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înaltului oaspete!

ÎN ÎNTÎMPINAREA „ZILEI RECOLTEI", Un nou succes

al constructorilor de nave

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE EXECUTATE EXEMPLAR

PORUMBUL — recoltat pînă la 1 noiembrie! 
ARĂTURILE — încheiate pînâ la 15 noiembrie!

OBIECTIVE CARE IMPUN PARTICIPAREA Șl MAI ACTIVĂ LA LUCRU A TUTUROR FORȚELOR DE LA SATE
încheierea recoltării porumbului de pe întreaga 

suprafață pină la 1 noiembrie, stringerea cantită
ților mari de legume, soia, orez și sfeclă de 
zahăr, insilozarea milioanelor de tone de furaje 
pe care le mai oferă cimpul impun ca în fiecare 
zi din săptămina care urmează să se realizeze 
ritmuri înalte la lucrările agricole de toamnă. 
„Ziua recoltei" care se va sărbători la 1 noiem
brie, va trebui să marcheze încheierea recoltării 
porumbului, a altor culturi care mai există in 
cimp, să consemneze realizări de seamă în exe
cutarea arăturilor adînci, pentru a așeza o te
melie puternică recoltei viitoare.

Concret, care este stadiul lucrărilor agricole de 
toamnă și ce a mai rămas de făcut in săptămina 
viitoare ?

PORUMBUL a fost strîns. pînă ieri, de pe 
1 936 000 hectare — 80 la sută din suprafața cul
tivată in acest an. întreprinderile agricole de 
stat din 6 județe au Încheiat această lucrare. în 
puținele zile care au mai rămas pină Ia 1 noiem
brie, termenul stabilit pentru încheierea culesu
lui. porumbul trebuie strins de pe 469 000 hectare. 
Eforturi stăruitoare trebuie depuse la recoltare 
Îndeosebi in întreprinderile agricole de stat din 
județele Dolj. Călărași și Constanta, precum și în 
cooperativele agricole din județele Ialomița, 
Tulcea. Buzău, Timiș. Bihor, Satu Mare. Caraș- 
Severin. Neamț. Sibiu, Brașov. în care rezulta
tele privind culesul porumbului se situează sub 
media pe tară. Este deosebit de important ca tot 
ce se recoltează în cursul unei zile, pînă seara 
să se transporte In pătule și magazii. Datorită 
unor deficiente în organizarea transportului, pe 
cimp continuă să existe in grămezi peste 500 000 
tone de știuleți. Spre a se evita orice pierdere, 
întreaga această cantitate trebuie transportată 
în timpul cel mai scurt la locurile de depozitare. 
Esențial este ca in fiecare județ să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru livrarea cantităților 
prevăzute la fondul de stat și F.N.C.. aceasta 
constituind o îndatorire, o obligație de mare răs
pundere a țărănimii.

\ PORUMB
recoltat 

80% ^de recoltat

I

81%

ARĂTURI 
DE TOAMNĂ 
executate 
de executat

SFECLA DE ZAHAR s-a recoltat de pe 183 000 
hectare — 70 la sută din suprafața cultivată. în 
ultimul timp, transportul a fost mai bine corelat 
cu lucrările de recoltare, ceea ce a asigurat 
funcționarea la Întreaga capacitate a fabricilor 
de zahăr. Totuși. In cooperativele agricole din 
unele județe continuă să existe. In grămezi, pe 
cimp. mari cantităti de sfeclă : Suceava — 45 000

tone. Olt — 39 000 tone. Mureș — 28 000 tone, 
Neamț — 24 000 tone. Dolj — 16 000 tone. Pentru 
prevenirea scăderii conținutului de zahăr din 
rădăcini, toate cantitățile de sfeclă recoltate tre
buie transportate cît mai repede la 
vederea prelucrării lor neintîrziate.

SOIA — plantă furajeră deosebit de 
— a fost recoltată de pe 86 
cultivată. Această lucrare 
mai ales în întreprinderile 
județele Giurgiu. Călărași, 
cooperativele agricole din județele Constanta, 
Giurgiu și Timiș. Ploile, care devin tot mai 
frecvente în această perioadă, umezesc plantele 
din lanurile de soia, ceea ce îngreunează recol
tarea. De <aceea se impune ca fiecare zi, fiecare 
oră bună de lucru să fie intens folosită pentru 
strîngerea neintîrziată a întregii recolte.

ARĂTURILE ADÎNCI DE PRIMĂVARA tre
buie executate pe întreaga suprafață de 3.8 mi
lioane de hectare pină la 15 noiembrie, aceasta 
constituind principala măsură menită să asigure 
obținerea de recolte mari la culturile prășitoare 
in anul 1982. Pină acum au fost arate doar 
742 000 hectare. Este necesar ca toate tractoarele 
eliberate de la insămînțări să fie dirijate făiă 
întirziere la executarea arăturilor^ Pentru în
cheierea acestei lucrări la termenul prevăzut, în 
fiecare zi trebuie să se atingă o viteză de cel 
puțin 150 000 hectare. ....

în toate unitățile agricole, în toate județele 
există suficiente forțe pentru încheierea lucră
rilor agricole de toamnă la termenele stabilite. 
Important este ca toate aceste forțe să fie pu
ternic mobilizate, ca in fiecare unitate agricolă 
activitatea să fie temeinic organizată. Stă in pu
terea oamenilor muncii de la sate — cooperatori, 
mecanizatori, lucrători din întreprinderile agri
cole de stat și specialiști — ca prin munca lor 
plină de dăruire să asigure In cursul săptămînii 
viitoare stringerea Întregii recolte și executarea 
de arături adinei pe suprafețe cît mai mari. Cu 
asemenea realizări va trebui să fie intimpinată, 
pretutindeni, „Ziua recoltei".
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Galati, precum și in

Platforma de foraj 
marin „Orizont"

— in drum spre mare
Constructorii de nave de la- 

mila 80 de pe Dunăre au înscris 
un nou și important succes in 
activitatea lor ; ieri, simbătă. au 
expediat spre Constanța cea de-a 
doua platformă de foraj marin, 
„Orizont", construită la Galați.

— Fată de „Gloria". prima 
platformă de foraj marin făurită 
de noi — ne spune tovarășul Ion 
Drașoveanu. directorul șantie
rului — „Orizont" are o con
strucție mult îmbunătățită. Ca
pacitatea rezervoarelor de com
bustibil și apă potabilă a fost 
dublată, spațiul de depozitare a 
cimentului și baritei a crescut, 
ceea ce va permite efectuarea 
lucrărilor pe perioade mai lungi, 
obținindu-se astfel și importan
te economii de combustibil la 
navele care fac aprovizionarea. 
De asemenea, prin reamenajarea 
cabinelor și'a dependințelor au 
fost. îmbunătățite condițiile de 
muncă și de viață ale celor ce 
vor lucra pe platformă. Totoda
tă, a crescut gradul de integra
re. o serie de mecanisme fiind 
asimilate in tară, cum sint pom
pele submersibile, piesele de 
susținere la picioare, încălzitoa
re si accesorii pentru instalațiile 
hidro, cit’ și pompele pentru in
stalațiile care poartă marca uzi
nei ,.Aversa“-B'ucurești. Printre 
principalii furnizori de echipa
mente se numără mari între
prinderi din Rbșița. București, 
Ploiești, Constanta. Galați.

Așadar, a doua platformă de 
foraj marin si-a inceput cursa 
spre Marea Neagră. O cursă pu
țin obișnuită. Cinci remorchere 
aflate sub comanda pilotului Be- 
none Barbu, inaintind spre mare, 
trag după ele un colos de 7 400 
tone, care măsoară 72 metri in 
lungime. 41 metri în lățime și 
122, metri iri înălțime. Platforma 
poate fi instalafă in anele mării 
pină la o adincime de 90 metri.

în momentul cînd citiți aces
te rinduri, platforma de foraj 
marin „Orizont" se află încă pe 
Dunăre. în drum spre Constanța. 
(Tudorel Oancea).

Mecanizatorii, cooperatorii și cei
lalți lucrători din agricultura jude
țului Iași au încheiat, simbătă, recol
tarea porumbului de pe întreaga su
prafață de 65 961 hectare cultivate in 
județ.

Raportînd acest succes. în telegra
ma adresată C.C. al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceaușescu de Comite
tul județean Iași al P.C.R. se spu
ne : Punind în practică întocmai in
dicațiile date de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, în prezent se lucrează 
cu aceeași hotărîre si hărnicie, spri
jiniți si de forte din Industrie, scoli, 
facultăți si din alte sectoare, folosin- 
du-se judicios timpul de lucru si 
mijloacele mecanice si atelajele, ln- 
tronind ordine si disciplină la fiecare

formație de lucru, continuînd acțiu
nea de depănusare. sortare si livrare 
la fondul de stat, astfel ca in urmă
toarele citeva zile să finalizăm a- 
ceastă sarcină. Concomitent. în cimp 
se depun eforturi susținute pentru e- 
liberarea tuturor terenurilor si efec
tuarea arăturilor adinei, astfel Incit 
să încheiem și aceste lucrări, hotă- 
ritoare pentru recolta anului viitor, 
pină la 15 noiembrie.

Vă asigurăm, stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că orga
nizația de partid, toți oamenii mun
cii din județul Iași vor munci cu În
suflețire si devotament pentru reali
zarea sarcinilor ce le revin in agri
cultură. în celelalte domenii de acti
vitate.

Realizări ale agricultorilor 
buzoienl

Devenit tradițional. „Tirgul de 
toamnă Buzău ’81" reunește cele 
mai reprezentative realizări ale oa
menilor muncii din agricultura jude
țului Buzău. în cadrul numeroaselor 
standuri și expoziții organizate aici 
sint prezentate mașini și utilaje agri
cole realizate de specialiștii din 
S.M.A., Asociația economică inter- 
cooperatista Buzău si altele. De ase
menea. sint prezentate animale de 
rasă obținute in stațiunile de cerce
tare și fermele zootehnice ale jude
țului, precum și numeroase rase de 
păsări de curte expuse de crescători 
individuali. Tirgul prilejuiește nu nu
mai relevarea realizărilor de virf din 
acest an ale agricultorilor buzoienl, 
ci și un fructuos schimb de exije- 
riență intre specialiști. (Stelian 
(Chiper).

SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI
Sub semnul chibzuinței și al înțelepciunii

Foto : Paul Popa

A doua platformă de foraj marin, „Orizont", înainte de a porni 
spre apele mării

Karl Carstens s-a 
născut la 14 decem
brie 1914 în orașul- 
land Bremen. După 
absolvirea cursurilor 
gimnaziale a făcut 
studii de drept și de 
științe politice la uni
versități din tară și 
din Franța și Statele 
Unite, 
ploma 
titlul 
drept.

în perioada 1945— 
1949 a practicat avo
catura in orașul na
tal. din 1949 și pină 
in 1954 deținind func
ția de reprezentant 
plenipotențiar al lan
dului Bremen pe lin
gă organele federale.

în intervalul 1950— 
1973 activează in in-' 
vățămintul superior, 
in 1960 devenind pro
fesor universitar ’de 

. drept public și 
internațional la 
versitatea din

începind din 
lucrează și în cadrul 
Ministerului Federal 
al Afacerilor Externe, 
in intervalul 1960— 
1964 avînd funcția de 
secretar de stat la 
acest minister. în 1967 
devine secretar 
stat la Ministerul Fe
deral al Apărării, iar 
în perioada 1968—1969 
funcția de secretar de stat al guver
nului federal și șef al Oficiului can
celarului federal.

între anii 1969—1972, Karl 
Carstens a îndeplinit funcția de 
director al Institutului de cercetări 
științifice al Societății de politică 
externă din Bonn.

în 1972 a fost ales deputat în 
Bundestag, al cărui membru rămîne 
pînă în 1979. între 1973 și 1977 a asi
gurat președinția Grupului parla
mentar din Bundestag al coaliției 
Uniunea Creștin-Democrată — Uniu
nea Creștin-Socială (U.C.D.—U.C.S.), 
fiind și membru al Prezidiului U.C.D. 
La 14 decembrie 1976 a fost desemnat 
președinte al Bundestagului.

La 23 mal 1979 este ales președinte 
al Republicii Federale Germania 
pentru o perioadă de cinci ani, pre- 
iuind 
1 iulie 1979.

Este căsătorit cu doamna Veronica 
Carstens, doctor in medicină.

Stabilirea, in 1967, a relațiilor 
diplomatice dintre Republica Socia
listă România și Republica Federală 
Germania a deschis calea dezvoltării 
pe multiple planuri a raporturilor 
bilaterale, reprezentind, totodată, o 
contribuție de mare însemnătate la 
procesul de înțelegere și destindere 
în Europa, de normalizare a rela
țiilor intre statele continentului. în 
cei 14 ani care au trecut, a avut loc 
un progres continuu al colaborării 
economice, tehnico-științifice, cul
turale, tematica dialogului româno— 
vest-german lărgindu-se și intensi- 
ficindu-se neîntrerupt. în cadrul 
acestui dialog s-a pornit de la do
rința de a găsi noi căi de colaborare 
și de soluționare a problemelor in 
interesul reciproc, pe baza principii
lor de egalitate în drepturi, de res
pect al independenței și suverani
tății naționale, neamestec în trebu
rile interne și avantaj reciproc, de 
renunțare la forță și la amenințarea 
cu forța in relațiile dintre state. 
Aceste principii au fost, dealtfel, 
consemnate și în. Declarația solemnă 
comună semnată la Bonn, in 
iunie 1973. cu prilejul vizitei în 
R. F. Germania a președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Documentul menționat reafirmă.

di-obținind
de jurist și 

de doctor in

drept
Uni- 

Koln.
1954

de

îndeplinește

oficial această funcție la

de asemenea, dorința comună „de 
a adînci în continuare relațiile 
de prietenie, respect reciproc și co
laborare multilaterală, pe baza du
rabilă a principiilor și normelor >de 
drept internațional și justiție, pentru 
a contribui astfel la cauza păcii și 
securității în Europa și în lume".

O reflectare a bunelor relații sta
tornicite între România și R. F. Ger
mania o constituie creșterea însem
nată pe care a cunoscut-o în ultimii 
ani volumul total al schimburilor de 
mărfuri. între firme române și vest- 
germane a fost încheiat un mare 
număr de contracte de cooperare 
economică, industrială 
precum și cu privire la 
instalații industriale.

Evocind cu satisfacție 
dintre România și R. F. Germania, 
care au cunoscut o dezvoltare șl 
diversificare continuă. în spiritul *
celor convenite cu prilejul întilniri- 
lor româno—vest-germane la cel 
mai înalt nivel, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta : „Aș don 
sa subliniez in mod deosebit dez-» 
voltarea continuă a relațiilor eco
nomice, a colaborării tehnico-știin- 
țifice și în alte domenii de interes 
comun, ceea ce a determinat creș
terea de peste trei ori, în ultimii opt 
ani, a schimburilor comerciale din
tre țările noastre și realizarea unor 
acțiuni concrete de cooperare in 
producție. Considerăm insă că sint 
încă posibilități, largi de dezvoltare 
a relațiilor economice dintre țările 
noastre și îh mod deosebit în ce 
privește realizarea unor noi acțiuni 
de cooperare in producție".

Opinia publică din 
Iși exprimă 
în România 
Carstens,

, ședințele 
avea cu 
cheia cu 
buind la 
continuare a relațiilor româno—vest- 
germane pe multiple planuri, la 
promovarea procesului de destin
dere și colaborare pe continentul 
nostru și în întreaga lume.

La sosirea pe pămîntul României, 
poporul nostru adresează președin
telui Karl Carstens tradiționalul 
„BINE AȚI VENIT !“.

și tehnică, 
livrarea de

raporturile

țara noastră 
convingerea că vizita 
a președintelui Karl 

convorbirile pe care pre- 
Nicolae Ceaușescu le va 

Înaltul oaspete se vor In- 
rezultate pozitive, contri- 
extinderea și adincirea in

Mîine, în jurul orei 
televiziune vor transmite 
președintelui Republicii 
Carstens, și a doamnei Veronica Carstens, care, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu vor efectua o vizită oficială în țara 
noastră.

16, posturile de radio și 
direct ceremonia sosirii 

Federale Germania, Karl

O frumoasă Inițiativă a statornicit, 
de mai bine de o jumătate de veac, 
în multe tari ale lumii, ziua de 
31 octombrie drept zi a economiei, a 
gospodăririi rationale, cumpătării și 
prudenței. Poporul nostru, crescut in 
spiritul virtuților tradiționale ale 
economisirii roadelor muncii sale, a 
plinii și banilor, a transformat ziua 
economiei în „Săptămina economiei", 
care se desfășoară in acest an intre 
25 și 31 octombrie.

„Săptămina economiei" constituie 
un bun prilej de analiză a realizări
lor obținute in dezvoltarea si diver
sificarea acțiunii de atragere și uti
lizare eficientă a economiilor bănești 
ale populației și, totodată, de stabi
lire a n.oi direcții și măsuri pentru 
creșterea calității întregii activități in1 
acest domeniu de larg interes cetă
țenesc. Acțiunea de economisire la 
Casa de Economii și Consemnatiuni 
s-a realizat și se realizează în condi
țiile îndeplinirii obiectivelor stabilite 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului. Pe baza dezvoltării ample 
a economiei naționale, prin grija per
manentă a conducerii partidului și 
statului. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene- 

' ral al partidului, au sporit continuu 
veniturile bănești, bunăstarea între
gii populații. în cincinalul trecut, 
retribuția reală medie a oamenilor 
muncii s-a majorat cu aproape 30 la 
sută, față de 18—20 la sută, cit se 
prevăzuse inițial în Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului. De 
asemenea, veniturile țărănimii au 
sporit cu 29 la sută, iar din fondurile 
bugetului de stat pentru acțiuni 
social-culturale s-au alocat anul tre
cut 3 195 lei pe locuitor, față de 2 397 
lei în 1975. An de an au fost puse la 
dispoziția populației cantităti tot mai 
mari de bunuri de folosință îndelun
gată și cu valoare însemnată, care au 
îmbunătățit și înfrumusețat viata 
oamenilor : apartamente confortabile, 
mobilă, frigidere, televizoare, autotu
risme.

Datorită realizărilor dobindite In 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei. acțiunea de economisire organi
zată de Casa de Economii și Con
semnatiuni a înregistrat, de la un an 
la altul, o dezvoltare ascendentă. La

sfirșitul trimestrului III al anului 
1981, bunăoară, soldul general al de
punerilor populației la C.E.C. a depășit 
106 miliarde lei. în primele trei tri
mestre ale acestui an. creșterea sol
dului a fost cu 16,6 la sută mai mare 
decit cea obținută in aceeași perioadă 
a-anului precedent. Asupra populației 
există în prezent peste 18,5 milioane 
librete de economii, adică 841 librete 
la 1 000 de locuitori. La dispoziția 
cetățenilor se află peste 10 000 de 
unități C.E.C. in orașe. în sate șl la 
locurile de muncă ale depunătorilor.

Realizările obținute de Casa de 
Economii și Consemnatiuni — insti
tuție de prestigiu, cu mai bine de un 
secol de existentă — demonstrează 
că ideea de economisire a pătruns

Petre GIGEA 
ministrul finanțelor

populației de la 
conceptul româ- 
nu are nimic co

adînc in rîndurile 
orașe și sate. în 
nesc, economisirea _____
mun cu zgircenia. cu avaritia. în 
tara noastră, a economisi înseamnă 
a utiliza sumele respective într-o pe
rioadă viitoare în mod superior, pen
tru procurarea de bunuri și reali
zarea de acțiuni care îmbogățesc și 
înfrumusețează viata. Dezvoltarea 
procesului de economisire a fost și 
este stimulată și de activitatea pozi
tivă desfășurată de Casa de Economii 
și Consemnatiuni pentru servirea în 
condiții cît mai bune a populației, 
pentru extinderea operațiunilor fără 
numerar prin organizarea depunerii 
la C.E.C. prin virament pe bază de 
consimtămînt scris a veniturilor bă
nești realizate de populație de la 
unitățile socialiste, efectuarea de 
plăți din conturile curente personale 
și altele. De asemenea, este cunoscut 
faptul că legile țării garantează 
depunerile la C.E.C., acestea fiind 
restituite în totalitate oricind la ce
rerea persoanelor îndreptățite să dis
pună de sumele respective, că depu
nerile sint imprescriptibile și este asi
gurat secretul privind pe depunători 
și operațiile efectuate de aceștia.

în condițiile economiei românești

contemporane, depunerea economiilor 
bănești la C.E.C. este nu numai un 
act de interes personal, ci și o mo
dalitate de participare la acoperirea 
nevoilor semenilor noștri. întrucit din 
economiile depuse. Casa de Economii 
și Consemnatiuni — adevărată bancă- 
a populației — acordă cetățenilor 
țării importante credite pentru con
strucția sau cumpărarea de locuințe. 
Numai in acest an, de la 1 ianuărie 
pină la 30 septembrie. Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni a acordat 
peste 36 000 credite. Soldul total al 
creditelor acordate populației in a- 
cest scop a fost, la 30 septembrie 
1981, de aproape 28 miliarde lei.

în afară de primirea, păstrarea si 
eliberarea economiilor bănești ale 
populației. Casa de Economii si Con
semnatiuni efectuează operații și pe 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri. în. 
conturi curente personale, pe foi. 
timbre, cecuri de economii școlare și 
pe librete de economii școlare, extin- 
zind și dezvoltînd în continuare alte 
operații bancare privind păstrarea 
disponibilităților bănești ale organi
zațiilor obștești și sociale, consem
narea de sume, executarea de casă 
a bugetului prin încasarea de la 
populație a impozitelor, taxelor etc. 
Prin activitatea ce o desfășoară. Casa 
de Economii și Consemnatiuni aduce 
o importantă contribuție la întărirea 
monedei noastre naționale, la creș
terea vitezei de rotație a leului, la 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației.

Realizările obținute in acțiunea de 
economisire ne obligă, în aceste mo
mente de bilanț, să analizăm cu răs
pundere și competentă și unele nea
junsuri care se mai manifestă în 
activitatea' personalului C.E.C.. să 
extindem aplicarea măsurilor și me
todelor menite să asigure servirea 
operativă și competentă a populației, 
solicitudine, informarea corectă și 
documentată a cetățenilor.

Dezvoltarea economiei naționale 
In actualul cincinal asigură acțiunilor 
de economisire o bază puternică. în 
aceste condiții. Casei de Economii și 
Consemnatiuni îi revin sarcini spo
rite. în mod deosebit, trebuie con-
(Continuare în pag. a V-a)

PRACTICI DIFERITE IN APROVIZIONAREA CANTINELOR

Unii fac „risipă" de spirit gospodăresc,
alții risipesc pîinea

Prevăzătorii 
au, intr-adevăr, 
cu ce se minări

...în anul 1976. gospodarii 
de la Institutul de educa
ție fizică și sport din Bucu
rești s-au apucat să facă 
un lucru la care alții nici 
măcar 
atunci : 
nexă.

— Am 
nimic —

am făcut cu materiale 
demolări și cu 
Iun tară. Așa că, 
nu ne-a costat 
de 190 000 lei.
70 000 am dat 
utilajele pentru 
ani de zile,
toamnă, cămările 
sint pline cu bulion făcut 
din roșiile de la noi din 
grădină, cu dulceață din

din'
vo-muncă 

bani peșin, 
mai mult 

Din care 
numai pe 
moară. De 
în fiecare 

cantinei
nu se gindeau pe 

o gospodărie-a-

larizare — numărul abon>a- 
ților este mai mic decit la 
aite institute. în jur de 250. 
Așa că, odată cu dezvolta
rea crescătoriei, cantitățile 
de resturi alimentare au de
venit insuficiente. Deci 
trebuia să ne facem și o 
bază proprie de furaje. 
Ne-am făcut. Cultivăm po
rumb, cartofi, sfeclă, lucer- 
nă. Mai cumpărăm și ceva

existat. Si nu există. 
După părerea mea. este 
o crimă să cheltuiești 
bani din alocația de hrană 
ca să cumperi piine mai 
mult decit se mănîncă. nu
mai ca să rămînă resturi și 
să ai ce da la porci. Cum 
am auzit că se făcea pe la 
unele cantine.

...Gospodăria-anexă nu
la 

to- 
di-
al 
de

Început de 
Iși amintește 

varășul Emil Cherciu. 
rectorul administrativ 
institutului. Mai precis,
la o groapă de gunoi înre
gistrată la C.A.P. Măgurele 
ca teren arabil. Vreo 
două hectare și jumătate 
pe care studenții noștri 
le-au curățat ca in palmă 
și le-au făcut grădină. Pe 
urmă, din deșeuri de la 
demolări am improvizat, 
pe rind, padocuri pentru 
porci, pătule. moara 
uruială, alimentarea 
apă si canalizarea...

— „Improvizație" de 
te o jumătate de milion, 
după cum am aflat.

— Da. cam atît ar fi cos
tat. după devizul pe oare 
ni l-au făcut specialiștii de 
la construcții. . Dar. v-am 
spus, noi am făcut tot ce

de 
cu

pes-

Experiențe și „experiențe" în organizarea 
gospodăriilor-anexă

căpșuni de la noi din gră
dină, cu murături din go
gonele de la noi din grădi
nă, cu ceapă și usturoi de 
la noi din grădină. Iar ki
logramul de carne ne costă 
doar 7.06 lei. Am avut 
început în gospodărie 
porci, acum avem 374.

— Deci o crescătorie 
toată regula. Și cum rezol
vați problema furajelor ?

— Deloc simplu. Dar o 
rezolvăm. Pe ci nd aveam 
doar 16 porci, baza erau 
resturile de la cantină. La 
cantina noastră însă — 
corespunzător cifrei de sco-

la
16
în

orz și, adăugind la toate a- 
cestea un concentrat de 
vitamine, ne producem sin
guri un furaj de cea mai 
bună calitate. în plus mai 
cumpărăm resturi alimen
tare de la cantinele altor 
institute — cum sînt Con
strucțiile și Arhitectura

— Din „rețeta" de furaje 
combinate marca „I.E.F.S." 
— dacă putem spune așa — 
lipsește, după cum se vede, 
pîinea.

— Bine-nțeles. La noi nu 
există la tăierea pîinii „că
zături planificate" pentru 
hrana animalelor. N-au

este la I.E.F.S. doar o pro
blemă a sectorului admi
nistrativ.

— Zilnic — ne spune to
varășul Gh. Vintilescu. stu
dent în anul IV. secretar al 
consiliului asociației stu
denților comuniști din in
stitut — cîte o grupă de 
studenti face de serviciu la 
gospodărie : sortează car
tofii, cintăresc porcii, fac 
curățenie, usucă porumbul, 
lucrează la grădină. Este o 
activitate bine organizată, 
care nu ne prejudiciază de
loc programul de... pregăti-

re fizică. Dimpotrivă. Cine 
altcineva decit 
ții. să fi făcut 
munci ? Doar 
podărim. Cum 
trebuie să facă 
ții, toată lumea.

...Iar ceea ce nu pot face 
studenții și nu se poate 
rezolva la nivelul sectoru
lui administrativ se re
zolvă — sau cel puțin se 
Încearcă să se rezolve — Ia 
nivelul rectoratului : ape
luri la organele de miliție 
pentru asigurarea securi
tății adevăratei averi de la 
gospodâria-anexă și de la 
grădină, in timpul nopții : 
retribuirea celor doi îngri
jitori zootehniști în acord 
global — după sporul de 
greutate al godacilor — și nu 
în regie, 
bătute 
rului ; 
nitătii 
ta tea 
capete

...N-am făcut această pre
zentare a experienței stu
denților, administrației șl 
conducerii de la I.E.F.S. 
în materie de autoaprovi-

noi. studen- 
toate aceste 
ne autogos- 
fac și cum 
toti studen-

după normele 
în cuie ale ministe- 

dezvoltarea mater- 
de porci la capaci- 
maximă de 1 000 de 
pe an.

Florin CIOBANESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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IN FIECARE JUDEȚ, iN FIECARE LOCALITATE -MĂSURI FERME PENTRU APLICAREA IN VIAȚĂ 
A PRINCIPIILOR AUTOCONDUCERII $1 AUTOAPROVIZIONĂRII!

„Ograda fără păsări e ca pomul fără frunze" 
CUM CONTRIBUIE GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI LA MAI BUNA 

APROVIZIONARE CU CARNE Șl PRODUSE ANIMALIERE?
Azi, răspunsuri din județele Bacău, Călărași, Bihor

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărlt elaborarea unui 
program de alimentație rațională, care să ducă la creșterea ponderii cărnii 
Si produselor de carne in alimentația populației. După cum este cunoscut, 
Legea autoaprovizionării se aplică de un an. In această perioadă s-a acu
mulat in fiecare județ, in numeroase localități o experiență care trebuie 
larg generalizată, tn legătură cu rezultatele obținute in aplicarea Legii 
autoaprovizionării si, in mod deosebit, pentru a consemna preocupările de 
viitor, ale consiliilor populare pe linia extinderii autoaprovizionării cu 
carne, lapte, ouă și alte produse animaliere, corespondenții ziarului nostru 
au adresat unor cadre de conducere din consiliile populare județene Bacău, 
Călărași si Bihor următoarele întrebări :

1. In ce măsură se asigură autoaproviiionarea județului cu produse 
. animaliere ?

2. Care este aportul gospodăriilor populației la satisfacerea pe plan 
local a necesarului de carne, lapte, ouă ți alte produse animaliere ?

3. Ce măsuri se au in vedere pentru extinderea activității de creți*'*  
a păsărilor și animalelor in gospodăriile populației ?

1. Județul nostru își asigură inte
gral pe plan local necesarul de car
ne. lapte, ouă și alte produse anima
liere. Totodată, livrăm la fondul 
de stat importante cantităti de pro
duse agroalimentare. Se prefigurează 
o depășire a planului de livrări si, 
în acest caz, există perspectiva de 
a spori mărfurile alimentare desti
nate rețelei comerciale din județ 
pină la 1 050 tone came. 830 tone 
preparate din came, 20 000 hl lapte 
și produse lactate proaspete, 122 tone 
brinzeturi. 48 tone unt ș.a. In plus, se 
vor desface către populație însemnate 
cantități de pește. Toate cantitățile

Iată răspunsurile primite de la tovarășii GHEORGHE ANTOCHI, vice
președinte al Comitetului, executiv al Consiliului popular județean Bacău, 
GHEORGHE TRANDAFIR, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Călărași, GEORGE VAIDA, prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bihor.

Alimentația corectă, rațională, 
după criterii științifice

— un argument hotăritor al longevității, al unei vieți sănătoase

Infarctul de miocard este de 3-4 ori mai frecvent la vîrste tinere 
decît acum 2-3 decenii, iar numărul bolnavilor de diabet, ca și de 
alte afecțiuni cronice a crescut de cîteva ori ca urmare și a unei 
alimentații neraționale. Iată de ce nutrițloniști din întreaga lume 
recomandă măsuri de protejare a sănătății populației și propun ela

borarea unor programe de alimentație științifică

BACĂU : Cantitățile 
livrate la fondul de stat 

pot fi sporite .
1. Județul nostru își asigură In În

tregime necesarul de carne. lapte și 
ouă din producție proprie, livrînd in 
același timp însemnate cantităti la 
fondul de stat. Dacă la carne rezul
tatele sint superioare anului trecut 
— dar încă sub posibilități — pro
ducțiile de lapte și ouă sint mai mici 
decît cele obținute în 1980.

2. Gospodăriile populației au avut 
asigurate carnea, ouăle și laptele din 
producție proprie, creîndu-se și un 
surplus de 46 700 hl lapte de vacă. 
14 300 hl lapte de oaie, 4.3 milioane 
ouă și 5 250 tone carne, care au fost 
predate, pe bază de contract, la fon
dul de stat. Aceste livrări au contri
buit la aprovizionarea județului cu 
produse agroalimentare astfel : cu 
52.6 la sută din carnea de bovine. 17 
la sută din carnea de ovine. 18 la 
sută din cantitatea de lapte de vacă 
și 57 la sută din cantitatea de lapte 
de oaie. Este adevărat că. fată de 
anul trecut, acest aport este de trei 
ori mai mare la carnea de porc și de 
aproape două ori mai mare la car
nea de oaie, dar contribuția gospodă
riilor populației la cdnstituirea fon
dului de. stat și la aprovizionarea mai 
bună a oamenilor muncii din județ 
putea fi și mai mare dacă toți locui
torii satelor și îndeosebi cei din zona 
de munte ar fi crescut pe lingă ca
sele lor mai multe animale.

3. Pentru anul care vine ne-am 
propus ca in gospodăriile populației 
să se crească in plus față de 1981 
circa 13 000 porci, 1 000 bovine. 12 000 
oi. precum și un mare număr de pă
sări. Vrem totodată să livrăm' la fon
dul de stat, mai miAfr față,de anul, 
ih ^tift.' l'flOO tone etiftfe,
lapte, precum șl însemnate cantităti 
de ouă și lină. Pentru a realiza efec
tivele de animale și cantitățile de 
produse pe care ni le-am propus, am 
luat de pe acum măsuri care să asi
gure, în primul rînd, materialul bio
logic necesar. La cooperația de con
sum au fost pregătite microincuba- 
toare, care vor produce pui de găină, 
iar la întreprinderea de stat „Avi- 
cola“-Bacău au fost create condiții 
pentru creșterea numărului de pui de 
curcă livrați crescătorilor de păsări. 
In același timp, au fost stabilite coo
perativele agricole de producție care 
vor produce și' livra populației purcei 
de lapte pentru creștere și ingrășare. 
De asemenea, ne preocupăm să asi
gurăm asistența tehnică necesară, in 
special in comunele din zona de 
munte, care au avut producții sub 
posibilități. Vom repartiza de acum 
inainte cadre de specialitate care să 
îndrume îh permanentă crescătorii de 
animale.

CĂLĂRAȘI : Rezerve 
certe pentru asigurarea 

pieței cu mai multe bunuri

sint superioare celor din perioada si
milară a anului trecut,

2. Pină la această dată au fost 
preluate prin cooperația de consum 
de la gospodăriile populației 505 tone 
carne de porc. 213 tone carne de oaie, 
240 tone came de pasăre și 3,7 mi
lioane ouă.

3. Deși important, aportul gospo
dăriilor populației la buna aprovizio
nare a pieței locale poate spori și mai 
mult in continuare, existind nume
roase rezerve încă nepuse pe deplin 
în valoare. Pentru a răspunde sar
cinilor reieșite din recentele regle
mentări legislative, fiecare consiliu 
popular orășenesc și comunal din ju
deț întocmește, în această perioadă, 
programe distincte de măsuri, prin 
care se prevede ca toti locuitorii din 
mediul rural și urban care dispun 
de curți să crească pentru nevoile lor 
și ale economiei naționale un număr 
cit mai mare de păsări și animale. 
Pentru a veni în sprijinul crescători
lor de păsări și animale s-a stabilit 
înființarea de noi maternități de 
scroafe (unde se produc purceii de 
lapte), ca și organizarea unui număr 
sporit de incubatoare pentru produ
cerea puilor de o zi. In acest fel. in

(Urmare din pag. I)

Unii fac „risipa" de spirit gospodăresc...
zionare pentru a argumenta 
că se poate. Este un ade
văr care nu mai trebuie 
demonstrat. Ci, în loc de 
orice comentariu, la o altă 
„experiență". De la Uni

ri; versitatet De ce experiență 
jn ghilimel^. veți; vede». 

■>s ' i..Ne-atti ; început investi
gația la Consiliul uniunii 
asociației studenților comu
niști adresindu-i tovarășu
lui Matei Ani, președintele 
consiliului, următoarea în
trebare :

— Cu cit se mai vînd res
turile alimentare de la 
cantină ? (Ani de zile așa 
se procedase).

Răspunsul a fost edifica
tor și măi ales... expeditiv.

— După cite știu, parcă 
nu se mai vînd. Mi se pai-e 
că s-a făcut o gospodărie- 
anexâ și se cresc porci. 
N-aș putea să vă dau 
alte (?!) amănunte.

Și ni s-a explicat pe 
. unde să o luăm ca să ajugem 

la biroul tovarășului Aurel 
Lucaciu, directorul admi
nistrativ al Universității. 
Care la rîndul său mi-a spus, 
printre altele : s-a inființat 
intr-adevăr o gospodărie- 
anexă „anul trecut, după 
nebunia cu autoaprovizio
narea" ; creșterea porcilor 
iju este rentabilă, cu toate 
că „nu s-a calculat la ce 
preț revine, acum, kilogra
mul de carne" ; nu s-au gin- 
dit să cultive vreun teren 
pentru furaje, dar toată vara 
„ne-am descurcat cu piinea 
care nu se mănincă la can
tine. pe care o usucă un 
gospodar, pe nume Petrică". 
soțul gestionarei Elena 
Gheorghe. în rest, numai 
argumente pentru a de
monstra ce bine era cind 
se vindeau cu 0,20 lei ki
logramul resturile alimen
tare crescătorilor de ,porci. 

. sau se primeau, in sctiimbul

lor, porci la prețul de 12,50 
lei kilogramul. Ce rost ar 
avea să le mal punem pe 
hirtie ?

O singură informație s-a 
dovedit mai mult decit fo
lositoare : „Ferma noastră 
este pe undeva prin Pan
telimon. peste drum de in- 
trepfinderea „Acumulato
rul". Informație nu toc
mai exactă. întreprinderea 
se cheamă „Neferal". „A- 
cumulaforul" este ceva mai 
departe.
6ospodări«-anexâ sau 
„ferma lui nea Petrică"?

...Inopinat, am coborît 
din autobuzul 364 taman 
unde trebuia. Am întrebat 
de gospodăria-anexă a Uni
versității pe singurul cetă
țean aflat in statie și am 
aflat că.......ferma lui nea
Petrică este drept în fată". 
Avea dreptate. ... Ferma, 
fermă in toată puterea cu- 
vintului : casă mare, fru
moasă, livadă de caiși si de 
cireși, curtea „albă" de gă
ini mari cit ciinele. maga
zii. siioz pentru cartofi, 
pompă de apă. padocuri 
pentru porci. Fosta stați
une experimentală a Facul
tății de biologie. Petre 
Gheorghe, pensionar și 
gestionar consort, a făcut 
oficiile de gazdă și ne-a dat 
lămuririle pe care le-a con
siderat necesare : „Aici 
locuim și noi, adică familia 
Gheorghe. și îngrijitoarea 
de la porci cu familia. Fie
care in apartamentul său" ; 
..Avem vreo treizeci și ceva 
de porci. Dar s-ar putea 
crește și 200. Zilnic se aduc 
cu mașina 600—700 kg de 
resturi alimentare si citeva 
lăzi de pi ine de la cantina 
de pe 6 Martie si de la 
Grozăvești". „Ar fi bine 
dacă s-ar aduce mai multă 
piine, câ e bună pentru 
porci, dar se risipește( ? 1)

1982 se vor pune la dispoziția popu
lației mai multe mii de purcei de 
lapte și peste 1,5 milioane pui de o 
zi — aproape de două ori mai multi 
decît în acest an.

Pentru Îmbunătățirea aprovizionării 
populației urbane cu came, lapte și 
alte produse agroalimentare s-au a- 
rondat 27 localități preorășenești, 
care vor asigura atît nevoile proprii 
de consum ale localnicilor, cit și pro
dusele necesare aprovizionării muni
cipiului Călărași și orașului Oltenița.

BIHOR : Posibilități 
mult mai mari 

decît realizările
1. Județul Bihor dispune de toate 

condițiile necesare realizării auto
aprovizionării cu produse animaliere. 
Dar, în acest an, deși livrările la fon
dul de stat sint mai mari decît in 
1980, ele nu ne mulțumesc. Produc
țiile de carne, lapte și alte produse 
animaliere obținute în întreprinderi 
agricole de stat, în cooperative agri
cole de producție, ca și în gospodării
le populației sint sub posibilitățile și 
condițiile de care beneficiem. Toc
mai de aceea sint în curs de defini
tivare măsurile pentru dezvoltarea 
acestor producții, mai ales în comu
nele din jurul orașelor.

2. In cadrul livrărilor la fondul de 
stat, gospodăriile populației asigură 
numai • 26 la sută din cantitatea de 
carne și 14 la sută din cea de lapte. 
Ponderea reală a gospodăriilor popu
lației ar putea fi, bineînțeles, mult 
mai mare — între 40 și 50 la sută — 
ceea ce ar permite nu numai o îm
bunătățire a consumului propriu al 
cetățenilor, dar și o mai substanțială 
participare la formarea fondului de 
stat.

3. Cantitățile de produse realizate 
în gospodăriile populației fiind re
duse, sintem preocupați să stimulăm 
creșterea efectivelor de animale prin 
dezvoltarea rețelei de maternități de 
scroafe, de incubatoare pentru pui. 
prin îmbunătățirea productivității 
pășunilor și a tinetelor, ca și prin 
extinderea pășunatului în zonele 
montane și forestiere. Comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean 
urmează să analizeze, pe zone, modul 
de îndeplinire a sarcinilor de reali
zare a fondului de stat dip unitățile 
socialiste și din gospodăriile popu
lației. alcătuind programe concrete 
Pe fiecare localitate în parte. In acest 
mod vom putea spori cantitățile de 
carne, lapte, ouă și alte produse ani
maliere realizate ne plan local, mă
rind astfel contribuția gospodăriilor 
populației la autoaprovizionarea ju
dețului.

Sînt cuprinse in răspunsurile Ia întrebările adresate de ziar o seamă 
de rezultate ce dovedesc temeinicia prevederilor Legii autoaprovizionării, 
dar și suficiente elemente care demonstrează — așa cum afirmă și parti- 
cipantii la ancheta noastră — că posibilitățile existente in fiecare județ, in 
fiecare localitate, privind sporirea producției de carne și producției anima
liere. sint cu mult mai mari. Iată de ce este absolut necesar ca. de urgență, 
să se întocmească programe concrete privind creșterea aportului gospodă
riilor populației la imbunătățirea substanțială a autoaprovizionării teri
toriale. la sporirea corespunzătoare a cantităților de produse destinate 
fondului centralizat, in așa fel incit hotăririle privind asigurarea in tot 
mai» bune condiții a populației eu cele necesare unei alimentații ra
ționale — așa cum se pWvede și in normele legale recent adoptate, in 
hotăririle ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 
octombrie a.c. — să fie neabătut duse la îndeplinire.

Anchetă realizată de Mihat IONESCU 
cu sprijinul corespandențHor „Scînteii*

pe drum. Pină aici dacă a- 
jung 50 kg pe zi". N-am a- 
pucat să-l mai întrebăm 
cum se „risipește" plinea 
pe drum de la cantină pină 
la fermă: între timp 
sosiseră cu autoutilitara 
31-B-6186 (7!) vreo patru 
mecanici să-i repare mași
na. Și ne-a lăsat baltă. Așa 
că am plecat spre cantina 
de pe bd. 6 Martie să 
vedem de unde at.ita 
pîine? — că ajung și la nea 
Petrică 50 kg pe zi, după 
ce se mai și „risipește" pe 
drum. între timp am făcut 
o socoteală: am Înmulțit 50 
— kilogramele de piine — 
cu 270 — cite zile sint din 
octombrie pină in iulie. Fac 
exact 13 500 kg. DE PÎINE! 
Părea de necrezut.

...La cantina din bd. 6 
Martie am ajuns, din pă
cate, în urma lui nea Pe
trică. între timp, se 
dumirise că nu am fost 
pină în Pantelimon in vizi
tă de curtoazie. Așa că ad
ministratorul Ilie Cristea, 
avizat, a ținut-o sus și 
tare : „Noi nu risipim nici 
un gram de pîine, nu ne a- 
provizionăm cu piine peste 
necesar ca să îmbunătățim 
hrana porcilor. nu...“. tn 
ciuda faptului că ne întîlni- 
sem in aceeazi zi, nas In 
nas, chiar la ieșirea din 
curtea cantinei cu un cetă
țean cu doi saci de piine 
în spinare, că potrivit cal
culelor făcute cu fișa de 
magazie pe masă — din 
care rezultau cantitățile de 
piine cumpărate și cele 
puse zilnic in consum — era 
clar Că, zilnic, se consumă 
cel puțin 17 kg piine mai 
puțin decit se cumpără, că 
apreciat, chiar și din ochi, 
„coșul cu căzăturile" de la 
mașina de tăiat piine cin- 
tărea peste 10 kg numai 
la o masă, că in bonurile 
cu care expediase zilnic 
resturile de piine către gos

podăria-anexă scrisese cu 
mina, sa 15 kg, 15 kg, 15 kg...

La cantina de la com
plexul Grozăvești am ajuns 
exact cind unui din însoți
torii de pe autogunoiera 
35-B-7043 potrivea sub ma
șină, deasupra rezervorului 
de benzină, un sac cu pii
ne, La sugestia noastră, tor 
varășul Nicolae Nicolaii — 
administratorul pe care 
l-am invitat la fata locului 
— l-a rugat să o ducă ime
diat de unde o luase: din 
cantină. Pe urmă ne-a ară
tat, din proprie inițiativă, 
bonurile de expediere a 
resturilor alimentare — din 
care rezulta că expediază 
zilnic cele 50—60 kg de pii
ne la gospodăria-anexă. in 
afară de ce se aruncase di
rect în butoaie. Am cintărit 
împreună un coș cu „căză
turi" de la mașina de tă
iat — avea peste 20 kg. Și, 
la sfirșit, ne-a făcut singur 
un calcul: „Numai la can
tina noastră se -aruncă» 
zilnic 80—100 kg pîine". 
Ceea ce înseamnă aproape 
o treime din piinea care se 
consumă într-o zi 1 1 1

Ce „modest" fusese, prin 
urmare, nea Petrică, în a- 
precierile sale !

...Am adus la cunoștință 
serviciilor de specialitate 
din Universitate concluziile 
Ia care ajunsesem. N-am 
fost crezuți. Nici nu ne aș
teptam. în fond, căutam 
doar explicația unei atari 
stări de lucruri, pe drept 
cuvtnt incalificabile. Și am 
descoperit nereguli mult 
mai grave, care pot ține loc 
de explicație. De pildă: 1. 
Nu se știe ciți porci exis
tă la gospodăria-anexă a 
Universității. După tovară
șul Nicolae Radu, șeful 
serviciului contabilitate, ar 
fi o dată 34, pe urmă 37 
(34 plus 3 aduși de nea 
Petrică, în ziua cînd ne în

Alimentația corectă este aceea 
care se identifică cu anumite prin
cipii raționale, iar nerespectarea a- 
cestor principii poate să ducă la o 
serie de boli. Unul din principiile 
medicinii este foarte categoric : din 
punct de vedere caloric, alimentația 

, nu trebuie să depășească limitele fi
ziologice ale organismului uman. 
Aceste limite fiziologice sint calcu
late pe baze științifice, elaborate de 
specialiști din diferite țări, datele fi
ind puse la dispoziția Organizației 
Mondiale a Sănătății Și difuzate, 
pentru a beneficia de ele întreaga 
populație a globului.

Neconcordanța intre necesarul ca
loric și timpul de activitate — prin 
care se consumă caloriile din ali
mentație — poate duce la obezitate 
cind se depășesc limitele și poate 
provoca pierderi de greutate cind nu 
se consumă cantitățile necesare. 
Astfel de constatări se întîlnesc în 
toată lumea și, bineînțeles, și la noi. 
In diferite zone sau localități se con
stată un indice de obezitate mai 
crescut în comparație cu alte regi
uni. Aceasta a făcut să apară și in 
țara noastră, intr-un procent mare, 
boli cronice degenerative, cum sint 
dislipidemiile (creșterea procentului 
de grăsimi din singe), diabetul zaha
rat, obezitatea, ateroscleroza și o 
mortalitate crescută prin acciden
tele vasculare. Cifrele sint eloc
vente. După cel de-al doilea război 
mondial, dislipidemiile au afectat 
14. la sută din populație, obezi
tatea a variat între 12 și 35 la 
sută, după diferite zone, diabetul se 
întilnește la 3.1 la sută din populație, 
față de 0,2 la sută cit era in 1938. iar 
mortalitatea prin accidente vascula
re reprezintă 46 la sută din totali
tatea' cazurilor. Aceste situații statis
tice sînt cu atît mai îngrijorătoare 
cu cit infarctul de miocard apare de 
3—4 ori mal frecvent la vîrste pină 
in 40 de ani decît apărea în urmă cu 
trei decenii, iar hemoragia cerebrală

cepusem ancheta, de la doi 
din crescătorii cu care Uni
versitatea avusese anul tre
cut contract), pe urmă 41 
(printr-o adresă, ajunsă la 
contabilitate in a doua zi 
a investigației noastre, se 
descoperise că cele 4 scroa
fe fătaseră prin august... 
4 purcei); I;a rîndul său, 
tovarășul Tudor Radu, șefui 
Serviciului 1 administrativ, 
era sigur că sint 39. Iar 
revizoarea contabilă, care 
făcuse ultimul control prin 
iunie, știa că sint „toti". 
Citi ? „Toți". Și atît. 2. Nu 
se ține nici un fel de evi
dență a resturilor alimen
tare de la cantină. Cu toa
te că se știe ce preț bun au 
— ani de zile Universitatea 
a încasat zeci de mii de lei 
din vînzarea lor — și că 
in nici un caz cei 34. 37. 39 
sau 41 de porci nu pot con
suma zilnic 600—700 kg de 
mîncare. O cifră care se 
dublează începînd din no
iembrie, cînd se întorc stu
denții de la practică. 3. Cu 
toate că livada de la gos
podăria-anexă numără exact 
zece caiși, zece cireși, 
doi meri, trei pruni, un păr 
și patru corcoduși, nimeni 
n-a avut curiozitatea „con
tabilă", in ultimii zece ani, 
să vadă cine, ce face cu 
roadele. Le mănincă? Le 
vinde ? Le... ? 4. De cel pu
țin doi ani de zile cele două 
familii care locuiesc la fer
ma dtn Pantelimon nu mai 
plătesc chirie, cu aprobarea 
tovarășului director.

Ș.A.M.D.
într-o asemenea situație 

cine să se mai fi preocupat 
și de piinea care se risipeș
te la cantină? Iată că a ve
nit vremea să ne ocupăm. 
Și să o facem cu toată 
rigurozitatea. Fiindcă nu 
există, credem, act mai 
iresponsabil decît să asiști 
nepăsător și chiar să încu
rajezi risipa de piine 1 ,
_______________ V

Prof. univ. dr. Iulian MINCU

este de 4—5 ort mai frecventă pină 
la vîrsta de 55 de ani decît era in 
urmă.cu 3—4 decenii.

Evident, în această situație, ne re
vine o mare răspundere nu numai 
nouă, specialiștilor, de a intensifica 
munca de educare sanitară a popu
lației pentru a ști fiecare cum și cit 
să mănince spre a-și păstra cit mai 
mulți ani capacitatea fizică și inte
lectuală, longevitatea activă. Acesta 
este și sensul, scopul recentei hotăriri 
a Comitetului Politic Executiv în le
gătură cu elaborarea unui program 
de alimentație rațională, pornindu-se 
de la experiența și tendințele exis
tente pe plan internațional privind 
realizarea unei alimentații științific 
fundamentate.

Ar fi însă o greșeală să considerăm

că numai excedentele calorice se află 
la originea acestor boli. Toți specia
liștii, bazindu-se pe observații și 
cercetări științifice, consideră azi că 
este vital să se respecte anumite 
norme de nutriție în ce privește echi
librul factorilor nutriționali, dintre 
proteine, glucide (zaharuri) și lipide 
(grăsimi).

Proteinele trebuie să reprezinte 
11—13 la sută din cantitatea calorică 
(conform datelor O.M.S.), procentul 
crescînd la copii pină la 14—15 la 
sută. într-o alimentație corectă, ju
mătate din acestea, adică 40—50 la 
sută, trebuie să fie de origine ani
mală și restul de origine vegetală. 
Proteinele de origine vegetală se 
află in cereale, cartofi etc., iar cele 
de origine animală sint în carne, 
lapte, ouă. pește etc.

Intr-o alimentație rațională intră 
în mod firesc toate acestea. Cînd 
se depășește însă, in mod exagerat, 
consumul de proteine, fie vegetale, 
fie animale, față de cerințele orga
nismului, apar tulburări. Este locul 
să menționăm aici o perioadă de 
tristă memorie din trecut, cînd ju
mătate din populația țării suferea de 
pelagră datorită alimentației dezechi
librate : exces de proteine vegetale, 
fără un consum echilibrat de proteine 
animale.

în ce privește conținutul de glucide, 
ele ocupă in medie, intr-o alimenta
ție rațională, finind seama și de tra
diția alimentară din țara noastră, in
tre 55 și 65 la sută din cantitatea ca
lorică globală. Aceste glucide sint 
conținute în cereale, legume, fructe, 
cartofi, ca glucide de origine vege
tală, și există și glucidele industria
le : zahărul, produsele zaharoase.

în genere, consumul exagerat de 
glucide — provenite din diferite ali
mente — poate provoca modificarea 
procentului de grăsimi din singe 
(dislipidemii) și apariția obezității. 
Primul lucru, prima măsură care 
se ia în tratamentul unei dislipide
mii de tip IV este scăderea la mi
nimum a consumului de zaharuri, 
dulciuri, pîine, făinoase etc. : aceeași 
recomandare se face și în tratamen
tul obezității. Prevenirea acestor boli 
și a complicațiilor lor înseamnă un 
consum rational de glucide, indife

Realizări ale cooperației de consum prahovene

rent din ce alimente sint luate, in
clusiv din pîine și cereale.

în ce privește grăsimile — cea de-a 
treia categorie importantă din ali
mentație —. este de reținut că o ali
mentație fără grăsimi nu este posibi
lă, pentru câ organismul are nevoie 
de ele. Aceste grăsimi se găsesc in 
majoritatea alimentelor de origine a- 
nimală și în unele de origine vegeta
lă. Cantitatea de grăsimi nu trebuie 
să depășească 1—2 g pe kg/corp pe 
zi sau, procentual, să nu depășească 
25—30 Ia sută din cantitatea calorică 
globală.

Acolo unde cantitățile de grăsimi 
dtn alimentație sint scăzute, adică 
normale, valorile grăsimilor din sin
ge fiind normale, frecvența infarctu
lui de miocard este foarte redusă. în 
acest sens, un exemplu cu caracter 
de experiență este oferit de Japonia, 
unde grăsimile reprezintă 15 la sută 
din cantitatea calorică globală, iar 
infarctul de miocard și accidentele 
cerebrale se întîlnesc la valoarea cea 
mai mică din întreaga lume. Spre 
deosebire de o regiune din Finlan
da, unde grăsimile reprezintă 40—45 
la sută din cantitatea calorică globa
lă și Ca urmare infarctul prezintă 
cel mai mare procent intîlnit în is- 
ria omenirii : 12 la mia de locuitori, 
fiind de 5 ori mai frecvent decît 
la Londra și de 7 ori mai frecvent 
decît la București.

Grăsimile sînt de origine vegetală șl 
animală. într-o alimentație rațională, 
grăsimile trebuie să reprezinte ju
mătate pină la ’/», iar cele vegetale 
*/3 pină la jumătate din rația calo
rică zilnică; Un excedent de grăsimi 
vegetale poate să aducă prejudicii, 
ca și excedentuh de grăsimi arpmale. 
Consumul exagerat de grăsimi ani
male se află la baza infarctului de 
miocard,

în sfirșit, într-o alimentație echi
librată, legumele și fructele, mai ales 
proaspete, trebuie să ocupe un loc 
Important. O alimentație lipsită de 
fibre vegetale (care se găsesc in le
gume și fructe) sau prea bogată în 
dulciuri, unele obiceiuri greșite, cum 
ar fi abuzul de prăjeli, de afumă- 
turt etc, se află la originea unor 
boli severe, printre care și cancerul 
intestinal.

Față de asemenea consecințe ale 
alimentației consumate — fie în ex
ces, fie cu carențe — o serie de țări, 
cu economie dezvoltată, au început 
să ia măsuri de protejare a 
populației.

Astfel, în Senatul S.U.A. a fost 
prezentat un program de alimenta
ție rațională încă în urmă cu cîțiva 
ani, program in care s-a insistat pe 
legiferarea unor postulate care să 
respecte indicațiile de alimentație 
rațională. în Norvegia s-a adoptat, 
în urmă cu cîțiva ani, prima lege 
de alimentație rațională, obligatorie 
pentru toată populația, în cadrul 
acestei legi fiind prescrise pe larg 
care sint valorile nutriționale admise 
în raport cu indicațiile de viață ra
țională, pentru fiecare grup de popu
late. Măsuri similare intenționează o 
serie de alte țări.

Și în țara noastră, așa cum preve
de recentul comunicat al ședinței 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., s-a hotărlt elaborarea unui 
program de alimentație rațională 
care în mod cert va veni In sprijinul 
populației, in special al celei tinere, 
pentru că — prin cunoașterea și apli
carea principiilor unei alimentații 
corecte, rationale — se va prelungi 
viața activă a întregii populații.

Din explicații 
în explicații, 

a ajuns 
la judecata

Profesia lui Nicolae Laurentiu este aceea 
de bucătar. O meserie, după cite știm, 
căutată la Întreprinderile de alimentație 
Dubllcă. întreprinderi unde se îngrămădesc 
multi — chemați si nechemati — să fie... 
ospătari. Chiar ajutori de ospătari. Orice, 
numai cu publicul să lucreze. De ce ? Un 
Dosibil răspuns ar putea fi epilogul profe
sional al lui Nicolae Laurentiu.

încadrat la I.A.P.L. Central ca bucătar, 
după puțin timp este promovat sef de uni
tate. Din motive care nu se înțeleg nici 
măcar printre rindurile dosarului penal pe 
ale cărui coperți este scris numele său. Mai 
ales că la unitatea „Expres-aperitiv" Ale
xandria — oe care o va prelua — presu- 
nusa lui profeslonalitate s-ar fi putut pro
ba. cel mult, la întoarcerea fripturilor — cu 
dexteritatea cu care la un restaurant cu 
pretenții ar fi întors probabil clătitele. Dacă 
bineînțeles nu ar fi existat acolo si doi 
grataragii de profesie. De ce facem această 
supoziție ? Pentru câ unitatea „Expres- 
aperitiv" Alexandria este specializată in 
desfacerea dulciurilor si băuturilor răcori
toare. a micilor si produselor de patiserie. 
Gata preparate de alții. în laboratoarele 
întreprinderii. Ce să facă atunci bietul bu

cătar. promovat, nu din vina lui. sef de 
unitate, să nu se plictisească ?

...23 aprilie. Organele de miliție fac la 
unitatea gestionată de N. L. un control. 
Gestionarul nu era prezent. Si nici nu a 
fost de găsit. In consecință se sigilează 
frigiderul și biroul șefului unității. De ase
menea, se dispune efectuarea unui inventar,

...24 aprilie. Organele de miliție și revi
zorul de gestiune al unității se prezintă la 
unitate pentru inventariere 8i continuarea 
controlului. înainte de a începe inventarie
rea. Nicolae Laurentiu este întrebat dacă 
nu are in gestiune valori materiale și bă
nești fără documente legale.

— Cine, eu ?
Vorba ceea : nici usturoi n-a mîncat, 

nici... habar nu avea de butoaiele cu măs
line. pachetele de supă si țigările din im
port dosite în magazia la care avea numai 
el acces. Darămite de cei 6 000 lei găsiți 
sub niște lăzi și hirtii de ambalaj ? Nici 
atît.

...18 august. Deci aproape patru luni mai 
tirziu. La alt control, același Nicolae Lau
rentiu. in continuare sef de unitate, este 
surprins vinzind răcoritoare la sunrapret : 
în loc de 1.50 lei cu 2 lei sticla.

Ce mai făcuse intre timp ? Căutase „ex
plicații". De pildă, la Început declarase că 
„nu a expus măslinele la vinzare pentru 
că vînzătoarea de la grătar nu putea să 
facă fată". Pe urmă pentru că ar fi „uitat 
cheile de la magazie acasă". în fine, pentru 
câ „erau cantități mai mari", iar cintarul 
care putea suporta cantităti mai mari nu 
era în încăperea din care se putea vinde 
legal (n.n.)

în concluzie, ar fi nevinovat. Explicații 
la fel de „convingătoare" a dat dealtfel si 
pentru delapidarea celor 6 000 Jei — în 

cursul cercetărilor s-a -dovedit câ erau bani 
din vinzări pe care „uitase" să-i depună la 
casierie, dar nu să-i si ascundă — si pen
tru speculă — pachetele de supă Si țigările 
din import avea de gind să le revindă co
legilor : ceea ce tot speculă se cheamă.

Ce a reușit, totuși ? Am văzut. Să comită 
Încă o infracțiune.

Nu ascensorul 
era... afaceristul

...La sfirsitul lui iulie, anul trecut, echipa 
lui Carapet Mircea si Bordeianu Radu — 
sef si respectiv ajutor de sef de echipă la 
întreprinderea de fabricație si montaje as
censoare din București — începuse monta
rea lifturilor la blocul 2 A din bd. Me
talurgiei. Blocul, cu 15 etaje, avea trei 
lifturi. Două pentru locatari, al treilea 
pentru mărfuri. In acest caz, pentru mobile 
și alte bagaje grele.

Firește, lifturile trebuiau montate Si pro
bate inainte de mutarea locatarilor in bloc. 
Tocmai de aceea termenul de predare Pla
nificat fusese 27 decembrie. Planificat de 
cei care se gindiseră doar la interesele vii
torilor locatari, nu si la buzunarele celor 
doi. „Lipsă" pe care Carapet si Bordeianu 
o vor „corecta" însă, din mers, tergiver- 
sînd terminarea lucrărilor nină la jumăta
tea lui ianuarie. Chiar cu riscul unor even
tuale penalizări pentru neindenlinirea sar
cinilor de serviciu. Știau ei bine de ce.

...Pe la sfirșitul lui noiembrie, datorită 
eforturilor constructorilor, blocul era aproa

pe terminat. Mai erau de făcut doar mici 
remedieri, de verificat functionarea instala
țiilor si de ous in funcțiune liftul.

Totuși, bucuroși — și pe bună dreptate 
nerăbdători să se mute în casă nouă — lo
catarii nu mai au răbdare și încep să-și 
aducă mobila.

Cine credeți că' îi aștepta în ușa blocu
lui ? Carapet și Bordeianu învîrtind. ab
senți. pe deget, cheia de la liftul incă in 
probe. Nu să le ureze bun venit, vă imagi
nați. Ci numai și numai să se afle și să se 
știe bine de cine depinde dacă se întorc 
sau nu cu mobila de unde veniseră. Pentru 
că pe scară — proiectată pentru oameni și 
dimensionată pe măsură — nici vorbă să 
se poată căra mobilier. Și chiar dacă s-ar 
fi putut, cine s-ar fi Încumetat să facă o 
„excursie" cu șifonierul in spinare pină la 
etajul XV ? Nici măcar „atleții" de la 
cooperativa „Prestarea".

Specializați în montări de lifturi, cu vechi 
state de serviciu și o experiență pe măsură, 
cei doi știau bine că în această situație 
numai de ei depindea totul. Și. pe rînd. au 
aflat si locatarii că... liftul merge pentru 
cine plătește. Cit ? Tarifele erau diferenția
te după citeva criterii relative, dar ferme 
totuși : 1) felul obiectului — vai de cei care 
aveau piane !; 2) etal ; 3) titlul cu care 
era detinut apartamentul — vai de proprie
tari 1 Doar coeficientul de risc — Carapet 
dădea drumul Ia lift, iar Bordeianu il di
rija de ne acoperiș : deci oricînd se putea 
produce un grav accident — greva „prețul" 
în mod unitar.

...Afacerea a mers... ca liftul pe cablu, 
pină în ziua de 15 ianuarie, cind Carapet 
s-a arătat mai ferm ca de obicei, n-a mai 
acceptat să facă prestații pe credit — a 
doua zi oricum liftul urma să fie recepțio

nat — si i-a strigat unui locatar în fată : 
„Eu n-am iertat oe nimeni. Miine să te 
prezinți cu buzunarele pline". Ceea ce lo
catarul a și făcut. Numai că cele douăspre
zece bancnote de cite o sută pe care i le 
va da lui Carapet aveau să fie însemnate. 
Iar militia, prezentă.

„Bilanțul" încasărilor, refăcut cU toată 
exactitatea în instanță, a demonstrat că nu 
face să pui în acest mod lifturile la trea
bă. Chiar dacă in numai două luni cei doi 
încasaseră peste 10 000 lei. Carapet a fost 
condamnat la 4 ani închisoare, iar Borde
ianu la 3. Pentru luare de mită.

Din caietul 
grefierului

„După comiterea faptei l-am văzut pe in
culpat lovit la cap cu o pereche de pantofi 
ți mi-am dat seama că erau străini, pentru 
că îi erau mici și călca pe ei“.

(Din dosarul nr. 603/81 al Judecătoriei 
sectorului 4)

Motiv de divorț :
„Nu respecta orele de masă și de dormit 

spunind să mănince fiecare cind ii este foa
me și să se culce cind fi este somn“; Cul
mea I (n.n.)

(Din dosarul tir. 7163/80 al Judecătoriei 
sectorului 4).

Florin CIOBANESCU

în județul Prahova, cooperația 
de consum acordă atenție dez
voltării șl diversificării prestări
lor de servicii la sate și indus
triei mici. La sfirșitul anului tre
cut, in acest județ funcționau la 
sate circa 800 de unități presta
toare de servicii (cu 61 de profi
le de activități) și peste 140 secții 
de industrie mică. Lor li s-au 
adăugat numeroase unități noi in 
perioada care a trecut din a- 
cest an.

O grijă deosebită s-a acordat 
valorificării surselor de materii 
prime locale, sporirii numărului 
lucrătorilor calificați, amenajării 
unor localuri. Pină în anul 1985 
se prevede ca volumuj prestări
lor de servicii să crească intr-un 
ritm mediu anual de 18,5 la sută.

Totodată, pentru buna aprovi
zionare a populației, cooperația 
de consum prahoveană acordă o 
deosebită atenție dezvoltării și 
modernizării rețelei sale comer
ciale. care Însumează peste o mie 
de magazine și unități de ali
mentație publică.

In ultimii ani, in localități ca 
Boldești, Scăeni, Filipești Tîrg, 
Bucov, Ciorani, Gherghita, Dro
pia, Bărcănești, Scorțeni, Măgu- 
reni, Florești, Brazi, Măneciu, 
Slănic etc. au fost construite ma
gazine reprezentative pentru co
merțul cooperatist.

în fotografie : supermagazlnul 
cooperativei de consum din Fili
pești Tîrg.
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ÎN ÎNTiMPINAREA „ZILEI RECOLTEI", TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE - EXECUTATE EXEMPLAR 

PORUMBUL - recoltat pînă la 1 noiembrie! 
ARĂTURILE - încheiate pînă la 15 noiembrie!

Laudă celor care nu „vinează“ 
laude, ci... producții!

Știam, de la consfătuirea jude*  
teană a griuluL că la această Cul
tură locul I în județul Botoșani îl 
ocupă. si în acest an — ca si in 
alti 7—8 ani anteriori — coopera
tiva agricolă din Dorohoi. A obți
nut o producție medie de 4 050 ki
lograme la hectar. Inginerul Petru 
Nemes, de Ia direcția agricolă a ju
dețului. a tinut să adauge : ..Tot 
dorohoienii se vor situa pe loctil 
întîi în județ si la producțiile de 
cartofi, porumb, sfeclă de zahăr si 
cinepă pentru sămintă. Luati drept 
comparații rezultatele din celelalte 
unităti fruntașe si vă veți convin
ge". Afirmație întemeiată. Fiindcă, 
după citeva ore. șeful contabil al 
unității. Aspazia Stefancu. ne de
monstra că la cartofi, pe o supra
față de peste 160 hectare, s-au ob
ținut nu 19 000 kilograme la hec
tar cit se prevăzuse, ci 27 300 ki
lograme. Ia porumb. în loc de 4 000 
kilograme boabe la hectar, cit re
prezintă planul in condiții de 
neirigat, bilanțul se va încheia cu 
cel puțin 5 300 kilograme pe aceeași 
unitate de suprafață. Suplimentări
le cu care dorohoienii se înscriu la 
acest produs în marele hambar ăl 
tării ? Cam 350 000 kilograme. Și 
la sfecla de zahăr se vor aduna 
2—3 tone în plus de pe fiecare 
hectar.

— Deci din nou oe locul I. to
varășe președinte Gheorghe Obadă.

Remarca noastră l-a cam iritat. 
„Credeți că pentru laude ne-am 
zbătut noi ? — a răspuns. Si nici

O REALIZARE REMARCABILA, UN EXEMPLU DE URMAT 

la c.A.p. scornicEȘTi: De pe fiecare
hectar-9170 kg porumb 

la fondul de stat și F.N.C.
A obține, In condițiile acestui an. 

peste un vagon de porumb boabe la 
hectar nu-i un lucru ușor. Și totuși...

Acolo unde hărnicia bunului gos
podar se imbină cu știința agricolă 
capriciile vremii pot fi învinse. To
tul este să acționezi cu pricepere 
pentru că pămintul este darnic cu 
cel ce îl muncește. Terenurile din 
Cîmpia Cărbunarului și cele de pe 
Valea Plapcei nu sint dintre cele 
mai mănoase. Dimpotrivă, sint în 
categoria a treia și a patra de fer
tilitate. Si totuși, cooperatorii din 
Scornicești, județul'Olt, au obținut; 
in acest an, in medie, de pe cete 
700 hectare cu porumb cite 10 320 
kg la hectar.

Eroul Muncii Socialiste, tovarășul 
Vasi'e Bărbulescu. președintele co
operativei agricole; ne vorbește 
simplu, dar convingător, despre roa
dele muncii cooperatorilor din 
Scornicești : „Practic, nu am făcut 
altceva decit muncă și iar muncă. 
Această muncă s-a concretizat in 
respectarea programului stabilit 
privind acțiunile de creștere a po
tențialului productiv al pămintului 
— afinarea adincă a solului, admi
nistrarea de amendamente calcaroa- 
se, fertilizarea cu îngrășăminte or
ganice etc — folosirea celor mai 
buni hibrizi în condițiile specifice 
zonei noastre. Dealtfel, in alegerea 
celor mai buni hibrizi, a celor mai

in delta dunârii: Prima recoltă
pe un „pămînt nou“

Pentru locuitorii Pardinei din 
Delta Dunârii. ceasurile acestei 
toamne au lost mai fierbinți ca de 
obicei. Aici, pentru prima dată in 
istoria acestui pămînt nou . din 
trupul vechi al tării, s-au cules roa
de agricole. La indicația tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, cu un an in 
urmă au început lucrările de intro
ducere in circuitul agricol a unor 
zone din Delta Dunării. Și iată câ 
în acest an aproape 4 000 de hectare, 
care cu puțin timp in urmă cunoș
teau doar strigătul păsărilor de bal
tă, au devenit ogor fertil, poate 
unul din pămintul cel mai fertil al 
județului Tulcea. Argumentele sint 
producțiile realizate in acest an : 
3 654 kilograme de griu la hectar, 
3 330 kilograme de otz la hectar. 
Cultura cu ponderea cea mâi mare 
a fost insă și va fi in continuare 
porumbul. Pe pămintul cuprins în

„Satul în anotimpul cind pămintul 
spune oamenilor ce fel de oameni 
sint și cum muncesc", acesta era ti
tlul paginii de reportaj inspirate din 
faptele de muncă și din problemele 
cu care se confruntă in acgste zile 
cei ce lucrează pe ogoarele Teleorma
nului. Revenim m județul Teleorman 
chiar in ziua apariției reportajului, 
simbâtă. 24 octombrie.

La ora sosirii la Alexandria, scorul 
în meciul de rugbi Romania — Noua 
Zeelandă era 3—3. Aflăm acest scor 
privind la imaginile televizorului. în- 

/că din primele clipe cind intrăm în 
biroul directorului Ion Oinăcaru. al 
Trustului horticulturii Teleorman. Nu 
discutăm despre rugbi. ci continuăm 
o discuție avută zilele trecute, tot 
despre situația descrisă (dar care, de 
fapt, nu se poate descrie) a legume
lor aflate in cimp si. in primul rind. 
a tomatelor. Tovarășul director are 

' aceleași păreri exprimate cu citeva 
zile în urmă. Nimic nu s-a schimbat. 
Nici în situația transportului legume
lor nu s-a schimbat nimic. Ba. am 
putea spune că... Dar să nu antici
păm. Pe scurt, tovarășul director 
afirmă : „Dacă am avea suficiente ca
pacități de transport nu am avea 
probleme. Dar n-avem- capacități". 
„Dar despre cele scrise in reportaj, 
ce părere aveți 7". Nu are o părere, 
pentru că nu l-a citit. A auzit despre 
el. dar nu l-a citit. Nu ne așteptam 
ca în chiar ziua în care au apărut in 
ziar semnalele critice, problemele 
deloc ușoare, ba chiar foarte grele, 
privind transportul tomatelor să se fi 
schimbat radical. Dar ne așteptam, 
mărturisim, să fi simțit un alt puls. 

măcar nu ne-am zbătut cit si cum 
ar fi trebuit".

într-adevăr. sint destui cei care 
se zbat pentru laude, vor să le „vi- 
neze“ cu orice oret si. unqori. reu
șesc. deși rezultatele concrete nu le 
dau dreptul la nici o laudă.

Explicațiile ce au urmat din 
partea președintelui cooperativei a- 
gricole de producție configurau o 
trăsătură distinctă : dorința, hotă- 
rirea concretă de autodepăsire. De 
pildă: „Si în anul acesta am avut 
tarlale de oe care am scos 5 000 
kilograme griu. la hectar. Pe alte
le insă — numai 3 200 kg. Cind am 
analizat cauza, am constatat că ne 
acestea din 'urmă nu se respecta
se intru totul densitatea la semă
nat. Să discutăm despre porumb. In 
1974 am obtinut 6 788 kilograme 
boabe producție medie la hectar, 
fapt ce i-a adus cooperativei noas
tre titlul de «Erou al Muncii So
cialiste». E drept. îmi amintesc ca 
si acum, a fost si un an foarte 
prielnic agriculturii. Dar tot atît de 
bine îmi stăruie în memorie că in 
acel an nu ne-a rămas nici un hec
tar nearat în toamnă".

— Și ce v-ati propus pentru pro
ducția de porumb a anului viitor 7

— Atit pentru producția de po
rumb. cit si pentru cea de sfeclă 
de zahăr ori de cartofi am hotărit. 
ca o primă măsură, să încheiem a- 
răturile de toamnă oină cel tirziu 
la 5 noiembrie.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii”

corespunzătoare tehnologii — den
sitatea, fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice, erbicidarea etc — de un 
real folos ne este cimpul experi
mental al cooperativei".

Vorbind despre producția de po
rumb am reținut de la președintele 
cooperativei agricole că „se poate 
mai mult". Cum? este un fapt de
monstrat. Pe o suprafață de.50 hec
tare stabilită ea lot demonstrativ cu 
producții de virf s-au obținut, în 
medie la hectar, cite 17 000 kg po- 
rumb boabe. Redăm citeva elemen
te din tehnologia folosită, .pe acest 
lot demonstrativ cultivat cu hibri
dul 420. în condiții de irigare: fer
tilizarea solului cu 40 tone gunoi de 
grajd la hectar, ihsămînțarea la 50 
cm intre rinduri, asigurînd astfel o 
densitate ■ de peste 75 000 plante la 
hectar, doze corespunzătoare de in- 
grășăminte chimice și erbicide etc. 
Obținerea unei producții bune, și in 
acest ,an, a permis cooperatorilor din 
Scornicești să livreze suplimentar, 
la fondul de stat, importante canti
tăți de porumb. De pe fiecare hec
tar din cele 700 cultivate cu porumb, 
cooperatorii de aici au livrat cite 
9 170 kg față de 4 000 kg la hectar 
cit era prevăzut. Este și aceasta o 
dovadă a hărniciei și priceperii co
operatorilor din Scornicești.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii”

chingile' apelor si. ale digurilor, oa
menii Deltei din’ incinta agricolă 
Pardina au cultivat in primul an de 
nouă îndeletnicire 3 000 hecțpre cu 
porumb. Acum recolța. este culeasă. 
Participind cu mic si mare. întreaga 
sufiare a satului, folosind din plin 
mașinile agricole, cei mai tineri 
agricultori ai tării s-au numărat 
printre primii care au terminat cu
lesul porumbului. în prezent. — asa 
cum le place lor să spună —• s-au 
transformat din consumatori de 
produse agricole in producători.

Tn următorii patru ani. intre bra
țele Sulina și Chilia ale Dunării, 
aproximativ 25 000 hectare de teren 
foarte fertil vor produce griu. orz, 
porumb.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

altă stare de spirit, o preocupare mai 
mare, să fi simtit că. intr-adevăr, se 
mișcă ceva. Or, cifrele, datele, 
atit cit pot fi și ele de exacte, 
arată că mai repede se coc une
ori pătlăgelele decit reacționează 
unii oameni, lin mod pozitiv, bine
înțeles, la semnalele la care în mod 
firesc ar trebui să reacționeze prompt 
și foarte dețis. Pentru că, dacă di

La rugbi, scorul era 3-1 In grădinile de legume 
din Teleorman, aproape nimic nou

rectorul trustului horticulturii n-a 
citit articolul, bănuiam că măcar a 
sunat telefonul de undeva și că ci
neva l-a alertat intr-un anumit fel, 
deși, cinstit vorbind, nu se poate 
spune că directorul nu este un om 
preocupat de aceste probleme și nici 
nu se poate spune că el ar fi vino
vat de această situație.

Ce spun cifrele ?
Simbătă, 24 octombrie, I.L.F.-ul, 

conform convențiilor încheiate, a so
licitat capacități de transport de 
2 345 tone. A primit, după evidența 
I.T.A., 1 845 tone. Iar după evidența 
I.L.F. — 1901. Să notăm că a primit. 
Dacă aceste capacități repartizate la 
transportul legumelor sint egale cu 
cantitățile de legume transportate,

în județul buzăU: acționează energic, bine
organizat pentru urgentarea recoltării și livrării 

produselor contractate cu statul
Consemnăm dintr-un 

început rezultatele bune 
înregistrate la culesul 
strugurilor, unde, după 
cum ne-a informat ing. 
Dan Ștefănescu. director 
adjunct al I.V.V. Buzău, 
această lucrare se desfă
șoară pe ultimele supra
fețe. in condițiile in care 
producția planificată și li
vrările la fondul de stat 
au fost realizate in pro
porție de 114 la sută. în 
stadiu avansat se află si 
stringerea tuturor cantită
ților de legume existente 
in cimp. în acest an in- 
registrindu-se. după cum 
apreciază ing. Aure! Tă- 
nase, director al I.J.L.F. 
Buzău, cea mai bună pro
ducție din ultimii ani.

Centrul de greutate al 
activității agricultorilor 
buzoieni îl constituie a- 
cum intensificarea la ma
ximum a recoltării po
rumbului. Unitățile I.A.S. 
au încheiat deja această 
importantă lucrare. Dar 
în cooperativele agricole, 
în seara zilei de 24 octom
brie. mai erau de recoltat 
22 000 de hectare, adică 
40 la sută din suprafața 
cultivată. Prin măsurile 
luate de Comandamentul 
județean pentru agricul
tură se preconizează că 
întreaga producție de po
rumb va fi strînsă pînă 
la sfîrșitul acestei luni. 
Modul concret în care se 
acționează în cooperative
le agricole garantează că 
obiectivul va fi îndeplinit. 
Tovarășul Constantin Ne- 
delcu. primarul comunei 
Merei, ne-a precizat : 
„Dacă pînă ieri, aproape 
întreaga forță de muncă 
a fost concentrată in pod
gorii pentru stringerea 
fără pierderi a bogatei re
colte de struguri din acest 
an. începind de azi (24 
octombrie — n-a.) ne-am 
concentrat forțele umane 
și mecanice la recoltarea 
porumbului de pe ultime
le 350 de hectare". în tar
lalele de la C.A.P. Izvorul 
Dulce și Merei lucrau, cu 
spor 1200 de cooperatori, 
pensionari. și funcționari 
din comună. Faptul că tn 
majoritatea cooperativelor 
agricole mai sint de re
coltat mari suprafețe cu 
porumb se datorează în 
principal strîngerii cu 
prioritate a strugurilor, 
legumelor, sfeclei de za
hăr și culturilor furajere, 
unde orice intîrziere poa
te provoca pierderi de 
producție. „Astăzi înche
iem recoltarea și transpor
tul sfeclei de zahăr de pe 
cele 260 hectare cultivate 
— ne spune Constantin 
Harpalete. președintele 
C.A.P. Brădeanu. Acum, 
întreaga suflare a satului 
va fi prezentă la strînsul 
porumbului de pe cele 300 
de hectare ce ne-au mai

Este nepermis ca focul să devină... utilaj agricol!
Ne-am obișnuit să vedem la insti

tutele de cercetări cu profil agricol 
terenuri lucrate în mod exemplar, 
„ca la carte", terenuri-școală, adevă
rate „biblioteci practice" cum. inspi
rat, Ie numea președintele unei coo
perative agricole din Bărăgan, unde 
oricine vrea să facă cu adevărat me
serie poate să „citească", să învețe 
tot ce e mai nou. Ce ăr fi putut învăța 
țăranii din cooperativele vecine de ia 
Stațiunea de cercetări agricole Sim- 
nic, județul Dolj, era liinpede pen
tru oricine trecea în aceste zile pe 
șoseaua Craiova — Melinerti prin 
dreptul fermei nr. 1. Se ara, se. pre
gătea terenul și se semăna griu. N-a 
trebuit să ne spună nimeni ce cul
tură a fost inainte pe acel loc pentru 
că. de la un capăt la altul, sola era 
plină de boabe de soia. Pe inginerul 
Marcel Cîrlogănescu. șeful fermei, 
l-am găsit la birou. Făcea niște cal
cule.

este mai greu de știut. Oricum, re
zultă un minus de 500 tone, după 
evidența I.T.A. și 444 tone după evi
dența I.L.F.

Ce reprezintă totuși aceste date 
in raport cu ziua precedentă, vineri. 
23. Indică ele o creștere a transpor
tului 7 Dimpotrivă. Față de vineri, 
simbătă au fost asigurate capacități 
de transport cu 130 tone mai puțin.

după evidența I.T.A. și cu 91 tone 
după evidența I.L.F. Elste un minus 
ce se adaugă la minusul din ziua 
precedentă.

Directorul adjunct al I.T.A., tova
rășul Stoican, care se pare că ar fi 
citit reportajul in cauză, dar nu poate 
răspunde la observațiile concrete ce 
vizau sectorul său de activitate, este 
de părere că minusurile în capacita
tea de transport, care se cifrează zil
nic la circa 500 tone, nu sint datorate 
I.T.A... ci cooperativelor agricole de 
producție cărora li s-au pus la dis
poziție mijloace de transport, specia! 
pentru legume, dar ne care le folo
sesc. într-o bună măsură — zice el 
— pentru alte lucrări, cum ar fi 
transportul cerealelor. Este posibil să

rămas de recoltat". Și in 
alte cooperative — Sme- 
eni. Pogoanele. Scutelnici,. 
Glodeanu Sărat. Mihăi- 
lești. Ziduri. Balta jAlbă, 
Posta Cilnău. care sint 
mari cultivatoare de po

vrarea porumbului la fon
dul de stat și fabricile de 
nutrețuri combinate. Mai 
precis, în multe unități a- 
gricole s-a creat un deca
laj. deloc neglijabil. în
tre cantitățile de porumb

Mijloace mecanioe de mare randament folosite la de
pozitarea porumbului la baza de recepție unde livrează 
produsele la fondul de stat unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Pogoanele — Buzău.

Foto : A. Papadiuc

rumb și obțin producțiile 
cele mai bune, se acțio
nează cu forțe sporite la 
stringerea și depozitarea 
in cele mai bune condiții 
a recoltei.

Se poate aprecia deci că 
recoltarea se desfășoară in 
condiții optime. Nu putem 
spune același lucru despre 
modul in care decurge li

recoltate și cele livrate la 
fondul de stat. Se cuvine 
menționat faptul că, dato
rită măsurilor luate de co
mitetul județean de partid, 
pe cimp nu se află depo
zitată nici o cantitate de 
porumb. întreaga recoltă 
strînsă pînă acum apare 
in evidențe ca fiind trans
portată și depozitată. în

— Cel puțin o treime din producție 
(era ‘soia de sămință — n.n.) a ră
mas pe jos. Valoarea pagubei este in 
jur de 200 000 lei.

— Cum ați ajuns la astfel de pier
deri 7

— Nepricepere, dezinteres, negli
jentă din partea mecanizatorilor. 
N-au reglat cum trebuie combinele, 
nu le-au reparat și nu le-au întreți
nut bine. în ce ne privește, ne-am fă
cut datoria. Am sesizat consiliul a- 
groindustrial, S.M.A.-ul. Am făcut și 
referate...

— E numai vina lor 7 La această 
oră dv. trebuia să fiți lîngă pluguri 
și semănători. Cu atit mai mult cu 
cit se seamănă griu în cimpul de 
experiență.

— Le-am spus de Ieri tot ce au de 
făcut...

Nu știm ce li s-a spus mecanizato
rilor să facă, dar știm că se lucra 

fie adevărat. Dar cine este în măsu
ră. cine este obligat să controleze 
felul în care sînt folosite acum mij
loacele de transport, felul in care sînt 
respectate prioritățile stabilite dacă 
nu organele agricole iudetene si în
treprinderea de transporturi? La cele 
500 de tone capacitate trebuie adău
gate alte 800 de tone care ar trebui 
transportate de Unitățile de resort 

din Capitală, dar nu sînt. Vineri, 
23 octombrie, din cele 800 de tone 
capacitate de transport n-au trimis 
decit 70 de tone.

Pentru că aici. în birourile în care 
ne aflăm, cifrele si opiniile interlo
cutorilor cind coincid, cind se bat 
can in cap. este foarte greu să des-- 
cîlcim lucrurile, mergem acolo unde 
adevărul nu are decit o fată — cea 
adevărată.

Plouă mărunt in Teleorman si se 
lasă înserarea. Dar prin locurile prin 
care trecem vedem oameni ne cimp 
culegind. tăind coceni, incărcînd. Se 
muncește. La C.A.P. Moșteni — Fur- 
culesti ajungem seara tirziu. Pre
ședintele cooperativei. tovarășul 
Constantin Cătrună. e un vulcan, e. 

același timp, sînt multe 
cooperative agricole care, 
deși au strîns porumbul 
de pe suprafețe însemna
te. nu au livrat decit 
foarte puțin din cantită
țile contractate. Firesc, 
apare întrebarea : unde 
este porumbul 7 „Depozi
tat in incinta unității, in 
sectorul zootehnic — ne 
răspunde Gheorghe San
du. președintele C.A.P. 
Scutelnici. Am procedat 
astfel deoarece primele 
2 000 de tone' recoltate au 
avut umiditatea de peste 
35.1a sută, nefiind primit 
în bazele de recepție. Aici, 
noi l-am solarizat pe pis
te betonate, l-am prefirat, 
urmind ca in următoarele 
zile să-l livrăm la fondul 
de stat".

Dealtfel, In majoritatea 
cooperativelor agricole se 
află depozitate in bune 
condiții, sub pază, mari 
cantități de porumb re
coltate de pe primele su
prafețe. Că s-a procedat 
în acest fel pînă acum este 
de înțeles. în momentul 
de față însă, porumbul 
care se recoltează este 
ajuns la maturitate și nu 
se mai justifică să fie 
transportat mai intii in 
pătulele cooperativelor, 
cum se întîmplă chiar la 
Sputelnici, și apoi să fie 
livrat la bazele de re
cepție.

Nu mai este nevoie 'să 
argumentăm necesitatea 
urgentării livrărilor Ia 
fondul de stat.

— într-adevăr, aceasta 
este problema care pre
ocupă in cea mai mare 
măsură biroul comitetului 
județean de partid — ne 
spune tovarășul Aurel 
Dan, secretar al comite
tului județean de partid. 
Au fost stabilite precis, 
în funcție de producția 
evaluată — sarcinile ce 
revin fiecărei unităti în 
parte. S-au luat măsuri 
pentru livrarea urgentă 
a cantităților depozitate 
temporar in incintele 

^cooperativelor, cas .și 
transportul cu prioritate; 
'la fondul de stat al po
rumbului care se recol
tează acum. în toate cele 
14 consilii agroindustriale 
s-a făcut verificarea dacă 
evaluarea producției co
respunde cu cea reală. 
Faptul că in următoarele 
2—3 zile toate mijloacele 
de transport eliberate de 
la struguri, legume și sfe
clă de zahăr vor fi dirija
te exclusiv Ia transportul 
și depozitarea porumbu
lui ne dă garanția că in- 
tîrzierile existente la li
vrările pentru fondul de 
stat vor fi recuperate și 
că sarcinile stabilite vor 

.fi realizate integral.
Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER

fără supraveghere, că plugurile ne
reglate corespunzător au tras brazde 
late,' că arăturile au ieșit cu multe 
greșeli, că pămintul era plin de res
turi vegetale, intr-un cuvint un pat 
germinativ necorespunzător, unde, a- 
lături de soia risipită și îngropată 
sub brăzda. erau incorporate in sol 
boabele de griu. O cultură încheiată 
cu pagubă, alta începută prost. Ce va 
răsări din această „experiență" 7 Și. 
ca și cind n-ar fi fost suficientă a- 
ceastă „inovație științifică" de a se 
însămința, cei care răspund de aces
te treburi au mai făcut o „descope
rire" : focul. în Ioc să devină furaje, 
vrejurile în care combinele . mai 
„scăpaseră ceva păstăi cu boabe au 
fost transformate in scrum.

Lucian CIUBOTARU 
Nicolae PETOLESCU

cum se zice, ca omul pe care dacă-1 
tai cu briciul nu iese singe. Noi doar 
deschidem gura si zicem cuvintul 
tomate, că el nu se mai oprește din 
vorbit o jumătate de oră. „Am făcut, 
tovarăși, răsaduri. Au muncit femeile 
toată primăvara, am plantat, am pli
vit. am udat, am făcut tot ce trebuia 
si a ieșit o recoltă foarte bună. Nu 
vreau să lungesc vorba (dar „a*  lun
git-o" si a spus despre unii respon
sabili din anumite sectoare care con
cură la valorificarea legumelor cu
vinte De care nu le putem reproduce, 
dar ii dăm dreptate), noi am Pierdut 
Dină acum 400 tone de tomate. Cind 
SDun am Dierdut înseamnă .pierdut 
— pierdut, fără întoarcere. Dar. iar 
zic. ce să mai lungesc vorba, azi tre
buiau ridicate 30 de tone. Au fost 
ridicate 10. Au fost si foarte multe 
zile in care s-au ridicat cîte 5 tone 
sau nimic. în zilele acestea, de cind 
ati fost aici si ati scris reportajul 
aDărut azi în ziar (si ia de alături 
ziarul si ni-1 Dune in fată) noi am 
cules toate tomatele, că cine știe ce 
vreme vine si nu mai > poți intra în 
grădină ! Avem jos. in grămezi. 300 
de tone de tomate. Ni .<f-a promis că 
miine vor veni 7 mașini. Așteptăm. 
Sperăm să nu fie tot așteptarea de 
oină acum. Atîta am avut de spus. Ba. 
nu. mai este ceva — intervine inginerul 
șef : fată de acest an. pentru anul 
viitor, direcția agricolă a stabilit să 
cultivăm 10 hectare în plus. Adică 
70 in loc de 60".

Deocamdată, nici noi nu mai avem 
nimic de adăugat. Poate, in zilele ur
mătoare.

Anqhel PARASCH1V, Mihai 
CARANFIL, Dionisie ȘINCAN

— o preocupare de zi cu zi a tuturor 
unităților agricole, a consiliilor populare

In județul giurgiu

De ce afirma unii conducători de unităti:
» i

„stăm mai bine ca anul trecut11, cind 
corect este nu atît de prost ca anul trecut

Tinind seama de structura culturi
lor de furaje (destul de deficitară), 
zootehniștii din agricultura județului 
Giurgiu au stabilit că pentru o hră- 
nire cit de cit corespunzătoare a 
animalelor în perioada de iarnă este 
nevoie să se asigure cel puțin 10 tone 
de furaje pentru o vită adultă, din 
care suculentele conservate prin in- 
silozare să reprezinte 7—8 tone. Ra
portat la efectivele de animale exis
tente ’ in unitățile agricole, aceasta 
presupune realizarea unei cantități 
totale de 484 000 tone siloz, adică 
dublu decit s-a obținut anul trecut. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, 
s-a întocmit un program special de 
acțiune, pe baza căruia au fost iden
tificate toate resursele de furaje 
existente pe cimp și, în funcție de 
acestea, s-a trecut la repartizarea pe 
unități a forței mecanice și îndeosebi 
a combinelor și mijloacelor de trans
port ; de comun acord cu conducerea 
fabricii de zahăr, s-a întocmit, apoi, 
un grafic de livrare a borhotului, 
prioritate avind, in acest sens, uni
tățile agricole din vestul județului, 
unde există un deficit mai mare de 
resurse furajere. La acestea ar mai 
fi de adăugat și faptul — cel mai im
portant dealtfel — că în cimp se află 
cantități de furaje suficiente pentru 
a se îndeplini în totalitate programul 
de insilozare stabilit. Dar să vedem 
cum s-a acționat 
si se acționează 
în fermele zoo
tehnice pentru a- 
sigurarea stocului 
de furaje nece
sar.

Cu rezultate 
bune, incompara
bil mai bune de- 
cit în alti ani. s-a 
lucrat la strînsul 
și conservarea 
furajelor în între
prinderile agrico
le de stat, care 
au insilozat pînă 
acum peste 123 000 
tone. fată de 
153 000 prevăzute. 
Ritmul zilnic de 
recoltare, a aiuns 
la aproape 3 500 
tone. „Acest ritm 
va creste odată 
cu încheierea in- 
sămintărilor — ti
nea să precizeze 
directorul Trus
tului I.A.S. Giur
giu. tovarășul 
loan Oancea — 
Dentru că vrem 
cu orice preț să 
însilozăm în a- 
ceastă toamnă cel 
puțin 195 000—
200 000 tone, ceea 
ce ar însemna de aproape 4 ori mai 
mult decit anul trecut. Este adevă
rat că nu am reușit să ne asigurăm 
tot finul necesar (cu toate . că și la 
acest sortiment depășim de 3 ori 
stocul de anul trecut), dar vom căuta 
să suplinim acest furaj valoros prin- 
tr-un alt furaj valoros, pe care il 
obținem prin însilozarea tăiteilor de 
sfeclă în amestec cu ciocălăi măci- 
nați. O realizare de excepție a noas
tră o consider insă aceea că am 
reușit să producem 37 000 kg de să- 
mință de lucerna, ceea ce ne va da 
posibilitatea să extindem această 
cultură cu încă 1 000 hectare, lucru 
deosebit de important pentru dezvol
tarea viitoare a zootehniei in sectorul 
agriculturii de stat din județul Giur
giu. Și fiindcă vorbim despre viitor, 
aș mai adăuga faptul că am semănat 
in această toamnă aproape 4 200 de 
hectare cu diferite plante furajere, pe 
care ie vom putea recolta începind 
cu ultima parte a lunii aprilie. In 
concluzie, deci, pot spune că pornim 
in iarnă cu cantități de furaje mai 
mari și de calitate mai bună decit în 
oricare alți ani".

Argumentele directorului trustului 
I.A.S. iși găsesc o deplină materiali
zare practică nu numai la complexul 
cțe creștere a taurinelor din Adunații 
Copăceni — unitate care și-a asigurat 
aproape întregul necesar de furaje 
— ci și la complexele din Giurgiu, 
Vădeni. Ciorogirla și Clejani. La 
complexul de la Giurgiu, de pil
dă, se află acum în fînare peste 
1 000 tone de lucernă, iar in silozuri 
aproape 16 000 tone și se mai scon
tează pe cel puțin 7 000 tone. „Spre 
deosebire de alti ani, am reușit nu 
numai să umplem celulele pentru 
siloz, dar să facem și un furaj de 
calitate bună — ne spunea șeful com
plexului, tovarășul Victor Lazăr. Am 
insilozat pină acum peste 5 500 tone 
de ciocălăi tocați in amestec cu borhot 
sau resturi de sfeclă. Iar dacă vom 
reuși să mai conservăm 6 000 tone de 
asemenea furaj. înseamnă că am 
făcut o treabă bună". Ce am mai 
adăuga noi la cele spuse de șeful de 
complex: doar faptul că ritmul zil
nic de insilozare depășește 340 tone, 
că unitatea de aici. în afara resturilor 
de sfeclă și a borhotului pe care îl 
primește de la fabrica de zahăr, pre
cum și a ciocălăilor aduși de la siloz, 
mai are încă pe cimp cantități mari 
de porumb siloz și sfeclă furajeră pe 
care, in mod sigur, va reuși să le 
conserve în cele mai bune condiții.

Dacă facem comparația cu ceea ce 
s-a făcut anul trecut în sectorul coo
peratist al agriculturii in ce privește 
asigurarea furajelor, atunci situația 
din această toamnă este mai bună. 
Comparind însă realizările 1*  zi cu 

• In întreprinderile agri
cole de stat realizări a- 
proape de programul sta
bilit dar în cooperativele 
agricole, abia jumătate față

de plan
• Unele practici abuzive, 
dăunătoare, cărora trebuie 
să li se pună fără întîrzie- 
re capăt: tractoarele și 
utilajele care ar trebui să 
lucreze pentru zootehnie 
sînt folosite în alte sectoare
• Se cere o intervenție 
energică, imediată din par
tea comitetului județean de 
partid pentru a se asigura 
în toate unitățile furajele

necesare pentru iarnă.

prevederile din program — prevederi 
ce exprimă’ de fapt cerințele reale 
pentru a asigura o furajare cores
punzătoare — atunci, cu unele excep
ții, rezultatele de pină acum nu sint 
de natură să garanteze că in fiecare 
fermă zootehnică se va reuși să se 
asigure nutrețuri in cantități îndes
tulătoare și de calitate cit de cit ac
ceptabilă. La 20 octombrie nu era 
realizat nici măcar jumătate din 
programul de insilozare stabilit. Dar 
această medie pe județ cuprinde și 
unităti ce se află pe terminate cu in- 
silozările (le-am nominaliza în pri
mul rind pe cele din Epurești, Ho
tarele, Bolintin Vale. Răsuceni. Seaca. 
Daia, Oinacu, Slobozia. Bucșani. Iz
voarele, Braniștea, 30 Decembrie, 
Letca Veche). Dar crricît ar îmbună
tăți această medie situația be an
samblu, ea nu poate suplini lipsa de 
furaje Ia care s-ar putea ajunge în 
pragul iernii în acele unităti agricole 
care nu au învățat nimic din situația 
grea prin care au trecut la începutul 
acestei primăveri, cind practic nu 
mai aveau in depozite nici un kilo
gram de furaje. Am auzit adesea 
aducindu-se drept justificare faptul, 
că o parte din tractoarele repartizate, 
zootehniei au fost trimise în sprijinul 
celor care lucrează la efectuarea in- 
sămințărilor. Și nu numai că am 
auzit, dar prin unitățile prin care am 

trecut ne-am si 
convins de acest 
lucru. Că este o 
măsură abuzivă, 
cu consecințe de
osebit de păgubi
toare nu mai 
este nevoie să o 
spunem noi. pen
tru că s-a dovedit 
ori de cite ori s-a 
procedat asa. și 
din păcate se 
procedează mult 
prea des. Grav 
este că cel datori 
nu fac nimic pen
tru a pune caDăt 
unor asemenea 
practici, grav este 
că chiar ia aceas
tă dată tîrzie.' in 
județul Giurgiu 
există multe coo
perative agricole 
care nu si-au a- 
sigurat nici mă
car 30 la sută din 
cantitățile nece
sare de furaje, ca 
să nu mai vorbim 
de cele din Dra- 
gomiresti Vale, 
care a insilozat 
doar 65 de tone 
din 2 800 : Ogră- 
zeni — 560 din 
2 600 tone : Vină- 

torii Mari — 560 din 2 355 tone ; de 
cele din Ghizdaru. Vidra. Ueșți. To- 
mulesti, Crevedia Mare. unde, dacă 
se va lucra în ritmul de melc de 
oină acum, va mai fi de strins fu- 
raie si la iarnă.

în zona consiliului agroindustrial 
Băneasa ne-am oprit în două coope
rative agricole cu restante foarte 
mari la insilbzarea furajelor — Mihai 
Bravu și Coroana -- pentru a urmări 
la fața locului modul în care se ac
ționează acum pentru recuperarea 
restanțelor. Cu mijloacele mecanice 
repartizate inițial, la cooperativa 
agricolă din Mihai Bravu ar trebui 
să se recolteze și însilozeze cel puțin 
120—150 tone pe zi. In ultima săp- 
tămină abia s-au realizat in medie 
35 tone oe zi. în cimn se aflau peste 
2 400 tone de porumb masă verde 
care ar trebui recoltat în cel mai- 
scurt timp. Ar trebui, dar nu se 
poate, pentru că directorul S.M.A. 
Băneasa, tovarășul Constantin Lăză- 
rescu. a ajuns probabil la concluzia 
că nu este cazul să se grăbească de 
vreme ce le-a luat singura combină 
de mare productivitate repartizată 
cooperativei. La cooperativa agricolă, 
din Comana nu s-au insilozat in cursul 
zilei de joi decit citeva tone de1 co
ceni; Este un fel de ,a spune că au 
fost însilozați, pentru că, in fapt, co
cenii au fost stropiți doar cu sara
mură și tasați apoi. Ferma zootehnică 
dispune și de borhotul necesar cu 
care ar trebui amestecați cocenii dar 
șeful fermei zootehnice. Ion Pirvu, a 
găsit de cuviință că este mai rațional 
să amestece borhotul cu paiele și 
să-l țină la dospit. Că un astfel de 
furaj nu este pe gustul rumegătoa-

• relor e altă problemă. Problema este 
însă dacă nu există totuși cineva 
care să-l ajute să gindească mai bine.

Sînt încă multe de făcut în fermele 
zootehnice ale județului Giurgiu pen
tru realizarea integrală a programu
lui de însilozări stabilit. Este nevoie 
în primul rind de punerea in func
țiune a celor 300 de combine care 
stau din lipsă de tractoare, precum 
și de reparat cele 150 de mașini de 
adunat și căpițat, defecte. Cu mai 
multă răspundere trebuie să se ac
ționeze pentru folosirea rațională a 
mijloacelor de transport, și îndeosebi 
a celor aparținînd I.T.S.A.I.A., re
partizate fermelor zootehnice. Multe 
din acestea stau din lipsă de carbu
ranți sau piese de schimb. Aceasta 
este acum calea prin care trebuie să 
se aiungă la un ritm de recoltare de 
cel puțin 6 000 tone ne zi. cantitate 
absolut obligatorie pentru însilozarea 
celor 140 000 tone care au mai ră
mas de conservat.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
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creația muzicală Centenar UNESCO: PABLO PICASSO
— Nu de mult am asistat la înre

gistrarea integrală a oratoriului „Tu- 
dor Vladimirescu" ; de asemenea, nu 
au trecut multe săptămini de cind, 
pe scena Teatrului de operetă, an
samblul liric craiovean a prezentat 
opera „Meșterul Manole" — o reușită 
montare in regia lui George Zaha- 
rescu, spectacol care a obținut de
altfel premiul I in Festivalul național 
„Cîntarea României" și pe care l-am 
fi dorit prezent pe scena Festivalului 
international „George Enescu"... Sint 
lucrări care vorbesc, de fapt, de cele 
două mari cicluri pe care le clădiți, 
cu dăruire, de peste cinci decenii: 
„ciclul istoric" și „ciclul filozofic".

— Intr-adevăr, se poate spune că 
există in creația mea două cicluri 
distincte. Dar. dacă sînt urmărite cu 
atenție, se observă că se întrepă
trund : chiar dacă incerc să luminez 
o pagină de istorie sau o anume fi
lozofie în înțelesurile el profunde 
— .ajung in cele din urmă la aceeași 
concluzie : pilda jertfei, a sacrificiu
lui. a luptei în folosul oamenilor. Mai 
mult, vorbesc despre vitejia lui Tudor 
sau despre o concepție filozofică a- 
«upra unei esențiale probleme — să 
zicem dreptatea, sau fericirea, sau 
iubirea și în ambele cazuri identific 
specificul etosului românesc.

— S-a vorbit, nu o dată, despre con- 
Vingătoarea frescă istorică, paginile 
de epopee pe care le zugrăviți prin 
operele ; „Orfeu", „Decebal", „Vlad 
Țepeș", „Ion Vodă", „Răscoala", „Fa
ta cu garoafe", prin oratoriile : „Tu- 
dor Vladimirescu", „Pămint dezro
bit", „Zorile de aur", „Soarele nea- 
tirnării", „Grivița"... Dar oare „Or
feu" nu poate fi considerat punct de 
plecare, de deschidere și a ciclului 
filozofic 7

— „Orfeu" este fereastra către 
momentele de meditație pe care le 
propun in operele „Meșterul Manole", 
„Geniu pustiu". In baletele „Miori
ța" și „Luceafărul", in oratoriul „Din

lumea cu dor în cea fără de dor". Si. 
credeți-mă. am încercat un 
ment de mare satisfacție cînd 
văzut, spre exemplu, felul in 
craiovenii au ințeles 
rul Manole". cum au reliefat 
filozofică a conținutului. Am 
ochilor acea frescă-simbol și 
comentator dispus în scenă 
un cor antic ; au realizat o sensibilă 
evocare, așa cum am dorit, despre 
jertfa și sacrificiul creatorului. Nu 
mai vorbesc despre „momentul zi
dirii" — o „pînză" care parcă în-

sen ti - 
am 

care 
opera „Mește- 

esența 
in fața 
corul- 

precum

Convorbire cu compozitorul
Gheorghe DUMITRESCU

văluia scena, de imaginea de clepsi
dră cu care se deschide și se Închide 
spectacolul. Adică, vreau să spun, 
că o astfel de montare satisface nu 
numai exigentele compozitorului, dar. 
după cum mi-am dat seama, și ale 
publicului. Așa cum aș mai aminti 
montarea operei „Geniu pustiu", în 
regia lui Viorel Gomboșiu. pe scena 
clujeană, care a surprins, de 
menea, ceea ce am dorit să 
anume că filozofia eminesciană de
rivă din spiritualitatea noastră ro
mânească și istorică. De aceea, nu 
fără emoție aștept premiera bucu- 
reșteană a baletului „Miorița" și 
prima audiție concertantă la Filar
monica „George Enescu" 
„Luceafărul".

— La Iași se află în 
permanent al Operei : 
„Răscoala", „Ion Vodă", „Fata cu 
garoafe" ; la Timișoara se pot vedea :

ase- 
relev.

a baletului

repertoriul 
„Decebal".

yuiuajc , iu 1 LUbl^UUTU SK pvt L___  -
„Răscoala", „Fata cu garoafe", „Vlad 
Țepeș". Ne mai putem aminti de 
spectacolele primei scene lirice cu 
„Ion Vodă", în frumoasele costume 
ale lui Tony Gheorghiu, de „Răscoa- 

regizată de Eugen Gropșeanu ; și

IAȘI • Intre 19 și 21 octombrie, 
in județul Iași a avut loc cea de-a 
10-a ediție a „Zilelor Mihail Sado- 
veanu“. Manifestarea a cuprins în- 
tîlniri ale unor șpriitori și poeți din 
Iași, București și alte localități din 
țară cu membri ai cenaclurilor de 
creație literar-artistjce, cu oameni 
ai muncii, elevi și studenți, confe
rințe și dezbateri pe tema ..Sado
veanu In conștiința scriitorilor con
temporani**,  un colocviu al teatrului 
de copii și tineret, care a prezentat 
și spectacolul „Dumbrava minuna
tă**,  un pelerinaj prin locuri ce 
amintesc de viata și opera sadove- 
niană. Au mai avut loc un recital 
de poezie susținut de actori ai Tea
trului național „Vasile Alecsandri", 
precum și lansarea, la Muzeul de li
teratură al Moldovei, a volumului 
„Mihail Sadoveanu — fascinația ti
parelor originare" de Constantin 
Ciopraga. (Manole Corcaci).

NEAMȚ • Muzeul de artă din 
Piatra Neamț a organizat o amplă 
expoziție itinerantă denumită 
„Plastica neolitică din România", in 
care «int prezentate cele ■mai va
loroase creații din această epocă 
aflate în colecțiile muzeelor din 
țară și din județul Neamț • Comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă a realizat o nouă edi
ție a caietului metodic 
cuprinzind materiale

MUREȘ • Librăria „Universala" 
din Tg. Mureș a lansat volumul 
„Publicistica lui Octavian Goga". 
ediție îngrijită de Silvia Udrea, 
cercetător științific la centrul de 
științe sociale din localitate. Lu
crarea a fost prezentată cititorilor 
de Romulus Guga, redactor-șef al 
revistei „Vatra", și de Viorica Mării, 
redactor la editura „Dacia". (Gh. 
Giurgiu).

VRANCEA • Teatrul popular din 
municipiul Focșani și-a . deschis 
noua stagiune cu prezentarea pie
sei „Cum s-a făcut de-a rămas Ca- 
tinca fată bătrînă" de Nelu Iones- 
cu • Ediția a 5-a a programului 
de manifestări politico-educative, 
cultural-artistice a „Toamnei cultu
rale adjudene" cuprinde simpozioa
ne, mese rotunde, cadrane politice, 
vernisarea unor expoziții. con
cursuri cultural-artistice, spectacole. 
(Dan Drăgulescu).

nu putem omite faptul că se proiec
tează montarea operei „Orfeu"...

— Sînt pagini de istorie, cărora ori 
de cite ori li s-a dat atenția cuvenită 
au adus satisfacții ansamblurilor res
pective. O montare este o investiție 
de muncă, de fantezie, un act de 
respect ; și, acolo unde există in
teres. unde reprezentațiile sint pre
cedate de documentare, de repetiții, 
unde de-a lungul anilor sînt păstrate 
decorurile, costumele — și nu mă 
refer doar la creațiile mele, ci in 
general la spectacolele românești — 
reprezentațiile au ecou în rîndu.1 pu
blicului. Pentru că, din nou revin 
la masa mea de lucru : în orice opus, 
fie că este vorba de un madrigal, 
așa cum sînt cele 25 de piese corale. 
Inspirate de versurile lui Eminescu, 
pe care nu știu încă sigur cînd le voi 
asculta în primă audiție, fie că este 
vorba de „Decebal" sau de „Mește
rul Manole" — o temă la care 
Enescu a cugetat îndelung — dorin
ța mea este să vorbesc despre 
Iubirea de oameni, despre treptele pe 
care omenirea a urcat, treptele 
care încă trebuie să le 
oamenii de pretutindeni, spre 
re, spre frumos.

— Pe pianul dumneavoastră 
partitura oratoriului „Marea 
re" și libretul și schitele unui al doi
lea oratoriu „Marea iubire" — la care 
știu că ați lucrat in ultimii ani. Nu 
sint gindite ca două mari arcade care 
luminează tot ideea triumfului 
lui, chiar dacă prima propune 
cadru mitologia, iar cea de-a 
actualitatea imediată 7

— „Marea trecere" (dedicată 
meu, Tudor Dumitrescu) vorbește 
despre aspirația artistului de a îm
plini idealul uman al desăvîrșirii și 
frumosului ; 
sunetelor de a 
noașterii. Este 
tatie asupra 
„Marea iubire", 
moto acel binecunoscut apel al lau- 
reaților premiului Nobel: „Să lup
tăm pentru dreptul cel mal elemen
tar al omului, dreptul la viată". ..Ma
rea iubire", adică lecția pe care o 
învață un mare savant că dragostea 
adevărată înseamnă iubirea de oa
meni, că Idealul unei cetăti 
poate fi altul decît fericirea 
nilor. Mai clar, este o muzică 
nată păcii, cum spuneați, 
mari arcade", dar o singură filozofie, 
o filozofie a epocii noastre socialis
te. așezată fundamental în orizonturi
le încrederii în om, in spiritul său 
constructiv, creator, prin care se re
alizează. în fapt, permanenta vieții.

— Sint lucrări filozofice care fără 
îndoială au rădăcinile in operele 
„Orfeu", „Geniu pustiu", in oratoriul 
„Din lumea cu dor in cea fără de 
dor"...

— ...Și în „Meșterul Manole". și in 
baletele „Miorița", „Luceafărul", și In 
madrigalele luminate de filozofia 
eminesciană... pentru că acestea sint 
meditații adinei asupra vieții inspi
rate de încrederea in infinita putere 
de creație a omului. în forța lui de- 
miurgică.

pe
cucerească 

ferici-

vdd 
trece-

omu- 
drept 
doua,

fiului

despre puterea artei 
deschide porțile cu- 
o dramatică medi- 
vietii si fericirii, 
în schimb, are ca

nu 
oame- 
Inchi- 
„două

Smaranda OTEANU

PROGRAMUL 1
8,00 Teleșcoală
8,50 ~ ■ ' ' '
9,25
9,35

Tot înainte I 
Șoimii patriei
Film serial pentru copil : „Căpitan 
la 15 ani". Episodul 3
Viața satului
Bucuriile muzicii. Mari lnterpretl 
români

12.30 De strajă patriei, 
tă Zilei Armatei 
liste România 
Telex
Album duminical 
zică în..
animate _ . . _
muzică în... duete (partea a Ii-a) 
• „Campionii" — reportaj de Aris
tide Buholu • Teatru de după- 
amiază : „La Lilieci" — spectacol 
colaj pe versuri de Marin Soreseu 
Imagini din R.F. Germania — re
portaj

16.40 Rapsodia I de George Enescu — 
orchestra Filarmonicii „G. Enes
cu". Dirijor Sergiu Celibidache

16.55 Austria — 
portaj

17.20 Ansamblul
armatei

17.40 Ecranizări
lă : „Prinț șl cerșetor"

18.40 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal
19,25 Cîntarea României. Județul Bacău
20.45 Film artistic : „Adio, dar rămin cu 

tine". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

13,00 Călătorie prin țara mea. „La Brăi
la, unde se adună drumurile clm- 
piei" de Iile Tănâsache

13.30 Desene animate
13.55 Concfert de prinz
14.45 Teatru TV : „Regele trac" de Eu- 

rlpide
16,00 Serată muzicală TV. Chemările 

școlilor naționale (I). Frederic 
Chopin

19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19.55 Documentar artistic TV. Lumea 

oceanelor
20.45 Ritmuri șl melodii flamenco. Inter

pretează ansamblul „Maria Rosa*  
— Spania

22.10 Tehnologie și un tir de praf
22.20 Telejurnal

LUNI 26 OCTOMBRIE
PROGRAMUL 1

18,00 Emisiune in limba maghiară
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.40 Tribuna experienței
20.10 Practic, util, gospodărește
20.20 Roman foileton: „VIntul speranței”. 

Episodul 9
21.10 Cadran mondial,
21.35 Documentar științific : Patentele 

naturii — soluții biologice ale 
problemelor tehnice

22.20 Clntecele popoarelor
22.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului. Cu tine
rețea în Inimi
Memoria documentelor (reluare) 
Orchestra simfonică a Filarmoni
cii „George Enescu". In program : 
Sințfonia a IV-a de Brahms. Diri
jor Mlhal Bredlceanu
Film artistic. „Adio, dar rămtn cu 
tine” (reluare) 
1001 de seri

10,00
11,45

13,00
13,05

16,20

18,00

17,25

Emisiune dedlca- 
Republicll Socla-

• Umor șl mu- 
duete • 14.05 — Desene 
Tom și Jerry • Umor și 

... duete

peisaj economic.
folcloric „Doina”

din literatura unlversa-

Un artist al oamenilor

PABLO PICASSO : „Maternitate

18,50
19,00 Telejurnal
19,25 Mozaic (selectlunl)
21,10 Bijuterii muzicale. Vechi arii șl 

piese Instrumentale Interpretate 
de Magda Ianculescu, Cornelia 
Bronzettl, Szuzana Szdreny, Cor- 
nellu Rădulescu

21,45 Ora tineretului (reluare)
22,35 Telejurnal

IFAPTUL I

Picasso e una dintre 
acele personalități ale 
culturii din secolul 
nostru a căror biogra
fie a fost transformată 
in legendă încă din 
timpul vieții. Istoria 
de artă însăși nu s-a 
putut sustrage întot
deauna fascinației pe 
care o exercita o ope
ră imensă. aparent 
contradictorie, ale că
rei etape însemnau a- 
bordarea unor viziuni 
care dădeau impresia 
că se opun, de fiecare 
dată, tradiției consti
tuite de-a lungul seco- 

pictura, 
in

care 
chip

boiului, a agresiunii, 
a neomeniei întruchi
pate de fascism. O 
asemenea atitudine nu 
se putea tălmăci decît 
într-o gramatică a 
formelor menită să 
producă un violent 
șoc emoțional, să tre
zească. în felul acesta, 
conștiințele umane, fă- 
cîndu-le să se impo- 
trivească primejdiei ce 
amenința lumea oa
menilor. cu care Picas
so se simțea solidar. 
(In același an. el gra
vase Visul și minciuna 
ini Franco, avertis
ment lucid împotriva 
recrudescentei războ
iului).

Pablo Picasso a fost 
un artișt al omului. 
Creația lui a repre
zentat necontenit o 
dezbatere, de înaltă ți
nută etică, a condiției 
umane. Nefericitii. o- 
ropsiții soartei și-au a- 
flat în această operă 
în loc de mare însem
nătate. devenind per
sonajele unui epos de 
vastă întindere, al că
rui subiect e destinul 
nedrept al omului in 
împrejurările tragicei 
inegalități sociale. Mi
litantismul operei se 
tălmăcește deopotrivă 
în subiect și in forma 
de 
că 
tin 
so 
mai socarea unei men
talități cuprinse de 
inerție, a calofiliei : 
drasticele sale defor
mări rezultau din in
tegrarea unei sintaxe 
artistice care iși afla 
obirsiile în arta stră
veche a tării sale și a 
altor zone de cultură. 
Ele se adecvau unei 
gindiri ce revoluționa 
principiile fundamen
tale ale artei moder
ne. Deformarea nu 
era consecința acțiunii 
violente, răscolitoare, 
a unei sensibilități cu 
totul neobișnuite : s-a 
demonstrat că in lini
ile acestea teribile. în 
discontinuitățile cro
matice. aparent arbi
trare. se pot citi apli
cațiile precise ale le
gilor inflexibile, com
plexe ale fizicii mo
derne.

Nimic din ceea ce 
era uman nu i-a ră
mas străin. Dragostea 
și ura. speranțele si 
deznădejdea, singură
tatea si compasiunea, 
aversiunea fată de ti
raniile de orice natu
ră. fată de demagogie 
și participarea decisă 
la Împlinirea celor mai 
de seamă idealuri ale 
omului se regăsesc, 
limpede. în această 
operă, a cărei unitate 
e conferită tocmai de 
necontenitele 
bări în căutarea 
exprimări mai 
vingătoare. pe 
academismul si 
filia nu le puteau ex
prima în nici un fel. 
Picasso a fost indife
rent la curentele ar
tistice ale epocii lui ; 
dar creația sa a fun
damentat direcții ale 
artei moderne care au 
fertilizat viziunea unei 
arte inspirate de om și 
dedicate omului.

La 25 octombrie 
Împlinește un secol 
cînd. la Andaluzia, 
pămint spaniol, 
născut unul dintre acei 
mari artiști ai lumii 
oare au putut rosti : 
„Cea mai adîncă tris
tețe a sufletului meu 
a fost nefericirea ati
tor semeni ai mei".

I Cupă gefo-dacică

I Numeroase si de 
loare mărturii ale 
pămintului" au fost 
iveală cu prilejul 
efectuate raza

mare va- 
„memoriei 
scoase la 

săpăturilor 
comunei

I o- ISprîncenata 
biectele descoperite

Intre 
_____  ____„___ in fosta 
așezare fortificată din această 
parte a țării, care atestă sta
diul înalt al civilizației geto- 
dacice din secolul I înaintea 
erei noastre, se află și această 
cupă păstrată intactă de mai 
bine de două milenii. Prin 
forma și frumusețea ornamen
telor, cupa geto-dacică. prezen- 
tind un deosebit interes știin
țific și istoric, și-a găsit locul 
de cuvenită cinstire intr-una 
din vitrinele muzeului din Sla
tina.

I
I

17 flori de soare I
I

înflorire.in plină

o dove- 
la cazne 
apel la 
gratuite,

Cind fotoreporterul Martin 
Sarea' a surprins pe peliculă a- 
ceastă floare a soarelui cu nu 
mai puțin de... 17 capitule, plan
ta era incă

schim- 
unei 
con- 
oare 

calo-

I

I
I
I
I
I
I
IMicii zoologi
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I,toam- 

dea

orașe din țară de
o grădină zoologică 

așa cum este aici. Ea are un 
mare număr de păsări, animale

Puține 
mărimea Buhușiului se pot min
ări cu

Rubrică realizată de
Petre POPA *
și corespondenții „Scinteii*^j

sensul lăuntric al 
rei de artă, ideea 
organizează în 
coerent liniile si culo
rile. Tabloul lui care 
a reprezentat manifes
tul unei direcții înnoi
toare a artei universa
le. Domnișoarele din 
Avignon, a fost Dictat 
în 1907 ; anul în caro 
Sărutul si Cumințe
nia pămintului. ope
rele brâncușiene adu- 
eind din adinei ve
chimi ale legendei 
românești sensuri ale 
unei gindiri specifice, 
vesteau inaugurarea 
unei noi epoci a sculp
turii universale.

Ceea ce unora a pă
rut atunci un recurs al 
lui Picasso exclusiv

expresie. Pentru 
nu e cituși de pu- 
adevărat că Picas- 
ar fi urmărit nu-

lelor în 
sculptura, 
decorative ale 
O evoluție care 
că' nesocotește 
curent artistic*  
noră în chip deliberat 
orice prtncipii estetice 
recunoscute de înain
tași sau de contempo
rani. că nu urmărește 
decît să deruteze. îm- 
potrivindu-se specta
culos clasificărilor.

Adevărul e că, la o 
privire mai lucidă (așa 
cum au izbutit să aibă, 
mai ales în ultimele 
decenii. comentatorii 
creației lui). Pablo Pi
casso iși relevă cîteva 
constante, citeva idei 
modelatoare in care a 
crezut 
cursul 
vieți. Cel despre care 
»-a «pus atit de ade
sea că ar fi nesocotit 
tradițiile artistice clă
dite in epocile înde
lungate de cultură de 
dinaintea sa iși recu
noștea. implicit, filia
ția in anii maturității 
cind spunea, fără echi
voc : „Aparții tntot- 
deauna propriei tale 
țări". Dealtfel debu
tul Însuși al tinărulul 
absolvent al Școlii de 
arte frumoase din 
Barcelona se produ
sese sub semnul neîn
doielnic al influentei 
picturii spaniole din 
veacul al XIX-lea; cel 
care iși uimise pro
fesorii executind intr-o 
singură zi tema de 
atelier căreia ei îi 
acordau o lună Întrea
gă nu s-a lăsat, de 
fapt, purtat de această 
extraordinară ușurin
ță, pe care aveau să i-o 
recunoască deopotri
vă admiratorii si ad
versarii. El a 
întotdeauna.

forma

in 
artele 
lumii, 
părea 
orice 

că ig-

de
Dan GRIGORESCU

la arta îndepărtată a 
unor zone de cultură 
africană s-a dovedit a 
fi. la o analiză mai 
atentă, o sinteză com
plexă, la care partici
pa. în 
tradiția 
propria 
ficarea 
roasă, 
formei 
asa cum a-a dovedit — 
din arta arhaică a 
Cataloniel. din acele 
sculpturi hieratice care 
vegheau, aproape ne
cunoscute de ceilalți 
artiști spanioli, la în
ceputurile unei arte de 
intens dramatism, de 
patetică forță a ex
presiei. Niciodată, de- 
altminteri. Picasso nu 
s-a înstrăinat de rea
litățile istorice ale tă
rii lui. In 1937. cînd 
aviația nazistă a bom
bardat orășelul Guer
nica. vechi centru cul
tural din Tara Basci
lor (tinut din care, pe 
linie 
dea 
lui), 
rată
Picasso s-a 
dintre 
umanismului din seco
lul al XX-lea. Vasta 
compoziție. evocînd 
tragismul evenimentu
lui, era — in același 
timp — o declarație de 
o impresionantă fer
mitate Împotriva răz-

mod hotărîtor. 
civilizației din 
tară. Simpli- 
abruptă. vigu- 
reinterpretarea 

proveneau —

lntre timp, ea s-a dezvoltat 
guros, iar cele 17 flori de soare 
s-au împlinit și au dat rod bo
gat, pe care l-au cules in grabă 
profesorii de matematică Ale
xandru și Ecaterina Kis, soț și 
soție, din comuna Halmeu (Satu 
Mare), in grădina cărora a cres
cut această raritate vegetală.

Raritate și nu prea de vreme 
ee in grădina celor doi profe
sori s-au înregistrat, in ultimii 
ani, adevărate recorduri de pro
ducții la cartofi, morcovi, ar
dei, vinete și ceapă, de citeva 
ori mai mari decit cele ale ve
cinilor. Deocamdată. Pentru că 
unii vecini, cum este loan De- 
mian s-au ambiționat și vor 
să-i și intrebcă. Asemenea 
competiții să se tot... înmul
țească !

VASLUI • în organizarea consi
liului județean al sindicatelor, la 
Birlad și Huși s-a desfășurat etapa 
orășenească a concursului județean 
al brigăzilor artistice „Avem cu- 
vîntul". Au participat aproape 30 de 
formații de gen din întreprinderi și 
instituții, abordind in forme speci
fice. atractive probleme actuale ale 
colectivelor de oameni ai muncii re
feritoare la activitatea productivă, 
participarea la muncă, economisirea 
materiei prime, a materialelor și 
energiei. (Petru Necula).

COVASNA • Intr-una din sălile 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Sfîntu Gheorghe s-a deschis expo
ziția de sculpturi în lemn și os a 
artistului plastic amator Jancsă Be- 
nedek. • Colectivul Teatrului 
maghiar de stat din Sfîntu Gheor
ghe a făcut un turneu in R.P. Un
gară cu piesele „O scrisoare pier
dută" de I. L. Caragiale, „Nunta din 
Susa“ de Siito Andras. „Woyczek" 
de Georg Biichner. (Pâljănos Maria).

BIHOR • La Casa de cultură a 
municipiului Oradea a avut loc o 
întilnire a scriitorului D. R. Popes
cu, președintele Uniunii scriitorilor 
din România, cu cititorii localnici. 
Manifestarea a prilejuit un intere
sant dialog între oaspete, bihorean 
de obirșie. și public despre litera
tura română contemporană. Un 
grup de actori ai teatrului din lo
calitate au citit. cu- acest prilej, 
fragmente din cele mai noi piese 
ale scriitorului. (Alexandru Peti).

tn 
sale

căutat 
dincolo 

plastică.

neabătut 
întregii

„Ateneu", 
în sprijinul 

desfășurării activității culturale în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României". (Constantin Bla- 
govicî).

HARGHITA • In organizarea co
misiei de răspîndire a cunoștințelor» 
științifice și tehnice din județul 
Harghita, în municipiul Miercurea 
Ciuc a avut loc un simpozion știin
țific intitulat „Repercusiuni ale re
voluției tehnico-științifice în biolo
gie". La lucrările simpozionului au 
luat parte și au prezentat comuni
cări reputați oameni de știință din 
centrele universitare București, 
Cluj-Napoca și Tg. Mureș. (I. D. 
Kiss).

HUNEDOARA • La Hunedoara 
s-a deschis prima ediție a festiva
lului de muzică de cameră — vocală 
și instrumentală — „Toamna muzi
cală hunedoreană". Festivalul, or
ganizat de comitetul municipal de 
cultură și educație socialistă, a pri
lejuit o frumoasă întîlnire a iubito
rilor muzicii de cameră cu formații 
muzicale din județele Arad și Ca- 
raș-Severin. precum și din orașele 
Deva, Petroșani, Brad și Hunedoara. 
(Sabin Cerbu).

Zeci, sute de vizitatori 
se perindă zilnic in peri
metrul de autentică spiri
tualitate românească 
care-1 reprezintă 
Capitala noastră 
satului și de artă 
Iară. Curiozității lor, do
rinței lor de a se informa, 
de a cunoaște mai mult 
despre istoria obiectelor 
pe care le cuprinde, a teh
nicilor arhaice folosite in 
construirea lor le răspun-1 
de noul ghid al muzeului. 
Contemplarea acestor măr
turii de străveche civiliza
ție poate fi acum asocia
tă comentariului succint, 
competent in care autorul 
textului. Nicolae Ungurea- 
nu, a sintetizat experiența 
unor perioade îndelungate 
de activitate artistică, a 
trasat o unitară imagine 
de ansamblu asupra isto
riei și evoluției, asupra 
valorilor pe care le cuprin
de acest complex muzeal 
unic în țara noastră. Ex
plicația asupra aportului 
original

pe 
pentru 

Muzeul 
popu-

al unor creații

paternă, descin- 
familia pictoru- 

din reacția îndure- 
si din revolta lui 

ivit una
capodoperele

aparent simple, dar adine 
păstrătoare ale geniului 
național se realizează deo
sebit de sugestiv prin nu
meroase schițe care deta
liază trăsăturile distinctive 
ale monumentelor de ar
hitectură concentrate in 
muzeu, tipurile de stilpi și 
grinzi sculptate, modali
tăți de a îmbina acești 
stilpi și de a decora pris
pele sau acoperișurile, por
țile, ușile, ferestrele, mo
bilierul și instrumentarul 
casei. Depășind dimensiu
nile și finalitatea unui 
simplu ghid turistic, aceas
tă publicație de aleasă 
ținută grafică (cu varian
te in limbile franceză, en
gleză, rusă și germană) 
are meritul de a pune la 
îndemîna tuturor, prin in
termediul materialului in
formativ bogat pe care-1 
conține, un prețios îndrep
tar în lumea miraculoasă 
a artei și civilizației fol
clorice.

zentate a reținut in 
deosebit atenția atit prin 
varietatea repertoriului — 
de pe afiș nu au lipsit, 
alături de autorii contem
porani, Alecsandri, Crean
gă. Sadoveanu și Călines- 
cu — cit și prin multitu
dinea stilurilor interpreta
tive. de la mînuirea clasi
că a păpușilor și a 
marionetelor pînă la jocul 
actorului in fața parava
nului și la eliminarea 
aproape totală a păpușii, 
prin calitatea de ansamblu 
a multora din spectacole 
și prin profundul mesaj 
patriotic al textelor alese. 
Astfel, spectacole cum au 
fost „O tragedie in... nea
mul de păpuși1* (Teatrul 
de animație Bacău), „Ti
nerețe fără bâtrinețe" 
(Teatrul 
tineret lașih 
Pepelea*  
puși

fără
pentru copii și 

, Arvinte și 
(Teatrul de pă- 

Oradea), „Sînziana și

Pepelea" (Teatrul de pă
puși Galați) și „Lumea 
poveștilor" (Teatrul de 
păpuși Brașov) s-au dis
tins prin modalitățile in
terpretative, scenografice 
și regizorale in care au 
fost valorificate (unele 
pentru prima oară) texte 
originale sau adaptări după 
George Călinescu, Petre Is- 
pirescu, Vasile Alecsandri. 

Dezbaterile la colocviul 
ce a avut loc cu acest pri
lej au scos în evidentă noi 
posibilități capabile să 
demonstreze că și pe sce
na pentru cei mici se poa
te tace o artă mare, au 
tras cîteva semnale de 
alarmă pe adresa celor ce 
se complac în zona căldu
ță a dramatizărilor grăbi
te, a spectacolelor medii, 
didacticiste.

Cornel GALBEN

„Din cronica de azi
Marina PREUTU a Apusenilor”

Și pe scena pentru cei mici 
se poate face artă mare

trecută. la 
dat întîlnire 
13 teatre pen- 
întreaga țară, 

regizori, pictori 
critici de tea- 

scriitori. alți specia-

Săptămina 
Bacău și-au 
colectivele a 
tru copii din 
numeroși 
scenografi, 
tru. 
liști și un public ce a um
plut pînă la refuz sălile de 
spectacole ale așezăminte- 

^lor de cultură din Bacău.

Luizl Călugă- 
Săuceștl, Li- 

Cea de-a
Tirgu Ocna, 
ra, Prăjești, 
vezi și Cleja. __
treia ediție a Festivalului 
teatrelor de păpuși, mario
nete și 
Creangă" 
versarea 
existență 
animație

Suita de spectacole pre-

animație „Ion 
a coincis cu ani- 
a trei decenii de 

a Teatrului de 
din Bacău.

O „ediție specială" a re
vistei „Flacăra" (nr. 1 376) 
se ocupă pe larg de situa
ția Munților Apuseni : ini
țiativă publicistică bineve
nită, necesară, utilă fie 
chiar și pentru faptul că, 
deși multe din descoperi
rile entuziaștilor repor
teri de la „Flacăra" sint in 
general cunoscute, se văd 
acum strinse laolaltă în- 
tr-o cu adevărat Impresio
nantă suită de relatări de 
la fața locului, păstrînd 
adică temperatura ridicată

a contactului 
realitățile și 
■împlinirile și 
rile lor, 
dobîndite și aspirațiile ce 

să-și găsească in 
de

cu

direct 
oamenii, 

neimplini- 
satisfactiile

cu 
cu

soluțiile 
Reporterii s-au

rămîn 
continuare 
realizare, 
străduit să ofere, cum ara
tă poetul Adrian Păunes- 
cu, o „imagine totală" a 
Munților Apuseni și tre
buie spus că un asemenea 
efort neobișnuit merită să 
fie. făcut, cu atit mai mult 
cu cit imaginea aceasta nu

s-a rezumat la pure 
presii de reporter" : 
bloul vieții social-econo- 
mice și spirituale a moți
lor de astăzi este realizat 
de oameni care și-au înso
țit propria observație cu o 
sumă de date statistice, 
de sociologie, demografie, 
zootehnie etc menite să 
sporească veridicitatea, ca
racterul convingător al ce
lor înfățișate. In treacăt 
fie spus, se simte în acest 
efort „multidisciplinar" în
cercarea de a suplini o 
oarecare răminere în urmă 
a unor tipuri de cercetare 
ce nu-s în primul rînd 
proprii reporterului. O 
constatare ce ar trebui 
atent luată in considerație. 
Reporterii revistei amin
tite notează și comunică 
opiniile oamenilor, expe
riențele, frămîntările lor, 
beneficiind in înțelegerea 
noilor realități din această 
străveche vatră de istorie 
românească de contribu
ția unor activiști de partid 
cu importante 
pe plan local, 
materializată 
de interviuri
Totodată, paginile acestei 
„ediții speciale" sînt feri-

răspunderi 
contribuție 

tntr-o serie 
lămuritoare.

cit completate cu mărturii 
ale vieții spirituale, cu 
tulburătoare poeme inspi
rate- din „duhul" moțesc 
(neuitate rămîn versurile 
unui fiu al acestor locuri, 
Mihai Beniuc), chiar cu o 
propunere pentru un cîn- 
tec generic al munților, pe 
versurile lui Adrian Pău- 
nescu. Este, apoi, 'de sub
liniat 
mente umane pe care o au 
unele 
veritabilă cronică contem
porană. Intre multe altele, 
impresionante sint scrisoa
rea primarului din Rimeți 
sau amintirile bade! Toa- 
der Dragoșa despre Avram 
Iancu, precum și impresii
le lui Mitchell S. Ratner, 
tînăr antropolog ameri
can de la Harvard Uni
versity, care întreprinde, 
la Băișoara, cercetări de 
istorie și cultură româ
nească și care și-a luat 
doctoratul cu o teză baza
tă pe o cercetare între
prinsă in această parte a 
țării noastre. Intr-un cuvînt, 
un substanțial capitol din- 
tr-o încă nescrisă carte 
contemporană a Munților 
Apuseni.

valoarea de docu-
pagini din această

a se adresa omului cu mij
loace specifice. Or, se în- 
timplă uneori să observăm 
că noile orizonturi ale cu
noașterii devin în unele 
versuri discurs ermetic, 
deconcertant și, în ciuda 
gravității afișate, trădează 
o goliciune aproape impu
dică. Un recent exemplu 
ne oferă citeva poezii din 
ciclul „Neuronia" al tînă- 
rului poet Călin Vlasie, 
publicat în suplimentul 
„Meșterul Manole" al re
vistei „Argeș" nr. 3. Auto
rul propune în locul mito
logiei curente o „hameos- 
tazie infinită" care trebuie 
înțeleasă, cum ne asigură 
o succintă prezentare, „ca 
o dorință sau ca o nostal
gie a unei lirici perfec- 
te...“,' în ce constă această 
perfecțiune ? Să transcriem 
cîteva versuri. Astfel : 
„Goolifern din WydkuJ a 
lubit-o / pe 
dopsina 
intr-o I 
Pe cind 
pintece,
zut / lingă chioșc sanda
lele lui / de plastic și-a 
înnebunit...". Este numai 
o parte a „homeostaziei" 
opusă mitologiei așa cum 
o vede tînărul poet. Insă 
imaginile poetice nu sint 
numai ermetice sau în cel 
mai bun caz amuzant gra
tuite, inspirate din zona 
încă puțin cunoscută a fi
zicii nucleare, ci provin a- 
desea din domeniul mult 
mai apropiat și explorat 
liric al zoologicului unde

nympha Ro- 
/ preschimbindu-se 
sticlă de pepsi. / / 
acidul ii Intra In / 
Rodopsina a vă-

„Megalopsihia” și avatarurile 
ermetismului gratuit...

Sîntem obligați, aproape 
o obligație morală, să ad
mitem că poezia are ma
rea șansă, datoria, totoda
tă, de a-și apropia cele 
mal noi cuceriri ale min-

ții omenești. De a-și apro
pia și de a le transforma... 
in poezie. Fiindcă oricare 
ar fi sursa, poezia nu se 
poate sustrage destinului 
ei dintotdeauna, acela de

„Vehfcolul gelatinos Iasă 
o urmă / de sidef iar dom
nul Mecanic I observa din 
îngălbenite / depărtări cu 
o mîndră muțenie / in 
timp ce creierul i se / 
scurgea cu picături viscoa- 
se / in trupul său". Intr-o 
asemenea perspectivă poe
zia coboară în interstiții 
celulare, chiar in temeiuri
le geneticii : „Cintă Tu... 
cu orga ta de / cromo
zomi ! a venit / noaptea, o 
himeneu / himeneu ; ce 
mutră / va face miine spe
cia. / / La drept vorbind 
pe / munduss trasse sint 
cintări panic»; in / Baha
mas s-au dus 
și mundulcza 
o pastorală. I 
lă-document / 
să casc. / Cintă Tu cu or- 
ganita, / imperceptibilu- 
le, / cu mutră specială / 
miine".

Fără Îndoială, aspirația 
spre originalitate Însoțește 
drumul oricărui poet. Insă 
originalitatea nu se dobîn- 
dește — experiența dintot
deauna a poeziei 
dește — punind 
limbajul, făcînd 
asociații insolite, 
fără sens, care îndepărtea
ză cititorul de poezie. Cu 
atît mai mult în cazul poe
ților tineri, cum este și cel 
de față — in mod cert, un 
talent autentic — alegerea 
drumului propriu trebuie să 
se facă cu grija maximă, 
pe care este datoare s-o do
vedească deopotrivă și cri
tica, atunci cînd Isi asumă 
rolul de călăuză.

I

I mundulezul 
/ să asculte 
/ O pastora- 
care mă face

M. COSTEA

și pești, care prezintă un deo
sebit interes și constituie to
todată un punct de atracție. Cu 
atit mai mult cu cit grădina 
zoologică din Buhusi este luată 
in stăpînire de pionieri. In lu
mea leilor și a lupilor, a cer
bilor și a căprioarelor, a fa
zanilor și papagalilor, a atitor 
și atitor viețuitoare, micii zoo
logi sint, deopotrivă, vizitatori, 
îngrijitori și ghizi. Ei și-au 
propus sd amenajeze aici și un 
lac cu... lebede. încă un punct 
de mare atracție al micilor 
zoologi.

De trei ori pe an
Coincidența a făcut ca poșta 

de ieri să ne aducă pe adresa ru
bricii două scrisori: una din 
Dăbuleni-Dolj și alta din Chiaj
na. Sectorul agricol Ilfov. Amin-

două despre o aceeași curiozitate 
a naturii : meri înfloriți acum, 
in octombrie. Ba mai mult : 
mărul din ograda lui Vasile 
Hapca din Dăbuleni (in imagine) 
e numai bun de cules a doua 
oară, în timp ce altă creangă 
a înflorit a treia oară. După 
cum tot a treia oară in acest an 
a inflorit și mărul lui Petre 
Gheorghe din Chiajna. care ne 
asigură că, in pofida ceții, a se
rilor și dimineților mai răcoroa
se, acesta e un semn că „f 
na incă nu se îndură să ne 
in primire iernii". O fi !

I



SCÎNTEIA — duminică 25 octombrie 1981 PAGINA 5

25 OCTOMBRIE-ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Adunarea festivă din Capitală

Manifestări consacrate Zilei 
Națiunilor Unite

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România, 
simbătă după-amiază a avut loc în 
Capitală adunarea festivă organizată 
de Ministerul Apărării Naționale și 
Comitetul municipal București al 
P.C.R.

La adunare au participat tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politie Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
general-locotenent Constantin Oltea- 
nu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, Nicolae 
Girba, adjunct al ministrului de in
terne și secretar al Consiliului Poli
tic al Ministerului de Interne, Nico
lae Mihalache, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
membri ai consiliilor de conducere 
ale Ministerului Apărării Naționale 
și Ministerului de Interne, reprezen
tanți ai conducerilor unor instituții 
centrale și organizații obștești, ve
terani din războiul antifascist, gene
rali, ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri, oameni ai muncii din între
prinderi bucureștene, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

Au luat parte atașați militari acre
ditați în țara noastră.

La începutul festivității a fost 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit a vorbit general-locote
nent Gheorghe Gomoiu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al ministru
lui apărării naționale și secretar al 
CorisUiulul Politic Superior al Ar
matei, care a evocat tradițiile glo
rioase ale armatei române, lupta 
acesteia pentru apărarea libertății și 
independenței patriei, contribuția 
adusă de poporul și armata română 
in războiul dus de coaliția antifas
cistă, a cărei forță fundamentală a 
fost U.R.S.S., pentru zdrobirea Ger

în columna datoriei
Gînduri bune, însoțite de senti

mente calde de prețuire și afec
țiune. se indreaptă azi. în crugul 
toamnei, de pe tot întinsul patriei 
spre armata țării, spre toți cei 
ce-și fac. fără preget, datoria sub 
Drapel. Și, ca intotdeauna in a- 
ceastă zi de sărbătoare, primind 
buchetele de bune urări și îndem
nuri ale poporului întreg, armata 
țării aduce, la rindul ei, un raport 
bogat de fapte demne și împliniri. 
Un raport ostășesc adresat poporu
lui, partidului și comandantului su
prem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitor și apărător de țară nouă.

Și sint atit de multe și felurite 
izbinzile ce dau consistență și 
înălțime raportului oștirii incit 
doar anevoie te poți hotărî să te 
oprești la citeva exemple, mereu 
și mereu avind sentimentul că nu 
le-ai ales pe cele mai reprezenta
tive. Și totuși, altă cale nu-i, căci, 
ca orice portret, și cel al armatei 
noastre de acum se întrupează din 
detalii, din nuanțe și culori.

Cum ar fi, bunăoară, culoarea 
cutezanței. Strălucitoare în lumina 
unei dimineți de octombrie, aici, în 
baza de antrenament a unei uni
tăți de parașutiști, în care ostașii 
cu berete albastre învață măiestria 
salturilor din înălțimi. Tot timpul, 
sub semnul grijii neslăbite pentru 
amănunt. Nimic nu-i scapă căpita
nului Ion Mitroaica — verifică fie
care mișcare, se convinge de buna 
ajustare a echipamentului, cere 
ofițerului care conduce antrena
mentul la scară progresivă mai 
multă exigență, controlează cu 
mina lui calitatea pliajului unei 
parașute... „Miine avem salt și to
tul trebuie pregătit perfect 
Cuvintele căpitanului se sprijină 
pe o experiență de-a dreptul im
presionantă : peste 400 de salturi, 
din care unele în condiții grele : 
in munți, deasupra mării, pe vint 
depășind cu mult viteza obiș
nuită. Tinerii ce vor face miine 
primul lor salt de parașutiști mili
tari nu-și dezlipesc ochii de la co
mandantul lor. Ei nu i-ar ieși din 
cuvint pentru nimic în lume.

Chemați azi să-și facă datoria 
față de țară, tinerii au de la cine 
învăța cu temeinicie măiestria os
tășească, competența instructori
lor fiind egalată doar de bogăția 
bazei materiale pe care o au la 
dispoziție. Am constatat aceasta, 
recent, și intr-un regiment de 
tancuri care deține, de două cicluri 
consecutiv, titlul „Unitate de frun
te". Moștenitori ai glorioaselor tra
diții de luptă ale roșiorilor și călă
rașilor, tanchiștii aceștia au înțeles 
că cel mai frumos omagiu pe care-1 
pot aduce predecesorilor, care și-au 
vărsat singele la Mărăști și Oituz 
ori în marile încleștări de pe tot 
lungul drum al războiului antihi
tlerist, il reprezintă efortul lor ne
precupețit de a-și menține neabă
tut unitatea în rindul celor frun
tașe pe armată. Drept pentru care 
toate cadrele de aici, începînd cu 
cele mal virstnice și mai experi
mentate — cum sint. spre exem
plu, locotenent-coloneii Nicolae 
Sfia și Roman Dudaș — șl sfirșind

Depunerea jurămîntului militar 
în școlile Ministerului de Interne

într-o vibrantă atmosferă de en
tuziasm si deplină angajare patrio
tică. la 24 octombrie a avut Ioc 
în școlile de ofițeri si subofițeri ac
tivi ale Ministerului de Interne so
lemnitatea depunerii jurămîntului de 
către elevii anului I. La festivități au 
participat membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului de Interne, 
generali si ofițeri, părinți si rude ale 
elevilor, invitați.

In telegramele adresate cu acest 
prilei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comandant suprem al forțelor ar
mate. de către elevii care au depus 
iurămintul militar se exprimă în cu
vinte emoționante dragostea fierbinte 
fată de patrie, partid si ponor, fată 
de secretarul general al partidului, 
cel mai iubit si stimat fiu al națiu
nii noastre socialiste, mulțumiri pen
tru condițiile deosebite de muncă si 
studiu create, angajamentul hotărit 
al viitoarelor cadre de a-si insusi te
meinic cunoștințele si deprinderile 
necesare.

..Convins! fiind de Importanta sar
cinilor pe care le avem de îndepli
nit — se arată în telegrama adresa

maniei naziste. Totodată, vorbitorul 
a relevat activitatea politică și orga
nizatorică desfășurată de P.C.R. pen
tru făurirea armatei noi a României 
socialiste, devotată trup și suflet po
porului. cauzei socialismului, vasta 
operă teoretică și practică a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea 
unui sistem național de apărare, pen
tru fundamentarea doctrinei militare 
naționale, a cărei esență o reprezintă 
apărarea patriei de către întregul po
por. Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, la munca comandanților, a orga
nelor. organizațiilor de partid șl ale 
U.T.C. pentru realizarea unei calități 
noi, superioare în toate domeniile 
vieții și activității ostășești, pe baza 
sarcinilor și exigentelor formulate în 
Directiva comandantului suprem al 
forțelor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat, in 
continuare, contribuția adusă de ar
mata noastră, alături de oamenii 
muncii, la edificarea unor mari 
obiective ale economiei naționale, la 
înfăptuirea orientărilor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
Trup din trupul poporului — a spus 
vorbitorul — armata sprijină cu fer
mitate politica externă a Partidului 
Comunist Român, dezvoltînd relații 
de colaborare cu armatele țărilor 
participante Ia Tratatul de la Varșo
via, cu armatele celorlalte țări socia
liste și ale altor state prietene, în in
teresul cauzei păcii, securității, des
tinderii și colaborării în întreaga 
lume.

In încheiere, vorbitorul a exprimat 
legămîntul ferm al tuturor ostașilor 
țării de a îndeplini ireproșabil sar
cinile încredințate de partid, de co
mandantul suprem al forțelor armate, 
de a fi permanent la îflălțimea misi
unii sacre de apărare. împreună cu 
întregul popor, a înfăptuirilor noas
tre socialiste, a integrității, indepen
denței și suveranității Republicii So
cialiste România.

Au rostit cuvintări de salut Nicolae 
Badea, secretarul comitetului de 
partid și comandant al gărzilor pa

cu tinerii promoției ’81, șl-au dat 
obolul de muncă și inteligență. 
Rezultatele se văd. Noua platformă 
de instrucție, aflată la doi pași de 
cafarmă, permite unui batalion să 
se antreneze simultan la tragerile 
cu armamentul de pe tanc și la 
cele cu armamentul portativ, con
comitent cu executarea altor cate
gorii de instrucție. „Fără o bază 
materială adecvată și fără o concep
ție științifică in desfășurarea in
strucției, lupta pentru noua calita
te rămîne * *un  simplu deziderat" — 
afirmă, în loc de comentariu, loco- 
tenent-colonelul Nicolae Cărăuș.

telor Unite Mexicane In Republica 
Socialistă România, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
La invitația Comitetului foștilor 

luptători si veteranilor de război îm
potriva fascismului din Republica 
Socialistă România, o delegație a A- 
sociatiei Naționale a Foștilor Com
batanți din Rezistență din Franța 
(A.N.A.C.R.), condusă de Robert Vol- 
let, secretar general al asociației, a 
făcut o vizită in tara noastră, in pe
rioada 20—23 octombrie.

Oaspeții au avut convorbiri la Co
mitetul foștilor luptători si veterani
lor de război Împotriva fascismului, 
in cadrul cărora s-a făcut un schimb 
de informații asupra activității celor 
două organizații, contribuției acesto
ra la lupta pentru dezarmare, pace, 
securitate, cooperare internațională, 
împotriva neonazlsmului. neofascis- 
mului, terorismului si altor fenome
ne care afectează climatul de pace și 
securitate.

Delegația a depus jerbe de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului si a patriei, pen
tru socialism, precum si la Monu
mentul eroilor francezi căzutl pe pă- 
mîntul României in primul război 
mondial.

Oaspeții au vizitat obiective eco
nomice și culturale din Capitală si 
din județul Argeș.

★
în Capitală s-au încheiat, sîmbătă, 

. lucrările simpozionului privind pro
bleme actuale ale diagnosticului și 
profilaxiei în sistemul de creștere 
intensivă a animalelor, organizat de 
Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București. Institutul de 
cercetări veterinare și preparate 
„Pasteur", sub auspiciile Societății 
de medicină veterinară din Republi
ca Socialistă România.

Timp de două zile, specialiști din 
întreaga țară au dezbătut cele mal 
importante aspecte legate de dezvol
tarea cercetărilor științifice interdls- 
ciplinare. de posibilitățile utilizării 
rezultatelor obținute in prevenirea și 
tratarea tulburărilor de reproducție 
la bovine, in concordantă cu cerin
țele actuale de calitate si eficientă in 
dezvoltarea șeptelurilor.

(Agerpres)

la începutul intervalului, predomlnlnd 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre minus 1 grad 
șl plus 9 grade, local mal coborite în 
Crișana, Maramureș. Transilvania și 
nordul Moldovei. Condiții de producere 
a brumei în jumătatea de nord a țării 
șl în zonele deluroase din sud. In 
București : Vremea va ti ta general 
rece, cu cerul variabil, favorabil ploii 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 4 și 8 grade, cele maxime 
Intre 14 și 18 grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

Intr-adevăr, în anul care a tre
cut de la' convocarea-bilanț a ac
tivului și cadrelor de bază ale ar
matei noastră, lupta pentru o nouă 
calitate a căpătat, in întreaga oști
re, o amploare fără precedent.' Pe 
toate planurile, în toate domeniile 
de activitate. Și. firește, cei care 
se află în fruntea acestei bătălii 
pentru mai bine se află și în ar
mată — ca pretutindeni în Româ
nia socialistă — comuniștii. In co
mandamente din mari unități și 
unități. comuniștii sint cei care 
deschid mereu și mereu noi ori
zonturi perfecționării, aplicării, la 
toate eșaloanele și în toate mo
mentele procesului instructiv-edu- 
cativ, a cerințelor doctrinei milita
re naționale, a cărei esență o re
prezintă apărarea patriei ca operă 
și cauză a întregului popor. Exem
plul lor de faptă și atitudine mo
bilizează, dinamizează energiile 
fiecărui colectiv ostășesc. Militînd 
pentru îndeplinirea însuflețitorului 
obiectiv trasat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comandantul nostru su
prem, ca fiecare unitate și subuni
tate să devină un detașament pu
ternic de luptă revoluționară și pa
triotică, comuniștii fac dovada 
înaltei lor responsabilități in orice 
împrejurare.

— Nu există probleme, oricît de 
spinoase — spunea locotenent-co- 
lonelul Jan Balint, secretarul co
mitetului de partid dintr-o unitate 
de artilerie antiaeriană — la care 
organizațiile de partid, comuniștii 
să nu găsească o soluție potrivită. 
Pe baza propunerilor membrilor 
de partid din statul major și cu 
ajutorul lor direct am realizat, 
bunăoară, mutații serioase în or
ganizarea instrucției. în planifica
re ; am așezat întregul proces de 

tă de către elevii Scolii militare de 
ofițeri activi a Ministerului de In
terne — vă raportăm, tovarășe co
mandant suprem, că vom fi întot
deauna nrezenti la datorie si vom în
deplini în mod exemplar ordinele si 
misiunile încredințate, vom munci cu 
pasiune si răspundere pentru a reali
za o pregătire multilaterală, cores
punzătoare exigentelor puse de 
partid, de dumneavoastră personal în 
fata organelor Ministerului de In
terne.

în spiritul înaltului legămint pe 
care l-am făcut azi. noi. cei mai ti
neri elevi ai Scolii militare de ofi
țeri activi a Ministerului de Interne, 
vom face totul pentru a fi gata în 
orice moment să apărăm cu bărbă
ție si devotament securitatea statu
lui. avuția națională, liniștea si or
dinea publică, avutul cetățenilor si 
suveranitatea tării, viitorul liber si 
fericit ne care poporul nostru Si-1 
făurește, neprecupetind eforturile și 
chiar viata, de va fi nevoie, pentru 
a ne îndeplini cu cinste datoria fată 
de scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România". 

triotice de la întreprinderea de ma
șini grele București. Dumitru Matei, 
secretar al comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea de mecanică fină, re
prezentant al formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, general-maior (r) Aurel 
Dobrescu. veteran din războiul 
antifascist.

După încheierea adunării, ansam
blul artistic „Doina" al armatei, lau
reat al Festivalului național „Cîn- 
tarea României", a prezentat un 
spectacol festiv.

★
Cu prilejul Zilei Armatei Republi

cii Socialiste România, sîmbătă di
mineață au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor patriei și 
cimitirul militar Ghencea din par
tea Ministerului Apărării Naționale, 
Ministerului de Interne, organelor 
locale de partid și de stat, precum șl 
din partea Comitetului foștilor lup
tători și veteranilor de război îm
potriva fascismului.

La solemnități au participat gene
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu. ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, Romus Dima, 
adjunct al ministrului de interne. 
Dumitru Necșoiu și Eleonora Cojo- 
caru. secretari ai Comitetului muni
cipal București al P.C.R., generali 
activi și în rezervă, ofițeri, pionieri.

S-au depus, de asemenea, coroane 
de flori la Monumentul eroilor so
vietici din partea Ministerului Apă
rării Naționale, organelor locale de 
partid si de stat si a Comitetului foș
tilor luptători si veteranilor de răz
boi împotriva fascismului.

Au luat parte L. I. Boiko, însărci
nat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei.

Cu același prilej. în țară au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la 
cimitirele și monumentele eroilor ro
mâni și ostașilor sovietici căzuți în 
războiul antifascist.

(Agerpres)

instruire pe temeiul cerințelor doc
trinei militare naționale, extinzînd 
cooperarea cu subunitățile de gărzi 
patriotice și detașamentele de ti
nerețe care concură la apărarea a- 
propiată ,a dispozitivelor noastre 
permanente și acordind o atenție 
sporită pregătirii artileriștilor an
tiaerieni ca luptători cu armamen
tul de infanterie, ca vinători de 
tanciiri... Nu întîmplător unitatea 
noastră a obținut, astă-vară, a șa
sea diplomă de frunte, iar în pre
zent aspiră s-o cucerească și pe a 
șaptea !

Totul este rodul muncii pătrun
se de spirit revoluționar al acestor 
ostași. Și cite example-argument 
nu s-ar mai putea aduce în spri
jinul afirmației de mai sus ! Inse
răm doar un singur fapt, petrecut 
recent: organizațiilor de tineret din 
unitățile care participă la construi
rea Canalului Dunăre-Marea Nea
gră li s-a decernat Drapelul C.C. 
al U.T.C. O frumoasă și bineme
ritată recunoaștere a contribuției 
pe care armata, tinerii in haină 
ostășească și-o aduc la deschide
rea noului drum al bătrinului Da- 
nubiu spre Marea cea mare, o con
firmare in plus a atitor și atitor 
semnături de vrednicie pe care 
ostașii le-au pus, le pun și le vor 
pune și fie aici înainte pe marile 
edificii socialiste ale României. Și 
drept este, și frumos ca azi, cînd 
Celebrăm Ziua Armatei, să desci
frăm și să transcriem aici cu al
dine, citeva semnături. Ele ar pu- 

' tea fi cele ale locotenent-coloneilor 
ingineri Constantin Vână și Florea 
Necula — Eroi ai Muncii Socialiste; 
sau cea a locotenent-colonelului 
Gheorghe Popescu, activist de 
partid ; sau cele ale locotenenților- 
majori Vasile Kusu, Gheorghe Chi- 
riac, Costică Laza — comandanți 
de subunități și secretari de orga
nizații uteciste ; sau cele ale lui 
Marin Rotaru, Ion Vasile, Gavril 
Mureș, Kovacs Andras și alte mii 
și mii — excavatoriști, buldozeriști, 
șoferi, lăcătuși — toți simpli ostași.

Nesflrșită este coloana oștenilor 
țării aflați în frontul datoriei, ca 
intr-o columnă, cu inima lingă 
inima patriei noastre libere și in
dependente — Republica Socialistă 
România.

Locotenent-colonel 
L. CRISTIAN
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IERI, IN MECIUL ROMÂNIA - NOUA ZEELANDĂ 

Un Joc de rugbi echilibrat și spectaculos
Echipele reprezentative de rugbî 

ale României si Noii Zeelande s-au 
întîlnit ieri pentru prima dată ne un 
stadion din București. într-o partidă 
de larg interes, care a atras in tri
bune peste 25 000 de spectatori și, 
firește, mult mai multi în fata te
levizoarelor. Formația de la Antipozi, 
chiar dacă acum nu a arătat un joc 
de excepție, si-a demonstrat valoarea 
recunoscută, evidentiindu-se nrintr-o 
mare capacitate de efort, prin teh
nica individuală a tuturor jucători
lor, printr-o tactică simplă, dar efi
cientă.

Pentru rugbiștii noștri partida cu 
„AII Blacks"- a însemnat un examen 
greu si important, așteptat si pregă
tit din vreme. Trecind poate peste 
insatisfacția de a fi pierdut acest 
meci cu 14—6 (scor prea sever, care 
nu reflectă realitatea de ne teren, 
dominarea echipei noastre in fina
lul partidei fiind mărturie pentru ori
cine). trebuie subliniat că 15-le tri
color s-a ridicat deseori, chiar ne 
perioade de timp mai lungi, la ni
velul rugbiului de clasă practicat de 
parteneri, lăsînd impresia că. la ora 
actuală, deține o bună formă sporti

Simbătă, 24 octombrie, a fost sărbă
torită Ziua Națiunilor Unite. Momen
tul central al programului de manifes
tări consacrate marcării acestui eve
niment l-a constituit adunarea festivă 
desfășurată la Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
organizarea Asociației române pentru 
Națiunile Unite (ANUROM) și a 
Asociației Tineretului și Studenților 
din România pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.).

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, 
secretarul ANUROM, care a subli
niat semnificația sărbătoririi. în acest 
an, a Zilei Națiunilor Unite.

In continuare, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la Bucu
rești, Abdel Salam Dajani, a dat ci
tire mesajului adresat cu prilejul 
Zilei Națiunilor Unite de secretarul 
general al O.N.U. Kurt Waldheim.

In cuvintul rostit de prof. univ. dr. 
docent Alexandru Bălăci, președin
tele ANUROM, s-a subliniat fap
tul că țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu participă activ la 
realizarea obiectivelor Națiunilor Uni
te, aducînd o contribuție remarcabilă 

>la dezvoltarea conlucrării între toate 
națiunile lumii, pentru lichidarea 
inechităților existente și înfăptuirea 
idealurilor de progres ale tuturor po
poarelor.

A luat apoi cuvintul Nicolae Puicea, 
director general adjunct al Agenției 
române de presă Agerpres, mem
bru al Comitetului Executiv al 
ANUROM, care a ilustrat importan
ța „Zilei mondiale de informare asu
pra dezvoltării". A fost relevată, în 
acest context, concepția României, a

Adunare festivă prilejuită de împlinirea a 1850 de ani de la
prima atestare documentară

La Roșia Montană, străveche așe
zare și important centru al industriei 
extractive din Munții Apuseni, a a- 
vut loc o adunare festivă prilejuită 
de împlinirea a 1 850 de ani de la pri
ma atestare documentară a mineritu
lui in țara noastră, la care au parti
cipat reprezentanți .ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, mineri, alți 
oameni ai muncii.

Adunarea a fost deschisă de Ga
vrila Birluțiu, secretarul comitetului 
comunal de partid, primarul comu
nei Roșia Montană. In cuvintul lor, 
loan Berindei, secretarul comitetului 
de partid de la exploatarea minieră, 
Alexandru Toderaș, șeful exploatării, 
Andrei Botar, șef de brigadă, 
Gheorghe Gruber, șeful minei, Ade
lina Botar, secretara organizației de 
bază de la uzina de preparare Gura- 
Roșiei, Gheorghe Ivascan, miner pen
sionar, au evocat bogatele tradiții ale 
mineritului în, această zonă, precum 
și puternicele transformări cunoscu
te de așezările din Țara Moților în 
anii socialismului și îndeosebi după 
vizita de lucru întreprinsă aici în 
toamna anului 1976 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în încheierea a(dunării a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae Hurbean, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular județean.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții la adunare au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele :

Cu entuziasm muncitoresc, dovada 
cu care minerii din Apuseni în
făptuiesc Programul partidului, 
obiectivele de dezvoltare economică 
și socială a patriei in actualul cinci
nal, colectivul Exploatării miniere din 
Roșia Montană, județul Alba, urmașii

Sâptămina
(Urmare din pag. I) .
centrată atenția asupra extinderii 
acțiunii de economisire la locurile de 
muncă ale depunătorilor, astfel încit 
în fiecare unitate socialistă să existe 
un reprezentant al C.E.C.-ului care 
să efectueze operații de încasări și 
plăți. în acest scop. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni trebuie să 
încheie pînă la finele acestui an 
acțiunea de organizare de unități 
C.E.C. în organizațiile socialiste cu 
peste 500 de oameni ai muncii și, ul
terior, în celelalte organizații socia
liste. De asemenea, pentru reducerea 
operațiilor cu numerar, se impune 
extinderea în mai mare măsură a de
punerilor prin virament pe bază de 
consimțămînt scris, reprezentînd o 
parte sau in totalitate veniturile bă
nești realizate de oamenii muncii 
din unitățile socialiste. precum și 
operațiile de plăti fără numerar din 
conturile curente personale. Este ne
cesar să se extindă rețeaua unităților 
C.E.C. în noile cartiere ale orașelor 
și să se depună eforturi în conti
nuare pentru îmbunătățirea servirii 
depunătorilor, efectuarea operativă 
și competentă a operațiilor la ghi
șee. Se Impune a fi luate măsuri 
pentru instruirea temeinică a perso
nalului C.E.C., pentru ca fiecare 
lucrător să dovedească nu numai o 
bună pregătire profesională, ci și 
deplină solicitudine în relațiile cu 

vă. Faptul este cu atit mai îmbucu
rător. si am vrut să-l relevăm, cu 
cît rugbiștii români se află înaintea 
unui mare examen — duminica vii
toare. la Narbonne. cu echipa Fran
ței. în cadrul campionatului euro
pean F.I.R.A.. campionat pe care 
anul trecut l-a cîstigat echipa 
României.

în partida de ieri. Jucătorii ro
mâni au început foarte bine : după 
citeva atacuri nereușite ale echipei 
neozeelandeze, ei au avut putinta să 
deschidă scorul : 3—0 in minutul 9, 
prin lovitură de pidior căzută (Ale
xandru). Pînă la pauză, scorul a de
venit egal (minutul 21). dar ai noștri 
s-au distins prin suturi lungi în 
tușă, care le-au adus de fiecare dată 
cîstig de teren, si prin placaje ne
cruțătoare. executate atît de înaintași, 
cit si de iucătoril din linia de trei 
sferturi. în partea a doua a meciu
lui. neozeelandezii au atacat mai in
sistent si au luat conducerea : 6—3 
(min. 53). 10—3 (min. 66) și 14—3 
(min. 68). eseurile fiind rezultatul 
unor pătrunderi individuale ne la 
colturile terenului nostru de tintă.

Ultimele zece minute ale jocului 

președintelui Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu măsurile concrete ce tre
buie întreprinse în direcția lichidării 
subdezvoltării și edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

★
în piața Națiunilor Unite din Bucu

rești a avut loc. sîmbătă dimineața, 
solemnitatea arborării de către un 
grup de pionieri a Drapelului Națiu
nilor Unite.

Cu acest prilej a luat cuvîntul Ni
colae Ganea. prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, care a evidențiat faptul 
că arborarea drapelului forumului 
mondial reprezintă o reafirmare a 
poziției active a României socialiste 
în ceea ce privește promovarea sco
purilor si principiilor nobile ale 
Cartel O.N.U.

La cele două momente ale marcării 
Națiunilor Unite au participat Gheor
ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
consiliului popular municipal, ai 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, un numeros 
public.

Au fost de fată Audun Ofiord. di
rectorul Centrului european pentru 
învătămînt superior al UNESCO, și 
Marcel Fabri. directorul Centrului 
demografic O.N.U. — România 
(CEDOR).

★
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 

directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București. Abdel Salam 
Dajani, a rostit o cuvîntare la postul 
nostru de televiziune.

(Agerpres)

mineritului In țara noastră 
băieșilor de altădată, Înscriu succese 
de seamă in marea carte a împliniri
lor socialiste. Este semnificativ faptul 
că, fgță de anul 1960, producția de 
minereu extras și prelucrat a sporit 
de 10 ori. Dezvoltarea și moderniza
rea mineritului la Roșia Montană au 
un filon trainic prin permanentul 
sprijin acordat de conducerea parti
dului și statului, de dumneavoastră, 
iubite conducător, munca noastră de
venind astfel mai rodnică, cu o pro
ductivitate mereu sporită, evidențiată 
de realizarea pe cele trei trimestre 
ale acestui an a unei producții su
plimentare în valoare de aproape 8 
milioane lei.

încredințîndu-vă încă o dată, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, minerii din Roșia 
Montană, străveche vatră de luptă 
pentru dreptate socială și libertate 
națională, nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne onora exemplar 
angajamentul patriotic de a de
păși planul pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru a da țării cît 
mai mult minereu. Importantă con
tribuție la asigurarea, progresului 
multilateral al patriei, vă rugăm să 
primiți urările noastre fierbinți de 
sănătate și ani îndelungați de viață, 
spre binele și fericirea întregii na
țiuni, împreună cu entuziastul nos
tru salut mineresc „Noroc bun".

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de acest eveniment, la Roșia Mon
tană s-a deschis o expoziție istorico- 
documentară. care prezintă evoluția 
mineritului in Apuseni din antichi
tate și pină astăzi, istoricul locali
tății, precum și mai multe tezaure 
care reflectă vechimea și continui
tatea românilor pe aceste meleaguri. 
O altă expoziție Înfățișează ur.elte 
și utilaje de minerit din secolele 
XVII—XX.

(Agerpres)

economiei
publicul. Informarea operativă a 
populației constituie, de asemenea, 
o sarcină importantă ce revine 
Casei de Economii și Consemnațiuni. 
pentru realizarea căreia trebuie dez
voltate, diversificate și perfecționate 
metodele și mijloacele utilizate. Un 
accent deosebit trebuie pus pe 
popularizarea acțiunii de economi
sire în rîndurile întregii populații, 
dar, mai cu seamă, in rîndurile ti
neretului. Cine învață de mic să fie 
econom, cînd va deveni mare va fi 
un foarte bun gospodar pentru sine, 
pentru familie, pentru țară. în aceste 
împrejurări sînt de mare actualitate 
frumoasele și caldele cuvinte ale 
poetului Tudor Arghezi, care spu
nea : „Tezaurul vostru e casa de 
economii. Silește-te să-ți mai adaugi 
cîțiva lei pe săptămînă și dacă nu 
ți-ai scos încă libretul, nu întîrzia. 
du-te și scoate-1 numaidecît oricît de 
mic ar fi începutul. Dintr-un gogoloi 
rostogolit în zăpadă iese, tăvălit, un 
citămai troianul. Nu te lăsa lenii și 
îndoielii. Din fire ești harnic și 
gospodar. Vreau să te știu bogat și 
vei fi bogat ! Să trăiești".

Sîntem convinși că bilanțul ce se va 
face cu prilejul „Săptămînii econo
miei" din anii următori va fi și mai 
rodnic, realizările vor fi și mai mari, 
ceea ce va contribui la creșterea bu
năstării fiecărui cetățean și la dezvol
tarea societății noastre.

au aparținut echipei noastre, acțiu
nile ei fiind purtate permanent — 
printr-o participare colectivă — nu
mai si numai in terenul de 22 al 
adversarului. Dar. in pofida acestei 
presiuni puternice, tricolorii n-au 
reușit să schimbe scorul decit în ul
timele secunde, prin I. Constantin, 
care a transformat o lovitură de pe
deapsă. Arbitrul scoțian Allan Hosie 
a dat. mai ales in partea finală a 
meciului, unele decizii confuze si 
ezitante, care au defavorizat echipa 
română.

Ion DUM1TR1U

FOTBAL
Astăzi se va desfășura etapa a 

Xl-a a campionatului diviziei A la 
fotbal. Iată programul meciurilor : 
Sportul studențesc — F.C. Constanta 
(stadion Sportul studențesc) : Steaua
— C.S. Tirgoviște (stadion Steaua) ; 
Universitatea Craiova — S.C. Bacău ; 
U.T.A. — Progresul Vulcan ; A.S.A.
— Jiul ; F.C. Argeș — Dinamo ; 
Universitatea Cluj-Napoca — F.C. 
Corvinul ; F.C. Olt — Politehnica Ti
mișoara ; F.C. Chimia — F.C.M. Bra
șov. Toate meciurile vor începe la 
ora 15.

Bilanț fructuos la închiderea Tîrgului 
international București -1981

O Importante contracte încheiate de întreprinderile românești de 
comerț exterior O Peste 500 000 — un număr record de vizitatori 
® Viitoarea ediție a tîrgului se va desfășura in perioada 7-14 

octombrie 1982

Timp de 9 zile — între 15 și 23 
octombrie — Complexul expozițional 
din Piața Scînteii a găzduit a Vil-a 
ediție a Tirgului internațional Bucu
rești. Ediția din acest an o tîrgului, 
INAUGURATA DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al partidului, președintele re
publicii. s-a înscris ca o nouă si pu
ternică manifestare a voinței Româ
niei socialiste de a dezvolta continuu 
relațiile economice reciproc avan
tajoase cu toate statele lumii. în in
teresul cauzei progresului, păcii și 
înțelegerii între popoare.

— Putem aprecia cu satisfacție a- 
cum. la închiderea Tîrgului interna
tional București — 1981. ne-a spus 
tovarășul Nicolae Suciu, directorul 
întreprinderii de tîrguri si expoziții, 
că actuala ediție a reprezentat un 
succes care plasează tîrgul din ca
pitala României în rindul manifes
tărilor expozitionale internaționale 
de mare- interes pentru comerțul 
mondial. Devenind de la această e- 
ditie un tîrg cu caracter general, cu 
frecventă anuală. T.I.B. a reunit în 
Capitală un mare număr de parti- 
cloanti români și străini. Alături de 
întreprinderile românești de comerț 
exterior, la T.I.B. ’81 au participat 
im număr record de expozanți străini 
— firme din 44 de țări, 35 de țări 
expunînd în cadrul unor pavilioane 
oficiale. Cu un stand a participat Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. De asemenea, pentru prima dată 
a fost prezent la T.I.B.. cu un stand 
aparte. „Centrul de comerț interna
tional U.N.C.T.A.D. — G.A.T.T." de 
la Geneva. împreună cu „Centrul ro
mân de comerț exterior".

Oferta prezentată de expozanții ro
mâni a ilustrat potențialul în con
tinuă creștere al economiei noastre 
naționale, nivelul ridicat de tehni
citate si originalitate a sute si sute 
de exponate, calitatea si competiti
vitatea produselor realizate în între
prinderile si unitățile din toate sec
toarele. posibilitățile sporite ale tă
rii noastre de a participa tot mai 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de va
lori materiale. De menționat că ac
tuala ediție a atras si un număr re
cord de vizitatori — peste 500 000, 
din care circa 100 000 specialiști ro
mâni si oameni de afaceri de peste 
hotare, dornici de a cunoaște cele 
mai noi creații ale sectoarelor eco
nomiei românești prezente Ia tîrg șl 
ale firmelor de peste hotare.

— Care sint, înfățișate succint, re
zultatele cu care s-a soldat ediția din 
acest an a tirgului 1

— Caracteristica esențială a T.LB. ’81 
a fbst intensa activitate de negocieri 
și de perfectare a numeroase tran
zacții economice reciproc avantajoase. 
El a facilitat un amplu și interesant 
dialog între gazde și numeroșii oaspeți 
de peste hotare, a format cadrul unor 
contacte utile de identificare și pu
nere în valoare a unor noi posibilități 
de extindere și diversificare a schim
burilor comerciale, de lărgire a co
laborării și cooperării în producție și 
tehnico-științifice. Din datele prelimi
nare rezultă că valoarea contractelor

Cronica
Sîmbătă s-a încheiat vizita în tara 

noastră a profesorului Anatoli Ale- 
evici Lagunov, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.. rectorul 
Universității de stat „M. V. Lomono-’ 
sov" din Moscova.

Profesorul A. A. Lagunov a fost 
primit de nrof. Ion Ursu. prim-vice- 
presedintele Consiliului National 
pentru Știință si Tehnologie. A fost 
subliniat bilanțul fructuos al vizitei, 
în olanul mai bunei cunoașteri re
ciproce. al adincirii cooperării în re
zolvarea unor obiective de cercetare- 
dezvoltare de interes comun in spi
ritul hotâririlor adoptate in cadrul 
intilnirilor româno-țovietice la cel 
mai inalt nivel.

în timpul vizitei, oaspetele a vizi
tat institute ae cercetare științifică, 
de învătămînt superior si întreprin
deri industriale din București si Plo
iești si a avut intîlniri cu conduce
rile Consiliului National pentru Ști
ință și Tehnologie, Ministerului Edu
cației și Invățamintului, Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară 
și Academiei Republicii Socialiste 
România.

Oaspetele sovietic a prezentat Ia 
Universitatea din București o comu
nicare in domeniul gravitației, urmă
rită de cercetători, cadre didactice si 
student! de oe platforma Centrului 
național de fizică.

★
Ministrul afacerilor externe. Stefan 

Andrei, a primit, simtjătă, pe J. Ban- 
zar, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Mongole, care efec
tuează o vizită in țara noastră.

In cadrul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon
golă și unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, a participat 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. A fost 
prezent A. Țolmon, însărcinat cu 
afaceri a.i. al R.P. Mongole la Bucu
rești.

★
Sîmbătă. tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe 
Luis Wyho Alfaro. noul ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al Sta-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 octombrie. In țară : Vremea va 
fi ta general rece, îndeosebi in primele 
nopți. Cerul va deveni variabil. Vor că
dea precipitații locale, care vor fl șl 
sub formă de lapovlță șl ninsoare In 
nordul și estul țării și in zona de mun
te. In celelalte regiuni, ploi izolate. 
Vîntul va prezenta Intensificări locale

Încheiate de partea română se ridică 
la . peste 35 miliarde lei. Menționez că 
alte tratative de contractare sînt în 
curs de desfășurare, astfel că rezul
tatele definitive se vor cunoaște nu
mai peste citeva zile. Dintre princi
palele contracte încheiate de între
prinderile românești de comerț exte
rior menționez pe cele privind expor
tul a 1 800 autoutilitare în Italia și
I 200 în Cuba, a peste 600 de autoca
mioane și autobasculante în Cuba, a
II 300 tractoare in Iugoslavia. Egipt, 
Grecia și Argentina, a 3 000 autoturis
me de teren in R.P. Chineză și a al
tor 4 600 în Columbia, de rulmenți, 
utilaj petrolier, mașini-unelte de di
ferite tipuri în Uniunea Sovietică. De 
asemenea, întreprinderile specializate 
românești vor livra mobilă in Olanda 
și R.F. Germania, încălțăminte în Si
ria, Uniunea Sovietică și R.F. Germa
nia. Totodată, exportatorii români au 
perfectat. în această perioadă, con
tractele pentru realizarea unor obiec
tive industriale și instalații com
plexe : în Egipt o uzină de reparat 
vagoane, in Mozambic — o otelărie 
și în India — o instalație de paleti- 
zare. In același timp, au fost sem
nate diferite contracte pentru im
porturi de laminate din oțeluri spe
ciale, mașini-unelte. rulmenți, piese 
de schimb pentru autoturisme ș.a.

— Desigur, contractele de export
import — perfectate sau in curs d» 
finalizare nu reprezintă decit o la
tură a bilanțului pe care il consem
năm la închiderea ediției din acest an 
a Tirgului internațional București.

— O latură pe care o considerăm 
cea mai importantă. Dar. concomitent 
cu activitatea exclusiv comercială. 
T.I.B. ’81 a constituit cadrul în care 
s-au desfășurat simpozioane si con
ferințe tehnice, mese rotunde, prezen
tări de filme, demonstrații practice 
privind funcționarea a numeroase 
aparate și utilaje expuse. Toate 
aceste acțiuni promoționale. caracte
ristice schimbului de idei și experien
ță, au avut loc în condițiile prezen
tării in standuri a unei multitudini da 
produse expuse în premieră la T.I.B.. 
fapt ce dovedește o dată în plus im
portanța deosebită acordată de expo
zanții români și străini manifestării 
economice recent încheiate.

Succesul de care s-a bucurat aceas
tă ediție, interesul larg pentru 
amplificarea și diversificarea relațiilor 
economice cu întreprinderile româ
nești au determinat pe multi dintre 
expozanți să-și exprime. încă de pe 
acum, dorința de a participa la ur
mătoarea ediție a Tîrgului internațio
nal de la București, care se va des*  
fășura anul viitor îji perioada 7—14 
octombrie. Convingerea generală a 
participanților este că tîrgurile din ca
pitala României au contribuit și vor 
contribui in continuare la dezvoltarea 
schimburilor comerciale internațio
nale, la stimularea cooperării econo
mice pe multiple planuri, in intere
sul si avantajul tuturor parteneri
lor, în folosul cauzei colaborării și 
păcii în lume.

Dan CONSTANTIN
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LA NAȚIUNILE UNITE

Adoptarea proiectului de rezoluție 
inițiat de România privind organizarea

Anului internațional al tineretului
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).

— Corespondentă de la R. Căplescu : 
Vineri, după încheierea dezbaterilor 
din Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare si culturale la punc
tul privind Anul international al ti
neretului, initiat de România, a fost 
adoptat prin consens proiectul de re
zoluție prezentat de tara noastră re
feritor la pregătirea și marcarea, in 
1985, a acestui an, sub deviza gene
roasă „Participare, Dezvoltare, Pace". 
La proiectul de rezoluție s-au aso
ciat, in calitate de coautori, nu mai 
puțin de 81 de delegații, reprezentind 
toate zonele geografice. Unanimita
tea cu oare statele membre ale 
O.N.U. au adoptat rezoluția .propusă 
de tara noastră constituie o expresie 
concludentă a largii adeziuni întru
nite de inițiativa României, faptul că 
ea răspunde unei cerințe reale de a- 
firmare tot mal puternică a rolului 
tineretului în viața politică si socia
lă mondială.

Potrivit termenilor rezoluției a fost 
aprobat programul de măsuri si acti
vități ce urmează a fi întreprinse 
Înainte și IA timpul Anului interna
țional al tineretului, program elabo
rat, după cum se știe, de Comitetul 
consultativ internațional pentru pre
gătirea acestui an — a cărui preșe
dinție o deține reprezentantul Româ
niei. tovarășul Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. — organism 
alcătuit din 24 de state, ce și-a ținut 
prima sesiune la Viena. în primăva
ra acestui an. De asemenea, s-a a- 
probat convocarea în 1982 a celei 
de-a doua sesiuni a Comitetului Con
sultativ, care are mandatul de a for
mula recomandări suplimentare pri
vind punerea în aplicare a progra
mului.

în rezoluția adoptată se subliniază 
Importanta deosebită a participării 
directe a tineretului la modelarea 
Viitorului umanității, precum și con
tribuția valoroasă pe care o poate 
da la înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale, bazată pe echi
tate și justiție, la rezolvarea proble
melor fundamentale ale lumii de azi.

Ample manifestații în Europa occidentală pentru 
încetarea cursei înarmărilor, împotriva amplasării 

de noi rachete nucleare
După uriașa demonstrație desfășurată la 10 octombrie la Bonn — cea 

Lj’C mai amplă manifestație pentru pace, împotriva înarmărilor atomice, des- 
R.',.' fășurată vreodată in R.F. Germania — agențiile de presă informează că, 
Pr ieri, in capitalele Marii Britanii și Italiei au avut loc alte importante acțiuni 

ale partizanilor păcii din aceste țări. Asemenea acțiuni — desfășurate în 
p cadrul „Săptăminii mondiale a dezarmării" — exprimă profunda preocupare
P, a popoarelor față de intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor,
V evidențiind, imperativul de a se întreprinde măsuri neintirziate pentru a
S; opri această cursă, ceea ce ar corespunde iritereselor fundamentale ale tn-
K1 tregii omeniri.

Cu cită emoție privim de fiecare 
dată imaginile de cronică din arhi
vele cinematografice ! De la apariția 
cinematografului, operatori pasionați 
au înregistrat pe peliculă milioane 
de imagini pe care le-am putea 
numi adevărate ferestre spre trecut. 
Acestor „fragile pelicule ale isto
riei" le dedică revista franceză „Le 
Point" un reportaj ilustrat, omagiind 
munca de pionierat a numeroșilor 
operatori anonimi, care au imortali
zat atitea momente semnificative 
din trecut, oferindu-ne nu numai o 
miraculoasă oglindă in care să pri
vim ce a fost, ci și răscolitoare teme 
de reflecție.

Pătrundem tn „sanctuarele" unor 
mari companii cinematografice : 
asistăm la încoronarea unui ves
tit împărat, sintem prezenți la 
primele încercări ale „acelor oa
meni minunați cu mașinile lor 
zburătoare", revedem imagini ale 
fotoreporterilor de război, ne 
streeurăm pe bulevardele unui 
Paris cenușiu tn zilele ocupației, 
apoi Arcul de Țriumf in acea isto
rică și triumfală zi a eliberării. Și 
iarăși imagini calme și calde : un 
concurs de ciclism, Nicolae Titules- 
cu vorbind la Liga Națiunilor, cite- 
va secvențe cu Marla Curie in labo
ratorul său...

Și totuși cîte alte Imagini lipsesc 
pentru a reconstitui evenimente ce 
au influențat In măsură hotăritoare 
destinele omenirii! Camerele de 
luat vederi nu au putut trece din- 

'colo de ușile capitonate ale unor 
cabinete in momente in care s-a 
decis soarta unor țări și popoare. 
Laboratoarele soților Curie nu aveau 
ce să ascundă, pentru că cercetă
rile lor erau destinate omului, 
progresului umanității, tn alte 
laboratoare tnsd nu s-a putut pă
trunde. Cu oroare au văzut oamenii, 
pe diferitele meridiane ale globului, 
imaginea ciupercii atomice,, secven
țele apocaliptice de la Hiroshima și 
Nagasaki. Dar cine a văzut, anterior, 
pe peliculă chipurile aplecate asupra 
formulelor care decideau moartea a 
tute de mii de oameni nevinovați 1

Dar azi, tn această epocă supra
saturată de filme, de benzi video și 
transmisii prin sateliți, ce se face 
pentru a lăsa ca mărturie fil

LONDRA — Cea mai amplă de
monstrație pentru pace din întreaga 
lstopie a Marii Britanii a avut loc 
eimbătă. Ia Londra, în prima zi a 
săptăminii de acțiune pentru dezar
mare, organizată la inițiativa Na
țiunilor Unite. Timp de mai multe 
ore, străzile centrale din capitala en
gleză au fost străbătute de lungi co
loane de demonstranți, numărind cir
ca 200 000 persoane, care se îndrep
tau spre Hyde Park, locul desfășu
rării unui amplu miting. Manifestația 
a fost organizată la chemarea Parti
dului comunist, a Partidului laburist, 
a circa 30 sindicate și asociații reli
gioase, a unor organizații de femei. 
Pornind de pe ambele maluri ale Ta- 
misei și din fața parlamentului, co
loanele de manifestanți purtau pan
carte pe care erau înscrise lozinci 
cum ar fi „Nu, rachetelor nucleare", 
„Vrem locuri de muncă, nu bombe". 

Drumul de la Bonn spre vestitul 
Ruhr străbate o bogată zonă in- 
duștrială, brăzdată din loc in loc 
de perdele de păduri. Privite de la 
distanță, coșurile uzinelor și fabri
cilor par asemenea unor catarge ce 
se zăresc prin ceață. Șl aici, ca și 
în alte centre industriale din lume, 
există o acută preocupare pentru 
protecția mediului înconjurător.

în jurul orașului Koln sint situa
te întreprinderi ce se bucură de un 
mare prestigiu atît în țară, cit și 
dincolo de hotarele Republicii Fe
derale Germania : filiala vest-ger- 
mană a firmei „Ford". ale cărei au
tomobile circulă în mai toate țările 
lumii, întreprinderile „Klockner- 
Humboldt-Deutz", unde se află șl 
cea mai mare uzină de motoare 
diesel din lume, firma „ Felton 
Guclleuma" etc., etc. O amplă dez
voltare au cunoscut în perioada 
postbelică industria chimică și elec
trotehnică, cea de prelucrare a mi
neralelor, diverse rainuri ale in
dustriei ușoare.

Această mare concentrare Indus
trială a landului Renania de Nord- 
Westfalia, cel mai mare land din 
R. F. Germania, care grupează 
peste 17 milioane de locuitori, pul
sează zi și noapte cu flacăra căr
bunelui brun extras din marele ză- 
cămint din regiunea Ruhr.

Este bine cunoscut că exploata
rea cărbunelui e o îndeletnicire din 
cele mai îndepărtate vremuri. Cu 
precizarea insă că. In condițiile ac
tualei crize de energie, cărbunele 
cunoaște o nouă epocă de glorie.

Societatea pe acțiuni de exploa
tare a cărbunelui brun „Rheinische 
Braunkohlwerk" are deschise cinci 
exploatări „la zi". Cea mai mare, 
așa cum au precizat gazdele, este 
exploatarea „Fortuna", situată Ia 15 
kilometri vest de Koln si care ocupă 
o suprafață de 2 000 hectare. Ea 
dispune de un zăcămînt substanțial, 
de un miliard de tone. întreaga 
zonă carboniferă, ce se Întinde pe 
2 500 kilometri pătrați, totalizează 
55 miliarde de tone. Dacă mai a- 
dăugăm că anual se extrag din 
această zonă 117 milioane tone de 
cărbune, putem să ne facem o 
imagine mai exactă despre impor
tanța și valoarea acestui zăcămînt.

Cum foamea de energie a cu

în același timo. se relevă necesi
tatea imperioasă de a se canaliza 
energiile, entuziasmul și capacitățile 
creatoare ale tinerilor pentru întări
rea fiecărei națiuni, consolidarea 
independenței naționale sau afirma
rea dreptului la autodeterminare. îm
potriva dominației sau ocupației stră
ine. pentru promovarea progresului 
economic, social și cultural al popoa
relor, menținerea păcii mondiale și 
extinderea cooperării și înțelegerii in
ternaționale. Totodată, rezoluția evi
dențiază faptul că Anul international 
al tineretului trebuie să constituie un 
prilej pentru mobilizarea eforturilor 
la nivel national, regional și inter
național fn vederea asigurării unor 
mai bune condiții de muncă, educa
ție și viată pentru tinăra generație, a 
unei participări active a sa la dez
voltarea societății si elaborarea de 
programe destinate tineretului, in 
conformitate cu experiența, condi- 
țiilș si prioritățile fiecărei țări. Sta
tele, organismele Națiunilor Unite, 
agențiile specializate, organizațiile 
internaționale interguvernamentale 
și neguverhamentale interesate, pre
cum și organizațiile de tineret sint 
chemate să depună toate eforturile 
pentru punerea în aplicare a progra
mului concret de măsuri și activități 
referitoare la Anul internațional al 
tineretului.

Subliniind prețuirea pentru aceas
tă inițiativă a României, numeroase 
delegații au ținut să releve actuali
tatea și însemnătatea deosebită a 
ideilor și concepțiilor românești în 
legătură cu rolul și locul tineretului 
in lumea contemporană și modali
tățile de întărire a cooperării inter
naționale pe linie de tineret. Tot
odată a fost elogiată activitatea 
laborioasă desfășurată de Comitetul 
consultativ, de președintele acestuia, 
pentru elaborarea unui program care 
constituie o adevărată strategie cu 
obiective pe termen mediu și de 
perspectivă, în vederea soluționării 
problemelor specifice cu care se con
fruntă tinăra generație de pretutin
deni.

„Vrem pace, nu război". „Să punem 
capăt psihozei atomice".

în cadrul mitingului desfășurat la 
Hyde Park a luat cuvîntul liderul la
burist Michael Foot, care a reafirmat 
poziția partidului său potrivit căreia 
dezarmarea nucleară trebuie conside
rată o problemă prioritară. El s-a 
pronunțat pentru eliminarea armelor 
nucleare din Marea Britanie.

ROMA. Mai multe zeci de mii 
de persoane s-au reunit sîmbătă 
după-amiază în Piața Republicii din 
Roma pentru a participa la „Marșul 
pentru pace", organizat de Partidul 
Comunist Italian și de alte forte poli
tice de stingă. Demonstranții denunță 
„echilibrul terorii și al armelor nu
cleare", cerînd guvernului italian să 
renunțe la instalarea unei baze de 
rachete „Cruise" în Sicflia.

Grădinile din Ruhr
prins întreaga lume, iar cărbunele 
este, indiscutabil, o valoroasă sursă 
energetică, o mare atenție se acor
dă extinderii cercetărilor geologice. 
In localitatea Hmabach au început, 
încă din anul 1978, lucrările de ex- 
cavare, urmind ca extragerea cărbu
nelui să înceapă abia în 1983. După 
cum se vede, aproape șase ani du
rează lucrările de pregătire, fiind
că este nevoie de o organizare te
meinică și de o Vastă activitate 
pină se ajunge la stratul de căr
bune, care în această zonă se află 
Ia o adincime de 150—400 me
tri. iar în alte zone ajunge pînă la 
600—700 metri. Desigur, dacă se 
ține seama că grosimea stratului de 
cărbune este de 200 metri, merită 
toată osteneala pentru ca aceste 
rezerve să fie scoase la lumina zilei.

în convorbirile avute-cu repre
zentanți ai firmei, aceștia rie-au 
vorbit mai lntîi despre amplele mă
suri pentru eliberarea terenului, o- 
perație extrem de importantă, de
oarece extracția se face prin des- 
copertare. Se mută case, drumuri, 
poduri, căi ferate, uzine, păduri, 
lacuri, pînă se ajunge la cărbune, 
într-o singură zonă aflată în plină 
activitate de exploatare lucrau zi 
și noapte fără întrerupere 400 da 
pompe pentru extragerea apei frea
tice din soL Am întilnit numeroase 
excavatoare gigant care dislocă ln
tr-o singură zi 20 000 mc, pînă la 
240 000 mc, iar unele mai recent 
construite au o capacitate de ex- 
cavatie de 315 000 mc. Pămîntul, ca 
și cărbunele, este transportat apoi 
pe benzi cu o lățime de dol-trei 
metri direct în vagoane. Au fost 
mutate pînă acum 64 de sate cu 
25 000 de locuitori. Urmează a fi 
deplasate, de asemenea, numeroase 
căi de comunicație, plantații, po
duri și alte obiective.

Trebuie spus că peste 84 Ia sută 
din cantitatea de cărbune extras se 
folosește în industria vest-germană 
și pentru export, și doar 16 la sută 
pentru încălzirea locuințelor. O im
portantă cantitate de cărbune este 
folosită în termocentrale. Peste 57 
la sută din energia electrică produ
să în tară se obține cu ajutorul căr
bunelui. Fiecare a treia tonă de 
huilă ia drumul exportului, ceea ce 
face ca fiecare a doua tonă de otel

PARIS

Primul secretar al P.Ș.F. l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

PARIS 24 (Agerpres). — Tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care participă 
la lucrările Congresului Partidului 
Socialist Francez, ce se desfășoară 
la Valence, s-a întilnit cu Lionel Jos
pin, prim-secretar al P;S.F.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un cald 
salut de prietenie și cele mai bune 
urări președintelui Republicii Fran
ceze, Franțoîs Mitterrand. De ase
menea. s-au transmis un salut căl
duros din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu primului secretar al 
P.S.F., Lionel Jospin, precum și urări 
de deplin succes in desfășurarea lu
crărilor congresului.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru salutul de prietenie și urările 
transmise, tovarășul Lionel Jospin 
a rugat să se adreseze tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale salutări.

madrid. Secretarul general al P.C. din Spania 
l-a primit pe reprezentantul P.C.R.

MADRID 24 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al, Partidului Comunist Român, și 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, a 
avut loc. vineri, la Madrid. Schimbul 
de mesaie a fost prilejuit de pri
mirea de către tovarășul Santiago 
Carrillo a tovarășului Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Constanta, care reprezintă 
P.C.R. la lucrările celui de-al 29-lea 
Congres al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Santiago Carrillo calde urări de 
sănătate, de mari succese în activi
tatea sa. precum si un salut frățesc 
Partidului Comunist din Spania. îm
preună cu cele mai alese sentimente 
de prietenie ponorului spaniol prie
ten.

ABU DHABI 24 (Agerpres). — La 
Abu Dhabi a avut loc un schimb de 
mesaje între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Emiratelo: 
Arabe Unite, alteța sa seicul Zayed 
Bin Sultan Al-Nahayyan. prilejuit de 
primirea de către șeful statului Emi
ratele Arabe Unite a tovarășului Va- 
sile Pungan. consilier al președinte
lui României, ministru «ecretar de, 
stat.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis un mesaj 
de prietenie, însoțit de salutări cor
diale. urări de sănătate si fericire, de 
progres și bunăstare poporului din 
Emiratele Arabe Unite.

Mulțumind pentru mesaj. șeîcul 
Zayed Bin Sultan Al-Nahayyan a 
transmis, la rindul său, președintelui 
României calde salutări prietenești, 
urări de sănătate personală, de pros
peritate si fericire poporului român 
prieten.

în timpul convorbirilor au fost ex
puse unele considerente ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la principalele probleme ale vie

din țările vest-eruropene să fie pro
dusă cu huilă din R. F. Germania. 
Acesta este Ruhr-ul minier, aceasta 
este puterea cărbunelui.

Deosebit de semnificativ este fap
tul că statul, care încurajează dez
voltarea industriei carbonifere, sta
bilește totuși condiții severe pentru 
societățile respective. Astfel că, în
dată după extragerea cărbunelui, a- 
cestea au răspunderea de a acționa 
pentru recuperarea și recultivarea 
pămîntului, fără ca acesta să piar
dă din calitățile lui fertile și pro
ductive. Dl. Ernst Petzold. doctor 
în științe agricole, care are o în
delungată practică în această nobi
lă activitate de recuperare a tere
nului, ne-a relatat cu lux de amă
nunte rezultatele obținute. întrea
ga acțiune de minerit și de recu
perare a terenului este bine gîn- 
dită și se desfășoară conform unui 
amplu program. Trenuri întregi ce 
transportă cărbune la distanță de 
20—30 km se înapoiază încărcate cu 
pămînt fertil. După ce a fost ex
tras cărbunele de pe cîțiva kilo
metri pătrați, se acoperă la loc cu 
pămîntul care se extrage la desco- 
pertat. iar stratul de deasupra se 
acoperă cu pămint fertil — fie cel 
care a fost depozitat la descoperta- 
re, fie adus din altă parte. Pe locu
rile mai joase se formează lacuri. 
Iar pe pante si pe locurile 
mal denivelate se plantează 
arbuști de diferite esențe valoroase, 
în așa fel ca pădurea dislocată să 
fie recuperată în întregime și să-și 
aducă contribuția la ameliorarea 
climei.

Pînă acum, în cadrul «ocietățil 
amintite, din cele 18 000 hectare de 
pe care a fost extras cărbunele, 
3 3 000 hectare au fost recultivate, 
5 500 hectare cu plante agricole, 
5 500 hectare împădurite, iar pe 
restul au fost amenajate lacuri de 
agrement și odihnă, drumuri, loca
lități rurale. Numai in ultimii doi 
ani în aceste zone au fost create 
1 700 locuri de muncă. Anual se 
plantează 1,5 pînă la 2 milioane de 
pomi și arbuști și se redau agricul
turii 250—350 hectare recupe
rate în urma exploatărilor de căr
bune. Societatea este obligată să 
predea agricultorilor pămîntul în 
condiții din cele mai bune. Pentru

cele mai alese sentimente de stimă 
și multe urări de sănătate.

Primul secretar al P.S.F. a evocat 
cu deosebită satisfacție recenta sa 
vizită în România. întilnirea și con
vorbirile fructuoase avute cu tova
rășul Nifolae Ceaușescu.

în cadrul întrevederii s-a realizat 
un schimb de informații privind 
preocupările actuale ale celor două 
partide, precum și în legătură cu 
unele aspecte ale,vieții internaționa
le. A fost subliniată dorința recipro
că de a se acționa pentru întărirea 
și lărgirea legăturilor' dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Francez, pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării pe multiple plpnuri 
intre România și Franța, corespun
zător intereselor celor două popoare, 
cauzei independenței naționale, păcii 
și securității in Europa și in lume, 
cooperării internaționale și progre
sului social.

întîlnirea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

Mulțumind. tovarășul Santiago 
Carrillo a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu urările 
sale cele mai sincere de sănătate si 
succese, sentimente de aleasă stimă 
si prețuire, salutul comuniștilor spa
nioli adresat P.C.R. si poporului ro
mân prieten.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de informații privind 
activitatea celor două partide, subli- 
niindu-se convergenta de păreri in 
problemele discutate.

Tovarășul Santiago Carrillo a men
ționat cu deosebită satisfacție rapor
turile bune, frățești, de solidaritate 
militantă dintre cele două partide, e- 
videntiind că numeroasele convorbiri 
avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au fost totdeauna rodnice, s-au des
fășurat într-o atmosferă de sinceri
tate deplină. Încredere si stimă. S-a 
reafirmat dorința ambelor partide de 
a dezvolta in continuare aceste ra
porturi în spiritul respectului re
ciproc în interesul cauzei socialismu
lui si păcii.

ții' internaționale actuale. Totodată, 
s-a efectuat un schimb de păreri pri
vind posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării economice dintre cele două 
țări în toate domeniile de interes 
comun.

Președintele Emiratelor Arabe Uni
te și-a exprimat dorința de a extinde 
colabofarea între cele două țări, pen
tru menținerea păcii și dezvoltarea 
colaborării in lume, pentru creșterea 
bunăstării popoarelor.

în ce privește relațiile .bilaterale 
B-a convenit un program comun de 
lucru în vederea stabilirii căilor de 
dezvoltare multilaterală a colaborării 
economice și schimburilor economice.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească și de 
înțelegere reciprocă, a asistat șeicul 
Ahmed Khalifa Al Suweidi. repre
zentant și consilier personal al pre
ședintelui Emiratelor Arabe Unite.

Tovarășul Vasile Pungan a avut, de 
asemenea, întîlniri cu șeicul Hamdan 
Bin Muhammad Al-Nahayyan, vice- 
prim-ministru al Emiratelor Arabe 
Unite, cu alte personalități ale vieții 
economico-financiare din Abu Dhabi.

Vedere din Bonn, pe malul Rinului - cea mai Importantă cale de navigație 
din R. F, Germania

aceasta s-au înființat ferme agri
cole proprii, care cultivă pămîntul 
timp de cinci ani de zile, mai întii 
cu lucernă, apoi cu sfeclă de za
hăr și cereale păioase (griu, orz și 
ovăz). în acești ani se fac toate co
recturile necesare : umpluturi acolo 
unde pămîntul se tasează mal mult 
și se formează băltiri, se adminis
trează substanțele chimice ce lip
sesc solului și numai după aceea 
sint redate agriculturii.

Desfășurarea acestei acțiuni este 
supravegheată de o comisie din 
partea landului, care verifică amă
nunțit dacă toate lucrările efec
tuate corespund programului stabi
lit anterior. Există și un interes 
deosebit din partea societății ca 
programul să fie respectat întoc
mai. fiindcă altfel agricultorii refu
ză să se mute pe aceste terenuri 
recuperate, iar ceilalți nu mai pot 
fi mutați de pe terenurile viitoare
lor mine. Mai mult, toate aceste 
operațiuni de mutare a agricultori
lor și de recuperare a pămîntului 
nu ridică nivelul cheltuielilor mai 
mult de o marcă pe tona de cărbune, 
iar prețul de vînzare este destul de 
apreciabil ca să se realizeze un 
cîștig bun din minerit într-un cu- 
v'int, este o obligație, dar si un in
teres material și de prestigiu în 
același timp pentru societate. Deci 
pe acele locuri unde cu ani în urmă

Ambasadorul României 
la Addis Abeba

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei Socialiste, l-a 
primit, la 24 octombrie, pe Dumitru 
Ristea, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
această țară.

Cu acest prilej din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-au 
transmis calde salutări. împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de ptogres, bună
stare și pace poporului etiopian 
prieten.

La rindul său. președintele Men
gistu Haile Mariam, mulțumind pen
tru urările ce i-au fost adresate, a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de înaltă prețuire și de caldă priete
nie, subliniind sprijinul acordat de 
România poporului etiopian. Totoda
tă. și-a exprimat dorința de dezvol
tare a relațiilor bilaterale in toate 
domeniile.

Cu prilejul Zilei 
Armatei Republicii 
Socialiste România

Ziua armatei Republicii Socialiste 
România a lost marcată in numeroa
se țâri ale lumii prin diferite mani
festări care s-au bucurat de o amplă 
participare.

Ministerul Apărării al U.R.S.S. a 
organizat, la Muzeul central al For
țelor Armate ale U.R.S.S.. din Mos
cova. o expoziție dedicată Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia. La vernisajul expoziției de foto
grafii din viata militarilor noștri, la 
care au participat generali, ofițeri, 
soldați, veterani de război, a luat 
cuvintul șeful muzeului, care a evocat 
evenimentul sărbătorit. Atașatul mi
litar aero și naval al României la 
Moscova, general-maior Gheorghe 
Dinculescu, a vorbit despre însemnă
tatea actului istoric de la 23 August 
1944, despre contribuția României și 
eroismul militarilor români in războ
iul antihitlerist, precum și despre tra
diționalele relații de prietenie din
tre poporul român și popoarele 
U.R.S.S.

La Beijing a avut loc o adunare 
festivă la o mare unitate militară. Au 
rostit cuvîntări Ding Yuhai, comisa
rul politic al marii unități, și col. loan 
Dubeșteanu, atașat militar aero și 
naval al României. Au fost evidenția
te succesele remarcabile obținute de 
poporul român în construcția socia
listă, rolul hotărîtor al secretarului 
general al partidului în elaborarea și 
afirmarea politicii interne și externe 
a României socialiste. Au fost pre
zentate filme documentare româ
nești, o expoziție de fotografii din 
viața și activitatea militarilor ro
mâni. Au luat parte Wu Dai. adjunct 
al comisarului politic al trupelor din 
Beijing. Zhan Binyu. locțiitor al șe- 

. fului direcției relații externe din 
Ministerul Apărării, cadre de condu
cere ale marii unități.

Atașatul militar aero si naval al 
tării npastre în R.S.F. Iugoslavia, col. 
Dumitru Manea, a organizat in sa
loanele Ambasadei române din Bel
grad un stand de carte românească 
cuprinzînd opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum si o gală 
de filme militare-

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România au mai 
avut Ioc în R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, Siria. Grecia, Elveția, 
Turciei, Algeria și Iran.

I

I

mineritul era singura activitate, 
acum cresc păduri, cereale și plan
te tehnice, au fost înființate noi 
așezări rurale.

în drumul nostru am trecut prin- 
tr-o pădure plantată cu peste 20 
de ani în urmă pe locul fostelor 
mină de cărbune. Era bine îngrijită, 
cu drumuri asfaltate, cu 40 de lacuri 
de pescuit sportiv și agrement. 
Chiar administrația exploatării 
Frechen era situată pe terenurile 
recultivate cu două decenii în 
urmă. Inginerul-șef de la această 
exploatare, Reckes Paul Wetner, 
un specialist de prestigiu, a fost 
în mai multe rînduri în România, 
a vizitat Rovinarii și a colaborat cu 
specialiștii noștri pentru lucrările 
de extindere a termocentralei din 
zonă. Colaborarea cu specialiștii 
români, a apreciat interlocutorul 
nostru, este fructuoasă Si credem 
că ea poate fi extinsă In interesul 
reciproc. Cuvintele sale dau expre
sie gindurilor împărtășite de nu
meroase personalități ale vieții eco
nomice vest-germane, care, pornind 
de Ia experiența acumulată în cola
borarea dintre România și R. F. 
Germania, manifestă un mare in
teres pentru a intensifica schim
burile și cooperarea pe multipla 
planuri cu țara noastră.

Florea CEAUȘESCU

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII AUSTRIA

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria,
VIENA

Ziua națională a Republicii Austria Îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa sincere felicitări Împreună cu cele mai cordiale urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului austriac.

Evoc cu mare plăcere vizita pe care am efectuat-o anul acesta în Austria, 
convorbirile avute și imi exprim convingerea că ea a stimulat dezvoltarea și 
mai puternică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Din multitudinea de date ce 
marchează istoria poporului aus
triac, ziua de 26 octombrie a fost 
proclamată sărbătoare națională a 
Austriei. în această zi. In anul 
1955, parlamentul a adoptat Legea 
constituțională asupra neutralității 
permanente a Austriei, decizie me
morabilă/ce intervenea odată cu în
cheierea retragerii trupelor de o- 
cupație ale celor patru puteri.

în perioada parcursă de atunci, 
poporul austriac și-a afirmat per
sonalitatea sa distinctă in familia 
națiunilor europene, desfășurînd un 
amplu efort constructiv pentru re
facerea și dezvoltarea economică a 
țârii, promovînd o largă și con
structivă colaborare cu celelalte 
state de pe continent și din întrea
ga lume.

Atribuind o mare Însemnătate 
reluării și consolidării cursului spre 
destindere. Austria neutră participă 
activ la eforturile întreprinse în 
cadrul O.N.U. și in alte foruri in
ternaționale pentru promovarea în
țelegerii, păcii și colaborării între 
popoare.

Bazate pe vechi tradiții, pe as
pirațiile comune de pace și pro
gres ale celor două popoare, rela
țiile româno-austriece au înregis
trat o dezvoltare continuă, pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural-artistic și in alte domenii 
de interes reciproc. Această evolu
ție a fost puternic stimulată și di
namizată de înțelegerile la nivel

Agențiile de presa
e scurt

CONSFĂTUIRE C.A.E.R. ÎN DO
MENIUL PRETURILOR. — La Bu
dapesta s-au încheiat lucrările 
Consfătuirii conducătorilor organe
lor pentru prețuri din țările mem
bre ale C.A.E.R. A participat în ca
litate de observator o delegație a 
R.D.P. Yemen. Delegația română a 
fost condusă de tovarășul Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului de Stat pentru Prețuri. în 
cadrul consfătuirii a avut loc un 
schimb reciproc de informații și ex
periență privind problemele actua
la ale perfecționării metodelor de 
formare a prețurilor și a adoptat 
planul de lucru pe anii 1982—1983.

OMAGIU LUI GEORGE ENESCU. 
In cadrul manifestărilor prilejuite 
de centenarul George Enescu, Aca
demia de muzică din orașul austriac 
Graz a organizat un colocviu, la 
care muzicologul Viorel Cosma a 
prezentat comunicarea „Enescu — 
un mare muzician al veacului XX". 
Compozitorul I. Dobrovolski, de la 
Academia de muzică din Graz, a 

PREOCUPĂRI PENTRU ASIGURAREA UNEI ALIMENTAȚII RAȚIO-

INALE. — Institutul de gastroenterologie și alimentație al Academiei de 
medicină a R.P. Bulgaria a elaborat un nou program național de alimen
tație rațională. Programul recomandă limitarea consumului de grăsimi și 

Ihidrați de carbon, in special zahăr și produse din zahăr, precum și pîine.
Potrivit datelor institutului, deși, din 1960, consumul de pîine s-a redus 
în țară aproape de două ori. el este încă peste nivelul de 300—350 grame 

Ipe locuitor, cantitate considerată ca optimă. Specialiștii susțin că în ali
mentația omului modern ar trebui să primeze consumul de produse lac
tate, fructe și legume. Astfel, dacă In trecut în normativele alimentației 
raționale la 1 000 calorii se prevedeau 10 unități de substanțe biologice 

j active, în noul program se prevăd 20 unități.

------------MARGINALII -------------
Ferestrele cu obloanele trase

înalt realizate cu prilejul lntîlniri- 
lor și convorbirilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu șefii de stat 
și de guvern ai Austriei.

Sub aceste auspicii favorabile, 
s-a desfășurat, intre 9—12 îunie, 
vizita de stat întreprinsă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Austria. Caracterul fructuos al 
acestui nou dialog la nivel înalt 
româno-austriao este demonstrat de 
înțelegerea privind dublarea volu
mului actual al schimburilor co
merciale pînă în 1985, de hotărârea 
de a se acționa pentru finalizarea 
unor proiecte de cooperare indus
trială și tehnică, de dorința inten
sificării colaborării economice din
tre cele două țări.

Pe plan internațional, România 
și Austria, preocupate de consoli
darea cursului spre destindere, a- 
cordă o deosebită atenție edificării 
securității pe continentul nostru, 
încetării cursei înarmărilor, adop
tării de măsuri concrete In direc
ția diminuării continue a efective
lor și arsenalelor militare.

Reînnoindu-și sentimentele prie
tenești față de poporul austriac, ' 
poporul român Iși exprimă și cu 
acest prilej convingerea că relațiile 
dintre cele două ițărl' vor cunoaște 
In continuare un curs mereu as
cendent, în folosul reciproc, al cau
zei păcii și securității în Europa și 
in lume.

I
evocat personalitatea lui Enescu și 
legăturile sale cu muzica austriacă. 
Cu același prilej a avut loc inaugu
rarea noului cinematograf din Graz 
prin proiectarea 
siuni enesciene".

filmului „Dimen-

au luat sfîrșit !u- 
internaționale asu-

• LA CANCUN 
erările reuniunii 
pra cooperării și dezvoltării, la care 
au luat parte șefi de stat șl de gu
vern, precum și reprezentanți ai 
acestora din 22 de state dezvoltate 
și țări în curs de dezvoltare. Pre- 
zentlnd rezultatele dezbaterilor, cel 
doi copreședinți ai reuniunii, pre
ședintele Mexicului, și primul mi
nistru al Canadei, au arătat că dis
cutarea problemelor fundamentale 
a avut loc într-un spirit construc
tiv. S-a subliniat dorința partici- 
panților ca în cadrul O.N.U. să fie 
realizat un consens pentru începe
rea de negocieri globale pe o bază 
ce va trebui să fie convenită mutual 
și în condiții care să ofere perspec
tivele unui progres semnificativ.

I

J

mată generațiilor de miine 1 Cite 
imagini-cheie vor lipsi din viitoare
le arhive ale jurnalelor de" actuali
tăți ? Poate la fel de multe, sau mai 
multe, in ciuda progreselor tehnicii 
cinematografice. Să cităm un exem
plu din atitea posibile. Un camion 
supraîncărcat cu exploziv se depla
sează silențios și cu farurile stinse 
prin noaptea de smoală. Aprinde 
brusc luminile doar pentru a-i orbi 
pe oamenii de pază de la o mare 
uzină, care încearcă in zadar să-l 
oprească de a străpunge porțile cu 
încărcătura de dinamită, care in se
cunda următoare face să sară in aer 
clădirea.

Secvența nu va putea fi surprin
să pe peliculă pentru că ea este doar 
rodul imaginației. Cum ar putea să 
fie filmat ce nu există ? Există insd 
„avionul-fantomă", a cărui apariție 
poate provoca efecte asemănă
toare celor din secvență anterioară I 
Dar imaginea sa nu ar putea fi în
registrată — și aceasta nu pentru că 
nici un operator de film nu ar putea 
îndrăzni să gindeasci la posibilita
tea de a i se permite să pătrundă in 
laboratoarele de proiectare sau in 
hala unde se asamblează acest tip 
de avion, ci pentru că el este... in
vizibil. Da, întocmai. El este îmbră
cat într-o textură de materiale sin
tetice capabile să absoarbă energia 
electromagnetică a fasciculelor de 
radar.

Acesta este „secretul cel mai 
bine păzit din lume" — afirmă zia
riștii occidentali, fără a fi prea con
vinși că este singurul. Iar colegii 
lor, operatorii de film, știu că nici 
din laboratoarele unde se creează 
avionul invizibil, nici din cele unde 
se construiește bomba cu neutroni, 
unde se aduc perfecționări unor noi 
arme ucigătoare, nu vor putea pre
zenta imaginea reală a primejdiei 
ce planează asupra Pămîntului.

Ei sint prezenți insă cu camerele 
de luat vederi in stradă, in marile 
piețe din diverse metropole ale lumii 
pentru a filma mulțimile ce-și ridi
că tot mai hotărit glasul împotriva 
înmulțirii „secretelor cele mal bine 
păzite". Pentru a nu se ajunge să 
nu mai aibă cine filma și ce filma...

Dumitra ȚINU
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