg cum ați dat de 
greu. Mă rog. să cău
tăm ceva, bineînțeles 
tot în meseria dumi-, 
tale...

— Nu, eu vreau por
tar la spital și gata !...

Inutil să mai stăruim 
asupra motivelor aces
tei opțiuni ad-hoc. Im
portant este altceva : 
că Nicolae Lungoci, 
șeful biroului cu pri
cina, caută să-și con-

vingă interlocutorul că 
nu face bine intorcind 
spatele meseriei. Mo
tivația acestui transfer 
o lasă undeva in um
bră... Din rațiuni pe
dagogice, de bună sea
mă... Iată insă că lă
cătușul mecanic arun
că in luptă un ultim 
argument :

— Atunci poate il 
transferăm pe feciorul 
meu.

— Ciți ani are ?
— 25. Lucrează tot la 

cooperativa unde mun
cesc eu.

— In aceeași mese
rie ?

— Nu. El e strungar.
'—Mă rog, posturi 

de strungari se găsesc 
oriunde...

— Păi asta e, sare ca 
ars solicitantul. Eu aș 
vrea pentru fecioru- 
miu o muncă de ospă
tar...

Din nou desfășura
rea de argumente și de 
o parte și de alta. Pină 
ta urmă lăcătușul me
canic e rugat să răs
pundă la 0 întrebare 
simplă, de bun simț : 

— Dumneavoastră 
credeți că puteți con
vinge, fie măcar și un 
singur om, că e bine 
să lăsați o meserie ca
lificată pentru aceea 
de... portar, iar strun- 
găria băiatului pentru 
una de ospătar ? Dacă 
sinteți in stare de per
formanța asta, uite, vă 
promit că vă ajut...

Omul lasă capul in 
pămint. Pină la urmă 
pleacă, totuși, cu sen

timentul că n-a fost 
înțeles. Că a dat peste 
un șef rău, ori că n-a 
știut el să vorbească. 
Pleacă așadar cu a- 
ceastă nemulțumire pe 
chip. Nicolae Lungoci 
dă chiar un pronostic.:

— Pun 
mai trece 
bute însă 
neapărat 
cap...

Numai prostie ? Pro
babil că, in egală mă
sură. aceasta este și 
mentalitatea insului 
care aleargă după lo
cul ușor, cu legende 
de> chilipir.

Da, respectivul a 
mai trecut pe la amin
titul birou. Căutind să 
înduplece. Să arate că 
nu e înțeles. Căutind 
în fond să dovedească 
ceea ce nu va putea 
dovedi nimănui. Și de 
fiecare dată argumen
tele temeinice, de cea
laltă parte, i-au clăti
nat mentalitatea care 
nu are cum să-i facă 
cinste.

— Ultima oară, con
chide Nicolae Lungoci, 
a venit aici de mină 
cu fata lui. „Tovarășe 
șef. zice, vreau să 
intre la treabă". 
„Unde ?“ „Cum, unde ? 
La o meserie, califica
tă, se-nțelege. Să-și 
facă intr-adevăr un 
rost in viață". „Așa da, 
îi zic și eu. Pentru asta 

,yă ajut cu dragi 
inimă"...

pariu că va 
pe aici.. Tre
sări scoatem 
prostia din

Iile TANASACHE

„De
să

O masivă concentra
re de tinerețe te întim- 
pină, în această boga
tă toamnă, in lanurile 
de porumb sau în pod
gorii, în livezi ori in 
grădinile de legume ale 
județului Dolj. Mu și 
mii de elevi, studenți 
și tineri din unitățile 
economice dau cu în
suflețire o mină de 
ajutor la strîngerea 
roadelor. Și este, in
tr-adevăr, demn de 
toată admirația modul 
în care tineretul nost- 
tru, format în și pen
tru muncă, se achită de 
această nobilă datorie 
patriotică.

Zilele trecute, citeva 
sute de elevi se aflau 
la culesul legumelor 
într-o fermă a coope
rativei agricole de 

■ producție din comuna 
Perișor. Ei erau aceia 
care adunau cam cea 
mai mare parte a re
coltei, întrucit prea 
mulți cooperatori nu 
se aflau in cîmp, la 
lucru... La un moment 
dat. auzim o voce iri
tată :

— Lasă imediat lă- 
dița ! Ți-am spus doar 
să nu te mai atingi de

a pierdut

ce nu mă lași 
fac nimic ?“
roții. Ești o neascul
tătoare !

„Neascultătoarea". o 
sfioasă elevă din clasa 
a Vl-a a unei școli ge
nerale din Craiova, era 
chiar fiica enervatei 
profesoare care făcea 
oficiuL de a urmări 
modul cum își desfă
șoară munca ceilalți e- 
levi. nicidecum fiica 
dumneaei.

— Am adus-o aici — 
se explică zimbind to
varășa profesoară, să 
privească și ea cum 
muncesc copiii. Acasă, 
la Craiova, s-ar fi plic
tisit singură.

Mărturisim că am 
rămas descumpăniți in 
fața acestei mentali
tăți. Rar ne-a fost dat 
să auzim asemenea 
vorbe din gura unui 
dascăl, care, printre al
tele, are și menirea de 
a contribui nemijlocit 
la formarea unor ca
ractere armonioase, a 
unor viitori cetățeni de 
nădejde, educați in 
spiritul muncii, al va
lorilor noastre morale. 
Și ne-am întrebat : 
oare ce simt ceilalți 
copii cind văd, la citiva 
pași de ei, că o odraslă

eu astfel de protecție 
„învață" să muncească 
privind ? C’e imagine 
își formează ei de la 
această fragedă virstă 
despre muncă ? Iar to
varășa profesoară (al 
cărei nume nu-l facem 
public întrucit conside
răm această atitudine 
singulară, nedefinito
rie pentru corpul di
dactic) chiar își închi
puie că modul i» care 
își îndepărtează fiica 
de muncă, de parcă ar 
fi cel mai rău lucru, 
reprezintă un mod a- 
decvat de educație ?

Răspunsul, din feri
cire, l-a dat tocmai „ne- 
ascultătoarea" fetiță 
A zbughit-o spre cir- 
durile de copii, ames- 
tecindu-se in forfota 
muncii lor. Văzîndu-i 
bucuria manifestă 
ne-am zis că mai exis
tă încă părinți ce se 
pot lăsa educați de 
propriii lor copii. Indi
ferent că regula gene
rațiilor este alta.

Nicolae 
PETOLESCU 
corespondentul 
„Scinteii"

/

și omenia fiilor

© Statornicia atașamen
tului față de meleagurile 
natale ~ iatâ prețioasa idee sub 
care s-ar cuveni să înscriem emo
ționantele însemnări pe care ni le 
trimite profesoara Constanta Vaicăr, 
din Craiova. Calea Severinului. bloc 
A 2. despre satul său natal. Morun- 
glav. situat in inima Olteniei, pe 
malul Oltetului. Descriind frumuse
țea locurilor, relevînd tradițiile de 
hărnicie si dragoste pentru frumos 
ale oamenilor din această comună — 
al cărei nume, după fericita expresie 
a unui scriitor contemporan, e un 
..cuvînt ce cintă singur — cititoarea 
noastră isi încheie astfel rîndurile. 
adevărat imn încheiat meleagului 
natal si oamenilor săi : ..Toți cei din 
Morunglav povestesc frumos pentru 
că nu cunosc indiferenta. Ei se auto- 
implică. Ultima lor dimensiune spi
rituală — dar nu si cea din urmă — 
e construcția ca sens al existentei 
fără de care nimeni nu se poate 
concepe. Morunglavul nu are case 
părăsite. Toți care au plecat revin 
măcar din cind in cind ca la o matcă 
primordială. Căci Morunglavul este 
pentru toți fiii săi. mereu, acasă".

Alexandru Dumitru era 
pină de curînd șofer la 
Autobaza nr. 3 transporturi 
comerciale Ploiești. Nu des
pre felul cum își îndepli
nea îndatoririle de serviciu 
vom stărui în rîndurile de 
față. Nu ne vom opri nici 
asupra zvonurilor care cir
culau pe seama lui precum 
că ar vinde unuia ori altuia 
țuică, deși — om cu statut 
de orășean — n-avea de 
unde și cum produce aceas
tă băutură. Gura lumii 
n-are odihnă și. se știe, nu 
tot ceea ce „lansează" în
seamnă că este adevărat. 
Despre Alexandru Dumitru 
am dori să spunem altceva: 
că avea suficiente motive 
de mîndrie de a fi tatăl a 
doi copii cu rosturi bine 
așezate. Unul, absolvent de 
liceu, calificat în meseria 
de mecanic auto. Celălalt — 
student la Facultatea 
foraj a institutului 
tean de învățămînt 
rior. Drumuri clare 
ță. în care munca, 
propriu se aflau la
cinste. Dovadă și aprecie
rile elogioase de la locul 
de muncă, solicitate 'intr-o 
împrejurare asupra căreia 
vom reveni : „M. Dumitru, 
de cind lucrează 
noastră, are o 
ireproșabilă" — 
în drept despre
fiului care a îmbrățișat pro
fesia de mecanic auto. „V. 
Dumitru — dau parcă re-

de 
ploieș- 

supe- 
de via- 
efortul 
loc de

in unitatea 
comportare 
referă cei 
activitatea

plica factorii de răspundere 
ai amintitei facultăți ca- 
racterizîndu-1 ne cel de-al 
doilea fiu — a obținut re
zultate remarcabile la în
vățătură. Se bucură de în
crederea cadrelor didactice. 
Este disciplinat și capabil"...

Cine n-ar dori să audă 
despre fiii săi asemenea 
cuvinte de prețuire ? Cine 
nu le-ar asculta cu plăcere, 
cu emoție și firească min- 
drie ? Nu-i puțin lucru să 
cîștigi stima oamenilor din 
jur. Iar ca s-o meriți cu 
adevărat, se cuvine să faci 
tot ceea ce depinde de tine.

Pină de curînd. cei doi fii 
ai lui Alexandru Dumitru 
s-au arătat demni de locul 
de cinste cîștigat în inima 
oamenilor care i-au cunos
cut, le-au estimat cu bucu
rie și încredere eforturile 
lor de a-si clădi o existență 
demnă. Subliniem, pină de 
curînd. deoarece o împreju
rare nedorită a determinat 
o fractură absurdă în cursul 
acestor existente ce păreau 
așezate pe un sol trainic, 
de neclintit.

împrejurarea? O desprin
dem asa cum este ea con
semnată în raportul său de 
plutonierul Gheorghe Pa- 
raschiv, agent de circulație 
la Miliția municipiului Plo
iești : „în timp ce mă 
aflam în control cu inspec
torii Gheorghe Stan și Ma
rin Georgescu, de la I.T.A., 
am surprins în dimineața 
zilei de 14 iulie.a.c.. orele

4.00, pe șoferul Alexandru 
Dumitru sustrăgînd țuică 
din autocisterna 31—PH— 
8436, aflată intr-un loc de 
parcare pe șoseaua Plo- 
iesti-Est—Păulești... Șofe
rul în cauză era ajutat în 
acest act de către cei doi fii 
ai săi..."

Cum a fost posibil acest 
„ajutor" ? Alăturăm aici 
cite un gînd din declarațiile 
celor doi fii părtași la re-

și-a 
fru- 
re- 
ale

Totuși,

probabilul act de atingere 
avutului obștesc : 
devăr, tata ne-a 
culcare despre 
urma să facem 
N-am îndrăznit 
opun, deși..." (M.
„N-am știut pentru ce ne 
trezește atît de devreme din 
somn". (V. Dumitru).

Cuvintele au în ele o 
mare încărcătură de regre
te. Regrete ușor de înțeles, 
dealtfel. Acești tineri se 
află la primul lor impas de 
viată și. fără Îndoială, mo
mentul de derută după o 
asemenea experiență aspră 
n-avea cum. și n-are cum 

.să nu le marcheze exis
tența. Fată în față cu ase
menea fapte, vorbele mari

a
„Intr-a- 
spus la 

ceea ce 
in zori.. 

să mă 
Dumitru).

se refuză. Două întrebări 
sau nedumeriri, dacă vreți, 
se impun totuși, cu acuitate, 
oricărui om de bun simț :

1.'Tinerii aceștia datorau, 
desigur, ascultare glasului 
părintesc. Ascultare, res
pect. Prin aceste trăsături 
morale celula familială 
păstrat în timp tăria, 
musețea. puterea de a 
zista oricăror greutăți 
vieții. Și totuși...
tinerii în cauză nu mai erau 
niște copii de grădiniță că
rora le dai o bomboană ori 
o caramea și îi convingi să 
facă ce zice tăticu. Sint 
tineri maturi, cu judecată, 
cu discernămint. Destul de 
maturi să deslușească în 
glasul părintesc egoismul, în 
povața tatălui spiritul hră
păreț, necinstea. Ei aveau 
un rost de viată sta
tornicit și prin străda
niile lor și deci cu atit mai 
conștienți de faptul că nu 
merita să dea cu piciorul 
la ceea ce singuri au clădit 
frumos și demn. Cum de 
n-au avut puterea să spună 
un nu hotărit „poruncii" 
părintești de a deveni hoți? 
Cum de nu au avut puterea 
să-l întoarcă ei din drum 
pe tatăl lacom, iresponsa
bil ? Nu-s Întrebări retorice, 
ci întrebări normale pe care 
oricine și le pune in ase
menea momente. Sînt în
trebări care vor să pună in 
mișcare mecanisme de gjn- 
dire. să blindeze împotriva 
tentațiilor, să inoculeze la

pe 
Da- 

se 
față

fiecare tăria de a fi om în 
orice împrejurare, de a nu 
abdica de la o existentă 
căreia numai cinstea ii dă 
dreptul la stima colectivi
tății.

2. Cum poate fi categori
sit un asemenea „tată" care 
isi întoarce propriii lui co
pii din drumul lor cinstit de 
viață, antrenindu-i intr-un 
act pedepsit aspru , și 
bună dreptate de lege? 
toria unui părinte — 
știe — nu se încheie
de copiii săi odată cu adu
cerea acestora pe lume. Am 
putea spune — și de fapt 
așa și este — că marile 
datorii de-abia de aici în
cep. Să le ocrotească viața, 
pașii devenirii lor ca cetă
țeni cinstiți, respectați, să-i 
crească în respectul față de 
muncă, față de valorile 
create prin muncă. Să-i 
ferească de orice influentă 
a egoismului, a necinstei. 
Gestul iresponsabil de a-ti 
impinge propriile odrasle 
pe un făgaș de rușine al 
existentei merită din plin 
oprobriul public.

Cu atit mai mult cu cit, 
în episodul infățișat. lăco
mia unui tată a pierdut nu 
numai „omenia" acestuia, 
ci a azvirlit o pată de 
noroi pe frunțile celor doi 
feciori care 
moș în viață 
șansele să 
lumina ei.

porniseră fru- 
și aveau toate 
se bucure de

Mihal GROZAVU
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LA SÎRlNSUL PORUMBULUI - TOII UAMENII SATULUI!
Pentru grăbirea lucrărilor sînt mari rezerve care trebuie puse mai intens 

în valoare de comitetele comunale de partid și organele agricole

ialomița. Mai bine organizat, 
transportul să se desfășoare in pas 

cu recoltarea
în județul Ialomița, din 

cele 93 000 hectare cu po
rumb, recolta a fost strin- 
să pe 52 la sută din supra
fețele cultivate in I.A.S. și 
pe 34 la sută in coopera
tivele agricole. Pentru asi
gurarea încheierii lucrărilor 
pină la sfirșitul acestei 
luni, comitetul județean 
de partid urmărește și 
sprijină zi de zi aplicarea 
măsurilor stabilite : parti
ciparea la cules a întregii 
forțe de muncă de la sate, 
folosirea la capacitatea ma
ximă a mijloacelor me
canice de recoltare, li
vrarea cu prioritate a can
tităților de porumb pentru 
fondul de stat. Rezultatul 
acestor măsuri s-a materia
lizat în creșterea ritmului 
zilnic la cules de la circa 
2 600 hectare în ultimele 
zile la 4 300 hectare.

Ampla desfășurare de 
forte, buna organizare a 
muncii in multe unități a- 
gricole exprimă hotărirea 
lucrătorilor din Bărăganul 
ialomițean de a strînge 
pină la termenul stabilit 
întreaga producție de po
rumb. La C.A.P. Grindu 
s-au cultivat 1 000 hectare 
cu porumb. Președintele 
cooperativei. Anghel Mir
cea Dan. ne-a spus că toti 
locuitorii comunei apti de 
muncă — tineri, virstnici, 
pensionari — se află acum 
la recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr și legume
lor. Pentru ca tot porum
bul să fie cules pînă la fi
nele acestei luni, zilnic tre
buie să se strîngă și să se 
transporte; 400 de tone. A- v 
ceasta cantitate nu numai 
că se realizează, dar se și 
depășește cu 40—50 tone 
zilnic. Aici, la transportul 
producției sînt folosite și 
40 de atelaje care efectuea
ză cite trei curse pe zi. La 
C.A.P. Reviga se estimea
ză depășirea producției 
planificate de porumb cu 
circa 400 kg la hectar. Pe 
această bază vor fi livrate 
suplimentar la fondul de 
stat aproape 200 tone de 
porumb. Inginerul-șef al 
unității, Sandu Marcu, ne

spunea că. prin mobiliza
rea la cules a tuturor lo
cuitorilor din sat, întreaga 
suprafață de 540 hectare cu 
porumb poate fi recoltată 
numai manual. Dealtfel. în 
majoritatea cooperativelor 
din județul Ialomița, po
rumbul de pe 80 la sută din 
suprafețele cultivate se cu
lege manual. Aceasta a 
permis concentrarea mij
loacelor mecanice de recol
tare în întreprinderile a- 
gricole de stat.

In cele mai multe uni
tăți. tot ce se recoltează in 
cursul zilei, pînă seara se 
transportă din cîmp. La 
C.A.P. Poiana. unitate 
unde recoltarea se situea
ză peste media județului, 
pentru toti cei 250 de coo
peratori care participă la 
cules s-au asigurat cite 
două coșuri mari din huie- 
le, confecționate în atelie
rele unității. Aceasta per
mite încărcarea producției 
direct in mijloacele <țe 
transport, fără a se depo
zita nimic pe pămînt. Și in 
alte cooperative agricole, 
cum sînt cele din Grivița, 
Traian. Smirna, Cocora, 
Miloșești, Colelia, se depă
șesc zilnic vitezele de lu
cru stabilite la culesul po
rumbului.

Dar menținerea unui 
ritm ridicat la recoltare nu 
este posibilă fără folosirea 
la capacitatea maximă a 
mijloacelor de transport, 
în ultima perioadă, indice
le de utilizare a mașinilor 
s-a situat sub cel planifi
cat. înregistrîndu-se. in 
medie, mai puțin de două 
curse pe zi. Aceasta a pus 
unele unităti agricole in 
situația de a opri culesul 
porumbului, pentru a se 
transporta' cantitățile mari 
aflate în cimp. Camioanele 
staționează mult timp de
oarece nu se asigură sufi- 
cienti oameni la incărcarea 
și descărcarea lor. Pot.fi in- 
tîlnite ' frecvent — unul din 
numeroasele exemple fiind 
baza volantă din Grivița — 
autocamioane cu remorci, 
avind cite 10—12 tone po
rumb, descărcate de cite

2—3 cooperatori timp de 
4—5 ore. La aceasta se 
adaugă staționările înde
lungate la bazele de recep
ție, unde, datorită neeșalo- 
nării preluării producției, 
se produc aglomerări de 
zeci de autocamioane. Este 
cazul bazelor de recepție 
din consiliile agroindus
triale Tăndărei, Slobozia, 
Fetești.

Folosirea eficientă a în
tregului parc de mașini 
este îngreunată și de apa
riția unor goluri în apro
vizionarea cu carburanți, 
în luna octombrie, pentru 
parcul de mașini proprieta
te a cooperativelor agricole 
nu s-au asigurat 137 tone 
benzină și 251 tone moto
rină. Se creează astfel un 
deficit artificial de mijloa
ce de transport. După cum 
ne spunea directorul gene
ral adjunct al direcției a- 
gricole județene. Ion A- 
vram, nici pentru parcul 
de tractoare și mașini agri
cole nu sînt asigurate can
titățile necesare de carbu
ranți. Fată de volumul lu
crărilor planificate pe luna 
în curs, pentru executarea 
cărora sînt necesare 7 000 
tone motorină, județului 
Ialomița i s-au repartizat 
4 357 tone. Alt aspect îl 
constituie modul necores
punzător de eșalonare a 
livrărilor de motorină. în 
sensul că nu se admite ri
dicarea unor cantităti mai 
mari de combustibil cînd 
timpul este prielnic, cînd 
se poate lucra intens ziua 
și noaptea.

Ridicăm această' proble
mă întrucât acum, cînd in
teresul major îl constituie 
strîngerea grabnică a re
coltei, Ministerul Indus
triei Chimice, prin Centrala 
PECO, trebuie să asigure 
aprovizionarea ritmică cu 
carburanți a unităților a- 
gricole spre a exista conti
nuitate in functionarea tu
turor tractoarelor si mași
nilor agricole, a mijloace
lor de transport.

Aurel PAPAD1UC 
Mihai V1ȘO1U

La C.A.P. Traian, județul Ialomița, mijloacele mecanice 
de recoltare a porumbului sint folosite intens
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bacău■. în multe unități se culege de zor, in altele... cu încetinitorul
Odată cu încheierea în- 

sămîntărilor. în județul 
Bacău toate forțele umane 
și mecanice de la sate au 
fost concentrate la recolta
rea porumbului, a sfeclei 
de zahăr, a fructelor și fu
rajelor. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a 
luat măsuri ca ziua să se 
lucreze la strîngerea recol
tei și eliberarea terenului, 
iar noaptea la executarea 
arăturilor. Pînă vineri, 16 
octombrie, porumbul a fost 
strins de pe 27 617 hectare, 
ceea ce reprezintă 59 la 
sută din suprafața cultiva
tă. In cooperativele agrico
le Mărgineni, Scorțeni, 
Măgirești, Plopana, Gura 
Văii, ca și în fermele între
prinderilor agricole de stat 
Sascut și Traian, această 
lucrare este practic înche
iată. Și aceasta ca rezultat

al bunei organizări a mun
cii, al folosirii cu randa
ment sporit a combinelor și 
mobilizării tuturor coopera
torilor la cules.

La Ungureni, bunăoară, 
în ziua raidului lucrau pe 
cimp peste 600 de oameni, 
în ajutorul cooperatorilor 
au venit un mare număr de 
elevi și oameni ai muncii 
din instituțiile comunei. 
Tot porumbul recoltat este 
transportat în aceeași zi cu 
autocamioanele si remor
cile la baza de recepție și 
în depozitele cooperativei. 
Din urmă, cocenii sînt adu
nați. tocați și transportați 
la silozuri. Primarul comu
nei. Sevei Taban, care se 
află mai tot timpul pe 
cimp, printre culegători, 
ne-a spus că pînă acum s-a 
strins mai mult de jumă
tate din recolta de porumb

de pe cele 1 000 de hectare 
și că munca este organiza
tă in așa fel ca într-o săp- 
tămînă lucrarea să fie ter
minată. Terenul rămas li
ber este luat în primire de 
către mecanizatori. care 
execută arături adînci de 
toamnă.

Și în alte unităti se 
culege porumbul de pe ulti
mele suprafețe, iar trans
portul recoltei, care se face 
în aceeași zi, este astfel or
ganizat îneît se asigură li
vrarea cu prioritate a can
tităților prevăzute pentru 
fondul de stat. în consiliile 
agroindustriale Izvoru Ber- 
heciului, Gh. Gheorghiu- 
Dej, Dealu Morii, Moinești. 
realizările la recoltat sint 
cuprinse între 67—75 la 
sută. Ritmul culesului și 
transportării porumbului 
crește de la o zi la alta.

Dar în vreme ce unii nu 
prididesc cu" culesul sau 
chiar sînt pe terminate, 
alții de-abia au început re
coltarea. Cooperatorii din 
Mărgineni, bunăoară, au 
încheiat culesul, dar vecinii 
lor din Hemeiuși au strins 
recolta de pe numai 85 de 
hectare din cele aproape 
300 hectare cultivate. Lu
crările sint întîrziate și în 
cooperativele agricole din 
Fărăoani, Cleja, Răcăciuni, 
Negri, Roșiori și Parincea. 
în aceste comune, unde se 
recoltează cu încetinitorul, 
pe lingă faptul că există o 
slabă mobilizare a coopera
torilor la cules, nu sînt fo
losite nici mijloacele meca
nice existente. Inginerul C. 
Popescu, directorul Trustu
lui S.M.A., ne-a spus că 
multe combine mai mult 
stau decît lucrează, deoa

rece conducerile unităților 
respective ezită să le folo
sească. Așadar, nici mași
nile nu funcționează, nici 
oamenii nu sînt mobilizați 
la cules, iar porumbul stă 
pe cîmp.

Timpul foarte bun permi
te să se lucreze intens la 
culesul recoltei. în spiritul 
prevederilor Legii privind 
organizarea producției și a 
muncii în agricultură, orga
nizațiile de partid si consi
liile populare din comunele 
rămase în urmă au datoria 
să ia măsuri energice pen
tru mobilizarea tuturor for
țelor la recoltarea și depo
zitarea grabnică a porum
bului, spre a se evita orice 
pierderi.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

O sarcină de mare răspundere: strîngerea tuturor resurselor

de furaje pentru asigurarea hranei animalelor pe tot timpul iernii

teleorman Cînd silozurile de furaje sînt pline... 
doar pe jumătate, nu-i nici un motiv de mulțumire

Cooperativele agricole din județul 
Teleorman au depozitat mai mult fin 
decit in anii trecuți, realizînd 85 la 
sută din programul pe acest an. 
Este un rezultat ce infirmă părerile 
celor ce susțineau că, intr-un județ 
cu pronunțat caracter cerealier cum 
e Teleormanul, „finul e doar o deli
catesă, cu mică influență în produc
ția zootehnică". Ceea ce s-a făcut 
bun, experiența cîștigată ar putea 
fi de folos acum la recoltarea și in- 
silozarea furajelor toamnei, cu atit 
mai mult cu cit pentru hrănirea tau
rinelor și ovinelor sint necesare mari 
cantități de siloz. Or, în această pri
vință lucrurile nu stau tocmai bine.

Programul întocmit de organele ju
dețene prevede să se însilozeze a- 
proape 600 000 tone furaje, din care 
s-a realizat mai puțin de jumătate. 
„Cămara zootehniei e pe jumătate 
plină", spun optimiștii. „Ba e pe ju
mătate goală", afirmă cu luciditate cei 
ce apreciază că nu se poate face zoo
tehnie cu jumătăți de măsură. Este 
puțin față de posibilitățile pe care 
le oferă cimpul, față de cerințele 
efectivelor de animale în continuă 
creștere. Ceea ce se cere acum e o 
btină organizare și corelare a lucră
rilor de sezon, astfel incit să fie 
strinse și depozitate toate resursele 
furajere.

Că se puteau strînge mai multe fu
raje o dovedesc experiența și rezul
tatele unor unități agricole. „Strîn- 
gem tot ceea ce poate servi în hra
na animalelor, ne spunea ing. Ra
fael Leoveanu, directorul I.A.S. Ble- 
jești. Pentru a substitui parțial de
ficitul de fin, însilozăm 12 000 tone 
de furaje, cu 500 de tone peste pre
vederi. Am organizat două formații 
de, mecanizatori, dotate cu combine 
și remorci, în raport cu distanțele

dintre lanuri și fermele zootehnice, 
Urmărim să obținem nutrețuri de ca
litate bună. De aceea, însilozăm in 
amestec coceni și masă verde, asi- 
gurind pe această cale umiditatea op
timă in masa de siloz. Pină acum am 
depozitat 7 000 tone nutrețuri sucu
lente". Intr-adevăr, aici se remarcă 
spiritul de organizare, ambiția oa
menilor de a asigura hrana consisten
tă celor 2 800 bovine și 3 500 ovine. 
Eforturi stăruitoare pentru a recol
ta și depozita cit mai multe furaje 
in fermele zootehnice depun și me
canizatorii și cooperatorii din unită
țile ce fac parte din consiliile agro
industriale Purani, Turnu Măgurele 
și altele.

Așadar, experiență bună există. 
Cum se explică atunci încetineala cu 
care se acționează în multe unități 
agricole ? Cauza principală a tergi
versării însilozării furajelor este sla
ba folosire a mijloacelor mecanice 
și de transport. De mai mult timp, 
în unitățile din consiliile agroindus
triale Crînguri, Țătărăști, Slobozia- 
Mindra și altele, combinele autopro
pulsate tip C.A.F., deși au fost de 
2—3 ori remodernizate, funcționează 
cu intermitență din cauza defecțiu
nilor. Faptul că viteza de lucru nu 
s-a realizat, că în loc de 14 000 tone 
prevăzute se însilozează zilnic 5—6 000 
tone și chiar mai puțin, aduce în 
discuție problema organizării și con
ducerii activității formațiilor de me
canizatori și a echipelor de coope
ratori repartizate la recoltarea fu
rajelor.

Pentru urgentarea depozitării, im
portantă este reducerea perioadei de 
timp pentru umplerea fiecărui com
partiment de siloz. O atare cerință 
este însă ignorată la cooperativa a- 
gricolă Dobrotești, unde, în loc de

3—4 zile, umplerea unui siloz du
rează 18 zile și nu se mai termină, 
în ultima decadă a lunii septembrie 
s-au adus abia 20 remorci cu nu
treț, atît cit ar fi normal să se rea
lizeze intr-o zi-două'. Timp de a- 
proape o săptămină lucrările au fost 
întrerupte, ceea ce a făcut ca, în 
contact cu aerul, nutrețul pus in si
loz să se degradeze. Oare consiliul 
de conducere nu a tras învățăminte 
din necazurile avute iama trecută 
cînd animalele au rămas fără furaje?

Nu este singurul caz cînd prin de
pozitele de furaje suflă vintul. Pen
tru cele 600 bovine, care urmează să 
fie îngrășate, la cooperativa agricolă 
Rădoiești au fost depozitate abia 160 
tone fin și cîteva sute de tone nu
trețuri- însilozate (din cele 3 000 tone 
necesare), precum și 600 tone gro
siere. Din păcate, nici acum consi
liul de conducere și președintele uni
tății, tovarășul Marinei Surdu, nu 
fac mai nimic pentru a grăbi strin- 
gerea furajelor. Au fost necesare cîte
va intervenții ale organelor județe
ne pentru reluarea recoltării.

Acum cind cimpul e plin de resurse 
vegetale, ceea ce oferă condiții bune 
pentru însilozarea acestora in ames
tec, in vederea măririi valorii nu
tritive a furajului, unii stau și se 
întreabă : „De unde atîtea mijloace 
mecanice și de transport?" O solu
ție există : combinele, tractoarele și 
remorcile utilizate la recoltarea și 
transportul masei verzi destinate con
sumului curent al animalelor să fie 
folosite pentru însilozare, iar vaci
le să-și adune singure hrana, pășu- 
nind pe porumbiște, pe alte suprafe
țe recoltate, așa cum au făcut din- 
totdeauna crescătorii de animale. La 
cooperativa agricolă din Măgura, lin
gă șoseaua asfaltată, se însilozau co

ceni stropiți cu apă, iar peste fiecare 
strat de nutreț se presăra calciu fu
rajer și sare. S-ar putea realiza mai 
mult ? Da, dacă cocenii ar fi însi- 
lozați in amestec cu masă verde din 
culturile duble. Mijloacele existente 
in ferma zootehnică ar putea trans
porta masă verde la siloz. Cu o con
diție : vacile hrănite la iesle și ti
neretul bovin să fie scoase la pășu- 
nat pe porumbiște și pe unele su
prafețe de culturi duble. în momen
tul de față, din 860 taurine numai 
300 pășunează. iar celelalte sint „ser
vite" la iesle. Și la cooperativa agri
colă din satul Guruieni, doar o trei
me din bovine pășunează, iar două 
treimi sint hrănite la grajd. Este o 
situație anormală, deoarece fiecare 
din aceste unități dispune de cite 
40 hectare culturi duble pășunabile 
în apropierea localităților respective.

Dealtfel, pe ansamblul județului, 
15—20 000 de bovine aparținînd uni
tăților agricole socialiste nu sînt 
scoase la pășune. Iată de ce este ne
cesar să se stabilească precis des
tinația resurselor furajere și să se 
delimiteze strict suprafețele de cul
turi pășunabile față de cele ce ur
mează să fie recoltate și depozitate 
pentru iarnă. în acest fel și mijloa
cele mecanice și de transport deve
nite disponibile, cu o capacitate de 
citeva mii de tone, ar putea fi uti
lizate la recoltarea și depozitarea fu
rajelor pentru iarnă. Esențial este să 
fie grăbite recoltarea și depozitarea 
furajelor peste tot unde sînt rămîneri 
în urmă, să se asigure stocuri cores
punzătoare cerințelor unei producții 
sporite de carne și lapte la între
gul efectiv de animale.

C. BORDEIANU

Sarcinile și angajamentele asumate 
in întrecere - exemplar îndeplinite

In întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, in trans
porturi și agricultură, in centralele industriale și in institutele de cerce
tare științifică și inginerie tehnologică și de proiectare, în unitățile din 
sectorul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii se desfășoară cu 
succes întrecerea socialistă.

Ca urmare a rezultatelor obținute pe perioada 1 ianuarie—30 septem
brie 1981 și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii septem
brie *),  pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI 

Locul I : întreprinderea minieră 
Bărbăteni, județul Hunedoara, cu 
546,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la pro
ducția fizică, 3,2 la sută la producția 
netă, 0,9 la sută la producția marfă 
vîndută și încasată, 4,3 la sută la vo
lumul de pregătiri miniere, 2,1 la sută 
la volumul de deschideri miniere : 
consumurile normate de materiale de 
bază au fost reduse cu 2,7 la sută, 
iar. cele de combustibil și energie 
electrică cu 4,9 la sută.

Locul II : Mina Comănești, județul 
Bacău.

Locul III : întreprinderea minieră 
Lupeni, județul Hunedoara.

PRODUCEREA 
ENERGIEI ELECTRICE 

ÎN CENTRALE 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea, cu 251,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 8,6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele 
generatoarelor și la graficul de pu
tere la dispoziția sistemului energe
tic național și cu 20 la sută la pro
ductivitatea muncii ; consumul de 
combustibil convențional pentru pro
ducerea energiei electrice și termice 
a fost redus cu 0.4 la sută, iar cel 
pentru consumul propriu tehnologic 
cu 1,8 la sută.

LocuJ II : întreprinderea electro- 
centrale Craiova.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Deva.
IN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea „Ciocanul" 
Nădrag, județul Timiș, cu 778,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți.cu 24,2 la sută la pro
ducția fizică,’ 5,5 la sută la beneficii, 
22,8 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; au fost realizate sar
cinile lă producția netă, producția 
marfă vîndută și încasată și la pro
ductivitatea muncii ; consumurile 
normate de materii prime și mate
riale de bază au fost reduse cu 2 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 7 la sută.

Locul II : întreprinderea de tablă 
„Laminorul" Galați.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE 
ȘI AUTOTURISME

Locul I : întreprinderea „Tehno- 
metal" Timișoara, cu 812,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 21,7 la sută la pro
ducția fizică, 0,8 la sută la producția 
netă. 1,1 la sută la producția 
marfă vîndută. și încasată ; s-a 
încadrat în nivelul planificat la 
productivitatea muncii ; consumu
rile normate de materii prime 
și materiale de bază au fost reduse 
cu 0,5 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 5 la sută.

Looul II : întreprinderea de supa
pe și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș.

Locul III : întreprinderea de gar
nituri frînă și etanșare Rimnicu Să
rat, județul Buzău.
ÎN RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Rafinăria Ploiești, cu 
1 891,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,8 la sută la pro
ducția netă, 19,3 la sută la producția 
fizică, 12,9 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 15,9 la sută la 
productivitatea muncii, 19,8 la sută 
la beneficii ; consumurile normate 
de energie electrică și combustibil 
au fost reduse cu 3,6 la sută.

Locul II : Rafinăria Crișana, Su- 
placu de Barcău, județul Bihor.

Locul III : Combinatul petrochi
mic Brazi, județul Prahova.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea „ILEFOR" 
Tg. Mureș, cu 1 125,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 4.3 la sută la pro
ducția netă, 7.6 la sută la producția 
fizică, 4,4 la sută la export, 3.7 la 
sută la producția marfă vîndută și 
încasată, 2,3 la sută la productivita
tea muncii, 25 la sută la beneficii ;

Panoul fruntașilor 
pe primele 9 luni 

ale anului

*) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție și beneficiile sint 
calculați pe opt luni.

a realizat sarcinile de plan la li
vrări la fondul pieței ; consumurile 
normate de materii prime și mate
riale au fost reduse cu 5 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 5,3 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" 
București.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Zalău, județul 
Sălaj.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 768,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția netă, 35,6 la sută la export, 
0,8 la sută la producția fizică, 2,1 Ia 
sută la productivitatea muncii, 0,4 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale de bază au 
fost reduse cu 0,2 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 3,3 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Bumbacul" Timișoara.

Locul III : întreprinderea Filatura 
românească de bumbac București.

INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT, 

PANIFICAȚIE 
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de moră- 
rit-panificație Teleorman, cu 1365,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,7 la sută la pro
ducția netă, 25,3 la sută la produc
ția fizică. 23,1 la sută la producția 
marfă vîndută și incasată, 32 la 
sută la productivitatea muncii, 42,7 
la sută la beneficii, 14,4 la sută la 
livrări la fondul pieței ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 3,3 la sută, iar cele 
materiale cu 4,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit-panificație Covasna.

Locul III: întreprinderea de mo- 
rărit-panificație Neamț.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 441 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sutâria livră
rile la fondul de stat de carne 
de porc, 19 la sută la efecti
vele de animale și cu 17 ta sută la 
beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
1 la sută.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și ingrâșarea porci
lor Ulmeni, județul Călărași.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și ingrâșarea porci
lor Bacău;

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de construcții in

dustriale și agrozootehnice București, 
cu 633,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută Ia pro
ducția netă, 3,2 la sută la producția 
de construcții-montaj terminată. 15 
la sută la productivitatea muncii, 2 
la sută la beneficii ; consumurile fi
zice normate au fost reduse cu 7 la 
sută la ciment, 8,2 la sută la metal 
și 9,6 Ia sută la combustibili și car
buranți.

Locul II : Trustul de instalații și 
automatizări București.

Locul III : Trustul de montaj utilaj 
chimic București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— REGIONALE DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferata 

Brașov, cu 276,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,9 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută la volumul de 
transport, 8,7 la sută la productivita
tea muncii, 35,8 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale au fost reduse cu 
0.6 la sută, iar consumul de combus
tibil și energie electrică cu 0.8 la 
sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Cluj.

Locul III : Regionala de căi ferate 
Constanța.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

— ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comercială 
de stat pentru produse alimentare și 
alimentație publică Alba Iulia, cu 911 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 1,3 
la sută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător ; au fost de
pășite substanțial beneficiile planifi
cate ; nivelul fondului de retribuire 
la 1 000 lei desfacere a fost redus cu 
1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea comercia
lă de stat mixtă Anina, județul Ca- 
raș-Severin.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Rovinari. jude
țul Gorj.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărire comunală și locativă 
Vilcea, cu 1 368,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,6 la sută la în
casări din activitatea de producție și 
prestări servicii, 13,2 la sută la pro
ducția și prestările în unităti fizice. 
0,9 la sută la prestările de servicii 
pentru populație, 18,6 la sută la be
neficii, 46,7 la sută Ia producția 
marfă industrială și prestările de 
servicii neindustriale în industria 
mică ; depășiri însemnate s-au ob
ținut la producția netă ; cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție marfă 
și prestări de servicii au fost reduse 
cu 3,1 la sută.'

Locul II : întreprinderea județeană 
de gospodărire comunală și locativă 
Bacău.

Locul III : întreprinderea județea
nă de gospodărire comunală și loca
tivă Harghita.

(Agerpres)

CU DĂRUIRE Șl ABNEGAȚIE 
MUNCITOREASCĂ

„...Ca mulți alți tovarăși, am luat 
parte și la prima ediție a acțiunii de 
întrajutorare muncitorească inițiată 
de conducerea partidului aici. în vatra 
de cărbune a Gorj ului. Știam deci 
că nu va fi ușor, că va trebui să în
ving o serie de greutăți impuse de 
munca și viata de șantier. Dar mai 
știam ca țara are nevoie, acum și in 
următorii ani, de tot mai mult cărbu
ne pentru dezvoltarea bazei energe
tice in ritmurile stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului. Am 
considerat că răspunsul nostru la 
îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a veni în sprijinul mi
nerilor din Gorj, constituie. înainte 
de toate, o îndatorire patriotică, 
muncitorească".

Am cules acest gind din carnetul 
de reporter, consemnat prin luna mai, 
atunci cînd, în bazinul Olteniei, se 
declanșase pentru a doua oară ac
țiunea de intrajutorare muncitorească 
pentru sporirea producției de cărbu
ne. Prin el, excavatoristul brașovean 
Stelian Vasiliu exprima de fapt un 
crez, un țel unanim care a dimen
sionat sensul major al acestui uriaș 
efort colectiv : acela de a pune umă
rul cu toții, alături de mineri, în spi
ritul puternicelor legături de colabo
rare și intrajutorare socialistă, la 
impulsionarea extracției de cărbune 
energetic — deziderat suprem al dez
voltării economiei naționale în etapa 
actuală.

Ziarul nostru a informat cititorii 
asupra proporțiilor acestei acțiuni, 
asupra spiritului de abnegație si dă
ruire cu care muncitorii și tinerii so
siți aici s-au dedicat, în cele cinci 
luni de activitate, înfăptuirii neabă
tute a sarcinilor ce le-au fost în
credințate. Concentrați în 16 perime
tre miniere, de la Rovinari. Motru, 
Jilț și pînă la Husnicioara — Me
hedinți, ei au luat parte la execu
tarea a peste 40 lucrări de investiții, 
neprecupețindu-și eforturile pentru a 
le realiza la timp și in bune condiții. 
Iată-ne ajunși în ziua finalizării am
plei acțiuni de întrajutorare. Care 
sînt roadele ei. cu ce bilanț se în
cheie această epopee a muncii înfră
țite în bătălia pentru a da tării toț 
mai mult cărbune 1 Să dăm mai întîi 
cuvîntul tovarășului Costică Soare, 
director tehnic în cadrul Combinatu
lui minier Oltenia, coordonatorul ac
țiunii :

— Aș dori să relev că acțiunea de 
întrajutorare muncitorească organi
zată in bazinul minier al Olteniei în 
perioada 15 mai — 15 octombrie se în

cadrează într-un context mai larg de 
măsuri, inițiate la indicația secreta
rului general al partidului, menite să 
contribuie la redresarea și ridicarea 
extracției de cărbune la nivelul ce
rințelor actuale ale economiei națio
nale. în acest an am beneficiat de 
aportul a 4 350 muncitori și specia
liști din 27 județe aie tării și din 
Capitală, precum și de militari ai for
țelor noastre armate, la care se adau
gă sprijinul deosebit de valoros dat 
de cei peste 2 400 elevi și studenti 
brigadieri, antrenați în serii de cite 
una-două luni la activitatea din ca
drul Șantierului național al tineretului. 
Ca și in ediția din anul precedent,

Gîndurl șl fapte 
ale participanților 
la „Acțiunea 7 000“ 

din bazinul carbonifer 
al Olteniei

forțele umane și materiale sosite din 
județele țării au participat la execu
tarea unor investiții ce condiționează 
creșterea în perspectivă a producției 
de lignit, precum și a unor lucrări 
pentru care nu dispuneam de capaci
tatea și mijloacele necesare. Organi- 
zînd mai bine activitatea de întraju
torare, asigurîndu-le proiecte de exe
cuție și condiții mult îmbunătățite de 
cazare și de masă, participanții la 
acțiune au valorificat cu eficiență 
timpul de lucru, îndeplinindu-și cu 
prisosință sarcinile de plan, ca și an
gajamentul asumat in fața secreta
rului general al partidului cu prile
jul vizitei de lucru din iulie a.c. în 
bazinul nostru minier.

Participanții la acțiune au asigurat 
in cele cinci luni de activitate :

• Descopertarea unei rezerve de 
3,1 milioane tone cărbune ;

• Amenajarea a 77,9 km drumuri 
tehnologice, din care 63,5 km ba- 
lastate ;

• Amenajarea și balastarea unei 
suprafețe de 53 184 mp destinate plat
formelor de montaj ;

• Amenajarea și nivelarea a 181 
hectare taluze — haldă.

• Amenajarea unui dig de 1,2 km ;
• Săparea a 32,2 km șanțuri și 

canale ;
• întreținerea și curățirea a 

86,2 km benzi transportoare ;

• Executarea a 20,6 km terasa- 
mente pentru benzi și a 20 km tera- 
samente pentru cale ferată.

Acesta este bilanțul acțiunii de în
trajutorare muncitoreasca din bazi
nul minier al Olteniei, care demon
strează convingător capacitatea de 
mobilizare a detașamentelor munci
torești de pe tot cuprinsul țării, for
ța și trăinicia relațiilor noi, născute 
in climatul fertil al societății noastre. 
Iată, pe scurt, citeva gînduri și fapte 
ale participanților la această acți
une :

Alexandru Dulăi, conducător auto, 
județul Brașov : „Colectivul nostru 
și-a îndeplinit sarcinile de plan încă 
de la 18 august. în acest fel am ex
cavat suplimentar 160 000 mc masă 
minieră și am transportat in plus 
220 000 mc steril, asigurînd la ca
riera Lupoaia o rezervă descopertată 
de peste 150 000 tone cărbune. Acesta 
este răspunsul nostru concret, al 
celor 112 brașoveni, la însuflețitoarea 
chemare adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a contribui la 
dezvoltarea bazei energetice a țării".

Dumitru Timofte, conducător auto, 
județul Brăila : „Și noi, brăilenii, am 
reușit să realizăm suplimentar circa 
600 000 mc excavații și 140 000 mc ste
ril la transport. Am trăit aici pe de
plin satisfacția muncii și ne-am am
biționat să ne întrecem cu celelalte 
colective, prin numărul de curse 
efectuate, prin volumul de lucrări 
realizat. Am muncit deci ca la noi 
acasă, pentru că de energia care se 
produce aici depinde buna funcțio
nare a înseși fabricilor și uzinelor 
din Brăila, din întreaga țară".

Așa gîndesc acești oameni, veniți 
în Gorj pentru a sprijini eforturile 
celor peste 32 000 de mineri în bătă
lia pentru sporirea producției de căr
bune energetic. Gîndurile, dar mai 
ales faptele lor dau expresie înțele
gerii cu deplină responsabilitate a 
comandamentelor actuale ale dezvol
tării economiei noastre naționale.

S-a încheiat, așadar, cu bune rezul
tate, o amplă acțiune de întrajuto
rare muncitorească, desfășurată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, avînd ca țel crearea con
dițiilor pentru sporirea neîncetată a 
producției de cărbune, potrivit mari
lor necesități energetice ale dezvol
tării economiei naționale în actualul 
cincinal.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii*
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PROGRESUL, PACEA? DEZARMAREA
idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei

Răspundere pentru respectarea 
legalității internaționale

(Urmare din pag. I) 
ților. a cercetătorilor din toate do
meniile si de pretutindeni este de 
a face ca întregul potential al știin
ței si tehnicii contemporane să fie 
consacrat progresului, bunăstării, 
libertății si independentei popoare
lor. asigurării dreptului suprem al 
oamenilor la viată, la pace".

în adevăr, sint prea complicate 
problemele actuale ale omenirii 
spre a fi privite cu indiferentă. 
Problemele menținerii păcii și abo
lirii războiului, cele ale dezarmării, 
și în primul rînd ale dezarmării 
nucleare, constituie, în fond, o parte 
integrantă a marii probleme a in
staurării în lume a unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
a unui climat de legalitate interna
țională.

Oamenii de știință, indiferent de 
domeniul preocupărilor lor, nu au 
dreptul să ignore necesitățile 
adine resimțite de omenire privind 
lichidarea subdezvoltării, înlătura
rea vechilor relații de dominație și 
asuprire, care au dus la împărțirea 
lumii in țări bogate și țări sărace, 
necesitatea instaurării unor noi ra
porturi între state bazate pe ega-

Un nobil apel
(Urmare din pag. I)

Nu pot decit să salut cu mare 
satisfacție o asemenea inițiativă, 
formulată cu un acut simț al per
spectivei, intrucit prezența organi
zată a savanților lumii ar conferi 
mișcării luptătorilor pentru pace o 
și mai mare forță, o și mai mare 
autoritate.

Este un motiv de profundă min- 
drie că, inspirați de Mesajul pre
ședintelui României, reprezentanți 
de frunte ai științei contemporane, 
reuniți în capitala patriei noastre, 
au lansat un apel ca savantii și 
cercetătorii, slujitorii științei de 
pretutindeni să-și unească eforturi
le și să conlucreze tot mai strîns 
pentru apărarea păcii — bunul su
prem al umanității.

O mare importanță ar avea înfăp
tuirea ideii de a se organiza forme 
adecvate de cooperare, cum este 
constituirea Comitetului internațio
nal de inițiativă al lucrătorilor de 

litate, pe dreptul oricărui popor de 
a dispune liber de bogățiile sale, 
care să asigure condiții pentru pro
gresul cit mai rapid al popoarelor, 
pentru accesul tuturor țărilor lumii 
la noile cuceriri ale științei și teh
nologiei.

Promovarea legalității internațio
nale, întruchipare a normelor și 
principiilor fundamentale ale drep
tului internațional, constituie astăzi 
expresia juridică a imperativelor 
păcii, înțelegerii și cooperării între 
state, a cerințelor făuririi unei noi 
ordini în lume.

Preocuparea pentru a face ca în 
lume să triumfe forța dreptului, ca 
'rezultatele științei să nu fie puse 
în serviciul forței brutale, a răz
boiului și distrugerii, constituie o 
parte integrantă a codului etic al 
fiecărui om de știință, fără deo
sebire.

Sint cîteva gînduri prilejuite de 
acest moment, cind în institutele 
de cercetări științifice și în insti
tuțiile de învățămint superior adu
nările generale ale oamenilor mun
cii îsi desemnează reprezentanții 
pentru constituirea Comitetului 
national „Oamenii de știință și 
pacea".

la conștiință
pe tărîmul științei, menit să orga
nizeze acțiuni ale acestora pentru 
dezvăluirea pericolelor cursei înar
mărilor, pentru pregătirea unui 
congres mondial al oamenilor de 
știință în sprijinul păcii.

Am convingerea că, prin Comite
tul național „Oamenii de știință și 
pacea", pentru care sint desemnați 
reprezentanți de prestigiu ai cerce
tării și militanți activi pentru pro
gresul societății noastre. România 
își va face auzit glasul, și prin re
prezentanții științei, cu forța de 
convingere pe care le-o conferă 
deopotrivă valoarea lor și idealurile 
pe care le slujesc ca cetățeni ai 
unei țări dedicate cu trup și suflet 
păcii. progresului și conlucrării 
rodnice cu toate popoarele.

în calitate de specialist care lu
crează in domeniul cercetărilor 
astronautice și spațiale, ca membru 
al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie și membru al 
Uniunii Astronautice Internaționa

le. sînt de părere .că uniunile, co
mitetele și consiliile științifice in
ternaționale, al căror număr este 
foarte mare, ar putea să-și aducă 
o contribuție mai substanțială la 
realizarea generoaselor țeluri for
mulate de simpozionul de la Bucu
rești.

Liniștea popoarelor nu se poate clădi 
pe „echilibrul armelor"

(Urmare din pag. I)

miliarde de dolari. Si aceasta în 
speranța iluzorie că securitatea sta
telor poate fi asigurată pe ..echili
brul armelor".

Este adevărat că în anii postbe
lici a fost evitată o nouă confla
grație de proporții. Cum poate însă 
omenirea să trăiască in liniște 
atît timp cit asupra sa planează 
ca o adevărată ..sabie a lui Damo
cles" o imensă capacitate de distru
gere ? După cît am aflat dintr-un 
recent studiu al O.N.U.. pentru fie
care locuitor al planetei în arsena
lele nucleare există mai mult de 
trei tone de explozibil. Cursa neîn- 
frînată a înarmărilor, și îndeosebi 
a înarmărilor nucleare, nu poate 
decit să ducă la dezastru, la dis
trugerea a tot ceea ce a creat mai 
bun omenirea, la dispariția chiar a 
numeroase țări și popoare.

într-o lume în care se înmulțesc 
atentatele la independenta Si suve
ranitatea popoarelor. în care se fac 
din ce în ce mai simtite efectele 
luptei pentru reîmpărțirea zonelor 
de influentă, o importantă hotări- 
toare pentru viitorul omenirii capă
tă mobilizarea opiniei publice si în 
primul rînd a oamenilor de știință, 
care poartă o mare răspundere nu 
numai fată de prezentul, ci si fată 
de viitorul omenirii. în cuvinte de 
o deosebită forță, tovarășul Nicolae 
Ceausescu arăta că nimeni nu cu
noaște mai bine decit savantii. cer
cetătorii. forța de distrugere a ar
melor moderne, pericolul pe care 
îl reprezintă continuarea cursei 
înarmărilor pentru cauza civilizației, 
pentru securitatea popoarelor, pen
tru însăși viata omenirii. Tocmai 
de aceea oamenii de știintă au in 
prezent mai mult ca oricînd înalta 
îndatorire de a-si ridica glasul ho- 
tărît si de a face totul pentru ca 
minunatele cuceriri ale geniului 
uman să nu mai slujească fabrică
rii armelor de nimicire in masă, 
pregătirilor de război, politicii de 
agresiune, de forță, de dominație.

Nu încape îndoială că astăzi, cind 
cursa. înarmărilor amenință să dis
trugă civilizația și chiar viata oe 
planeta noastră, integrarea tot mai 
activă a oamenilor de știintă in 
lupta pentru salvgardarea păcii do- 
bindește valoarea unui imperativ 
primordial.

Menirea cea mai nobilă a savan- 
tilor. a cercetătorilor din toate do
meniile și de pretutindeni, arăta 
președintele României, este de a 
face ca întregul potențial al știin
ței si tehnicii contemporane să fie 
consacrat progresului, bunăstării, li
bertății si independentei popoarelor.

în acest spirit, ciîvîntările tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu Ia deschiderea 
celui de-al XVI-lea Congres inter
național de istorie a științei, ca și la 
cel de-al II-lea Congres național de 
chimie, evidențiază înalta răspun
dere a lucrătorilor din domeniul 
științei in fata marilor probleme 
care preocupă omenirea contempo
rană — fie că este vorba de apă
rarea păcii. lichidarea subdezvoltă
rii. a sărăciei în lume, edificarea 
unei lumi mai bune si mai drepte.

Inspirați de Mesajul președintelui 
României, oamenii de știință si teh
nică din metalurgie. întruniți cu 
ocazia adunării generale a oame
nilor muncii din cadrul Institutului 
central de cercetări metalurgice, 
au evidențiat profundul lor devo
tament fată de interesele supreme 
ale poporului si ale umanității, ho- 
tărirea lor de a-si consacra întrea
ga energie prosperității economico- 
sociale a patriei, de a conlucra activ 
cu oamenii de știință din celelalte 
țări in lupta perțtru progres, pentru 
dezarmare, pentru apărarea dreptu
lui fundamental al tuturor națiuni
lor la pace si libertate. Locul oa
menilor de știintă este alături de 
popoarele care luptă pentru apăra
rea vieții si muncii lor. pentru 
dreptul, de a-si făuri destinul în 
mod liber. Indiferent de deosebirile 
de concepții filozofice, religioase, 
oamenii de știință trebuie să-și u- 
nească tot mai strîns rindurile si. 
împreună cu forțele iubitoare de 
pace, antiimoerialiste de pretutin
deni. să se ridice împotriva răz
boiului. pentru o lume a dreptății, 
egalității si păcii. Știintă trebuie să 
fie de partea vieții, a progresului 
si civilizației.

Noi construcții de locuințe in municipiul Satu Mare
• Foto : Martin Sarea
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• O lume fără cer : CENTRAL — 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 : 17,45 ; 20, GRIVIȚA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Convoiul : TIMPURI NOI — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Ana și „hoțul" : EFORIE — 9 ;
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15, GIU
LEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
• Croaziera : DRUMUL SĂRII — 16 ; 
18 ; 20.
a Ștefan Luchian : VOLGA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 15 ; Hagi Tudose
— 20 ; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 15,30 ; 19,30.
• Opera Română : Răpirea din serai
— 19.
• Teatrul de operetă : Singe vienez —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Mobilă și 
durere — 15 ; Mormintul călărețului 
avar — 19,30 ; (sala Grădina Icoanei) : 
Poezia muzicii tinere — 15 : 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe cei 
goi — 19,30.
• Teatrul Foarte< Mic : Un pahar cu 
sifon — 20.
o Teatrul de comedie : Harold și 
Maude — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Magheru) :
Karamazovii — 19 : (sala Studio) :
Omul care face minuni — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Jean, fiul lui Ion — 19,30.
• Teatrul evreiesc : Cîntați cu mine 
un cintec — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy) : Veselie 1a. Tănase — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintîna dorului — 18.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Regina 
balului — 19,30.
e Circul București : Music-hall Ia 
circ — 16 ; 19,30.

cinema

• întoarcerea la dragostea dinții : 
MELODIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20,15, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Alo, aterizează străbunica : PRO
GRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Fuga de acasă : VICTORIA — 10 ; 
12 : 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Yankeii : SALA MARE A PALA
TULUI — 14 : 17 ; 20,15.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17 : 19,30. CAPITOL
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15,
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 : 20,15.
• Intilnirea lui Fâbiân Bălint : BU- 
ZEȘTI — 15 ; 17 ; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 
FERENTARI — 15,30 ; 19. ARTA — 9 ;
11.45 : 14,30 ; 17,15 ; 19,45.
• Idilă in munții Lu Shan : COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Articolul 420 — 10 ; 14 : Regina 
din Tirnovo — 17 ; 19 : PACEA.
• Procurorul acuză : VIITORUL — 
15,30 : 17,30 ; 19,30.
• Sînt timid, dar mă tratez s STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18 ; 20.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
POPULAR — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Bătrînul enigmatic — 15,30 ; Aven
turi în Marea Nordului — 17,30 ; 19,30 : 
FLACARA.
• Echipajul : MUNCA — 15.30 : 19.
• Acel blestemat tren blindat : 
SCALA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Toată lumea e a mea : LUCEAFĂ
RUL — 8.30 ; 11 ; 14 : 17 : 20. FESTI
VAL — 9 ; 12,15 : 15,45 ; 19. FAVORIT
— 8,30 : 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Intilnire de gradul trei : BUCU
REȘTI — 9,30 : 12,30 ; 16 ; 19.
A Program de desene animate —
9.15 ; 11 ; 12,45 : Campionul — 14,15 ;
16.45 : 19,30 : DOINA.
• Călărețul electric : FEROVIAR — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15, CUL
TURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
« Piedone in Egipt : EXCELSIOR — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 
20. FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Domnișoara Noorie : DACIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 : 20,15.
• Războiul stelelor : LIRA — 15,30 ; 
19, COSMOS — 12 : 14,30 ; 17 : 19,15.
• Numele meu e iubire : TOMIS — 
9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
A Un șerif extraterestru : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

| Arheologică

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

Specialiștii Institutului de isto
rie și arheologie „A.D. Xenopol" 
din Iași au reluat săpăturile de 
pe raza comunei Trifești, județul 
Iași. Lucrările sint executate îm
preună cu cadrele didactice și 
elevii din școlile din localitate. 
Eforturile lor au fost răsplătite 
de o importantă descoperire : o 
necropolă formată din 62 mor
minte datină din secolele XII— 
XIV ale erei noastre. S-au 
scos la iveală numeroși cercei, 
diademe din argint, mărgele și 
alte mărturii de o mare impor
tanță istorică. Totodată,. s-au 
identificat in straturi suprapuse 
și alte urme de locuire din epoca 
neolitică, din cultura Cucuteni B, 
din prima epocă a fierului și din 
s cotele III—IV ale erei noastre, 
ceea ce atestă continuitatea, per
manența înaintașilor noștri, ni
velul lor de civilizație materială.
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Așa, da!
Plin ochi cu saci de mălai în- 

cărcați de la moara din Tulcea, 
un camion se îndrepta spre co
muna Luncavița. La volan — 
șoferul Nicolae Șerbănescu. 
înainte de a descărca sacii la 
destinație, Șoferul a făcut-o ve 
vînzătorul. Amatori de chilipir 
s-au găsit repede, astfel că o 
parte din mălai n-a mai ajuns 
unde trebuia să ajungă.

Intlmplarea s-a petrecut 
ziua de 9 octombrie.

După apariția Decretului 
10 octombrie, cei 7 cetățeni 
Luncavița, care cumpăraseră 
lai „pe sub mină" de la sus-numi- 
tul șofer, l-au dus și l-au pre
dat la cooperativa de consum, 
pentru a fi repus in vinzarea fi
rească, normală. Cantitatea pre
dată : 705 kilograme.

— Bine-au făcut că s-au dus 
și au dus mălaiul unde trebuia 
— observa cineva. Altfel riscau 
s-o pună de... mămăligă.

din 
din 

mă-
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I Boala unui 
doctor
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LA ZI, PREOCUPARE CENTRALĂ:

Asigurarea aprovizionării ritmice. in bune condiții o populației

Drumul legumelor din cimp la piață 
— mai scurt, mai operativ, mai eficient!

Așa după cum se știe, și in acest 
an se aplică un program de aprovi
zionare a Capitalei cu legume, fruc
te și cartofi in sezonul de- toamnă- 
iarnă. Un program clar, elaborat din 
vreme, ppntru a cărui realizare s-au 
făcut — și se fac in continuare — 
importante eforturi materiale, finan
ciare și organizatorice. Un program 
in care au fost prevăzute livrări de 
legume și fructe proaspete pe piață, 
corespunzătoare nivelurilor de con
sum din cele mai avansate țâri ale 
lumii. Realizarea presupune o bună 
organizare a intregii activități in a- 
cest important sector de activitate, 
începind cu preluarea intregii canti
tăți de legume și fructe oferite de 
producători, continuind cu transpor
tul produselor în cele mai bune con
diții și terminînd cu asigurarea des
facerii pe piață după toate reg'ulile 
unui comerț civilizat și echitabil.

Prin Decretul privind măsuri pen
tru prevenirea și combaterea unor 
fapte care afectează buna aprovizio
nare a populației 
s-a asigurat ca
drul legislativ 
strict necesar 
pentru instau
rarea ordinii și 
disciplinei în co
merțul cu produ
se alimentare, 
pentru respec
tarea normelor e- 
ticii si echității socialiste si în ace,st 
sector de activitate. în condițiile a- 
cestor noi exigente am solicitat tova
rășului Constantin Marcu, director la 
I.L.F. Berceni — unitatea cu cea mai 
mare pondere în desfacerea legume
lor si fructelor in Capitală — să ne 
răspundă la citeva întrebări legate de 
asigurarea în cele mai bune condiții a 
circulației și desfacerii produselor.

Redăm conținutul convorbirii :
— Ce sarcini revin in această pe

rioadă întreprinderii pe care o con
duceți. in comparație cu perioadele 
similare din anii trecuti ?

— Asigurăm aprovizionarea cu le
gume și fructe pentru mai bine de 
jumătate din populația Capitalei, pe 
care. în calculele noastre, o estimăm 
la 2,3 milioane de locuitori. Mai 
exact, pentru cel puțin 1.3 milioane 
de bucureșteni care locuiesc sau 
muncesc in sectoarele 2, 3 și 4. Zil
nic o facem la niveluri uneori de 
două ori mai mari decit în cele mai 
bune zile din ultimii 5 ani. Spre 
exemplu, anul trecut. Ia cartofi, in 
această perioadă, livrările zilnice nu 
depășeau 200 tone. Acum livrăm, in 
medie, 500 tone. La ceapă, cea mai 
mare oantitate livrată intr-o singură 
zi a fost — in 1979 — de 37 tone. 
Acum livrăm, in medie. 50 tone pe 
zi. Zilnic oferim pe piață aproape 
1 200 tone de legume și fructe, față 
de o cifră „record" de 585 tone pe 
zi. Ca să nu vă mai spun eă dacă in 
medie un om consumă, după deter
minări științifice, mai puțin de 0,50 
kg legume proaspete pe zi, noi 
asigurăm în fiecare zi niveluri la 
aprovizionare pentru un consum 
aproape dublu.

— Și totuși au mai existat, în 
unele zile, goluri în aprovizionare. 
De ce ?

— Da, au existat si pot să vă 
spun și de ce. Nu sînt greu de în
țeles ce perturbații au putut apărea 
in condițiile in care aprovizionarea 
devenise pentru unii o sursă de ve
nituri ilicite, în care unele localități 

nu-și îndeplineau planul de produc
ție, de autoaprovizionare și de livrări 
la fondul central, cind producții pla
nificate a se obține in gospodăriile 
proprii ale cetățenilor au rămas prin 
unele locuri doar pe hirtie. in oare 
era mai „comod", mai „lesnicios" 
pentru unii, preocupați doar de cis- 
tig, să-și crească porcii contractați 
sau necontractați cu cartofi pe care 
noi ii vindem cu 1.40 lei kilogramul, 
cu toate că ne costă 2 lei. N-are nici 
o legătură cu întrebarea dumnea
voastră. dar nu pot să nu vă spun, 
spre exemplu, că numai pentru asi
gurarea necesarului de cartofi — pe 
care îi aducem de la 100 km, cel pu
țin — numai in această toamnă 
„pierdem" 7 milioane. Pentru mine 
era foarte clar, in condițiile in care 
se desfăceau zilnic, peste orice ne
cesar rațional, științific determinat, 
cantități de două și chiar trei ori mai 
mari decit in anii trecuti, iar pe pia
ță există totuși goluri, că deficien
țele trebuiau curmate. Tocmai de

Experiențe și opinii care arată că este posibilă o 
dublare a eficienței transportului de produse din 

grădini la piață

aceea, consider mai mult decit bine
venite — imperios necesare, juste, 
perfect echitabile — măsurile stabi
lite prin Decret al Consiliului de Stat 
menite să asigure aprovizionarea co
respunzătoare, rațională a populației, 
îmbunătățirea activității de comerț. 
Inclusiv sancțiunile, pe deplin me
ritate de toți cei care, din egoism, 
in numele celor mai meschine inte
rese, comit fapte de natură să afec
teze buna aprovizionare a celor 
mulți, demni și cinstiți.

— Desigur aplicarea și respectarea 
întocmai a spiritului și literei decre
tului recent adoptat vor asigura eli
minarea consecințelor negative pe 
care le-au determinat în bunul mers 
al aprovizionării practicile specu
lative si de suprastocare. Dar toc
mai în acest context de maximă exi
gentă și organizatorii comerțului cu 
produse agroalimentare sint datori 
să ia, la rindul lor. toate măsurile 
necesare pentru a se asigura desfă
șurarea aprovizionării la nivelul ce
rințelor. Ce ne puteți spune despre 
preocupările oa și organizarea apro
vizionării, la nivelul verigilor de 
bază, să se facă in spiritul noilor 
exigente ?

— Nu se poate face aprovizionare 
bună fără ca transportul legumelor 
și fructelor de la producători la pia
ță să meargă ca pe roate. Dar cind 
ți-e lumea mai dragă, te trezești cu 
cite un telex ca acesta pe care va 
rog să-l notați : „Către I.L.F. Ber
ceni. Dacă în săptămîna 5—11 oc
tombrie nu trimiteți mijloace de 
transport, graficul de livrare la Capi
tală nu se poate realiza". Or fi 
avind, nu zic ba, și cei care ne trimit 
asemenea telexuri greutățile lor. 
Noi însă ce să facem ? Să transpor
tăm legume cu mașinile existente 
doar în indicațiile Centralei de 
transporturi auto ? Cu atît mai gra
ve devin, fată de marea cerință de 
mijloace de transport, actele de in
disciplină ale șoferilor. De exemplu, 
pleacă șoferul, cu comandă, după to
mate și rădăcinoase pentru piață și 
se întoarce cu „tomate si rădăcinoa

se" pentru... vinificatie. Că se caută. 
Sau pleacă după struguri.- dar nu mai 
ajunge cu ei unde trebuie. Din ace
lași motiv : că se caută. După cite 
știu, erați în biroul directorului co
mercial ieri dimineața, cind a venit 
un asemenea șofer să i se semneze 
actele de decontare.

— De ce nu luați măsurile nece
sare față de acești șoferi nedisci
plinați. abuzivi, incorecți ?

— Pentru că nu putem. Șoferii nu 
depind, in nici un mod. de noi.

— Care ar fi soluția ?
— Simplă. Foarte simplă. în cam

pania de aprovizionare pentru toam- 
nă-iarnă, dirijarea mașinilor să o 
facem noi, direct, in funcție de ne
cesități și priorități, pe care le 
cunoaștem mai bine decit unitățile 
de transport, Și puteți fi siguri că 
in loc de un transport pe zi — dacă 
se face și acela — am realiza cel 
puțin două. Deci am dubla, practic, 
capacitatea de transport cu aceleași 
mașini, cu aceeași benzină, cu a- 

ceiasi șoferi, fără 
nici un om in plus 
în schemă.

— Ce argu
mente aveți ?

— Unul singur : 
cu cele 15 trac- 
torase De care le 
avem pentru 
transport în de
pozit reușim să 

facem si cite două transporturi pe 
zi de la furnizori.

— Dar cui „repartizează" șoferii 
marfa după bunul plac ?

— De multe ori ei o dau și la 
unitățile noastre, la altele decit cele 
la care au repartizarea. Și în re
țeaua noastră există vinzători și șefi 
de unitate care vind cu „bascula", 
nu cu „talgerul". în ce ne privește 
insă, sîntem intransigenți. îi sanc
ționăm pe toți cei care fac aseme
nea lucruri. Vremea nesfîrșitelor 
prelucrări și apeluri la conștiințe... 
imune la orice apeluri și sensibile 
doar la „argumentele" cu care să-și 
umple buzunarele a trecut odată cu 
adoptarea recentelor măsuri legisla
tive care încriminează și sancționea
ză — exemplar, dar pe deplin meri
tat — acele fapte antisociale de na
tură să afecteze bunul mers al a- 
provizionării populației, activitatea 
de comerț.

Iată așadar că, în continuare, or
ganizatorilor comerțului cu legume 
și fructe din Capitală, întreprinderi
lor de transport și furnizorilor le re
vin sarcini mari și importante. Este 
de la sine înțeles că simpla adoptare 
a unor măsuri legislative, oricît de 
binevenite, de oportune, nu rezolvă 
de la sine situațiile care le-au recla
mat. Numai și numai respectarea și 
aplicarea întocmai a literei și spiri
tului reglementărilor recent adopta
te, a celorlalte acte normative refe
ritoare la autoaprovizionare, la ges
tiunea rațională a resurselor alimen
tare de care dispunem, numai prin 
acțiunea conjugată a tuturor factori
lor de care depinde bunul mers al 
comerțului cu produse agroalimen
tare, a organelor de ordine și justi
ție, a cetățenilor inșiși se pot asi
gura desfășurarea normală a apro
vizionării populației, îmbunătățirea 
activității comerciale.

Florin CIOBANESCU

COMUNELE DE LÎNGĂ ORAȘE 

BAZE SIGURE DE APROVIZIONARE A ORAȘELOR!

Grădinarii din Grădinari nu și-au uitat tradiția
în comuna Golăiești, așezare afla

tă aproape de Iași, in șesul Jijiei și 
Prutului, există o veche tradiție pri
vind grădinăritul. Toate gospodăriile 
își procură necesarul propriu de le
gume, iar mai mult de jumătate din 
familii contribuie în mod direct la 
aprovizionarea Iașiului. Dealtfel, unul 
din cele 6 sate componente se și nu
mește Grădinari, iar mulți oameni 
se numesc Grădinara sau Cărăușu 
(adică cel care transportă produse 
Ia oraș). în piața halei din Iași, 
unde de'-regulă cei din Grădinari iși 
vind gogoșarii, mari și frumoși cum 
nu există prin alte părți, populația 
ieșeană a început să-i cunoască pe 
nume și cumpără de la ei cu multă 
plăcere. Un mare număr dintre cele 
350 de familii din satul de centru — 
Golăiești — sînt mai ales cultiva
tori de verdețuri. Anual, numai din 
acest sat se contractează pentru fon
dul de stat peste 100 de tone de 
ceapă și pătrunjel verde, salată și 
ridichi. Contracte pentru legume sint 
încheiate și cu cooperativa agricolă 
de producție din Golăiești, care are 
și 5 hectare de solarii.

Totuși, a existat o oarecare redu
cere a legumiculturii in timpul din 
urmă. Sînt săteni care par să cam 
fi uitat de această tradițională ocu

Ieri, intr-o piață bucureșteană
Foto : E. Dichiseanu 

pație. Unii nu-și cultivă corespunză
tor lotul in folosință de lingă casă ; 
alții nu cunosc avantajele solariilor 
de curte pentru cultivarea trufanda
lelor. în spiritul Legii autoaprovi- 
zionării, cred că trebuie să fie în
demnați mai mulți locuitori șă re
vină la practicarea acestei îndelet
niciri frumoase, necesare și... bănoa
se. Exemplul celor harnici e limpede 
și convingător.

Pentru aceasta însă trebuie rezol
vate și unele probleme. Spre exem
plu, cooperativa agricolă i-ar putea 
ajuta pe membrii ei cu polietilenă 
veche pentru solarii. La solariile 
C.A.P. — solarii mai mari — chiar 
foliile ce nu mai sînt bune trebuie 
predate la un depozit de deșeuri din 
Iași, in timp ce ar putea fi folosite 
mult mai bine, in continuare, la so
larii mici. Legumicultorii ar putea 
să fie sprijiniți mai mult și în com
baterea dăunătorilor. Un mare ciștig 
de timp, și pentru producători și 
pentru cooperativa agricolă, s-ar ob
ține dacă unitățile de achiziție ar 
prelua mai prompt, mai masiv și in 
condiții mai sigure produsele, scu- 
tindu-i pe grădinari de multe dru
muri la oraș. Pe scurt, ar fi necesa
re mai multe contracte ferme cu 
unitățile de stat.

DIN SCRISORILE CETĂȚENILOR
„Reglementări in spiritul cinstei și echității, 

al moralei noastre sănătoase11
Am luat cunoștință 

cu deosebită satisfac
ție de conținutul De
cretului Consiliului de 
Stat privind măsuri 
pentru prevenirea și 
combaterea unor fapte 
care afectează buna 
aprovizionare a popu
lației. în ultima pe
rioadă <Je timp, obser
vam cum, chiar și in 
orașul nostru. cu 
populație restrinsâ, in 
care aprovizionarea 
decurgea . normal, ve
neau numeroși indi
vizi din alte județe 
care, profitînd de 
„concursul binevoitor'1

„In primul rînd noi, cetățenii, trebuie să 
veghem la respectarea Decretului"

Decretul de comba
tere a tendințelor de 
speculă și supraapro- 
vizionare este bine
venit. Dar asta nu în
seamnă că acum tre
buie să stăm liniștiți, 
zicîndu-ne că decre
tul se aplică de la sine, 
să lăsăm doar orga
nele de stat să urmă
rească respectarea lui. 
în primul rînd noi, ce
tățenii, avem datoria 
să sprijinim respecta
rea prevederilor nou
lui act legislativ, in
tervenind și cerind să

al unor lucrători in
corecți din rețeaua co
mercială, cumpărau 
cantități cu totul exa
gerate de anumite 
produse alimentare — 
piine, făină, carne, za
hăr etc. După ce își 
umpleau portbagajele, 
se reîntorceau in ju
dețul vecin. Ce făceau 
cu o cantitate atit de 
mare de produse, este 
ușor de înțeles. De 
aceea, ca și ceilalți ce
tățeni ai orașului Ha
țeg, am primit cu sa
tisfacție prevederile 
art. 3 al acestui decret

se respecte legea ori 
de cite ori constatăm 
vinzători incorecți sau 
cumpărători incorecți ; 
iar atunci cind fapte
le n-au putut fi pre
venite, să sesizăm or
ganele de resort, să 
folosim fără reținere 
..Jurnalul cumpărăto
rului". „Tribuna de
mocrației". . audiențele 
la consiliul popular. 
Cu alte cuvinte, opi
nia publică este da
toare să albă un rol 
activ. pentru că, de 
fapt, scopul prevederi

I
I
I
I
I

I
De asemenea, activitatea de prelua

re a legumelor de către I.L.F. și coo
perația de consum se face la cen
trul de comună, nu și in satele a- 
parținătoare, ceea ce nu e bine. Este 
adevărat că aceasta presupune să 
avem drumuri mal bune, dar asta 
depinde mult de noi. putem să. le 
modernizăm cum vrem. Dealtfel, am 
început să pietraim, prin contribuție 
in bani și in muncă, dramul pinâ in 
satul Grădinari. Vom face in așa tel 
incit să poată intra și in aceste sate 
mijloacele de transport după marfa 
contractată. Comitetul comunal de 
partid, consiliul popular și C.A.P. 
din Golăiești și-au propus să spo
rească aportul locuitorilor comunei 
atit la autoaprovizionarea localității, 
cit și la mai buna aprovizionare a 
oamenilor muncii de la orașe, in 
primul rind a Iașiului. Altfel spus, 
sîntem hotăriți să ne păstrăm renu- 
mele și — de ce să n-o spunem — 
această sursă de bunăstare care este 
practicarea legumiculturii și pe te
renurile C.A.P., și în gospodăriile 
populației.

Ing. Virgil REVE1 
președintele C.A.P. Golăiești, 
județul lași
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care reglementează ca 
unele produse alimen
tare de bază să se 
vîndă de; către unită
țile comerciale numai 
cetățenilor care au do
miciliul in acea loca
litate ori sînt încadrați 
aici in muncă.

Îmi exprim-satisfacția 
față de aceste regle
mentări adoptate in 
spiritul cinstei, echită
ții, al moralei noastre 
sănătoase.

Nicu SBUCHEA 
Hațeg, bloc P 30, 
ap. 17

I
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lor decretului este in 
folosul nostru, al tu
turor.

Și încă un aspect : 
Așa cum țăranii coope
ratori fac să rodească 
ogoarele, cum pină și 
sătenii din cătunele de 
munte produc ceva, 
toți locuitorii din așe
zările agricole trebuie 
să se ocupe de culti
varea pămintului, de 
creșterea producției a- 
grioole.
Hie I. OSTACE 
muncitor, I.M. Roman

I
I

I
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Il cheamă Doru Manda. de fel 
din Craiova. Profesia : medic. A 
fost repartizat la Spitalul muni
cipal din Bîrlad. Din cele 19 luni 
de zile cit ar fi trebuit să se afle 
la post — ca medic stagiar — 
Doru Manda n-a fost prezent nici 
jumătate din timp. Mai exact, 
din 570 de zile, el a lipsit — n-o 
să vă vină să credeți — 312 zile !

Pe unde umblă ? Din ce trăieș
te ? Și, mai ales, cum trăiește ? 
Bani de buzunar se pare că-i 
asigură „tăticu", care e barman la 
un local. Dar cine-i dă dreptul 
să nu se achite de obligațiile pe 
care le are ? Medic fiind, știe 
mai bine ca oricine că o astfel 
de boală are leac sigur. Și sin
gur își poate prescrie tratamen
tul adecvat.

I
I
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Cind a trecut 
mărfarul... I

Soții Teodor și Lucretia Secuia- 
nu aveau in grijă taurinele de 
reproducție ale I.A.S. Codlea. 
Deunăzi, luindu-se cu alte tre
buri, au lăsat animalele in sea
ma celor doi copii ai lor. Nea- 
tenți, cei doi minori au lăsat vi
tele să traverseze linia ferată, 
fără să se uite dacă vine sau nu 
vreun tren. Și tocmai atunci și-a 
făcut apariția mărfarul 21 754, 
intrind in plin in cireada de ani
male tinere. Nu mai puțin de 15 
juninci. dintre care unele ges- 
tante. n-au mai putut, fi salvate. 
Pagubă mare, de zeci de mii de 
lei.

I
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L-a apucat frigul
De meserie frigotehnist, Ioan 

Lucăcel. lucra la întreprinderea 
de industrializare a cărnii din 
Baia Mare. In această calitate, 
prin natura muncii, avea acces 
nestingherit la spațiile frigorifice 
ale întreprinderii, de unde a sus
tras, în repetate rinduri, produse 
alimentare. O parte pentru con
sumul propriu, altă parte pentru 
a le comercializa la preț de spe
culă. Acum nu mai are acces de
cit la... întrebările anchetatorilor. 
Și după fiecare întrebare, 
frigotehnist il trec... căldurile.

pe

Cu basculanta 
la o bere

Pe

I
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Zi frumoasă de octombrie. 
Vasile Ungureanu, șofer la între
prinderea de transporturi locale 
Vaslui, l-a cuprins setea. „Ah, ce 
bună ar fi acum o bere" — și-a 
zis el și a mai. zis și la vreo cîți- 
va colegi „de-alde pierde-timp". 
Au suit cu toții in autobasculan
ta. de 7 tone (31-VS-1240) și au 
plecat din zona industrială spre 
zona de agrement din pădurea 
Brodoc. Cu mașina statului, pe 
banii statului, pe timpul cind ar 
fi trebuit să lucreze in folosul 
statului și, bineînțeles, al lor. 
Surprinși tocmai cind dădeau no
roc (numai noroc n-au avut), au 
înghițit in sec.

„Osia" neunsă

I
I
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Aflind că a fost declarat inapt 
la examenul de testare psiholo
gică. înaintea începerii cursuri
lor la școala de conducători auto 
amatori din Craiova, Dumitru 
Marcu din comuna Amărăștii de 
Sus, județul Dolj, s-a gindit că 
la cel de-al doilea test e bine să 
„ungă osia" — cum zicea el. Cum 
a zis, așa a făcut — și n-a făcut 
bine, tncercind să ofere bani 
psihologilor Delia Ivan si Florian 
Vlăescu. aceștia l-au dat pe 
mina miliției* *

I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"

I
I



SC I NT El A — sîmbătă 17 octombrie 1981 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, domnule președinte, cele mai sincere mulțumiri pentru 
mesajul dumneavoastră și amabilele urări exprimate 'pentru Însănătoșirea 
mea.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

În județele Buzău, Galați, Sibiu și Suceava s-a încheiat
însămințarea culturilor

Oamenii muncii din agricultura ju
dețelor Buzău. Galați, Sibiu si Su
ceava. prin utilizarea tuturor forțelor 
de care dispun, au încheiat, vineri, 
insămințarea culturilor cerealiere de 
toamnă pe întreaga suprafață plani
ficată. în condiții calitative superi
oare.

In telegramele trimise cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, agricultorii de pe 
ogoarele celor patru județe rapor
tează că in această campanie au ac
ționat pentru amplasarea cit mai 
judicioasă a culturilor, pregătirea 
unui pat germinativ bun. incorpo
rarea in sol a unor semințe cu cali
tăți biologice superioare, asigurarea 
densității, în scopul obținerii de pe 
toate terenurile cultivate • a produc
țiilor prevăzute pentru anul viitor.

în perioada actuală. în spiritul 
prețioaselor indicații, al mobilizatoa
relor îndemnuri pe care le-a dat 
secretarul general al partidului, in 
toate unitățile agricole din aceste 
zone se acționează fără răgaz la 
stringerea in cel mai scurt timp si 
fără pierderi a recoltei de porumb.

Vizita delegației Comitetului Național al Conferinței 
consultative politice populare din R. P. Chineză

O delegație a Comitetului Națio
nal al Conferinței consultative poli
tice populare din Republica Popu
lară Chineză ne vizitează țara la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Delegația este condusă de aca
demicianul Zhou Peiyuan, vicepre
ședinte al Comitetului National al 
C.C.P.P.

In cursul zilei de vineri, delegația 
chineză a fost primită la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, unde a avut convorbiri cu prof. 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
C.N.S.T. La discuții au participat 
prof. Șerban Țițeica. vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, și Valeriu Ceoceonică. vice
președinte al C.N.S.T.

Șeful delegației chineze, Zhou 
Peiyuan, a rugat să se transmită 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, din partea tovarășului acade
mician Fang Yi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, vicepremier al Con

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, în divizia A
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu meciurile etapei 
a 10-a, ce se vor desfășura, cu înce
pere de la ora 15, după următorul 
program : Dinamo — Chimia Rm. 
Vilcea (stadion „Dinamo") ; Progre
sul Vulcan — A.S.A. Tg. Mureș (sta
dion „Progresul") ; F.C.M. Brașov — 
Corvinul Hunedoara ; S. C. Bacău — 
Sportul studențesc ; Universitatea

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul mondial de fotbal 

pentru echipe de juniori programea
ză astăzi la Adelaida (Australia) me
ciul pentru locurile 3—4, în care se 
vor intilni selecționatele României și 
Angliei. Partida va fi condusă de ar
bitrul danez Lund.

Finala campionatului, pe care și-o 
vor disputa echipele R.F. Germania 
și Qatarului, se va desfășura dumi
nică pe „Cricket Ground" din Syd
ney și va fi arbitrată de brazilianul 
Coelho.
• Vineri in bazinul acoperit al 

orașului Cluj-Napoca au inceput în
trecerile unei grupe preliminarii din 
cadrul competiției de polo pe apă 
pentru ..Cupa cupelor". Iată rezul
tatele înregistrate : Crișul — Rote 
Erde Hamm (R.F. Germania) 14—5 
(2—1. 4—2, 3—0, 5—2) ; Pro Recco 
(Italia) — C.N. Montjuich (Spania) 
13—13 (3—2, 1—3, 3—4, 6—4).

Astăzi, de la ora 16,15. au loc parti
dele : Rote Erde — C.N. Montjuich 
și Crișul — Pro Reoco. Competiția se 
incheie duminică la ora 10,15, cind 
se vor disputa intilnirile : Pro 
Recco — Rote Erde și Crișul — C.N. 
Montjuich. Primele două clasate se 
vor califica pentru grupele semifi
nale.

• în clasamentul final al Turneu
lui internațional feminin de șah de 
la Varna, pe primele două locuri 
s-au situat maestrele Voiska (Bul
garia) și Polgar (Ungaria), cu cite 
8 puncte, din 11 posibile, urmate de 
românca Elisabeta Polihroniade, cu 
7 puncte, și Tatiana Lemaciko — 
(Bulgaria) — 6.5 puncte.

cerealiere de toamnă
struguri, legume și furaje, pentru de
pozitarea in cele mai bune condiții a 
producției realizate, pentru livrarea 
ritmică la fondul de stat a produse
lor contractate — se arată in tele
grame. Totodată, se desfășoară o sus
ținută activitate în vederea încheierii 
grabnice a semănatului și plantării 
legumelor, executării arăturilor de 
toamnă, precum și a pregătirii încă 
de pe acum a suprafețelor ce urmea
ză a fi cultivate cu cartofi, legume și 
sfeclă de zahăr, asigurind și la 
aceste culturi condițiile optime pen
tru obținerea unor producții cit mai 
mari.

Este exprimat, totodată, angaja
mentul țăranilor cooperatori, me
canizatorilor. specialiștilor, tuturor 
celor ce-și desfășoară activitatea pe 
ogoarele județelor Buzău, Galați. Si
biu și Suceava de a face totul pentru 
traducerea în fapt a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R.. aducin- 
du-și astfel o contribuție tot mai 
însemnată la creșterea belșugului și 
bunăstării întregului nostru popor, la 
ridicarea necontenită a patriei noas
tre socialiste pe culmi de progres și 
civilizație.

(Agerpres)

siliului de Stat, președintele Comite
tului de Stat pentru Știință și Tehno
logie din R. P. Chineză, un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și noi succese in 
activitatea de inaltă răspundere pe 
care o desfășoară.

Tovarășul Ion Ursu a rugat să se 
transmită tovarășului Fang Yi; din 
partea tovarășei Elena Ceaușescu, 
mulțumiri pentru mesajul adresat, 
urări de sănătate, de noi succese în 
activitatea sa și a oamenilor de știin
ță chinezi.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire la 
activitatea Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și. respectiv, 
a Comitetului de Stat pentru Știință 
și Tehnologie din R. P. Chineză, 
evidențiindu-se, totodată, perspecti
vele de dezvoltare, pe multiple pla
nuri, a colaborării româno-chineze în 
domeniul științei și tehnicii.

în aceeași zi, delegația chineză a 
făcut o vizită la Centrul național de 
fizică de la Măgurele-București, unde 
oamenii de știință chinezi Zhou 
Peiyuan și Ma Dayou au prezentat 
comunicări, care au fost urmărite cu 
deosebit interes de asistență.

(Agerpres)

Craiova — F. C. Olt ; U. T. Arad — 
Jiul Petroșani : Politehnica Timișoa
ra — Steaua ; F. C. Constanța — U- 
niversitatea Cluj-Napoca ; C. S. Tîr- 
goviște — F. C. Argeș Pitești.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, pe programul I, 
aspecte de la toate meciurile etapei, 
cu începere de la ora 14,45.

(Italia) dintre marii maeștri A. Kar
pov și V. Korcinoi s-a întrerupt la 
mutarea a 41-a, cu avantaj pozițio
nal pentru șalanger, care a jucat cu 
piesele negre. Scorul este favora
bil campionului mondial A. Karpov 
cu 3—0.

• Rezultate înregistrate in compe
tițiile europene intercluburi de bas
chet : „Cupa campionilor europeni"
— masculin : Ț.S.K.A. Moscova —
Panathinaikos Atena 83—80, Macabi 
Tel Aviv — Steaua București 102— 
83 (55—47), Sunderland — Sunair
Ostende (Belgia) 89—88, M.I.M. Edin- 
bourgh — Honved Budapesta 76—72, 
Villeurbane — B. C. Barcelona 98— 
105, Torpan Pojat- (Finlanda) — Sa
turn Koln 104—95 ; Partizan Belgrad
— Eczacibasi Istanbul 94—79 ; femi
nin : C.I.F. Lisabona — Southgate 
(Anglia) 52—70. în turul următor, 
echipa Southgate va ■ intilni formația 
Universitatea Cluj-Napoca.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 16 OCTOMBRIE 1981

Extragerea I : 27 63 19 60 49 28 61 
14 48.

Extragerea a II-a : 89 8 74 25 30 
59 90 52 2.

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 
1 281 249 lei. din care 500 000 lei re
port la categoria 1.

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdeț, a transmis o telegra
mă primului ministru al Regatului 
Norvegiei, Kaare Willoch, cu prile
jul numirii sale in această funcție, 
prin care ii adresează calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și succes in inalta sa mi
siune. în telegramă se exprimă con
vingerea că relațiile prietenești ro- 
mâno-norvegiene vor cunoaște in 
continuare o dezvoltare pe multiple 
planuri, in folosul popoarelor român 
și norvegian, spre binele păcii și co
laborării in Europa și in lume.

Cronica zilei
Vineri dimineața, tovarășul Gheor- 

ghe Petrescu, ministrul industriei de 
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică. a avut o întrevedere cu 
Amoakon Edjampan Thiemele, mi
nistrul comerțului din Republica 
Coasta de Fildeș, care a făcut o vi
zită in țara noastră.

Cu acest prilej, cei doi miniștri 
au examinat stadiul actual și posi
bilitățile de extindere a cooperării 
româno-ivoriene in domeniul elec
tronicii, electrotehnicii, echipamente
lor industriale, mașinilor si utilaje
lor, îndeosebi al celor destinate pre
lucrării lemnului și industriei textile. 
Totodată, au fost stabilite măsuri 
concrete pentru dezvoltarea colabo
rării tehnice dintre cele două țări 
pe multiple planuri.

(Agerpres)

Cura balneară 
în sezonul rece 
la Eforie Nord 

și Mangalia

Cele două stațiuni de pe lito
ralul românesc al Mării Negre, 
vestite pentru tratarea afecțiu
nilor aparatului locomotor, ale 
sistemului nervos periferic și 
altele, continuă să primească 
zeci și sute de oameni ai muncii 
din țara noastră, precum si tu
riști străini, veniți aici pentru 
refacerea sau menținerea sănă
tății.

Argumentele care fac, din 
aceste'’Stațiuni locuri din ce-in 
-ce mai solicitate și in sezonul 
rece sint multiple :
• factorii naturali de. cură au 

aceleași efecte terapeutice pe 
întreg cuprinsul anului :

• instalații și proceduri mo
derne, precum și un personal 
medical cu inaltă specializare ;

• bazine de inot acoperite, in 
care baia se face in apă de 
mare încălzită :
• deplasarea de la locul de 

cazare spre baza de tratament 
se face direct, prin culoare aco
perite ;

® condiții excelente de cazare 
și masă in hoteluri de prim 
rang :

® importante reduceri de ta
rife ;

• numeroase mijloace de 
agrement.

Biletele pentru cură balneară 
sau odihnă, precum și informa
ții suplimentare se pot obține 
din timp de la agențiile și filia
lele de turism din întreaga tară, 
precum și direct, de la I.H.R. 
Eforie Nord sau Mangalia.

Invitație 
la Sîngeorz-Băi

Cunoscuta stațiune balneocli
materică Singeorz-Băi de pe Va
lea Someșului oferă o gamă lar
gă de posibilități pentru reface
rea. sănătății. Apele minerale și 
nămolul terapeutic cu o deose
bită valoare curativă, un adevă
rat dar al naturii, baza moder
nă de tratament, personalul me
dical specializat, precum și pro
cedeele moderne de tratament 
au creat o faimă binemeritată 
acestei stațiuni.

Așezată intr-un decor pitoresc, 
la poalele Munților Rodnei, be
neficiind de un climat de cru
țare. SÎNGEORZ-BAI, care dis
pune și de multiple mijloace de 
agrementare, oferă celor sosiți 
aici minunate, condiții și pentru 
odihnă sau vacanțe, in condițiile 
confortului dorit.

Biletele și informații supli
mentare se pot obține la agen
țiile și filialele oficiilor județe
ne de turism, precum și la co
mitetele sindicatelor din între
prinderi și instltuțlt.

Comunicat privind ședința Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

In standurile românești, 
o bogată ofertă de mașini-unelte

încă din prima zi după inaugura
rea T.I.B. ’81, exponatele din standu
rile întreprinderii românești de co
merț exterior „Mașini export-im
port" se bucură de interesul vizita
torilor. al specialiștilor și oamenilor 
de afaceri de peste hotare. Aici sint 
expuse o gamă diversă de mașini- 
unelte, produse care dețin o pondere 
însemnată in exporturile industriei 
noastre constructoare de mașini. Fi
resc. cu mare atenție sint studiate 
noutățile prezentate de Întreprinde
rile din cadrul Centralei industriale 
de mașini-unelte.

— Aproape 90 la sută dintre ex
ponatele noastre sint expuse pentru 
prima dată în cadrul T.I.B. — ne spu
ne ing. Dan Grigoriu din cadrul cen
tralei. între ele se remarcă centrele 
de prelucrare realizate de întreprin
derile constructoare de mașini-unel
te din București. Bacău și Roman. 
De subliniat că efortul de innoire a 
producției se orientează în actualul 
cincinal cu precădere în direcția fa
bricării de centre de prelucrare, care 
realizează o gamă largă de operații 
complexe, de mare precizie, asigu
rind o productivitate a muncii supe
rioară. De pildă, centrul de prelucra
re pentru alezat si frezat C.P.A.F.- 
132 este dotat cu o magazie cu 55 de 
scule ; cu el se pot prelucra piese de

Opinii ale unor participant 
de peste hotare

Vladimir Zavodnov, directorul pa
vilionului U.R.S.S. : „Sint bine cu
noscute tradiționalele relații de prie
tenie rodnică dintre Uniunea Sovie
tică și România, întărite și de re
centa intilnire din Crimeea dintre 
tovarășii Leonid Ilici Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu, care au acordat 
o atenție deosebită celor mai impor
tante direcții ale colaborării sovieto- 
române. In cadrul acestei colaborări, 
un loc deosebit revine schimburilor 
economice și tehnico-științifice. Fap
tul că am fost onorați la deschide
rea T.I.B. ’81 de vizita in pavilionul 
sovietic a președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilus
trează semnificativ importanța aces
tei manifestări economice internațio
nale, la care U.R.S.S. a fost prezen
tă de la ediția inaugurală. în acest 
an, volumul schimburilor comerciale 
va însuma peste trei miliarde ruble, 
iar in actualul cincinal, conform în
țelegerilor stabilite, aceste schimburi 
vor depăși de aproape două ori rea
lizările perioadei anterioare de cinci 
ani. Iată de ce prezența expozanți
lor sovietici la tirg va contribui, 
sintem siguri, la găsirea a noi mo
dalități concrete de amplificare și 
diversificare a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice. 
Cele 19 organizații unionale de co
merț exterior, standurile Academiei 
de științe a U.R.S.S. și ale ministere
lor industriilor alimentară și locală 
prezintă circa l 800 de produse, intre 
care numeroase noutăți care, sperăm, 
vor stirni interesul vizitatorilor și 
specialiștilor români. Discuțiile pe 
care le vom purta in aceste zile cu 
reprezentanții întreprinderilor și mi
nisterelor economice din tara-eazdă. 
tranzacțiile ce se vor încheia cu a- 
cest prilej vor contribui la întărirea 
prieteniei dintre popoarele noastre, 
ceea ce corespunde intereselor fun
damentale ale Uniunii Sovietice și 
României".

Michael Wiedemann, directorul 
pavilionului R F. Germania : „Peste 
50 de firme din R.F.Germania sint 
prezente la actuala ediție a T.I.B..

Mașini-unelte fabricate de întreprinderi românești, prezentate la T.I.B. ’81
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9,00 Teleșcoală
9,40 Film artistic (reluare). „Blestemul 

pămîntului — blestemul iubirii44
11,25 Literatura română. Tudor Mușa- 

tescu
12,00 Vocația patriotică a muzicii româ

nești (II)
13,00 Mozaic culturâl-artistic-sportiv. 

„Toamna se numără... munca" — 
reportaj. De la o melodie la alta. 
Din „Cartea naturii* 4. Surpriza 
emisiunii. Cintece spaniole. Film 
artistic în serial : „Probleme fa
miliale44. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor sovietice. 
Septembrie... octombrie... noiem
brie — poezie de toamnă. Recital 
Julio Iglesias. Invitat Charles 
Aznavour. Gala desenului animat. 
Top muzical 1981 (partea I). 
Sport. Marele premiu de steeple
chase de la Pardubice. La ora 16,00 

• Partida a 6-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah de la Merano

pină la 16 tone și este destinat li
niilor tehnologice care uzinează 
piese de serie mare și mijlocie. Dis- 
punmd de comenzi numerice, cen
trele de prelucrare asigură o pro
ductivitate a rpuncii de 4—5 ori mai 
mare decît mașinile-unelte clasice și 
o precizie foarte ridicată.

între noutățile prezentate pe pla
toul central al pavilionului A de 
constructorii de mașini-unelte se re
marcă, de asemenea, cele 3 strun
guri cu comandă numerică realizate 
.de întreprinderea specializată din 
Arad și strungul carusel cu coman
dă numerică și magazie de scule 
fabricat in premieră la întreprinde
rea mecanică Roman. In standurile 
constructorilor de mașini-unelte, nu 
numai majoritatea exponatelor poar
tă emblema „produs nou", dar tre
buie remarcată și prezenia. pentru 
prima dată la această prestigioasă 
manifestare internațională găzduită 
de Capitală, a realizărilor unor ti
nere colective din această ramură. 
Astl'el, întreprinderea de mașini- 
unelte din Tg. Jiu prezintă două 
prese de 250 tf și 150 tf cu dublă 
acțiune, care sint incluse in oferta 
de export, iar întreprinderea de ma
șini-unelte din Baia Mare expune o 
mașină de broșat cu performanțe 
deosebite in exploatare.

continuind să ne numărăm printre 
participantii constanți la manifestă
rile economice internaționale orga
nizate de România. Deși în momen
tul de față economia mondială trece 
printr-o perioadă de recesiune, 
schimburile comerciale dintre țările 
noastre se mențin Ia un nivel ridicat 
si sperăm ca prin acțiuni comune 
să rezolvăm impreunâ cu partenerii 
români problemele de care depinde 
adincirea și diversificarea colaboră
rii economice. Ponderea mare a pro
duselor industriei constructoare de 
mașini in cadrul expoziției noastre 
va permite extinderea relațiilor de 
cooperare in producție intre între
prinderile vest-germane și românești, 
țmind cont și de progresele rapide 
făcute de industria României. Parti
ciparea noastră la T.I.B. ’81 este au
reolată de apropiata vizită in Româ
nia, la invitația domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, a președintelui 
R. F. Germania, domnul Karl Cars
tens, ceea ce demonstrează. încă o 
dată, voința de pace și colaborare a 
țărilor noastre".

Adnam Tabibh, directorul pavilio
nului Republicii Arabe Siriene : .„Re
lațiile dintre România și Siria sint 
foarte bune, iar intilnirile dintre 
președinții țărilor noastre, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
contribuie la amplificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare. în țara 
noastră România este bine cunoscută. 
Numeroase obiective economice in 
domeniile chimiei, materialelor de 
construcții, amenajărilor hidroener
getice sau agriculturii sint realizate 
în Siria cu sprijinul muncitorilor și 
specialiștilor români. Iată de ce pre
zența' Siriei cti un pavilion propriu 
la T.I.B. '81 este de natură să deschi
dă noi perspective întăririi colabo
rării și prieteniei dintre popoarele 
noastre. Sint plăcut impresionat de 
eforturile organizatorilor de a asigu
ra condiții dintre cele mai bune des
fășurării unei activități rodnice in 
timpul tirgului".

Dan CONSTANTIN

— Fotbal : F.C. Constanta — Uni
versitatea Cluj-Napoca (repriza a 
II-a). Transmisiune directă de la 
Constanța

18.15 India —- istorie și prezent. Docu
mentar.

18.35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,25 Patriotismul — mesaj și angajare 

a culturii române (III)
19.55 Teleenciclopedia
20.35 Film serial : „Crahul44. Producție a 

studiourilor americane. Premieră 
pe țară. Episodul 1

21.35 Cu mască... fără mască. Spectacol 
de varietăți cu public

22.55 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.25 Clubul tineretului (reluare)
20.15 Documentar artistic : Fiesta

mexicană
20.35 Maeștrii artei interpretative
21.30 Orizont tehnico-științific (reluare)
22.25 Muzică populară
22,55 Telejurnal

între 13 și 15 octombrie 1981 a avut 
loc la Moscova ședința a 101-a a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul Execu
tiv. Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, vi
ceprim-ministru al guvernului.

în spiritul înțelegerilor realizate de 
conducătorii partidelor frățești la in- 
tilnirile din Crimeea, din anul 1981, 
și al hotărîrilor ședinței a XXXV-a a 
sesiunii C.A.E.R., Comitetul Executiv 
a stabilit o serie de măsuri practice 
pentru adincirea colaborării in sfera 
producției materiale. S-a prevăzut să 
se intensifice colaborarea privind re
alizarea in comun a unor sisteme im
portante de mașini și utilaje moder
ne, astfel incit să se asigure asimi
larea in producție a acestora și li-, 
vrările reciproce încă din primii ani 
ai cincinalului următor. în scopul 
stabilirii căilor de colaborare viitoare 
pentru soluționarea pe termen lung a 
problemei combustibililor și materii
lor prime, vor fi realizate in comun 
prognoze generale privind dezvolta
rea ramurilor de materii prime și e- 
nergetice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a audiat ra
poartele privind activitatea comisii
lor permanente C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniile construcțiilor 
de mașini și agriculturii.

S-a relevat că extinderea colabo
rării in domeniul construcțiilor de 
mașini a contribuit la asigurarea mai 
deplină a necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. de mașini și utilaje. în 
majoritatea țărilor membre, construc
țiile de mașini au devenit una din 
ramurile de bază ale economiilor lor 
naționale. în prezent, peste două 
treimi din necesarul de import la 
aceste produse este acoperit pe sea
ma livrărilor reciproce, iar o treime 
din volumul acestor livrări il repre
zintă produsele specializate. Pornind 
de la obiectivele prevăzute in hotă- 
rîrile congreselor partidelor comu
niste și muncitorești frățești din ță
rile membre ale C.A.E.R. privitoare 
la ridicarea nivelului calitativ al 
construcțiilor de mașini. Comitetul 
Executiv a recomandat țărilor să-și 
concentreze eforturile în perioada 
1981—1985 spre crearea și asimilarea 
de tehnologii înaintate, reducerea 
consumului de materiale și energie, 
creșterea calității și competitivității 
produselor specializate, dezvoltarea 
largă a cooperării pe bază de suban- 
samble și piese, a conlucrării direc
te între organizațiile participante la 
cooperare.

Comitetul Executiv a relevat rolul 
pozitiv al colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. in dezvoltarea produc
ției agricole. în ultimii ani, in țările 
membre ale C.A.E.R. s-au Înfăptuit 
consecvent măsuri pentru creșterea 
producției agricole, reutilarea teh
nică a acesteia, chimizarea și amelio
rarea terenurilor și pentru folosirea 
mai largă a rezultatelor colaborării

încheierea lucrărilor Seminarului internațional 
„Drept—familie—dezvoltare44

Vineri la amiază s-au încheiat lu
crările Seminarului internațional 
„Drept—familie—dezvoltare", organi
zat de Uniunea Internațională a Or
ganismelor Familiale — regiunea eu
ropeană. Comisia Națională de De
mografie a Republicii Socialiste
România în colaborare cu Centrul 
Demografic O.N.U, — România
(CEDOR).

în cadrul ședințelor plenare au
fost dezbătute, pe baza a numeroase
comunicări, aspecte privind modifi
cările survenite in structura familiei 
moderne datorită influentei factori
lor noi apăruți in dezvoltarea socie
tății contemporane, precum și trans
formările intervenite in dreptul fa
miliei. Comisia I a seminarului, găz
duită de Asociația juriștilor, s-a 
axat pe analiza problematicii dreptu
lui familiei din diferite țări ale con

BACĂU : Se extinde și se modernizează 
rețeaua comercială

Rețeaua de desfacere a mărfuri
lor industriale din municipiul 
Bacău a crescut in ultima vreme 
in mod simțitor. Atit in centrul 
orașului, cit și in noile cartiere de 
locuințe — Republicii. Mioriței. 
Carpați. Cornișa Bistriței etc. — au 
fost date in folosință magazine mo
derne pentru desfacerea confecți
ilor și țesăturilor, a .mobilei, încăl
țămintei. produselor metalo-chimice, 
a articolelor de menaj. Reprezen
tativ este complexul „Romarta" din 
centrul orașului. El dispune de ma
gazine specializate cu tot felul de 
mărfuri pentru femei și bărbați, 
incepind cu îmbrăcăminte. încălță
minte și terminind cu raioane de 
bijuterii. Un alt complex mare, care 
cuprinde peste 30 de magazine cu 
intreaga gamă de produse indus

vremea
Timpul probabil pentru 18. 19 și 20 

octombrie. In țară : Vremea va fi rela
tiv caldă, cu cerul variabil. Innorările 
mai accentuate se voi’ semnala în 
nordul și estul țării, unde vor cădea 
ploi locale. In rest, ploile vor fi izolate. 

economice si tehnico-știihțifice in a- 
cest domeniu. Succese importante a 
înregistrat colaborarea in domeniul 
selecției semințelor, animalelor de 
rasă si in domeniul veterinar, al me
canizării și chimizării, precum și în 
economia forestieră. în ultimii 10 
am, in țările membre ale C.A.E.R. 
schimbul reciproc de semințe a con
tribuit la introducerea a peste 350 
de soiuri de hibrizi de diferite cul
turi agricole.

A fost relevată necesitatea de a 
lărgi colaborarea în realizarea și in
troducerea de tehnologii moderne 
pentru zootehnie si cultura plantelor, 
reducerea pierderilor in toate stadii
le producției agricole, asigurarea mai 
deplină a necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu proteine furajere, in
tensificarea schimbului reciproc de 
experiență in organizarea producției 
agricole.

Comitetul Executiv a examinat re
zultatele funcționării in paralel a 
sistemelor energetice interconectate 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. cu 
sistemul energetic al U.R.S.S. Inter
conectarea acestor sisteme energetice 
a permis să se obțină rezultate im
portante prin folosirea mai rațională 
a puterii centralelor electrice în func
țiune. în scopul aprovizionării mai 
sigure cu energie electrică, s-au pre
văzut crearea unor puteri de rezervă 
in sistemele energetice naționale, ac
celerarea construirii liniilor de inter
conexiune pentru transportul ener
giei electrice, asigurarea funcționării 
stabile a sistemelor energetice inter
conectate.

Examinînd problema asigurării vo
lumelor crescinde de transporturi în
tre țările membre ale C.A.E.R.. Co
mitetul Executiv a recomandat să se 
adopte măsuri pentru utilizarea mai 
bună a tuturor tipurilor de transport.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost discutat stadiul colaborării în 
realizarea, lucrărilor de prospecțiuni 
geologice pe teritoriile R.S.V. și 
R.P.M. S-a relevat că expediția geo
logică internațională a țărilor inte
resate membre ale C.A.E.R. în R.P.M. 
a pus în evidență, in cincinalul pre
cedent, noi zăcăminte de substanțe 
minerale utile. Au fost adoptate mă
suri îndreptate spre realizarea pro
gramului expediției și intensificarea 
lucrărilor de prospecțiuni geologice 
pe teritoriul R.S.V.

Relevind rezultatele pozitive ale co
laborării in domeniul ocrotirii sănă
tății, Comitetul Executiv a preconizat 
măsuri pentru orientarea acesteia 
spre asigurarea mai deplină a nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
de medicamente și tehnică medicală, 
pentru creșterea nivelului tehnic al 
diferitelor aparate medicale.

La ședință au fost examinate și 
alte probleme ale colaborării recipro
ce, adoptindu-se hotăriri corespun
zătoare.

Ședința a decurs intr-o atmosferă 
de prietenie și Înțelegere tovărășeas
că reciprocă.

tinentului european. Probleme de or
din demografic legate de tematica 
reuniunii au fost abordate în' cadrul 
comisiei a II-a. găzduită de Centrul 
Demografic O.N.U. — România 
(CEDOR). Specialiștii români s-au 
referit pe larg la raportul care există 
intre dezvoltarea economico-socială a 
orașelor și satelor și politica tării 
noastre in problema familiei.

★
Participantii la seminar au efec

tuat o vizită de lucru la CEDOR. avind 
astfel posibilitatea să cunoască ne
mijlocit programele, activitatea si 
realizările centrului de la București 
pe linia pregătirii unui mare număr 
de cadre din țările in curs de dez
voltare intr-un domeniu de mare ac
tualitate cum este cel privind popu
lația și dezvoltarea social-economică.

(Agerpres)

triale. a fost dat in folosință pe 
strada Mărășești, in cartierul Cor
nișa Bistriței. Bine aprovizionate cu 
mărfuri, aceste magazine contri
buie la desfacerea unui volum spo
rit de produse către populație. To
varășul Nicolae Sicoe, director ad
junct la I.C.S. mărfuri industriale 
Bacău, ne spunea că in acest an 
cele mai mari valori la desfacere 
se inregistrează la produsele de 
folosință' Îndelungată : frigidere, 
televizoare, mobilă, ca si la confec
ții, țesături, incălțăminte.

Pină la sfirșitul acestui an vor 
mai fi date in folosință alte ma
gazine care vor desface articole de 
menaj, materiale de construcții, 
confecții și tricotaje pentru copii 
etc. (Gh. Baltă).

Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime între 16 și 26 grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri, ceață slabă. 
In București : Vremea va fi relativ 
caldă, cu cerul variabil. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 10 grade, iar. cele maxime 
între 20 și 24 grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

• „GUERNICA" IN
STALATĂ LA MUZEUL 
„PRADO”. „Guernica", cele
brul tablou al lui Pablo Picasso, 
revenit in Spania luna trecută, 
a fost instalat joi la „Casan de 
Buen Retiro". o anexă a mu
zeului „Prado" din Madrid. Pu
blicul spaniol va putea admira 
lucrarea cu începere de la 25 
octombrie, dată la care se vor 
celebra și 100 de ani de la naș
terea marelui artist.

• METEORIȚII - CAU
ZA MARII GLACIAȚI- 
UNI? Ciocnirea Pămihtului cu 
un roi de meteoriți de mari di
mensiuni, care s-a produs în 
urmâ cu 700 000 de ani, a gră

bit începutul marii glaciațiuni 
de pe planeta noastră. Această 
ipoteză a fost emisă de un grup 
de oameni de știință din Mos
cova care au studiat resturi ale 
unor astfel de meteoriți. Nu 
este exclus, consideră oamenii 
de știință, ca acești meteoriți 
să fie rămășițele planetei 
Faeton, despre care vorbește 
mitologia greacă. Oricum, cioc
nirea Terrei cu meteoriți de 
mari dimensiuni a produs pu
ternice furtuni magnetice, a 
provocat schimbarea poziției 
polilor Pămîntului și, ca urma
re a acestui fenomen, s-a de
clanșat glaciațiunea pe teritorii 
uriașe.

• VACCINUL LEPREI. 
Lepra, această boală nemiloasă, 
care afectează circa 15 milioane 

de persoane din diferite zone 
ale lumii, este pe cale de a fi 
combătută cu ajutorul unui 
vaccin. In cadrul colocviului 
internațional asupra leprei, 
desfășurat recent la Paris, s-a 
făcut cunoscut că, incepind din 
1972. oameni de știință din mai 
multe țări au efectuat experien
țe pe tatu, un mic animal din 
America Latină, soldate cu re
zultate mult superioare celor 
întreprinse pe șoareci. în timp 
ce cobaii produceau yn număr 
redus de bacili — declară proî. 
Stephane Pattyn, de la Institu
tul de medicină tropicală din 
Anvers (Belgia) — tatu s-a 
transformat intr-un adevărat 
„burete de bacterii". Vaccinul 
mult așteptat a fost creat. El a 
fost experimentat pe un număr 
redus de subiecți. Ținind însă 
seama de reacția sa, de perioa

da îndelungată de incubare a 
leprei, se apreciază că cercetă
rile vor continua pină la sîir- 
șitul acestui secol pentru a ști 
precis dacă putem beneficia 
sau nu de un vaccin eficace 
Împotriva acestei boli.

• AJUTOARELE INI
MII. Se crede că inima, aceas
tă pompă unică in felul ei, care 
transmite singele prin vase ca
pilare cu o lungime totală de 
citeva zeci de mii de kilometri, 
dispune de „substații" interme
diare. Această ipoteză, emisă 
de un grup de oameni de știin

ță din Bielorusia. este în depli
nă concordanță cu legile hidro- 
dinamicii. Potrivit calculelor, 
un „motor" care să ducă singur 
o asemenea muncă gigantică 
trebuie să fie cam de 40 de ori 
mai puternic ca inima. Experi
mentele cu animale au confir
mat că inima are „ajutoare". 
Este vorba de mușchii schele
tului. ce sint totodată și orga
ne care iși asigură in mod de 
sine stătător singele. în orga
nismul omului sint peste 600 de 
astfel de pompe puternice, fără 
ajutorul cărora principalul 
„motor" n-ar putea rezista sar
cinii. în procesul cercetărilor a 

ieșit la iveală încă Un detaliu 
care stirnește interesul cardio
logilor, și anume, că de starea 
sistemului muscular depinde 
capacitatea de muncă a inimii.

• DISPOZITIV ELEC
TRONIC PENTRU SOR
TAREA FRUNZELOR DE 
TUTUN. Specialiștii bulgari 
au realizat un sistem electronic 
original pentru sortarea frunze
lor de tutun după culoare. Sis
temul depistează pe baza culo
rii diversele calități si sorturi 
de tutun recurgind la date cu
prinse în memoria sa. Utilizarea 
sistemului în toate întreprinde
rile pentru prelucrarea tutunu
lui va permite eliberarea unui 
număr de aproximativ 7 000 de 

persoane, care vor putea lucra 
in alte sectoare de muncă.

• DIN VERTEBRE DE 
RECHIN. O piele artificială 
creată in cadrul Institutului 
tehnologic din Massachusetts 
(S.U.A.) din vertebre de rechin 
și masă plastică a fost grefată 
cu succes unui număr de zece 
pacienți cu arsuri de gradul 
trei. Prima operație de acest 
gen a fost realizată in urmă cu 
16 luni și pină acum nu se ob
servă nici un simptom de res
pingere.

• ADAPTABILITATE. 
Șoarecele etrusc este cel mai 
mic reprezentant al rozătoarelor. 
El a stîrnlt insă interesul biolo
gilor nu pentru talia lui, ci pen
tru faptul că întrunește două 

trăsături aparent contradictorii : 
este cel mai vioi și, totodată, cel 
mai apatic dintre toate mami
ferele. El este in măsură să-și 
regleze frecvența pulsațiilor ini
mii în funcție de diverse con
diții. Pe vreme caldă și in con
dițiile existenței unei hrane a- 
bundente, șoricelul este deose
bit de activ, inima lui avind o 
frecvență de 1 300 de bătăi pe 
minut. Cind insă hrana este pu
țină și in plus vine și anotim
pul friguros, el cade într-un fel 
de anabioză, pulsul inimii scă- 
zindu-i pină la o stare de cvasi- 
moarte, stare ce se poate men
ține timp îndelungat. Atunci 
cind condițiile favorabile revin 
se trezește din nou la viață. 
Savantii iși propun să elucideze 
misterul capacității uimitoare a 
șoarecelui etrusc de a-și putea 
regla atit de eficient inima.



„Politica promovată de România, Schimb de mesaje intre președintele României „împlinirea aspirațiilor tinerei generații

de președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Irakului

o politică dedicată păcii și intereselor
supreme ale umanității**

Cu prilejul lansării celor cinci volume ale culegerii de lucrări „Din gindirea social- 
politică a președintelui României", a avut loc o adunare festivă la Universitatea din 

Ranchi — statul indian Bihar
In
se

DELHI 16 (Agerpres). - 
colaborare multilaterală ce 
Universitatea din' Ranchi, statul 
festivă dedicată lansării celor cinci volume _ ___ ___ __
POLITICĂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU", 

prietenie

spiritul bunelor relații de prietenie și 
dezvoltă între România și India, la 
Bihar — India, a avut loc o adunare

„DIN GINDIREA SOCIAL-

apărute recent la Delhi, și constituirii Asociației de 
„India - România" în orașul Ranchi.

La manifestare au participat prof, 
dr. A. K. Dhan. vicecancelar al 
Universității din Ranchi, prof. dr. 
M. V. Pylee. vicecancelar al Uni
versității din Trivandru. statul Ke
rala. dr. V. K. Nayar, președintele 
Asociației de stiinte social-politice 
pe întreaga Indie, prof. dr. R. M. 
Trivedi. șeful departamentului de 
stiinte social-politice din cadrul 
Universității din Ranchi, numeroa
se cadre didactice, precum si repre
zentanți ai departamentelor de 
stiinte social-politice din diferite 
centre universitare din India.

In sală se aflau expuse portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si primului ministru al Indiei. In
dira Gandhi. Erau arborate drape
lele naționale ale României și In
diei. Adresindu-se particinanților, 
prof. dr. A. K. Dhan a exprimat 
satisfacția cadrelor didactice si a 
studenților universității pentru po
sibilitatea de a găzdui manifestarea 
lansării la Ranchi a celor cinci vo
lume „Din gindirea social-politică 
a președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu". al căror conținut Pre
zintă aspecte de o deosebită actua
litate în lumea contemporană.

Apreciind apariția acestor opere 
ca un eveniment editorial de sem- 

linia cunoaște- 
românești în 

i subliniat că 
, de România, 

exponent este 
Ceaușescu. se

nificație majoră pe 1 
rii politicii externe 
India, vorbitorul a 
„politica promovată 
al cărei promotor si 
președintele Nicolae 

^înfățișează plină de dinamism, de-

supremedicată păcii și intereselor 
ale umanității".

Prof. dr. A.K. Dhan a 
bucuria de a putea 
constituirea filialei Ranchi a Aso
ciației de prietenie „India — Româ
nia", evidențiind că înființarea ei, 
în preajma apropiatei vizite oficia
le în România a primului ministru, 
Indira Gandhi, are o însemnătate 
deosebită în evoluția raporturilor 
itjdo-române. El a exprimat, tot
odată, convingerea că asociația va 
constitui un mijloc de întărire pe 
mai departe a legăturilor de prie
tenie și colaborare între cele două 
țări și popoare, pe plan științific, 
cultural, tehnic, economic și în alte 
domenii. -

Prof. dr. R.M. Trivedi a trecut în 
revistă principalele momente ale 
vieții și personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ărătînd, printre 
altele, că „înrolîndu-se de tînăr in 
rîndurile clasei muncitoare, cu- 
noscînd viața plină de greutăți a 
acesteia, conducătorul de partid și 
de stat român a putut să imprime 
întregii politici interne și externe 
românești o orientare care concor
dă cu năzuințele de veacuri ale cla
sei muncitoare din România". Rea
lizările social-economice din anii 
de după eliberare reprezintă o 
mărturie elocventă a justeței aces
tei politici, a adeziunii 
popor român la această 
spus vorbitorul.

înfățișînd asistenței 
celor cinci volume apărute recent în 
India, prof. dr. R. M. Trivedi a 
arătat că „președintele Nicolae

exprimat 
participa la

întregului 
politică, a
conținutul

Ceaușescu reprezintă modelul de 
conducător care se identifică cu in
teresele generale ale poporului 
român, iar spiritul dinamic ce ii ca
racterizează neobosita activitate re
prezintă o trăsătură ce poate fi re
marcată in întreaga politică pe care 
o promovează pe plan intern și in 
viata internațională".

Referindu-se la concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea democratizării relațiilor 
internaționale și făuririi unei noi 
ordini economice și politice mon
diale, vorbitorul a arătat : „Pre
ședintele României poate fi dat 
drept cel mai bun exemplu pentru 
maniera de a aborda și susține în 
mod statornic și cu argumente pă
trunse de spirit realist cerințele 
lumii contemporane". In continuare, 
el a relevat justețea 
care jalonează politica 
țării noastre, subliniind că „aceste 
principii sînt îmbrățișate de majo
ritatea statelor în curs de dezvol
tare, ale căror interese 
cu cele ale României", 
„președintele Nicolae 
este promotorul unor 
strinsă prietenie și largă colabora
re cu toate statele".

în încheierea adunării a fost 
aleasă conducerea Asociației de 
prietenie „România—India" — filia
la Ranchi, avînd ca președinte pe 
prof. dr. A. K. Dhan, vicecancelar 
al Universității din Ranchi, iar ca 
secretar general ne prof. dr. R. M. 
Trivedi.

Cu același prilej, la Universitatea 
din Ranchi au fost organizate o ex
poziție documentară de fotografii 
„România în imagini — 1981“ și o 
exooz'itie de carte românească, cu- 
prinzînd lucrările președintelui 
Nicolae Ceaușescu apărute în India 
în ultimii ani și alte volume din 
literatura noastră social-politică, 
științifică, economică si culturală^^

principiilor 
externă a

sint identice 
reliefînd că 

Ceaușescu 
relații de

>
BAGDAD 16 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost înmînat un mesaj 
si au fost transmise urări de sănă
tate si fericire personală președin
telui Republicii Irak, Saddam Hus
sein. precum și urări de pace, pro
gres si bunăstare pentru poporul ira
kian prieten.

Mulțumind în mod deosebit pen
tru, mesajul primit, președintele Sad
dam Hussein a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu , un 
mesai de caldă prietenie si cele mai 
cordiale urări de sănătate si feri
cire. de progres si prosperitate po
porului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Irak a tovarășului Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-irakiană de coope
rare economică, tehnico-științifi
că și comerț, aflat în vizită la 
Bagdad cu prilejul lucrărilor celei 
de-a cincea sesiuni a comisiei.

în cursul întrevederii, șeful statu
lui irakian a dat o înaltă apreciere 
politicii externe promovate cu con
secventă de tara noastră, eforturilor 
neobosite ale președintelui României 
destinate rezolvării pe cale politică a 
tuturor problemelor- litigioase dintre 
state, opririi încordării în lume și 
reluării cursului politicii de pace, 
destindere și colaborare internațio
nală. A fost evidențiată cu satisfac
ție evoluția pozitivă a raporturilor 
de prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre România si Irak în domeniile 
politic, economic, tehnico-știintific și 
cultural,, spre binele ambelor noastre 
țări și popoare, al cauzei păcii, inde-

pendenței, destinderii și cooperării 
internaționale.

în acest context au fost analizate 
posibilitățile dezvoltării cooperării e- 
conomice și schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, exprimindu-se 
dorința de adincire și diversificare a 
colaborării bilaterale reciproc avan
tajoase, in interesul întăririi priete
niei dintre popoarele român și ira
kian, al păcii 
ga lume.

și înțelegerii în întrea-

★
încheiat Ia Bagdad lu- 
de-a cincea sesiuni a

Vineri s-au 
crările celei 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-irakiene de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și comerț.

La încheierea lucrărilor, cele două 
părți au adoptat protocolul sesiunii, 
care a fost semnat din partea româ
nă de tovarășul Ion Dincă, iar din 
partea irakiană de Hassan Aii, 
ministrul comerțului, președintele 
părții irakiene în comisie. Do
cumentul prevede măsuri privind 
extinderea și diversificarea cooperă
rii economice bilaterale în domenii
le industriei, petrolului, transportu
rilor. energiei, construcțiilor, agricul
turii și cercetării științifice, precum 
și creșterea în continuare a schimbu
rilor comerciale dintre cele două țări.

★
prezenței la Bagdad, to- 
Dincă a avut o întîlnire 
Taha Yassin Ramadhan, 

Consiliului Comanda-

Cu ocazia 
varășul Ion 
cordială cu 
membru al 
mentului Revoluției, prim viceprim- 
ministru al guvernului, și s-a întîlnit 
cu Saadoun Ghaidan, viceprim-minis
tru și ministru al transporturilor și 
comunicațiilor, Tayeh Abdel-Ka- 
rim, ministrul petrolului, și Taher 
Tawfik, ministrul industriei și mine
ralelor.

Extinderea colaborării economice româno-sovietice
MOSCOVA 16. — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : Aflat 
într-o vizită la Moscova, tovarășul 
Emilian Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a avut, în zi
lele de 15 și 16 octombrie, convorbiri 
cu N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

în urma convorbirilor a fost sem
nat un protocol care prevede lărgirea 
în continuare a colaborării și schim
burilor economice în domeniile in
dustriei constructoare de mașini, si
derurgiei, prelucrării țițeiului, indus
triei petrochimice, al bunurilor de 
larg consum.

La convorbiri a participat Traian 
Dudaș, ambasadorul țării noastre în 
Uniunea Sovietică.

România aleasă membră a ECOSOC
17 (Agerpres). 
la R. Căples-

de pretutindeni necesită o largă
și intensă cooperare internațională*'

Intervenția reprezentantului României
în Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Corespondență de la Romulus 
Căplescu : In Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale 
al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterea diferitelor aspecte 
legate de pregătirea și marcarea, în 1985, a Anului internațional al tine

NAȚIUNILE UNITE
— Corespondentă de 
cu : Adunarea Generală a O.N.U., în
trunită în plenul său. a procedat, 
potrivit prevederilor Cartei, la ale
gerea unei treimi din numărul mem
brilor Consiliului Economic si Social 
(ECOSOC), unul din cele cinci orga
ne principale ale Națiunilor Unite.

Printre cei 18 membri nou aleși se 
numără si România, aceasta consti
tuind. fără îndoială, o expresie a re
cunoașterii contribuției deosebite pe 
care țara noastră a adus-o în per
manență la buna desfășurare a acti
vităților economice și sociale ale 
O.N.U. Dealtfel, România a mai fă
cut de trei ori parte, in trecut, din 
acest important organism al O.N.U.

ERADICAREA FOAMETEI Șl MALNUTRIȚIEI IN LUME 
obiectiv major evidențiat in cadrul manifestărilor consacrate 

Zilei mondiale a alimentației
ROMA 16 (Agerpres). — La sediul 

Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
din Romă, s-au desfășurat, vineri, 
principalele manifestări consacrate 
Zilei mondiale a alimentației.

Cu prilejul Zilei mondiale a alimen
tației, F.A.O. a dat publicității un do
cument în care atrage atenția că pînă 
în prezent comunitatea internaționa
lă nu a depus toate eforturile care 
să permită eradicarea foametei și a 
malnutriției în lume. „Apeluri frec
vente pentru realizarea unui aseme
nea obiectiv ca eliminarea în cel mai 
scurt timp posibil a subnutriției seve
re au fost făcute. Acest obiectiv este 
realizabil. Omenirea dispune de fi
nanțele. resursele și tehnologia pen
tru atingerea lui. Lipsește totuși an
gajamentul politic in acest sens", se 
arată in document, mentionîndu-se 
că, in ciuda tuturor acțiunilor și acor-

. durilor încheiate, începînd din anul 
1974, omenirea nu dispune încă de un 
sistem de securitate alimentară. Cele 
mai vulnerabile sînt țările în curs de 
dezvoltare, unde foametea cronică și 
malnutriția persistă chiar în anii cu 
recolte bogate. Documentul atrage 
atenția că în ciuda necesităților țări
lor in curs de dezvoltare, asistența 
economică acordată acestora, inclusiv 
asistența alimentară, s-a redus. Deși 
în 1974 Conferința alimentară mon
dială a stabilit drept obiectiv al asis
tentei în acest domeniu cel puțin zece 
milioane tone pe an, respectiv apro
ximativ 0,6 la sută din producția 
anuală mondială, acest lucru nu s-a 
realizat.

Manifestări consacrate Zilei mon
diale a alimentației au fost organizate 
la sediile O.N.U. de la New York, 
Geneva și Viena, la sediile altor in
stituții specializate ale O.N.U., pre
cum și in diferite țări ale lumii.

ATENA 17 — Trimisul Agerpres. 
Ștefan Nicolae. transmite :

In cadrul unui miting organizat 
la Atena, Andreas Papandreu, li
derul Mișcării Socialiste Panelene 
(P.A.S.O.K.), a evidențiat că, în cazul 
unei victorii a partidului său în ale
geri, acesta va pune în aplicare un 
amplu program de redresare și dez
voltare a economiei. După ce a criti
cat actuala structură 
socială, vorbitorul a 
programul P.A.S.O.K. 
ționalizarea unor importante 
economice, modificarea sistemului fis
cal, stimularea investițiilor si restruc
turarea administrației. P.A.S.O.K., a 
spus el, va acorda prioritate 
programe de îmbunătățiri în 
niile învățămîntului, sănătății, 
rarilor sociale. Papandreu a 
poporului elen să se pronunțe 
schimbare, subliniind că alegerile de 
duminică reprezintă un moment 
mare răscruce pentru națiunea 
nă“.

Leonidas Kyrkos, membru al 
roului Politic al C.C. al P.C. 
Grecia (interior), a reafirmat într-un 
discurs televizat că partidul său se 
pronunță pentru retragerea Greciei 
din N.A.T.O. și pentru desființarea 
bazelor militare americane de pe 
teritoriul grec. Relevînd importanta 
alegerilor de duminică pentru viito
rul politic, social și economic al țării, 
el a chemat poporul elen să voteze 
pentru o schimbare reală, „care să 
conducă treptat la socialism și de
mocrație".

Pentru cele 300 de locuri în parla
ment candidează 2 900 personalități 
politice, reprezentînd 14 partide.

economică si 
reamintit că 
prevede na- 

ramuri

unor 
dome- 
asigu- 
cerut 

pentru
„de 
ele-

Bi- 
din

MADRID

Miting împotriva aderării Spaniei la N. A. T. 0
MADRID 16 — Trimisul Agerpres, 

Leonard Mehedinți, transmite : La 
chemarea partidului comunist și a 
marii centrale sindicale „Comisiile 
Muncitorești", la Madrid s-a desfășu
rat o mare demonstrație de protest 
împotriva proiectatei aderări a Spa
niei la N.A.T.O., la care au partici
pat peste 150 000 de persoane.

In fruntea participantilor. purtind 
o uriașă pancartă pe care se putea 
citi apelul „Nu — intrării in 
N.A.T.O. !“, se aflau Santiago Carrillo, 
secretarul general al P.C. din Spa
nia. Marcelino Camacho, liderul Co
misiilor Muncitorești, alti conducă
tori ai celor două organizații.

Demonstranții — purtind steaguri 
și însemnele P.C.S.. alături de dra-

pelul national, ca un simbol al iden
tificării luptei lor cu interesele ma
jore ale națiunii — au parcurs un 
traseu pe străzile capitalei. însoțiți 
de care alegorice și pancarte, scan- 
dind lozinci ca : „Pentru pace, vrem 
organizarea unui referendum natio
nal", „Munca — da, N.A.T.O. — nul". 
„Să înlăturăm pericolul nuclear !“, 
„Cerem să fim neutri, fără blocuri 
militare", „Copiii noștri au nevoie de 
liniște și pace".

Demonstrația 
pă a acțiunilor 
organizate de 
alte formațiuni 
protest față de 
a iniția, în curînd, tratative 'pentru 
aderarea Spaniei la N.A.T.O.

încheierea vizitei în Polonia 
a delegației Marii

VARȘOVIA 16 — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu, transmite : 
Delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al- Consiliului 
de Stat, a vizitat vineri o serie de 
obiective cultural-istorice din Var
șovia. cartiere de locuințe. Oaspeții 
au luat cunoștință de realizările ur
banistice și social-edilitare din capi
tala Poloniei socialiste, 
vizitei, un 
Muzeul de 
prezintă în 
dusă de 
independentă națională și libertate. 
Delegația a fost însoțită de membri

••

In cadrul 
loc aparte l-a constituit 
istorie a Poloniei, care 
imagini sugestive lupta 
poporul polonez pentru
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ai conducerii Seimului polonez, de 
deputați, de alte persoane oficiale.

Cu prilejul încheierii vizitei în 
Polonia a delegației Marii Adunări 
Naționale, la Ambasada Republicii 
Socialiste România din Varșovia a 
avut loc o întîlnire prietenească, la 
care au participat Kazimierz Barci- 
kowski, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Mieczy- 
slaw Rakowski, vicepreședinte ăl 
Consiliului de Miniștri. Stanislaw 
Gucwa, mareșal al Seimului, activiști 
de partid și de stat, deputati, oameni 
de cultură, ziariști. în cadrul acestei 
întîlniri, oaspeții polonezi au a- 
preciat rezultatele vizitei delegației 
parlamentare române ca o nouă și 
importantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

Congresul .I.F. și-a încheiat lucrările
PRAGA 16 — Trimisul Agerpres, 

Anca Voican, transmite : La Praga 
au avut loc, în zilele de 14 și 15 oc
tombrie, lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor. Au partici
pat reprezentante ale mișcărilor de 
femei din diferite regiuni ale lumii 
afiliate la federație. Țara noastră a 
fost reprezentată de o delegație con
dusă de Ana Mureșan, președinta 
Consiliului National al Femeilor.

In cadrul dezbaterilor, conducătoa
rea delegației române a relevat că 
analiza ansamblului fenomenelor 
vieții politice, economice și sociale 
contemporane evidențiază rolul ho- 
tărîtor al forțelor revoluționare, de
mocratice, inclusiv al maselor de fe
mei, în înfăptuirea transformărilor 
înnoitoare, în determinarea cursului 
pozitiv al evenimentelor.

Mișcarea de femei din România, a 
arătat vorbitoarea, sprijină activ 
eforturile și inițiativele tării noastre, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
consacrate întăririi , colaborării inter
naționale. continuării procesului des
tinderii. încetării cursei înarmărilor.

în ultima sa ședință, Congresul 
F.D.I.F. a adoptat prin consens ra
portul Biroului federației privind ac
tivitatea de la cel de-al VII-lea Con
gres și planul de acțiune pentru ur
mătorii 5 ani. Congresul a ales Bi
roul și celelalte organe de lucru ale 
federației și a reales în funcția de 
președinte al F.D.I.F. pe Freda 
Brown.

In Consiliul F.D.I.F., Consiliul Na
țional al Femeilor 
este reprezentat de 
Mureșan, Tamara 
Bobu, Maria Groza, 
nescu si Maria Costache.

din tara noastră 
tovarășele Ana 

Dobrin. Maria 
Olimpia Solomo-

încheie o primă eta
la scară națională 

partidul comunist și 
politice în semn de 
planul guvernului de

J

surselor energetice și pentru reali
zarea unor lucrări de hidroamelio
rații în bazinul fluviului Limpopo.

ministru al Olandei, 
Agt. a prezentat vi- 
Beatrix demisia gu- 
ca urmare- a impo-
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retului, manifestare de anvergură 
inițiativă românească.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
României, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tinere
tului, a declarat că la actuala sesiune 
a Adunării Generale începe o etapă 
calitativ nouă, de trecere efectivă la 
pregătirea Anului internațional al ti
neretului. Raportul Comitetului con
sultativ, ca urmare a primei sale se
siuni, ținută în acest an, la Viena, 
înfățișează Adunării Generale un an
samblu de recomandări menite să 
asigure transpunerea în viață a ge
neroasei devize a Anului internațio
nal al tineretului — „PARTICIPARE, 
DEZVOLTARE, PACE".

în calitate de președinte al Comi
tetului consultativ — a arătat repre
zentantul României — doresc să re
lev că, în cadrul primei sale sesiuni, 
toate recomandările cuprinse în pro
gramul complet de măsuri și activi
tăți pentru Anul internațional al ti
neretului au fost adoptate prin con
sens, ceea ce ii sporește în mod fi
resc valoarea politică și practică și 
oferă o bună garanție pentru pune
rea sa în aplicare.

Programul pune un accent deose
bit pe aspectele actuale ale condiției 
tinerei generații și pe problemele in
ternaționale majore privind coopera
rea pe linie de tineret. El nu se li
mitează la inventarierea problemelor 
de interes direct pentru tineret. Me
sajul său constă în necesitatea inten
sificării preocupării statelor, a fac
torilor politici, a organismelor spe
cializate ale O.N.U. pentru a solu
ționa problemele specifice care con
fruntă tinerii pe plan. politic, econo
mic și social. In special, este vorba 
de măsurile și activitățile din pro
gram referitoare la garantarea drep
tului la muncă, a dreptului la educa
ție, la formarea profesională, la crea
rea unui număr de locuri de 
muncă de care să beneficieze 
tînăra generație, astfel încît să 
se poată lichida șomajul în rîn
durile tineretului și să se asigure 
condiții corespunzătoare de muncă și 
viață pentru toți tinerii. Programul 
subliniază cu tărie necesitatea com
baterii violenței, criminalității și 
terorismului, care se manifestă 
în rîndurile tineretului din nu
meroase țări ale lumii. Totodată, 
programul pune un accent deosebit 
pe participarea directă*  și responsa
bilă a tineretului la procesul de luare 
a deciziilor în societate.

Se cuvine subliniat, de asemenea, 
faptul că programul de la Viena 
înscrie o serie de recomandări vizînd 
intensificarea eforturilor pentru edu
carea tinerei generații în spiritul 
înaltelor idealuri umaniste de pace, 
prietenie, cooperare și respect între 
popoare, precum și pentru sporirea 
participării efective a tineretului la 
soluționarea problemelor majore ale 
vieții internaționale.

Potrivit programului, Anul inter
național al tineretului se recomandă 
ca o manifestare de anvergură, cu 
acțiuni multiple și variate, care se 
vor realiza înainte, în timpul și după 
1985, menite să mobilizeze tinerii de 
pretutindeni, guvernele și organiza
țiile internaționale la înfăptuirea 
unei îmbunătățiri radicale a condi
țiilor actuale ale tinerei generații. în 
același timp, programul reprezintă o 
adevărată strategie cu obiective ime
diate și pe termen lung, menite să 
contribuie la identificarea și soluțio
narea problemelor fundamentale, 
specifice, care preocupă astăzi po
poarele, și îndeosebi tînăra genera
ție, și la punerea în valoare a po
tențialului său creator.

Apreciind că bilanțul pozitiv ob
ținut la prima sesiune a Comitetului 
consultativ este rezultatul contribu
ției active si spiritului de înțelegere 
și cooperare manifestate de toți 
membrii acestuia, vorbitorul a ex
primat speranța că același spirit con
structiv va caracteriza și examinarea 
de către Adunarea Generală a pro
gramului, în vederea adoptării în 
forma propusă de Comitetul consul
tativ.

în continuarea intervenției sale, 
reprezentantul României a subliniat : 
Tineretul de pretutindeni pășește as
tăzi în arena mondială ca o uriașă 
forță a progresului, democrației și 
păcii. Mai mult ca oricînd, tinerii din 
întreaga lume sînt astăzi confruntați

care are la bază, după cum se știe, o 

cu pericolele care amenință însăși 
existenta întregii omeniri. Deplin 
conștientă de aceste pericole, tînăra 
generație dorește să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să nu mai existe 
zone de tensiune generatoare de con
flicte în măsură să ducă la distru
gerea civilizației umane. Iată de ce 
tineretul dorește să-și spună cuvîntul 
asupra problemelor grave care con
fruntă omenirea și. mai ales, vrea 
să ia parte nemijlocit la jalonarea 
viitorului în care este chemat să tră
iască și să muncească. Milioanele de 
tineri de pretutindeni vor să cunoas
că cum va arăta lumea de mîine și, 
mai ales, vor să ia parte activă la 
efortul universal pentru făurirea 
unei societăți mai bune și mai drep
te, a unei lumi eliberate de coșmarul 
războaielor, de asuprire și exploatare.

In continuare, reprezentantul Româ
niei a relevat rolul si participarea 
tinerei generații din tara noastră la 
întreaga viată politică si socială, la 
conducerea treburilor statului, la 
realizarea programului de dezvoltare 
multilaterală a tării și de ridicare a 
României ne trepte tot mai înalte de 
civilizație materială si spirituală.

Organizațiile de tineret din Româ
nia au luat cunoștință cu viu interes 
de conținutul recomandărilor elabora
te de Comitetul consultativ al O.N.U. 
pentru Anul international al tinere
tului si au salutat programul propus 
de acesta — a continuat vorbitorul, 
referindu-se apoi la constituirea 
Comitetului national român pentru 
pregătirea Anului internațional al ti
neretului.

Subliniind că organizațiile de tine
ret și studenți din România au ini
țiat în acest an importante manifes
tări cu participare internațională con
sacrate statutului actual al tinerei 
generații si că au avut consultări cu 
reprezentanți ai mai multor organi
zații naționale si internaționale de 
tineret. în legătură cu cele mai po
trivite căi si mijloace de pregătire si 
marcare a Anului international al 
tineretului, reprezentantul țării noas
tre a arătat că. în același context. în 
1982 va fi organizat în România, sub 
egida UNESCO, un seminar cu 
tema „Tineretul anilor ’80". manifes
tare concepută ca o finalizare a se- 
minariilor regionale organizate în 
ultimii cinci ani de UNESCO în di
ferite țări ale lumii.

Ocunîndu-se. în continuare, de 
celelalte teme referitoare la politici 
si programe privind tineretul Pe care 
le examinează Comitetul pentru pro
bleme sociale, umanitare și cultura
le al Adunării Generale, cum ar fi 
dezvoltarea canalelor de comunicare 
între O.N.U. si tineret, promovarea 
educației fizice si schimburilor spor
tive între tineri, si reamintind. în le
gătură cu acest din urmă aspect, că 
Universiada de la București a mar
cat reconcilierea mișcării sportive 
din întreaga lume și a con
stituit o contribuție de seamă la cau
za păcii, înțelegerii și cooperării in
tre popoare, vorbitorul a exprimat 
încrederea că dezbaterile din comitet 
vor duce la identificarea unor noi 
căi și mijloace practice de îmbună
tățire, extindere și diversificare a 
cooperării în domeniul tineretului.

In încheierea intervenției sale, re
prezentantul României a arătat : 
Abordarea practică a problematicii 
tinerei generații la nivelul guverne
lor, al O.N.U. și al instituțiilor sale 
specializate presupune eforturi sus
ținute care, desigur, nu se încheie, nu 
se pot încheia cu Anul internațional 
al tineretului. Dimpotrivă, se poate 
afirma cu certitudine că Anul inter
național al tineretului poate și tre
buie să reprezinte deschiderea unei 
noi etape spre eforturi conjugate ale 
tuturor statelor, ale instituțiilor ce 
compun sistemul O.N.U., în direcția 
soluționării problemelor majore ale 
tineretului și asigurării participării 
active a acestuia la rezolvarea pro
blemelor internaționale.

Avem încrederea că. aprobînd pla
nul de măsuri și activități pentru pre', 
gătirea și marcarea Anului interna
țional al tineretului, Adunarea Gene
rală va realiza un însemnat pas îna
inte în cooperarea internațională vi
zînd împlinirea aspirațiilor tinerei 
generații de pretutindeni, care aș
teaptă, pe bună dreptate, din partea 
O.N.U. o contribuție mai substanția
lă la împlinirea idealurilor sale le
gitime de pace. înțelegere și progres.

IN CAPITALA PAKISTANULUI, 
in Editura „Nadeem Publications", 
a apărut volumul „Mihai Eminescu 
— Poezii", tradus în limba urdu de 
prof. Sajjat Haider Malik si dr. 
Ayub Mirza, membru al Societății 
literare din Pakistan. Volumul în
mănunchează cele mai semnificati
ve versuri din creația luceafărului 
poeziei românești.

DEMONSTRAȚIE LA STOCK
HOLM. Peste 1 500 de persoane 
au participat la o demonstrație de 
protest organizată la Stockholm, ce- 
rînd să se pună capăt producerii 
bombei cu neutroni. Demonstrația a 
fost organizată cu prilejul vizitei 
oficiale la Stockholm a ministrului 
american al apărării, Caspar Wein
berger.

LA UNIVERSITATEA DIN WRO
CLAW (Polonia) au fost înmînate 
diploma și titlul de „Sodalis 
honoris causa" al Societății polo
neze de epidemiologie și boli infec- 
țioase dr. docent Gheorghe Mari- 
nescu-Dinizvor, medic primar, șef 
de secție la Spitalul „Victor Babeș" 
din București.

CONSILIUL NAȚIONAL AL 
SECURITĂȚII DIN TURCIA a nu
mit o adunare constituantă, al
cătuită din 160 de persoane. A- 
dunarea cuprinde, în principal, 
oameni de știință, economiști, 
juriști, experti in probleme indus
triale și agricole, precum și 23 de 
foști militari. Sint excluși din a-

ceastă adunare membrii parlamen
tului anterior sau membri ai for
mațiunilor politice de extremă 
dreaptă. Noul organism va avea 
sarcina elaborării proiectului de 
constituție și a legilor referitoare 
la partidele politice și la desfășu
rarea alegerilor generale. Totodată, 
a fost anunțată dizolvarea tuturor 
partidelor politice care au funcțio
nat pină la preluarea puterii de 
către consiliu, în septembrie 1980.

PREȘEDINTELE S.U.A., Ro
nald Reagan, a respins ceea ce el 
a numit „campania propagandis
tică ce face să se creadă că Statele 
Unite capitaliste constituie cauza 
foametei și sărăciei în lume" și 
a spus — în pofida infirmărilor 
aduse de realitate — că cea mai 
bună cale pentru ca țările sărace 
să ajungă la prosperitate o repre
zintă stimularea investițiilor parti
culare și a schimburilor comerciale 
internaționale.

PRIMUL MINISTRU AL IRA
NULUI, Mohammad Reza Mahdavi 
Kani. a remis demisia guvernului 
său președintelui tării. Sayed Aii 
Khamenei — informează postul de 
radio Teheran, citat de agențiile 
Reuter și France Presse. După 
cum a menționat premierul ira
nian, demisia cabinetului are ca 
scop să ofere noului președinte po
sibilitatea de a desemna, conform 
constituției, pe primul ministru și 
noul cabinet. Kani va continua să 
rămînă in funcție pină la consti
tuirea noului guvern.

CONSILIUL MUNICIPAL AL 
ROMEI a ales ca primar al orașu
lui pe Ugo Vetero, membru al 
P.C.I. El succede în această func
ție lui Luigi Petroselli, care a în
cetat din viață la 7 octombrie.

VIZITĂ IN ITALIA. La încheie
rea convorbirilor purtate de pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Machel, cu pre
ședintele Italiei, Alessandro Pertini, 
și cu primul ministru al guvernului. 
Giovanni Spadolini, s-a încheiat un 
acord de cooperare economică și 
tehnică între cele două țări. Partea 
italiană va contribui la realizarea 
unor proiecte de dezvoltare în Mo- 
zambic în domeniile exploatării re-

DEMISIA GUVERNULUI OLAN
DEZ. Primul 
Andreas Van 
neri reginei 
vernului său.
sibilitătii de a realiza un consens 
al membrilor coaliției de guvernă- 
mînt în privința politicii financiar- 
economice. Demisia intervine la nu
mai 35 de zile de la formarea ca
binetului, după o îndelungată criză 
guvernamentală.

Congresul Partidului
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Corespondență de la V. Pău- 
nescu : în capitala Mexicului s-au 
deschis lucrările Congresului al 
XX-lea al Partidului Comunist Mexi
can (P.C.M.) consacrate procesului de 
unificare cu alte forte politice de 
stingă din tară si desemnării unui 
candidat unic al stîngii la funcția 
supremă în alegerile prezidențiale 
de anul viitor. La lucrări iau 
parte delegați din partea Partidului 
Comunist Mexican. Partidului Mexi
can al Oamenilor Muncii. Partidului 
Socialist Revoluționar.-Partidului Po
porului Mexican, Mișcării de Acțiune 
și Unitate Socialistă si Mișcării de 
Acțiune Populară, precum si invitați 
străini.

Programul noului
OSLO 16 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Norvegiei, Kaare Willoch, a 
prezentat Stortingului programul ca
binetului său minoritar, care prevede 
reforme economice în scopul comba
terii inflației si al sporirii producti
vității si competitivității produselor 
norvegiene. Se are în vedere, de ase
menea. reducerea impozitelor asupra 
activităților private si ale corpora
țiilor. paralel cu scăderea cheltuieli
lor publice. Programul propune, de 
asemenea, sporirea investițiilor și 
realizarea de economii.

Premierul norvegian a menționat, 
totuși, că aplicarea acestor reforme 
depinde de nivelul veniturilor prove
nite din exploatarea zăcămintelor pe
trolifere din Marea Nordului, precum 
si de rata mai redusă a creșterii 
produsului national brut.

Declarația guvernamentală — men
ționează agenția Associated Press — 
relevă, de ’asemenea, că pe planul

Comunist Mexican
în raportul Comitetului Central. 

Arnoldo Martinez Verdugo, secretarul 
general al C.C, al P.C.M.. a arătat 
că obiectivul central al congresului 
este „crearea unui partid muncitoresc 
revoluționar, care să-și aducă con
tribuția la dezvoltarea conștiinței de 
clasă a muncitorilor, pentru revolu
ția socialistă si edificarea unei so
cietăți fără exploatați si exploata
tori".

„Viitoarea formațiune politică me
xicană. a arătat Martinez Verdugo, 
va fi un partid de masă. îsi va fun
damenta activitatea pe teoria socia
lismului științific, va acționa pentru 
inițierea de reforme, va promova o 
politică internationalistă".

cabinet norvegian 
politicii externe si de apărare Nor
vegia va continua cooperarea în ca
drul N.A.T.O.. concomitent cu dez
voltarea bunelor relații cu țările so
cialiste. Kaare Willoch. liderul Parti
dului Conservator, ii succede în func
ția de prim-ministru lui Gro Harlem 
Brundtland, care a prezentat regelui, 
la începutul săptăminii, demisia sa 
și a cabinetului minoritar pe care l-a 
condus.

Această evoluție a fost determina
tă de rezultatele alegerilor legislati
ve de la 13—14 septembrie a.c., în 
care conservatorii au obtinut 54 de 
mandate. Deși Partidul Muncitoresc 
Norvegian, condus de premierul de- 
misionar. continuă să fie cel mai bine 
reprezentat în parlament (definind 65 
din cele 155 de mandate), el a fost 
obligat să treacă în opoziție de parti
dele conservator, de centru si creș- 
tin-popular. care întrunesc, reunite, 
79 de mandate.
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