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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘUL NKOLM CEAUȘESCU
ieri a avut loc

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Expresie a dorinței de a extinde și aprofunda colaborarea 

româno - vest-germană, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii

și înțelegerii in Europa și in lume, ieri s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI REPUBLICII
FEDERALE GERMANIA, KARL CARSTENS 
încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Karl Carstens

La Palatul Consiliului de Stat s-au 
Încheiat, vineri, 30 octombrie, con
vorbirile oficiale intre președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Federale Germania, Karl Carstens.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Ilie Verdet, 

prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, Ștefan Bîrlea, directo
rul cabinetului președintelui republi
cii, Vasile Pungan, ministru secretar 
de stat, consilier al președintelui re
publicii. Constantin Mitea. consilier 
al președintelui republicii, Nicolae 
Murgu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale. Ion Râmbu, ambasa
dorul țării noastre la Bonn, Romulus 
Neagu, director în M.A.E.

Din partea vest-germană — Hans- 
Digtrich Genscher, vicecancelar și 
ministru federal de externe. Hans 
Neusel, secretar de stat.‘șeful can
celariei prezidențiale. Hans-Werner 
Lautenschlager. secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe. Mi
chael Jovy, ambasadorul R.F. Ger
mania la București'. Lothat Riihl, di
rector jninisterial. Hans-Werner 
Conte Fmck de Finckensteih, amba
sador. șeful protocolului. Horst 
Osterheld. director, șeful secției de 
politică externă în cancelaria prezi
dențială, Helmut Rflckriegei. direc
tor. șeful biroului personal al pre
ședintelui federal. Hans Otto Brau- 
tigam și Barthold Witte, directori, 
in M.A.E., Franz Keil, consilier in 
Direcția politică a M.A.E.

In cadrul ultimei runde de convor
biri — care a prilejuit examinarea in 
continuare a unor probleme bilate
rale si internaționale de interes co
mun — președinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens și-au exprimat sa
tisfacția fată de rezultatele dialogului 
purtat, in aceste zile, la București, 
intr-o atmosferă de cordialitate si 
respect reciproc. A fost afirmată do
rința comună de a se acționa energic 
pentru a da un nou impuls relațiilor 
româno—vest-germane pe temeiul de
plinei egalități, al respectului inde
pendentei si suveranității naționale, 
al avantaiului reciproc. S-a convenit 
să se intensifice eforturile pentru 
extinderea cooperării in producție, 
pentru amplificarea schimburilor e- 
conomice, in condițiile unei balanțe 
comerciale echilibrate, in folosul am
belor state si popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Karl Carstens și-au manifestat, de 
asemenea, satisfacția pentru schim
bul larg de păreri avut în probleme 
importante ale vieții internaționale, 
subliniind identitatea pozițiilor celor 
două tari privind realizarea unei po
litici de destindere si dezarmare, de 
colaborare si respect al independen
tei naționale, asigurarea unei păci 
trainice in Europa si in întreaga 
lume.

Pe primul plan s-au situat proble
mele continentului european, tinînd 
seama de faptul că Republica Socia
listă România si Republica Federală 
Germania sint state europene, de 
complexitatea problemelor existente 
pe continent, de rolul Europei in via
ta internațională. în acest context, a 
fost evidențiată necesitatea Încheierii

cu rezultate pozitive a reuniunii de 
la Madrid, astfel incit ea să ducă la 
relansarea si consolidarea cursului 
inițiat prin conferința de la Helsinki, 
și. in mod deosebit, să convingă asu
pra convocării unei conferințe consa
crate încrederii și dezarmării irt Eu
ropa. să asigure continuitatea pro
cesului de edificare a securității eu
ropene.

Plecind de la Identitatea de păreri 
în principalele probleme internațio
nale, de ambele părți s-a subliniat 
dorința de a întări colaborarea din
tre România și R.F. Germania, de a 
acționa pentru reluarea politicii de 
destindere și colaborare bazată pe 
respectul independenței popoarelor 
și care să excludă amestecul în tre
burile altor state, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru începerea 
și desfășurarea cu succes a negocie
rilor privind rachetele cu rază me
die de acțiune în Europa, pentru 
dezarmare, și în primul rind dezar
marea nucleară, pentru soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, a tu
turor stărilor conflictuale dintre state.

A fost pusă în evidentă, de aseme
nea/ însemnătatea înfăptuirii unei 
păci juste si durabile în Orientul
(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea din Capitală
Vineri. 30 octombrie, s-a încheiat 

vizita oficială întreprinsă in tara 
noastră. la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, de președin
tele Republicii Federale Germania, 
Karl Carstens, și de doamha Vero
nica Carstens.

Dialogul la nivel Înalt româno— 
vest-german care a avut loc cu pri
lejul acestei vizite. înțelegerile con
venite deschid noi perspective 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
R. F. Germania, in folosul ambelor 
noastre țări și popoare, al cauzei 
destinderii, păcii, securității si coo
perării in Europa și in întreaga lume. 
Vizita președintelui R. F. Germania 
constituie o nouă si semnificativă 
mărturie a importantei dialogului 
dintre state cu sisteme sociale dife
rite. demonstrind că în lumea de as
tăzi este posibilă colaborarea intre 
toate țările, ne baza egalității in 
drepturi și respectului reciproc, atit 
pe plan bilateral, cit și în domeniul 
vieții internaționale, in vederea so

luționării problemelor complexe care 
confruntă omenireg.

Ceremonia plecării înalților oaspeți 
a avut loc pe aeroportul internațio
nal Otopeni. Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Karl Carstens, 
încadrate de drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe mari pancarte erau 
înscrise, in limbile română și ger
mană. urările : ..Să se dezvolte re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România si 
Republica Federală Germania, bazate 
pe deplină egalitate și respect reci
proc. în interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a destinderii, secu
rității și păcii !“, „Trăiască pacea, 
prietenia si colaborarea dintre toate 
popoarele lumii !“.

Președintele Nicolae Ceausescu și 
președintele Karl Carstens au sosit 
împreună la aeroport. O gardă mili
tară a prezentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale R. F. Ger
mania si României, in timp ce erau 
trase 21 de salve de salut.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Vineri. 30 octombrie, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. a avut loc ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste.

La ședință au luat parte, de ase
menea. conducătorii organizațiilor 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, a prezentat prin
cipalele probleme ale situației inter
naționale actuale, amploarea si gra
vele pericole oe care le prezintă pen
tru soarta umanității cursa înarmă
rilor si a propus inițierea în tara 
noastră a unor largi acțiuni de masă 
ale oamenilor muncii in apărarea 
cauzei păcii, pentru exprimarea a- 
titudinii lor hotărite împotriva Pro
ducerii si amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune și pentru în
lăturarea celor existente. împotriva, 
bombei cu neutroni, pentru convo

a primit pe Flavio Bravo Pardo,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Cuba

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Flavio Bravo Par
do. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba, pre
ședintele părții cubaneze în Comisia 
mixtă interguvernamentală româno- 
cubaneză de colaborare economică și 
tehnico-științifică. care a participat 
la lucrările celei de-a 4-a sesiuni a 
comisiei, ce s-au desfășurat la 
București.

La primire a luat parte Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in co
misia mixtă.

•Au fost de față Neculaiu Moraru, 
ambasadorul țării noastre la Havana, 
și Humberto Castello, ambasadorul 
Cubei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășului Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, și a poporului cu
banez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Fidel Castro salutul său 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului cubanez succese in acti
vitatea sa. 

carea unei conferințe consacrate 
dezarmării si încrederii în Europa Si 
in întreaga lume.

Subliniind c^ întreaga politică a 
partidului si statului nostru este 
pusă în slujba idealurilor de pace, 
colaborare si înțelegere între națiuni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a arătat 
că, tinind seama de importanta deo
sebită De care partidul si statul nos
tru o acordă rolului poporului în fău
rirea propriei istorii, a propriului des
tin. in conducerea vieții economico- 
sociale. a întregii societăți, in înfăp
tuirea dezideratelor generale de pro
gres si pace ale umanității este ne
cesară o tot mai mare angajare si 

l participare a maselor largi populare 
din tara noastră la lupta pentru în
lăturarea pericolului unui nou război 
mondial, pentru colaborare, secu
ritate si pace internațională.

în acest spirit, președintele Repu
blicii Socialiste România a arătat că 
organizarea și desfășurarea unor 
mari manifestări de masâ — adu
nări, demonstrații, marșuri ale păcii 
— vor permite afirmarea puternică 
a voinței de pace a poporului ro
mân, ca o contribuție la marea miș

In cadrul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații dă 
prietenie, colaborare multilaterală și 
solidaritate dintre România și Cuba 
și a fost exprimată dorința de a se 
acționa pentru lărgirea conlucrării 
și cooperării bilaterale în interesul 
ambelor noastre țări și popoare, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. In acest context, au fost evi
dențiate largile posibilități existente 
in direcția dezvoltării colaborării 
româno-cubaneze in domeniile poli
tic, economic și tehnico-științitic și 
a fost relevat rolul însemnat al co
misiei mixte in stabilirea măsurilor 
menite a' fructifica cit mai deplin 
aceste posibilități.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale. subliniindu-se faptul că in ac
tualele condiții se impune intensifi
carea eforturilor țărilor socialiste, ale 
țărilor nealiniate, ale tuturor state
lor pentru a se pune capăt tensiu
nii pe plan mondial, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destindere, 
pace și colaborare, de respect al in
dependenței naționale a tuturor po
poarelor. S-a relevat, totodată, ne
cesitatea de a se întreprinde măsuri 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de încorda
re și conflict din diferite zone ale 
lumii, pentru respectarea neabătută 

care ce se desfășoară astăzi in în
treaga lume pentru trecerea la ac
țiuni concrete de oprire a cursei 
înarmărilor, de dezarmare, și în pri
mul rind de dezarmare nucleară, in 
vederea întăririi încrederii și secu
rității internaționale, a apărării li- <■ 
bertății și- independenței tuturor po
poarelor, a destinderii și colaborării 
internaționale.

Reliefînd rolul important ce revi
ne țărilor socialiste, forțelor demo
cratice. progresiste, realiste, tuturor 
celor ce le este scumpă viața și li
bertatea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca Frontul 
Democrației și Unității Socialiste să 
se adreseze — în numele întregului 
nostru popor — organizațiilor simi
lare din alte țări in vederea întări
rii solidarității și unității de acțiune 
a popoarelor pentru determinarea 
guvernelor, a organizațiilor interna
ționale de a acționa fără întirziere 
pentru trecerea la măsuri complete, 
eficace de oprire a cursei înarmări
lor, pentru o pace trainică in întrea
ga lume.
(Continuare în pag. a V-a)

a dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, de sine stătător, de a 
fi stăpîn pe destinele sale. De 
ambele părți s-a subliniat faptul că 
pacea și securitatea internațională 
reclamă acțiuni ferme pentru opri
rea actualei curse a înarmărilor, 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, și in special de dezar
mare nucleară, pentru oprirea am
plasării de noi rachete în Europa și 
in lume, pentru stoparea producerii 
de noi arme de distrugere in masă.

S-a relevat însemnătatea intensi
ficării eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi 
ordini economice internaționale care 
să limiteze efectele actualei crize 
economice și financiar-monetare din 
lume și care să permită, in același 
timp, țărilor rămase in urmă ca, pe 
baza eforturilor proprii, să se dez
volte in condiții de deplină egalita
te, potrivit aspirațiilor lor de bună
stare și progres.

în ce privește situația din Ame
rica Latină, s-a subliniat necesitatea 
întăririi luptei popoarelor din aceas
tă regiune pentru respectarea drep
turilor lor la dezvoltare liberă, fără 
nici un amestec străin, potrivit aspi
rațiilor lor de libertate, indepen
dență și progres economic și social, 

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească. 1
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OAMCNI CAM PROBEAZĂ CÎT DC MULT POATC PODI PĂMÎNTUL

Bine și foarte bine, 
la toate culturile

In răcoarea dimineții, tractoriștii de la Braniștea-Giurgiu 
Iși încălzesc miinile pe pîinea albă aburindă, cu miros plăcut 
și cu o aromă pe care ei, oamenii ogoarelor, o cunosc mal 
bine ca oricare alții.

Președintele cooperativei agricole din Braniștea, Ilie Ancu- 
lescu, ne sounea că cei 22 de mecanizatori pe care-i are 
secția sînt din sat. sînt cei mai harnici dintre toți coooerato- 
rii, că fără aportul lor producțiile mari n-ar fi posibile. în 
această yară au realizat o producție de 4 527 kilograme griu 
la hectar, cea mai bună din județul Giurgu. dar ei par ne
mulțumiți. Toate lucrările au fost executate ca la carte și 
în timpul optim, dar anul acesta a fost cum a fost și n-au 
putut trece de bariera celor 5 000 de kilograme pe care o 
țintesc. In această toamnă au lucrat cu mai multă ambiție 
și au lăsat în urma tractoarelor si a semănătorilor pămintul 
lucrat ca pentru grădină. Braniștea a fost prima unitate 
din județ care a terminat semănatul griului la data stab'lită. 
Inginerul-șef al unității. Gheorghe Raita, urțnărește cu stric
tețe aplicarea întregii tehnologii a lucrărilor nu pentru că nu 
ar avea încredere în oamenii care seamănă sau recoltează, 
dar experiența sa de specialist, sfaturile sale sînt garanții că 
treaba va ieși bine. Si a ieșit. Producțiile de grîu la hectar 
sînt de la an la an tot mai mari, pornind de la 3 030 kilo
grame, ajvngînd la 3 670 kilograme la hectar cu doi ani în 
urmă, la 4 300 kilograme anul trecut, iar în acest an la 
4 527 kilograme. Un progres constant care nu poafte să nu 
aducă satisfacții, anunțînd și acel record de peste 5 000 kilo
grame atît de mult dorit aici, la Braniștea.

In preajma sărbătorii „Zilei recoltei", cooperatorii de la 
Braniștea iși fac un suma’ bilanț al muncii lor, cum se spune, 
de-un an și-o vară. La recolta bună de grîu se adaugă o 
producție de 8100 kilograme porumb boabe la hectar și de 
peste 50 tone sfeclă la hectar pe o suprafață de 240 hectare.

Vorbim adesea de secretele recoltelor bogate, dar mereu 
ajungem la adevărul care este unul singur : munca. Munca 
plină de pasiune și de răspundere- pentru că pămintul este 
darnic cu cei ce știu să-l muncească. In răcoarea dimineții, 
cine vine la Braniștea și ia în mîini o pîine rumenă și fier
binte, așa cum fac toți locuitorii satului, simt căldura muncii 
unor oameni harnici care știu să-și facă datoria.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteli*

Livrări suplimentare 
la fondul de stat

La Putineiu, comună din Cimpla Teleormanului, tn ultimii 
ani, producțiile medii la hectar au depășit în mod constant 
4 300 kg grîu, 8 000 kg porumb, 2 700 kg floarea-soarelui. 40 
tone sfeclă de zahăr etc. Iar în zootehnie se obține una dintre 
cele mai mari producții de lapte pe fiecare vacă furajată — 
4 300 litri.

Și totuși, porumbul rămîne marea dragoste a cooperatori
lor și mecanizatorilor din Putineiu. Dovada o constituie pro
ducțiile cu care pămintul le răsplătește munca neobosită. 
Chiar și în acest an, cu condiții climatice nu tocmai favora
bile, recolta medie pe hectar depășește pe cea planificată cu 
700 kg de porumb boabe : 8 013 kg față de 7 300 kg. „Secre
tele" — așa cum ni le-a prezentat Eroul Muncii Socialiste. 
Ștefania Ionescu, președinta cooperativei agricole de 
producție — sînt la îndemîna oricui : adoptarea unei 
tehnologii moderne de cultivare pe baze industriale a 
porumbului pentru boabe, pe întreaga suprafață de 
1 030 ha ; încadrarea tuturor lucrărilor în perioadele 
optime și ridicarea calității lor la cota exigentelor im
puse de nivelul mai ridicat de recoltă ce trebuie obținut 
pe terenurile irigate ; executarea prașilelor ori de cîte ori a 
fost nevoie ; realizarea unei densități optime a plantelor- la 
hectar ; folosirea unor hibrizi din grupa 400. care s-au do
vedit a fi productivi in această zonă ; stringerea fără pier
deri a întregii producții. Și nu putem uita, bineînțeles, efor
turile oamenilor făcute în zile și nopți fără odihnă, eforturi 
materializate acum în cantitățile de porumb ce sînt livrate 
la fondul de stat. Pînă în prezent — recoltarea se încheie 
In aceste zile — au fost livrate circa 6 000 tone, cu 500 tone 
mai mult față de obligațiile contractuale. Dar angajamentul 
cooperatorilor de aici este de a spori această cantitate supli
mentară pină la 1 500 tone.

O recoltă se str’nge, iar alta se pregătește. Pentru că așa 
e în agricultură, „foc continuu".

„în această toamnă, ferma nr. 8 a obținut 15 000 kg de 
porumb boabe la hectar — ne spune președinta cooperativei. 
Deci, iată, rezerve există încă pentru sporirea productelor. 
Succesul îndeamnă la alte succese. Se cere o singură con
diție : să fie analizat în mod critic felul in care s-a muncit. 
De la generalizarea experienței fruntașilor vom porni în re
alizarea recoltei din 1982. Și. în primul rînd, prin efectuarea 
arăturilor pe întreaga suprafață pină la 10 noiembrie".

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteli*

Recorduri intr-o livadă 
de „categorie inferioară"

Pe dealurile din jurul Cehalului, unele In pantă, atît de 
abruptă incit ai zice că sînt acoperișurile țuguiate ale uno" 
case țărănești, rodesc pe sute și sute de hectare livezi. Cele 
444 hectare de livadă aparțin fermei nr. 3 a I.A.S. Tășnad 
— recunoscută de ani de zile ca cel mai important bazin 
de... arome de ionathan din județul Satu Mare.

„Anul acesta livada noastră de meri în sistem clasic ne-a- 
răsplătit munca din plin — ne spune cu satisfacție șeful 
fermei, ing. Teodor Pop. Am obținut cea mai mare produc
ție : peste 4 300 tone mere — deci 13 000 kg la hectar".

Cum a reușit colectivul fermei să înnobileze în așa mă
sură dealurile slab productive din jurul Cehalului înc't s.l 
realizete o livadă de meri cu producții atît de mari ? Șeful 
fermei apelează, cînd i se pune o asemenea întrebare, la o 
vorbă înțeleaptă din popor : „Pămintul și pomul simt cine-i 
iubește". Și dacă simt, dau tot ce pot ca să-i răsplătească 
pentru dragostea lor. Auzind asemenea cugetare îți dai sea
ma de cît adevăr exprimă acel generos basm românesc în 
care mărul Iși apleacă generos crengile încărcate de rod 
spre a fi culese de fata moșului cea harnică drept răsplată 
pentru că i-a oblojit rănile și l-a îngrijit cu toată dragostea 
de care a fost capabilă. Iată ce aflăm în continuare de la 
șeful fermei :

„Plantată în două etape — Încheiate în cea mai mare 
parte în jurul anului 1960 — livada de meri a produs î.n 
mod sistematic producții tot mai mari. în acest an. ferma 
a realizat peste 5 000 tone de fructe, valoarea producției la 
hectar ajungînd la 32 000 lei. Aici, practic, întregul volum de 
lucrări — cu excepția culesului — se face mecanizat. Aplica
rea tratamentelor pentru coinbaterea bolilor și dăunătorilor se 
realizează în cea mai mare parte cu ajutorul mașinilor, ca să 
nu mai vorbesc de încărcarea și transportul merelor din li
vadă la beneficiar, care se face in întregime prin boxpale- 
tizare. La noi, motostivuitoarele sînt o prezență tot atît de 
firească ca și Intr-o uzină. Prin această metodă, cu 8 trac
toare înlocuim zilnic munca a 150 de oameni".

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteli*

PORUM
— mai este de strîns
de pe 8 la suta din 
suprafața cultivata

Șl PE PLOAIE...
Nici un efort nu e prea mare cînd este 
vorba de stringerea fără pierderi a 

recoltei de porumb
Miercuri. 28 octombrie. în 

sud-estul tării a fost o zi de 
toamnă rece, ploioasă. In aceste 
condiții și munca in cimp s-a 
desfășurat mai greu. In coope
rativele agricole din județul Ti
miș. la principala lucrare de se
zon — recoltarea porumbului 
— s-a realizat un ritm relativ 
scăzut. Mai precis, s-a strîns re
colta de pe circa 2 000 de hectare. 
Comparativ însă cu alte zile 
ploioase, rezultatele sint mai 
bune, ele oglindind preocuparea 
sporită a organelor de partid și 
de stat, a conducerilor unități
lor agricole pentru organizarea 
mai bună a muncii și in primul 
rînd pentru o mai mare mobili
zare a locuitorilor de la sate la 
strînsul. transportul și depozita
rea recoltei de porumb.

In cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Topolo- 
vățu Mare din cauza tere
nului imbibat cu apă combi
nele n-au putut lucra. In schimb, 
tn lanuri s-au aflat peste 1 100 
de oameni. „In zona noastră — 
ne spune Constantin Deliu, 
președintele consiliului — a de
venit de mult o obișnuință ca la 
culesul porumbului să participe 
nu numai țăranii cooperatori, ci 
și ceilalți oameni de la sate. 
Azi am reușit să recoltăm 
manual 170 hectare, pe unele 
sole producția fiind In jur de 
9 000 kg porumb la hectar. 
Ne-am organizat astfel activita
tea incit indiferent de starea 
vremii culesul să nu stagneze 
pentru a pune cit mai repede la 
adăpost Întreaga producție".

în aceeași zi rece și ploioasă, 
■ute, mii de oameni au lucrat la 

culesul porumbului și în coope
rativele agricole din raza consi
liilor unice Cenei, Mașloc. Lu
goj și altele. Din păcate. în alte 
unități n-am întîlnit in lanurile 
de porumb decit putini oa
meni sau chiar deloc. La Re- 
caș. unitate din cadrul consiliu
lui unic cu același nume, vecin 
cu Topolovățu Mare. în aceeași 
zi de miercuri nu s-a recoltat 
nici un hectar de porumb. E 
adevărat, combinele se aflau Ia 
marginea lanului, dar din cauza 
ploii n-au putut lucra. Culegă
torii insă lipseau cu desăvîr- 
șire. La adăpost au stat și 
cooperatorii și cetățenii din 
unitățile și comunele de pe 
raza consiliului unic Găvojdia. 
vecin cu consiliul unic Lugoj, 
unde se aflau la cules peste 
1 000 de oameni. Iată doar două 
cazuri care arată fără putință de 
tăgadă că cooperativele agricole 
timișene dispun de posibilități 
mult mai mari pentru intensifi
carea ritmului la recoltarea po
rumbului. Dealtfel, aceste asoec- 
te au fost analizate operativ de 
biroul comitetului județean de 
partid, care a stabilit noi măsuri 
pentru o mobilizare generală a 
locuitorilor satelor la culesul și 
punerea la adăpost a porumbu
lui. ca și a celorlalte culturi de 
toamnă, precum si pentru ajuto
rarea unităților rămase In urmă, 
prin suplimentarea numărului 
de combine transferate din con
siliile unice aflate in pragul în
cheierii acestei lucrări.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteli*

AMPLA
CONCENTRARE DE 

MIJLOACE MECANICE

La semnalul „Scînteii", un răspuns prin fapte: 
In județul giurgiu: ÎNTR-0 SINGURĂ SĂPTĂMINĂ, 

ATÎT CÎT S-A ÎNSILOZAT ÎN 20 DE ZILE
Pînă in dimineața zilei de 

30 octombrie. în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din 
județul Constanta, porumbul a 
fost recoltat de pe 144 000 hec
tare. ceea ce reprezintă 90 la 
sută din suprafața ocupată cu 
această cultură. La aceeași dată, 
mecanizatorii, țăranii coopera
tori și lucrătorii întreprinderi
lor agricole de stat din consiliile 
agroindustriale 23 August. Valu 
lui Traian și Castelu au raportat 
încheierea completă a acestei 
lucrări. Au încheiat recoltarea 
porumbului alte 45 de unități 
agricole din consiliile agroindus
triale Sibioara. Albești. Mircea 
Vodă. Independența și Toprai- 
sar.

Așadar, a mai rămas de strîns 
porumbul de oe o suprafață de 
aproximativ 15 000 hectare. Sînt, 
mai ales, loturile de hibridare 
pentru producerea seminței de 
porumb, precum și unele tere
nuri lucrate de cooperatori în 
acord global. Acum, toate for
țele disponibile au fost depla
sate în unitățile rămase în urmă 
la cules. în special în ra-a con
siliilor agroindustriale Ostrov și 
Adamclisi. Organele locale de 
partid și de stat au luat măsura 
ca. odată cu concentrarea mij
loacelor mecanice, să fie mobili
zate la lucru toate forțele sate
lor. îneît sfîrșitul zilei de 1 no
iembrie — sărbătoarea ..Zilei 
recoltei" — să fie marcată de 
încheierea, in linii mari, a recol
tării porumbului în tot județul. 
Ce se face în acest scop ?

Un exemplu al concentrării 

ultimelor eforturi pentru finali
zarea recoltării porumbului l-am 
surprins in ziua de 30 octombrie 
in raza de activitate a consiliu
lui agroindustrial Sibioara. Pe 
tarlalele din zona Nisipari ale 
I.A.S. Kogălniceanu se dădea 
bătălia recoltării ultimelor su
prafețe cu porumb. Ca atare, la 
forțele mecanice obișnuite ale 
unității fuseseră adăugate și 
alte combine de la cooperativele 
ca~e încheiaseră lucrarea. în to
tal, 20 de combine lucrau cu o 
viteză de 2,5 hectare pe zi. în 
urma fiecărei combine, cîte 2—3 
oameni recuperau stiuleții ră
mași pe coceni. In cimp. veneau 
și plecau pe rînd circa p0 de ca
mioane. care transportau po
rumbul direct la baza de recep
ție. La fata locului se afla și 
Ion Orezeanu. președintele con
siliului agroindustrial Sib'oa-a. 
care ne-a spus : „Cu ultime'e 
suprafețe de 5 hectare la C.A.P. 
Kogălniceanu și 8 hectare la 
C.A.P. Corbu. culesul porumbu
lui s-a încheiat astăzi în toate 
cooperativele agricole din ra a 
consiliului. Au rămas de reco1- 
tat doar 95 hectare aici, la I.A.S 
Kogălnicea-’u. unde am concen
trat atitea fo-te ca-e ne asigură 
recoltarea a 50 de he-tare pe zi 
și transportul a 600—700 tone de 
porumb boabe la bază".

Există, așadar, condiții ca In 
timp scurt recolta bună de po
rumb din lanurile constăntene 
să ajungă la adăpost.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii*

Revenim tn județul Giurgiu 
după o săptămină de la apariția 
in coloanele ziarului nostru a 
articolului care avea ca titlu 
„De ce afirmă unii conducători 
de unități : „stăm mai bine ca 
anul trecut", cind corect este nu 
atit de prost ca anul trecut", 
pentru a vedea ce anume schim
bări pozitive au avjt loc în ac
țiunea de recoltare și însilozare 
a furajelor pentru iarnă.

La județ continuăm o discuție 
purtată săptămină trecută cu di
rectorul direcției agricole, to
varășul Gheorghe Nițu, tot pe 
tema furajelor. Sintem infor
mați că. chiar în ziua apariției 
articolului, comandamentul ju
dețean a trecut Ia o analiză cri
tică a stărilor de lucruri din 
unitățile cu probleme în reali
zarea programului de însilozare. 
luind o serie de măsuri pentru 
înlăturarea imediată a tuturor 
neajunsurilor. Astfel, pentru o 
mai bună folosire a mii'oace'o- 
mecanice s-a trecut la gruparea 
acestora în formații de cite 6— 
8 mașini de recoltat, stabilin- 
du-se norme precise de muncă 
pentru fiecare mecanizato- in 
parte. In acest scop, comanda
mentul județean a dispus ca 
toate tractoarele și utilajele re
partizate zootehniei să fie scoa
se de la celelalte activități agri
cole și introduse imediat în ca
drul formațiilor de recoltat și 
transportat furaje. Ca u-mare, 
incepînd de luni dimineața, 
forța mecanică destinată recol
tării și însilozării furajelor a 
sporit cu 220 combine și 140 de 

mijloace de transport, adică du
blu fată de săptămină trecută. 
De asemenea, au fost Introduse 
in brazdă 50 de prese pentru 
balotatul vrejilor de soia. O altă 
măsură privește acele unități cu 
resurse insuficiente de furaje : 
este vorba de un număr de 15 
cooperative agricole, situate în
deosebi în zona de vest a jude
țului. cărora li s-au repartizat 
anumite suprafețe de coceni și 
porumb masă verde din incinta 
Indiguită Gostinu-Greaca — Ar
geș și din zona Putineiu — Go- 
goșari — Vedea, unde există un 
excedent de furaje. Totodată. în

Cooperativa agricolă
Cantitățile to
tale insilozate 
pină Ia 22 X 

(tone)

Cantitățile în
silozat» în pe
rioada 23 X— 

30 X (tone)
Comuna 260 790
Grădiștea 670 930
Vidra 931 1020
Tomulești 970 930
Ciorogiria 515 920
Dragomirești Vale 65 1080
Vînătorii Mari 560 840
Stoenești-Floreștl 300 550

Ritmul de recoltare In sectorul 
cooperatist aproape s-a dublat 
tn ultimele zile față de media 
înregistrată în primele două 
decade ale lunii octombrie. Pa
tru zile la rînd s-au însilozat cîte 
5 300—5 800 de tone de masă 
verde și coceni, fără a mai lua 
tn seamă borhotul și ciocălăii 
tocați. Față de programul stabi
lit. pe ansamblul cooperativelor 
agricole au mai rămas de în

comuna Slobozia se constituie 
un stoc de rezervă de 20 000 tone 
de borhot, care va rămîne la 
dispoziția organelor agricole.

Pe ansamblul județului. în 
ultima săptămină au fost însi- 
lozate 86 000 de tone de furaje, 
adică cam tot atît cît s-a reali
zat în perioada 1—20 octombrie. 
Un adevărat salt s-a înregistrat 
în cele 21 de cooperative agri
cole mult rămase In urmă, care 
au tnsilozat tn această săptămî- 
nă mai mult decît au făcut în 
toată toamna. Iată numai citeva 
exemple : 

silozat 115 000 tone, din care 
50 000 de tone le reprezintă 
sfecla furajeră, a cărei recoltare 
abia a început. Mai rămîn deci 
65 000 tone, ceea ce la forțele 
existente aici înseamnă tncă cel 
mult 10 zile de lucru. Dar pen
tru ca fiecare unitate să-și rea
lizeze planul stabilit se impune 
(pe măsură ce unitățile agricole 
fruntașe Iși vor asigura cantită

țile de furaje necesare) redistri
buirea forțelor mecanice și con
centrarea lor în cooperativele 
agricole care, cu tot saltul făcut 
in ultimele zile, nu vor reuși să 
recupereze din restantele mari 
acumulate pe parcursul toam
nei. La cooperativa agricolă din 
Ghizdaru. este adevărat că s-au 
însilozat in ultima săptămină 
peste 1 400 tone, dar au mai 
rămas 2100 tone, la Crevedia 
Mare și Vinatorii Mari au ră
mas de însilozat 1 400 și, res
pectiv. I 700 tone, la Frasinu — 
1 100 tone, la Tomulești — 1 800 
tone, ca să nu mai vorbim de 
cooperativele agricole din Ho
rești și Grădinari, unități care 
deși mai au de însilozat Intre 
1 100 și 1 800 de tone, abia au 
realizat in ultima săptămină cite 
30—40 de tone pe zi. Mult sub 
posibilități s-a lucrat și Ia coope
rativa agricolă din Minai B.avu, 
care, cu toate că dispune de trei 
mijloace de recolta-e. abia a 
strîns 500 tone în toată săptă- 
mîna. Or. aici au rămas de în
silozat aproape 1 600 tone.

Multe lucruri s-au schimbat 
în bine în ultimele zile în ce 
privește asigurarea furajelor în 
fermele zootehnice din județul 
Giurgiu. In ciuda lipsurilor care 
se mai mențin în unele coope
rative agricole, există reale po
sibilități ca fiecare unitate să-și 
poată realiza integral programul 
de însilozare.

Florea CEAUȘESCU 
P. IOSIF

Pierderi de 10 tone de tomate ia hectar ?
Ce învățăminte trebuie trase din experiența nedorită a întreprin

derii de producere a legumelor din Lehliu, județul Călărași

Intr-un articol apărut In paginile 
ziarului nostru Ia miilocul lunii au
gust aduceam in atenția factorilor 
răspunzători — de la iudet si de la 
ministerul de resort — problemele cu 
care se confruntau in acele zile lu
crătorii de la întreprinderea de oro- 
ducere a legumelor Lehliu, județul 
Călărași — una din unitățile mari de 
acest gen din tară. înființată cu sco
pul de a asigura aprovizionarea Ca
pitalei cu legume proaspete.

Am revenit în aceste zile la Lehliu. 
Potrivit ultimelor evaluări (foarte 
probabile, dealtfel), pe cimn se mai 
află incă 1 000 tone de tomate. 20—30 
tone de ardei. 10 tone de vinete. 1 500 
tone morcovi, 200 tone Păstirnac. 220 
tone varză si cîteva sute de tone de 
dovleci. Spunem foarte probabile, in- 
trucit aceste evaluări se bazează nu 
atit ne producția reală de legume din 
grădini, ci mai ales ne ceea ce se 
scontează că se va valorifica. Argu
mente ? Pe cele 40 hectare cu vine
te. de exemplu, s-a evaluat o pro
ducție tota'ă de numai 10 tone. Am 
străbătut o grădină imensă de 30 
hectare, ne care densitatea este de 
cel outin 35 000 plante la hectar. Din 
10 cuiburi de vinete, cel puțin 8 
aveau încă rod. unele chiar cu 2—3 
bucăți de vinete bune de cont. Să 
admitem că fiecare nlantă ar avea 
un rod de numai 100 de rame si 
atunci s-ar mai nutea obține 2 800 kg

de vinete la hectar. La 30 hectare 
rezultă 50—60 tone. Este o diferență 
foarte mare fată de.. 10 tone la cit 
a fost evaluată producția de pe 40 
ha. Bineînțeles, cea mai mare oarte 
este destinată industrializării. Cît 
despre tomate, acum, practic este 
ereu de sous ce cantităti se află ne 
cimp. Se pot insa stabili cantitățile 
mari care s-au nierdut ca urmare a 
nerecoltării la timp. Un exemplu : la 
ferma nr. 4, condusă de inginera Mar
gareta Martinovici, s-a evaluat la 
inceoutul campaniei de recoltare o 
producție medie de 25 000 ke la hec
tar. De oe cele 90 hectare au fost 
recoltate doar 700 tone Si se mai 
scontează oe 600—700 tone. In total, 
deci, 1 300—1 400 tone, ceea ce în
seamnă circa 15 000 kg la hectar, cu 
10 000 de kg mai puțin decît a rodit 
pămintul în lealitate. Cifra oare exa
gerată Si greu de controlat. Cei datori 
însă să stabilească adevărul ar tre
bui să se apuce cît mai reoede de 
treabă, oină cînd vor mai găsi pro
bele pierderilor mari care s-au pro
dus aici. Iar după ce vor trage linie 
si vor aduna, să analizeze cu răs
pundere cauzele acestei situații si să 
propună soluții eficiente pentru ca 
această situație inadmisibilă să nu se 
mai repete. t

Rațiunea care a stat la baza în
ființării acestei unităti în zona Lehliu 
a fost aceea de a aproviziona tn mod

ritmic sl continuu Capitala cu le
gume proaspete. Din 6 500—7 000 tone 
de tomate produse aici, bucureștenli 
au consumat mai outin de 400 tone. 
Restul au luat drumul Fabricii de con
serve din Fetești, cale de Peste 70 
km. Să înființezi o întreprindere gi
gant^ la Lehliu. într-o zonă agricolă 
si asa cu un deficit mare de forță 
de muncă, ca să faci apoi atitea 
cheltuieli nerationale cu transportul 
legumelor la fabrică, iată un mod 
de a gindi si de a gospodări care 
explică starea in care se află aceas
tă unitate. întreprinderea din Lehliu. 
subordonată direct Capitalei, a ajuns 
In faot să tină legătura cu organe
le de specialitate de aici orin in
termediul trustului județean horticol, 
care i-a stabilit grafice de livrare in 
totală contradicție cu prevederile din 
contractele încheiate la începutul a- 
nului. Fapt este că, de la Lehliu, au 
fost trimise pentru Capitală numai 
sortimente de legume deficitare — 
ceapă, ardei, vinete, iar în ultimul 
timp morcovi. Livrările la Fabrica de 
conserve din Fetești s-au desfășurat 
ne baza unor grafice zilnice al că
ror nivel era stabilit mult sub ne
voile reale ale fermelor de legume 
(în medie cîte 30—40 de tone ne zi, 
fată de 200—300 tone cît ar fi nor
mal).

întreprinderea din Lehliu va 
înregistra în scripte o producție me

die de tomate de cel mult 9 000 kg 
la hectar. Cu două luni in urmă, 
directorul întreprinderii, tovarășul 
Mihai Himceac, ne vorbea de pro
ducții de 18 000—19 000 kg la hectar, 
ceea ce este, desigur, puțin față de 
ceea ce se poate realiza. Unde este 
diferența? Cine și cum poa
te justifica o asemenea pierde
re ? Si apoi ce valoare mai au con
tractele între producătorii agricoli si 
beneficiari dacă realizarea lor este 
lăsată De seama unui intermediar 
(ce-i drept, cu putere totală de de
cizie), care hotărăște la Călărași cîte 
legume să se recolteze pe zi la 
Lehliu si unde să fie ’livrate ele ? 
Să nu ni se spună că la Lehliu nu 
au fost cantităti suficiente de toma
te si de calitate corespunzătoare pen
tru a fi livrate direct De Diată. Poa
te că nu a fost forță de muncă su
ficientă pentru a asigura sortarea a- 
cestora. Dar tn condițiile In care în
treprinderea dispune de condiții foar

te restrinse pentru cazarea sezonie
rilor sau altor forte speciale, trebuia 
găsită o soluție din timp. Se pare 
insă că nimeni nu se gîndeste la a- 
ceastă problemă nici pentru anul vii
tor. de vreme ce întreprinderea are 
Drevăzut prin plan să-si construias
că Drimele spatii doar înceoînd din 
1983. Cît privește conlucrarea ei vii
toare cu beneficiari de drept din Ca
pitală, practic nu este stabilit nimic 
direct decît tot prin intermediari, 
care intermediari...

Soerăm că zilele care vor urma 
după încheierea acestui an agricol 
vor constitui un prilej serios de a- 
naliză cu privire la viitorul acestei 
întreprinderi. Adică să se asigure toa
te condițiile necesare ca aici să se 
producă cantitățile de legume sta
bilite, dar mai ales ca întreaga pro
ducție să fie valorificată cit mai efi
cient.

loslt POP

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Bacău, Hunedoara 
și Olt au încheiat recoltarea

- porumbului

In Județele Bacău, Hunedoara și Olt s-au încheiat lucrările de recol
tare a porumbului pe întreaga suprafață planificată.

In cadrul unor telegrame adresate, cu acest prilej. Comitetului Central 
a| Partidului Comunist Român, tovarășului Nicoiae Ceaușescu, se rapor
tează că. acționindu-se cu toate forțele, folosindu-se la maxima capacitate 
toate mijloacele mecanizate pentru efectuarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor agricole din campania de toamnă, oamenii muncii de pe ogoarele 
celor trei județe, in frunte cu comuniștii, pregătesc condițiile optime obți
nerii unor recolte și mai bogate in anul viitor. In prezent, eforturile lucră
torilor din agricultura județelor amintite sînt concentrate la efectuarea, în 
cel mai scurt timp posibil, a arăturilor de toamnă pe toate suprafețele ce 
vor fi însămînțate în primăvară, la fertilizarea terenului, îngrijirea se
mănăturilor de toamnă, precum și în sectorul zootehnic.

In telegrame se exprimă hotărîrea de a transpune In fapte. In mod 
exemplar, prețioasele indicații și orientări date de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu pentru executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă.

Telegramele relevă, totodată, hotărîrea tuturor locuitorilor satelor dîn 
aceste județe de a face totul pentru a răspunde prin fapte grijii perma
nente a conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. pentru continua ridicare a nivelului de trai al oamenilor mun
cii, dorința de a contribui efectiv la aplicarea în practică a măsurilor pri
vind creșterea producției agricole, perfecționarea procesului de autoapro- 
vizionare cu produse agroalimentare, pentru creșterea aDortuIui lor la 
sporirea producției vegetale și animale, adueîndu-si astfel o contribuție 
din ce In ce mai mare la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.

(Agerpres)
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
FEDERALE GERMANIA, KARL CARSTENS 

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și președintele Karl Carstens

(Urmare din pag. I)

Mijlociu, prin retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, solutio
narea problemei poporului palesti
nian, pe baza dreptului său la auto
determinare, inclusiv de a-si consti
tui un stat national independent, asi
gurarea independentei si securității 
tuturor statelor din zonă.

S-a insistat asupra importantei li
chidării subdezvoltării, găsirii unor 
soluții reale în vederea instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale. ca o problemă cheie a păcii

Plecarea 
din 

Capitala 
(Urmare din pag. I)

După ce au salutat drapelul Re
publicii Socialiste România, cei doi 
președinți au trecut în revistă garda 
de onoare.

Președintele Karl Carstens și-a 
luat apoi rămas bun de la persoa
nele oficiale române venite «ă-1 
salute. Erau de fată tovarășii Ilie 
Verdet. Nicolae Constantin, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe Rădulescu, Ștefan Andrei. Ni
colae Giosan, Suzana Gâdea. Ri
chard Winter. Tamara Dobrin. pre
ședinte executiv al Consiliului Na
tional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, miniștri, gene
rali, alte persoane oficiale.

Era de față ambasadorul României 
la Bonn, Ion Râmbu.

Erau prezenți Michael Jovy. am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești, și membrii ambasadei.

Persoanele oficiale române au sa
lutat. de asemenea, pe membrii de
legației ve6t-germane: Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru 
federal al afacerilor externe. Hans 
Neusel, secretar de stat, șeful can
celariei prezidențiale, Hans-Werner 
Lautenschlager, secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe, pe 
celelalte oficialități vest-germane.

Numeroși bucureștenl aflati pe 
aeroport au salutat cu căldură pe 
cei doi șefi de stat. Ei au dat glas 
satisfacției cu care opinia publică 
din tara noastră a primit rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor dintre 
cei doi președinți, încrederii că dia
logul la nivel înalt româno—vest- 
german va da un nou impuls dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țâri, promovării procesului de des
tindere și colaborare în Europa și In 
Întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Karl Carstens au răs
puns cu simpatie manifestărilor 
mulțimii.

JJn grup de pionieri a oferit bu
chete de flori.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Karl Carstens și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi șefi de stat și-au 
strins miinile cu prietenie. Pre-

„CUPRU ROȘIA-POENI ’81"

Bilanțul rodnic al unei 
acțiuni de întrajutorare 

muncitorească
La Bistra, localitate situată în ini

ma Tării Moților, a avut loc. vineri, 
festivitatea de încheiere a acțiunii 
„Cupru Roșia-Poeni 1981“, declanșată 
în urmă cu cinci luni Ia indicația 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
punerea In valoare, intr-un timp cit 
mai scurt, a marilor rezerve de mi
nereuri cuprifere din Munții Apuseni. 
Cei aproape 1000 de muncitori și spe
cialiști din județele Alba. Cluj și 
Constanța, precum și militari ai for
țelor noastre armate, conștient! de im
portanta scoaterii la lumină a bogă
țiilor Țării de Piatră, au muncit cu 
abnegație și dăruire, cu bărbăție și 
curaj, reușind să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile asumate. In numai 
5 luni, detașamentele de muncitori 
din cele 3 județe au excavat si depla
sat 4 820 000 metri cubi de steiul, față 
de 2 220 000 metri cubi planificați, asi- 
gurind rezerve de minereu cuprifer 
descopertate de 400 000 tone și creind 
condiții .pentru intrarea in funcțiune, 
anul viitor, a primelor capacități de 
producție din cadrul marelui Combi
nat minier al cuprului de la Abrud.

Luînd cuvintul în cadrul adunării, 
tovarășii Gheorghe Bințu, director 
tehnic al combinatului. Cornel Cris
tian, conducător auto din județul 
Constanța, Ion Moldovan, conducător 
auto din județul Cluj, și Visalom 
Bratu, conducător auto din județul 
Alba, și-au exprimat satisfacția 
pentru remarcabilele succese obținu
te, precum și angajamentul de a fl 
întotdeauna la datorie, de a se reîn
toarce pe aceste meleaguri dacă 
partidul și țara o vor cere.

Apreciind realizările obținute, to
varășul Nicolae Hurbean. membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al P.C.R.. 
președintele Comitetului executiv al 
consiliului popular județean, a adre
sai muncitorilor, minerilor si con
strictorilor calde felicitări, cuvinte 
de îecunoștintă si mulțumire, sub
liniind că tot ce au înfăptuit con
stituie o admirabilă carte de vizită 
a forței Si capacității de acțiune a 
comuniștlor, ilustrează relațiile noi, 
socialiste. <ie strînsă solidaritate. în
trajutorare sj conlucrare, specifice 
societății ncastre.

într-o atmos’eră entuziastă, de pu
ternică angaia-e comunistă, a fost 
adresată C.C. U P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceausesu, o telegramă. în 
care se spune. întt» altele : „Cu cele 
mai alese sentimeKe de nețărmuri

Si stabilității economice si politice 
mondiale.

în cadrul convorbirilor a fost evi
dențiată importanta angajării si par
ticipării tuturor statelor la rezolva
rea, in interesul popoarelor, a mari
lor probleme ale lumii contempo
rane.

Președintele Carl Karstens a dat o 
Înaltă apreciere activității desfășura
te de președintele Nicolae Ceausescu 
Si viziunii obiective, sigure asupra 
problemelor internaționale.

în încheierea convorbirilor, pre
ședintele Republicii Federale Germa
nia a mulțumit călduros președinte-.

- i;

ședințele R F. Germania a exprimat 
din nou vil mulțumiri pentru invi
tația de a vizita România, pentru 
primirea și ospitalitatea de care s-a 
bucurat în țara noastră și a urat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu mult 
succes in activitatea sa, sănătate și 
fericire. La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat oaspetelui 
multă sănătate și fericire.

La ora 11.45, aeronava cu care că
lătorește șeful statului vest-german 
a decolat.

★
Președintele vest-german Kar! 

Carstens a vizitat, în cursul dimine
ții de vineri. Casa de cultură a Re
publicii Federale Germania din Ca
pitală, unde i-au fost prezentate ac
tivitățile diverse pe care le desfășoa
ră acest așezămlnt.

(Agerpres)

tă dragoste, înaltă prețuire și 
profund respect, noi. comuniștii, cei
lalți oameni ai muncii, militari si ti
neri, răspunzi nd cu entuziasm che
mării dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ctitorul 
României contemporane, stat socia
list înfloritor, liber și suveran pe 
destinele sale. Intr-o lume pe care o 
dorim mai bună șj mai dreaptă, vă 
raportăm cu deosebită satisfacție și 
mindrie patriotică, de aici, din stră
bunii munți ai Apusenilor, că am în
deplinit cu succes misiunea de înal
tă răspundere ce ne-a fost încredin
țată in cadrul acțiunii de întrajuto
rare muncitorească „Cupru Roșia- 
Poeni 1981“ de a contribui la pune
rea în valoare a unei însemnate re
surse de minereu de cupru din a- 
ceastă zonă, avînd ca obiectiv dez
voltarea și progresul multilateral al 
societății noastre. Acest remarcabil 
succes a fost obținut prin eforturi 
dirze. desfășurate in ordine și disci
plină muncitorească, acordînd o deo
sebită grijă Utilizării eficiente a mij
loacelor mecanice și de transport, 
fapt evidențiat si prin realizarea 
unei economii de 350 tone motorină.

Contribuția noastră la punerea in 
valoare a zăcămîntului cuprifer de la 
Roșia-Poeni sintetizată in bilanțul 
pe care vi l-am raportat este între
gită de experiența de neșters pe care 
am cîștigat-o in acest răstimp fiecare 
dintre noi si pe care sintem hotăriti 
să o dezvoltăm in colectivele de unde 
am venit; convinși fiind că prin a- 
ceasta mobilizăm noi energii în sluj
ba Îndeplinirii exemplare a Progra
mului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, operă la înfăp
tuirea căreia sintem pe deplin anga
jați, gata oricind să răspundem cu 
fapta noastră chemării partidului și 
îndemnurilor dumneavoastră, purtînd 
mereu în inimi ecoul viu al muncii 
unite și întrajutorării.

Adevăratl brigadieri ai muncii co
muniste, îndeplinim cu cinste o im
portantă sarcină încredințată de 
partid, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că si in 
continuare vom fi mereu prezenți l>a 
datorie pș marile magistrale ale con- 

'structiei socialiste, eforturile noas
tre înzecite fiind consacrate cu en
tuziasm înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului si statului nos
tru, asigurării bunăstării celor ce 
muncesc și fericirii scumpei noastre 
patrii — România socialistă". 

lui , Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu. in numele său si 
al soției, al tuturor colaboratorilor, 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat în timpul vizitei în România, 
manifestîndu-și satisfacția că au 
putut cunoaște rezultatele deosebite 
obținute de poporul român in dez
voltarea economică, frumusețile pei
sajului românesc, valorile artei mo
deme din tara noastră.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Karl Carstens au stabilit să continue 
dialogul româno—vest-german la 
nivel înalt, reliefînd importanta lui 
pentru amplificarea și aprofundarea

|||» -fii
r
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Telegramă de la bordul avionului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind țara- dumneavoastră, doresc ca, In numele soției mele, ai 
vicecancelarului și ministru de externe, al doamnei Genscher, al delegației 
care m-a însoțit și al meu personal, să vă mulțumesc incă o dată, în modul 
cel mal cordial, pentru ospitalitatea generoasă pe care dumneavoastră, 
domnule președinte, soția dumneavoastră și cetățenii români ne-ați rezervat-o.

Ne întoarcem in Republica Federală Germania foarte impresionați de 
convorbirile avute cu dumneavoastră, de concordanța largă de vederi in 
problemele de politică internațională.

încredințat că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare 
favorabil, vă transmit cele mai bune urări de fericire pentrp dumneavoastră 
personal și pentru viitorul poporului român.

KARL CARSTENS
Președintele

Republicii Federale Germania

Au îndeplinit planul pe 10 luni
25 DE UNITĂȚI DIN JUDEȚUL TIMIȘ.

Printre unitățile industriale timi- 
șene care au anunțat îndeplinirea 
inainte de termen a planului la 
producția-marfă pe 10 luni se nu
mără si întreprinderea „Tehnome- 
tal“ Timișoara. Este cea de-a 25-a 
unitate economică din județul Ti
miș care raportează obținerea aces
tui important succes. Situată con
stant. de la începutul anului, pe

PESTE 20 DE UNITĂȚI DIN JUDEȚUL SATU MARE
Colectivele din peste 20 de unități 

economice din județul Satu Mare 
au realizat în devans prevederile 
planului pe 10 luni ale anului. Spo
rurile de producție realizate de 
aceste unități se ridică la peste 
148. milioane lei. Se evidențiază in 
mod. deosebit întreprinderea de

Cu planul de export depășit
Colectivul de oameni ai muncii 

de la Combinatul petrochimic Pi
tești a raportat că și-a depășit pla
nul la expbrt pe 10 luni cu 4 600 
tone de âcrolonitril, 9 600 tone de 
polietilenă de mare presiune si 
600 tone de polietilenă de joasă 
presiune. Succesul se datorește 
realizării ritmice a producției fi
zice. modernizării și perfecționării 
instalațiilor și tehnologiilor de fa
bricație. introducerii cu promptitu
dine a sortimentelor solicitate de 
partenerii externi. (Gheorghe Cîr- 
stea).

GIURGIU : Producții sporite de țiței
Sondorii de la schela de extracție 

Cartoiani (județul Giurgiu) au ini
țiat o serie de măsuri organizatori
ce si tehnico-economice in scopul 
sporirii producției de titei. S-și ac
ționat pentru extinderea acordului 
global în toate secțiile productive 
și, ca urmare, s-a redus timpul ne
productiv cu aproape 40 la sută. 
Au fost înființate încă 4 brigăzi 
pentru intervenții si reparații la 
sonde, fapt ce a permis reducerea

BOTOȘANI : Locuințe pentru specialiștii 
din agricultură

Marea majoritate a specialiștilor 
din promoția 1981 repartizați să lu
creze în agricultura județului Bo
toșani au primit locuințe confor
tabile. în blocuri. în localități pre
cum Flăminzi. Bucecea. Sulița. Ste- 
fănești, Pomirla, ca si in alte 16 
reședințe de comună, au fost date 

relațiilor dintre cele două țări, pen
tru cauza generală a păcii, înțele
gerii și colaborării intre națiuni.

Președintele Karl Carstens a invi
tat pe președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu. să 
facă o vizită oficială. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Federală Germania.

Mulțumind pentru invitație, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a adre
sat președintelui Karl Carstens, pre
cum și guvernului vest-german urări 
de succes în activitate, iar poporului 
din Republica Federală Germania 
cele mai bune sentimente prietenești.

primul loc în întrecerea socialistă 
pe ramură. întreprinderea „Tehno- 
metal" a livrat pină acum, peste 
prevederi, beneficiarilor săi mașini 
si utilaje agricole în valoare de 36,4 
milioane lei. intre oare 97 trans
portoare pentru furaje șl 220 bate
rii avicole, precum și piese de 
schimb destinate unităților agricole, 
în valoare de 74 milioane let (Ce
zar Ioana).

piese de schimb si utilaje pentru 
industria chimică. I.F.E.T.. între
prinderea „Solidaritatea" din Satu 
Mare. întreprinderea de in si cine- 
pă Negrești-Oaș, Filatura Clarei. în
treprinderea de sticlărie din Poia
na Codrului si altele. (Octav Gru- 
meza).

Colectivul fabricii de prelucrări 
mecanice și confecții metalice din 
Roșiori de Vede acordă o deosebită 
atenție realizării și livrării la ter
men a .produselor destinate expor
tului. Ca urmare, planul anual la 
acest indicator â fost îndeplinit 
incă de pe acum. Avansul ciștigat 
va permite oamenilor muncii de 
aici să livreze partenerilor externi, 
pină la sfirșitul anului, o producție 
suplimentară de peste 4 milioane 
lei. (Stan Stefan).

cu două zile a duratei de punere în 
funcțiune a sondelor. De asemenea, 
au fost săpate incă 5 sonde fată 
de prevederile planului.

Toate acestea au dus la depășirea, 
producției medii zilnice prevăzu
te cu 290 de tone titei, realizin- 
du-se peste plan 8 000 tone de titei. 
Sondorii din Cartojani s-au angajat 
ca în acest ultim trimestru al anu
lui să dea tării peste plan cel pu
țin 12 000 tone de titei. (Petre 
Cristea).

în folosință, de la începutul anului 
și pină în prezent, un număr de 
aproape 100 de apartamente. Pină 
la sfirșitul anului vor mai fi puse 
la dispoziția specialiștilor nou re
partizați in satele botoșănene încă 
40 de apartamente. (Silvestri Aile- 
nei).

PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL
- realizate zi de zi la nivelul 

planului, al cerințelor economiei!
Esențială pentru recuperarea restanțelor 
este aplicarea fermă a propriilor măsuri

Și în acest an. prin produsele pe 
care le fabrică. întreprinderea me
canică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare constituie un important 
furnizor de echipament tehnologic 
pentru multe din obiectivele de in
vestiții aflate in construcție în di
verse județe ale țării. Este motivul 
care ne-a determinat să revenim in 
mijlocul acestui colectiv pentru a 
vedea cum iși onorează contractele 
încheiate eu beneficiarii, cum iși în
deplinește sarcinile de plan la pro
ducția fizică.

De ce se pune aici cu acuitate pro
blema realizării planului la producția 
fizică 7 Pentru că, in nouă luni, în
treprinderea a înregistrat o restanță 
de 1 003 tone utilaje pentru indus
tria materialelor de construcții și 
refractare, aproape 531 tone piese 
de oțel turnat, 30 reductoare de tu
rație. precum și aproape un milion 
lei la capitolul autoutilări.

Interesîndu-ne de cauzele aces
tor restanțe, nici directorul în
treprinderii, tovarășul Manea Girip, 
și nici șefii secțiilor de producție nu 
s-au mulțumit să dea invariabil 
aceeași explicație, cum se întimpla 
pină nu de mult : apariția pe par
cursul anului a unor priorități de 
compjexitate tehnologică superioară 
celei specifice produselor programate 
și contractate inițial, care creează 
greutăți în programarea și organiza
rea producției.. Ei au analizat, in 
primul rînd. așa cum s-a făcut și in 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. din luna august, posibilitățile 
nevalorificate integral de colectivul 
de muncă. Gindind și mai ales ac- 
ționînd de pe această poziție realis
tă, a rezultat un program de recu
perare a restanțelor la producția 
fizică pe care conducerea întreprin
derii il consideră permanent „des
chis" pentru noi propuneri. Cu con
diția ca măsurile stabilite să fie 
aplicate riguros.

Notăm cite va dintre măsurile cu
prinse în acest program • 1. înche
ierea pină la finele lunii septembrie 
a pregătirii întregii fabricații pe 
anul in curs, cu asigurarea necesaru
lui de materiale pentru toate comen

Printr-o strînsă conlucrare între beneficiar 
și furnizor, sarcinile la export pot fi îndeplinite
In ultimii ani. printre produsele 

industriei brașovene cele mai solici
tate la export s-au numărat si mo
toarele electrice fabricate la cunos
cuta intreprindere „ElectroprecCsia" 
din Săcele. Afirmația este întărită și 
de următoarea cifră : peste 80 la sută 
din motoarele electrice produse aici 
sint livrate partenerilor externi. Evi
dent. pe lingă performantele tehnico- 
calitative superioare la creșterea de 
la un an la altul a producției pentru 
export a contribuit'si promptitudinea 
cu care săcelenii onorează comenzile 
partenerilor externi. Dealtfel, pină 
în acest an colectivul „Electropreci- 
ziei" si-a îndeplinit cu regularitate 
prevederile de plah la acest indica
tor. cuvintul decisiv avindu-I buna 
organizare a producției si inalta răs
pundere muncitorească.

Iată însă că în trimestrul III din 
1981 acest indicator nu a fost reali
zat decit in proporție de 90,82 la sută. 
Și. surprinzător, cei cu care am dis
cutat nu întrevăd revirimentul aștep
tat si absolut necesar nici in trimes
trul IV. existind perspectiva ca ne- 
realizările să se situeze din nou sub 
cifrele stabilite initial. Ce s-a intim- 
nlat 7 Nu mai sint solicitate de par
tenerii externi motoarele electrice 
produse la Săcele 7

— Nicidecum, ne asigură inginerul 
Gheorghe Bucherzan. directorul în
treprinderii. în ultimii ani noi am 
înregistrat progrese evidente Pe linia 
diversificării si îmbunătățirii perfor
mantelor calitative ale motoarelor 
electrice, acestea devenind tot mai 
competitive si apreciate pe piața 
externă. Partenerii noșiri nu ne-au 
reproșat nimic. Dimpotrivă. în multe 
cazuri ne-au adresat cuvinte elogioa
se pentru calitatea produselor livrate.

Continuind investigațiile De filiera 
cauzelor, am aiuns intr-un punct in 
ca e scuzele si explicațiile nu au nici 
o i’aloare atit tițpp cit produse so
licitate oe Diata externă nu sint li
vrate la nivelul stabilit.

— Anul acesta — ne snune Vasile 
Lata, directorul comercial al între
prinderii — datorită unor neajunsuri 
care nu ne aparțin, am fost puși in 
situația să suportăm anumite penali
zări pentru motoarele electrice neli
vrate la timp.

— Cum explicați această situație 7
— Nu ne putem onora integral co

menzile din cauza scuturilor flansate 
ne care trebuie să ni le livreze în
treprinderea de fier Vlăhita Si ca-e 
înregistrează, oină la această dată, 
o restantă fată de noi de peste 41 000 
bucăți. Nu mai vorbesc de faptul că 
si ceea ce am primit pînă acum ni 
s-a livrat neritmic, cu mari între

----------------------------------------------------- 2_____
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zile.. 2. Punerea in funcțiune a uti
lajelor din noua turnătorie care incă 
nu funcționează ; de fapr. după cele 
văzute in secție, sintem îndreptățiți 
să susținem că această problemă 
trece pe primul loc al urgențelor si 
priorităților cuprinse in program. 3. 
Ar urma. în ordinea stabilită, o mai 
riguroasă organizare a activității la 
secția debitare — unde se va intro
duce schimbul III pentru anumite 
operații care nu se pot executa în 
prezenta celorlalte echipe. 4. O mai 
mare exigență in programarea și 
executarea produselor (unele mereu

La întreprinderea 
mecanică de mașini 

și utilaj minier 
Baia Mare

aminate). 5. Contractarea unor co
laborări pentru operațiile de dantu- 
rare și forjări grele, unde există ca
pacități disponibile.

Ne-am fi așteptat însă ca in secții
le de producție, mai ales acolo unde 
există probleme nerezolvate și care 
constituie cauze ale nerealizării pla
nului la producția fizică, acest pro
gram de recuperări să fie repartizat 
in detaliu, cu responsabilități ■ și ter
mene precise de aplicare a măsuri
lor stabilite. Aceasta ar asigura cer
titudinea că există o activitate de 
mobilizare sistematică a tuturor 
oamenilor muncii pentru recupera
rea restantelor la producția fizică.

Secția nouă de turnătorie, de exem
plu. de a cărei activitate depinde în 
cea mai mare măsură recuperarea 
restantelor. înregistrase la finele 
lunii septembrie un minus de 616 
tone oțel lichid și 540 tone pie
se turnate. De ce ? — il între
băm pe șeful secției, inginerul 
Alexandru Kopanyi : „Nici după 
9 luni de la intrarea în funcțiune a 
noii turnătorii unele utilaje nu pot 
fi folosite. Atunci, in decembrie 1980. 
s-a stabilit un program de măsuri 

ruperi sf Intirzierl. ceea ce ne-a îm
piedicat să ne putem realiza sistema
tic planul și să. ne onorăm integral 
obligațiile contractuale fată de parte
nerii externi. Implicațiile acestei si
tuații sint. credem, bine cunoscute nu 
numai aici, la noi in unitate, ci si 
de furnizorul nostru nenunctual.

Interlocutorii noștri sînt de părere 
că această stare de lucruri putea fi 
intr-o foarte mare măsură evitată, 
dacă conducerea întreprinderii din 
Vlăhita ar fi manifestat mai multă 
receptivitate fată de solicitările în
treprinderii din Săcele. prin onorarea 
obligațiilor contractuale nu la modul 
general, ci ne sortimente si in ra-

La „Electroprecizia" 
. Săcele

nori de urgentele reclamate de bene
ficiari.

— Noi știm că si întreprinderea 
din Vlăhita a fost ‘ si este confrun
tată cu unele greutăți, cum ar fi 
lipsa pieselor de schimb — ne spune 
Ștefan Cazan, șeful serviciului ex
port. Dar era de datoria conducerii 
acestei unităti să se preocupe mai 
mult, să acționeze mai energic pen
tru înlăturarea lor. întrucit se știe 
că prin neounctualitatea lor in li
vrări este mult îngreunată realizarea 
planului nostru la export.

Din discuțiile cu tovarășii din con
ducerea întreprinderii ..Electropreci
zia" a reieșit că furnizorul din Vlă
hita avea posibilități mai mari să-și 
onoreze obligațiile contractuale la 
sortimentul scuturi. Dar se pare ca 
ei a pus pe primul plan aspectele 
cantitative, globale si nu sortimen
tale. Așa se face că în timn ce la 
cele 4 sortimente de scuturi flanșaie 
— Diese mai mici si mai dificil de 
realizat — se înregistrează o restantă 
de peste 41 000 bucăți, la carcase — 
piese cu un gabarit si o greutate mai 
mari — a livrat in avans peste 10 000 
bucăți, care stau in stoc la „Electro- 
precizia". Mai mult chiar, situindu-se 
pe aceeași poziție greșită care con
travine relațiilor ce trebuie să existe 
intre două unităti socialiste, cei din 
Vlăhita ii avertizează oe săceleni că 
din 1932 nu le vor mai turna scuturi 
flansate si. ca atare, să-și caute alti 
furnizori..,

...Continuăm ancheta, pentru a cla
rifica lucrurile, la întreprinderea de 
fier din Vlăhita. Stăm de vorbă cu 

pentru remedierea unor lucrări, dar 
nu s-a făcut nimic. Cuptoa ele de 
uscare a formelor și miezurilor — 
furnizate de Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca — incă nu 
funcționează ; cuptorul de tratament 
termic se află in așteptarea rezolvă
rii... disputei dintre proiectant și 
constructor cu privire la soluția ce se 
va adopta pentru înălțarea coșului, 
în aceste condiții, vechea turnătorie 
e supraaglomerată, calitatea pieselor 
nu este, totdeauna corespunzătoare, 
se înregistrează rebuturi, iar consu
murile materiale cresc. Nu putem 
face noi toate remedierile. Aștentăm 
pe constructor și proiectant, ca-e sînt 
obligati să găsească soluția potrivită 
pentru lucrările neincheiate".

Numai o preocupare zilnică și in
sistentă pentru eliminarea acestor. 
neajunsuri, ca și a celor de la hala 
strungurilor cu comandă numerică — 
mașini-unelte de neinlocuit in proce
sul realizării reductoarelor planetare 
și a troliilor — poate crea climatul 
de ordine și disciplină ai it de nece
sar înfăptuirii programului de recu
perare a restantelor. Deși montate 
încă în 1978. unele din aceste strun
guri sau freze nu funcționează deloc, 
ori funcționează in regim de co
mandă manuală, ceea ce le reduce 
mult din randamentul lor.

Am semnalat aceste neajunsuri 
tocmai pentru faptul că în momentul 
de față nu există certitudinea că in- : 
tr-o lună-două ele vor fi remediate. 
De prea mult timp se așteaptă sosi
rea in uzină a reprezentanților în
treprinderilor furnizoare, pentru a’ 
pune la punct utilajele de la turnă
torie. ca și strungurile și frezele 
amintite.

Ce anume se cuvine subliniat în 
concluzie 7 Mai presus de orice se 
impune aplicarea fermă a programu
lui de recuperare a restantelor, prin 
revitalizarea lui cu responsabilități 
mai ferme și termene precise, pentru 
a nu rămîne doar o simplă bună 
intenție.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii*

tovarășul Alexandru Rns, directorul 
întreprinderii. îl informăm că între
prinderea „Electronrecizia" Săcele 
are greutăți în onorarea sarcinilor la 
exoort datorită serioaselor restante 
Ia scuturile flansate contractate cu 
întreprinderea din Vlăhita. Neono- 
rarea comenzilor la termenele prevă
zute creează mari dificultăți intre- 
Drinderii beneficiare, unde în aceste 
zile se dă o susținută bătălie pentru 
Înfăptuirea sarcinilor de plan, in 
special la export.

— Asa v-au informat tovarășii de 
la „Electroorecizia" Săcele 7 — în
treabă cu mirare interlocutorul nos
tru. Cred că in evidenta lor s-a stre
curat o regretabilă greșeală. Iar dacă 
totuși este vreo critică la adresa 
colectivului nostru, vă asigurăm că 
e cu totul neîntemeiată. în nouă luni, 
întreprinderea noastră trebuia să li
vreze „Electropreciziei" Săcele 4 472 
tone piese turnate pentru motoare 
electrice. Au fost expediate 4 490 
tone. La poziția scuturi flansate am 
avut un contract de 1 700 tone. S-au 
realizat 1 776. Evident, cantitățile pe 
care vi le-am indicat aici in tone pot 
fi defalcate Pe repere, pe Piese mici 
si mari, pot fi numărate bucată cu 
bucată... Adevărul este că întreprin
derea noastră nu este in restantă fată 
de „Electroorecizia" Săcele. Dimpo
trivă. ii livrează în devans atit car
case. cit si scuturi flansate. Iar dacă 
totuși mai există vreo indoială in 
acest sens, la urma urmei nu e grep 
să se facă lumină ! Dar decit să ne 
învinuim reciproc, propunem o solu
ție mult mai eficientă pentru activi
tatea productivă. Evaluînd in mod 
realist rezervele de care dispunem, 
ne angajăm să satisfacem chiar si 
comenzile suplimentare ale tovarășilor din Săcele.

NOTA REDACȚIEI ; Sintem intru 
totul de acord îndeosebi cu partea fi
nală a răspunsului, care situează 
harnicul colectiv al .întreprinderii din 
Vlăhita în nota de maturitate și se
riozitate muncitorească cu care ne-a 
obișnuit in lunga sa existență. Im
portant este insă ca. neintirziat, con
ducerile celor două întreprinderi — 
directorii sau președinții consiliilor 
oamenilor muncii — să se intilnească 
pentru a lămuri orice probleme aflate 
in suspensie și, mai ales, pentru a 
găsi calea cea mai eficientă de con
lucrare in vederea realizării planului 
la export de către unitatea din Să
cele. Așa cum este firesc, așa cum 
este necesar, așa cum cer interesele 
economiei.

N. MOCANU 
I. D. KISS
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FAPTUL
DIVERS
Ca adevârați 
gospodari

Din vestiți producători de le
gume și de cele trebuitoare hra
nei, locuitorii comunei Baia, ju
dețul Tulcea, deveniseră cumpă
rători de pe piețele orașului.

— Mai mare rușinea — a spus 
un gospodar — să mergem la al
ții să luăm de-a gata, ceea ce ne 
putem produce singuri, ca să nu 
mai spun că asta ne costă.

Asta s-a întîmplat in primă
vară. Tot atunci, obștea satului 
a hotărit să nu mai cumpere ni
mic din afara localității. Și au 
început cu toții să cultive legu
me. să crească porci, vite, pă
sări. Rezultatul : planul comunei 
de livrări la fondul de stat a fost 
de pe acum realizat. Printre 

I fruntașii fruntașilor se numără 
soții Stalcu, care au realizat nu
mai din livrările la fondul de stat 
venituri de peste 50 000 lei. Intre 
altele, și prin simpla transfor
mare a unul grajd intr-o crescă
torie de păsări.

„Luminița vieții 
noastre"

1 tntr-un sat, Valea Grecului, 
din comuna Duda-Epureni. jude
țul Vaslui, există un obicei de 
o adîncă șl emoționantă omenie. 
Un obicei căruia i se supun toa
te familiile care nu au urmași, 
dar care nici nu vor să rămină 
singuri cuc. Ei se duc pe la lea
gănele și casele de copii. Acolo, 
găsindu-i pe cei rămași fără pă
rinți, orfani, oamenii din Duda- 
Epureni ii înfiază. îi cresc, ii 
dau la școli, se îngrijesc să le 
facă un rost în viață. Fiecare 
dintre acești copii sint mingîiați 
cu aceleași calde și pline de dra
goste cuvinte : „Luminița vieții 
noastre".

Si sint in comună acum mul
te astfel de luminițe, care le în
seninează viata.
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In definiția omului de cul
tură se poate identifica. în 
orice epocă, dar mai ales in 
vremea noastră, ca trăsătu
ră fundamentală, dorința de 
a sluji idealurile nobile ale 
umanității. Nimic mai străin 
adevăratului om de cultură 
decit tezaurizarea sterilă a 
cunoștințelor. acumularea 
hedonistă a unor date spre 
exclusiva lui satisfacție : 
intelectualul adevărat este 
un om generos, un autentic 
„risipitor", în folosul oame
nilor, al multelor și avansa
telor sale cunoștințe. Un om 
cult, un creator în știință 
sau artă, schilodit de un e-
goism feroce, acționînd con
știent pentru distrugerea se
menilor săi, a bunurilor ma
teriale și spirituale create 
de generațiile care rie-au 
precedat, nu poate fi con
ceput decît ca o monstruozi
tate. Cu asemenea țeluri, el 
se confundă cu un scelerat 
atins de demență, otrăvit el 
însuși de propria-1 răutate 
care-i întunecă rațiunea și-i 
anihilează sentimentele spe
cifice însăși umanității.

în istoria culturii româ
nești, generațiile și,-au tre
cut una alteia ștafeta pasiu
nii de luptă necurmată pen
tru progresul ideilor, al in
stituțiilor fundamentale care 
susțin entitățile naționale și 
sociale, al structurilor inte
lectuale și etice prin care s-a 
afirmat colectivitatea româ
nească de-a lungul vremilor, 
oricît de greu a fost ea în
cercată. Evident, fiecare per
sonalitate proeminentă în 
cultura noastră a luptat cu 
mijloacele specifice îndelet
nicirilor principale, iar reu
șita care i-a înscris numele 
in cartea de aur a poporului 
român se datorează pasiunii 
cu care s-a angajat să con
tribuie la atingerea unui 
ideal întrevăzut de mase, al
teori iscat numai în mintea 
și sensibilitatea sa ieșită din 
comun — cutie de rezonanță 
amplificatoare a năzuințelor 
visate de popor. Lupta pen
tru dovedirea originii latine 
a limbii și poporului nostru 
poate fi urmărită de la pri
mii noștri cronicari pină la

istorldi moderni cu presti
giu necontestat pe plan 
mondial. Argumente pe
remptorii mai apar și acum, 
nu fiindcă ar mai fi nevoie 
de dovezi, ci pentru a aco
peri cu documente scrise și 
descoperiri arheologice re
velatoare, spațiile albe de 
pe harta trecutului foarte 
îndepărtat al acestor locuri 
pe care trăim ca băștinași 
din zorii umanității. Falanga 
arheologilor noștri — Odo- 
bescu. V. Pîrvan. Daicoviciu 
— tatăl și fiul — și atiția 
alții, în ploaie și vînt, în

Racoviță. fizicieni și mate
maticieni. economiști și geo
grafi (de la D. Cantemir 
pină azi), istorici ca Bălces- 
cu. Kogălniceanu, Iorga și 
C. Giurăscu. diplomați de la 
Ion Ghica și Alecsandri pînă 
la N. Titulescu au fost însu
flețiți de pasiunea luptătoa
re, potențată de marile idei 
de libertate națională și so
cială, scumpe poporului ro
mân. în altă direcție, 
G.. Asachi — doctor în ingi
nerie de la Lemberg, diplo
mat în istoria artelor și pic
tură de la Viena, profesor

blazon de mare noblețe spi
rituală a poporului român, 
alții au introdus în poezie 
tematica trudnicei vieți a 
clăcașulul, au demascat țe
sătura de interese ignobile 
ale claselor dominante. Gr. 
Alexandrescu. prin fabulele 
și satirele sale, a înfierat vi
ciile și nedreptatea, C. Do- 
brogeanu-Gherea a impri
mat ..Contemporanului" o 
funyție militantă, sintetizînd 
aspirațiile unei epoci încă 
tulburi șl prefigurind — 
prin materialele ideologiei 
marxiste publicate — per-

Pasiunea militantă 
a omului de cultură 

--------------- Opinii de prof. univ. dr. Emilia Șt. MILICESCU ———

singurătățile colinelor și' 
munților noștri, uitînd de 
restul lumii, scot din pâmin- 
tul veșnic al acestui popor 
grăitoarele mărturii ale dăi
nuirii noastre pe aceste 
locuri din negura cea mai 
deasă a timpurilor. Cei mai 
cult și cel mai mare poet ro
mân, in scurta sa existență, 
a făcut din multitudinea cu
noștințelor sale, culese din- 
tr-o artă universală ca în
tindere teritorială și istori
că. material de construcție 
pentru monumentul unic al 
operei sale închinat limbii și 
poeziei românești, dîndu-ne 
garanția nemuririi între po
poarele lumii întregi.

în domeniul științei, ce 
altceva decit pasiunea luptă
toare, de deseoperitor, l-a 
împins pe Emil Racoviță — 
cu primejdia vieții — să 
pornească în Antarctica, ală
turi de Amundsen, spre 
afundul misterios al peșteri
lor, căutînd forme de viață 
care au Îmbogățit speciile 
cunoscute pină atunci și în- 
ființînd primul institut de 
speologie din lume, spre 
gloria patriei sale? Ca Emil

șl dramaturg, poet, nuvelist 
și traducător — nu și-a aflat 
rost în viață decît luptind 
pentru întemeierea școlii su
perioare în limba română, a 
institutului de inginerie și a 
teatrului românesc în Mol
dova. în Muntenia. Gh. La- 
zăr, eminentul elev al pia- 
riștilor din Cluj și străluci
tul student de la Viena. care 
oricînd ar fi putut intra în 
aparatul de stat al imperiu
lui austro-ungar din acea 
vreme, se dedică lrtptei de 
ridicare a neamului său 
prin cultura națională, pu- 
nînd bazele școlii românești 
pentru tineretul român ..de 
toată stărea", în plin regim 
fanariot. Primii și marii 
noștri gazetari, care erau in 
același timp șl poeți sau 
prozatori, C. Bolliac. D. Bo- 
lintineanu, I. H. Rădulescu 
ori G. Bariț, Eminescu, 
Delavrancea. Vlahuță, cu 
vastă cultură umanistică, au 
militat — uneori cu riscul 
libertății personale — pentru 
idealul de libertate și unita
te națională. Unii au adunat 
— din aceeași pasiune lup
tătoare — folclorul literar.

spectivele luminoase ale 
clasei muncitoare. Toți oa
menii de cultură și-au sim
țit misiunea de educatori ai 
contemporanilor lor, expli- 
cînd cauza evenimentelor 
epocii lor, filtrate prin vi
ziunea lor asupra viitorului, 
ca unii ce pot sesiza și pen
tru colectivitate semnele 
noului încolțit in prezent.

în știința vremii noastre 
socialiste, cascada de inven
ții și inovații este de-a 
dreptul uimitoare și ca
tegoric pusă în slujba ri
dicării nivelului material 
șf spiritual, al micșoră
rii efortului fizic.' al mă
ririi rentabilității și plăcerii 
de viață sănătoasă a colec
tivității. în medicină, dr. 
loan Pușcaș, din Șimleu 
Silvaniei. renumit în dome
niul gastroenterologie!, mun
cește modest și retras de 
zgomotele faimei, pentru să
nătate și bunul nume al me- 
dicinei românești, dealtfel, 
prețuită pe pian mondial ; 
dr. Ana Aslan, preocupată 
viața întreagă de prelungi
rea vieții și asigurarea unei

bătrineți active, in deplină
tatea funcțiilor intelectuale.

Ar părea o atribuire for
țată de pasiune luptătoare 
muncii poeților contempo
rani, criticilor literari, dra
maturgilor și prozatorilor, 
traducătorilor din și în limb 
străine, dar mai mult decit 
oricînd, in anii noștri nu 
există condeier care să se 
așeze la masa de lucru fără 
a avea în minte telurile ani
lor ce vin, ridicarea pe o 
treaptă nouă a agriculturii, 
industriei, tehnicii, invăță- 
mîntului și artelor româ
nești. Angajați in deplinul 
înțeles al cuvintului. oame
nii de cultură din România 
socialistă nici nu-și mai 
amintesc de vreun tum de 
fildeș, ci, zilnic, în mijlocul 
evenimentelor, participă la 
configurarea noilor trăsături 
ale oamenilor, la relevarea 
spiritului înaintat ce se ma
nifestă în diverse colectivi
tăți, disting și rețin în pa
gini dense ceea ce este e- 
sbnțial din prezentul nostru. 
Sentimentul patriei, dragos
tea de frumos se reflectă în 
orice scriere valoroasă din 
literatura contemporană ; 
critica literată subliniază 
atributele perene ale artei 
poeților, prozatorilor și dra
maturgilor noștri ; oameni 
de cultură cu diverse specia
lizări sint in același timp 
publiciști valoroși, desci- 
frînd pentru mase însemnă
tatea nașterii — acum șase 
decenii — a P.C.R., lummînd 
căile de luptă și izbindă pe 
care le-a inițiat de-a lungul 
a șaizeci de ani.

Nu tradiții încremenite 
trebuie păstrate, ci acelea 
capabile de regenerare, in
strumente ale receptării 
ideilor și faptelor ce pro
pulsează societatea. Fiecare 
scoate la iveală cel puțin 
una dintre coordonatele pro
filului ideal al socialismului 
ca societate bazată pe egali
tate și echitate, pe solidari
tate internațională. în slujba 
păcii și a progresului gene
ral. Ei ilustrează laolaltă 
toiul firesc militant al ori
cărui om de autentică cultu
ră și al creatorilor din orice 
domeniu de activitate.

Frumusețea 
cîntecului țărănesc

„DANUBIUS-81"

țărănesc din Roșiori, 
dirijat de prof. Petru 
Vacarciuc, un mare a- 
nimator cultural, și în
deosebi faptul că mem- ’ 
brii formației. mun
citori ai ogoarelor, 
care, chiar dacă nu cu
nosc notele muzicale, 
interpretează^ texte di- 

J.cilj (chiar și olande
ze) la un nivel artist.c 
ridicat. Ei, dealtfel, au 
făcut și in Olanda o 
impress excelentă pri.i 
calitățile vocale de ex
cepție cu care sint in- 
zestrați și cu care au 
pus in valoare o parte 
din tezaurul spirituali
tății poporului român. 
Ascultind din nou co
rul, aici, am hotărît să 
includem în repertortul 
corului nostru — altfel 
scopul vizitei noastre 
nu ar fi fost pe deplin 
atins — și alte cintece 
cum sint : „Nuntă oșe- 
nească" de Liviu Bor- 
lan și „Mama", un cin
tec pe versurile lui 
George Coșbuc. îmi 
face totodată plăcere si 
aduc la cunoștința citi
torilor, în cazul că 
acest lucru nu este 
știut, că am propagat 
muzica populară româ
nească in Olanda si, 
desigur, și in alte țări 
și prin intermediul 
discului. Astfel, pe 
unul din discuri, care 
a ciștigat și „Discul de 
aur", se află imprimat 
un concert de orgă și 
nai, in interpretarea 
mea și a lui Fred Man, 
un elev olandez al ma
relui naist Gheorghe 
Zamfir, disc In care 
sint incluse și o doină 
de jale și balade popu
lare românești".

în final, președintele 
corului, domnul Heiko 
Knot, ne-a mărturisit : 
„Am fost in multe țări 
ale lumii, dar in viața 
mea nu am văzut atiția 
olandezi plîngind — și 
pe mine împreună cu 
ei — așa cum au fă
cut-o aici, in ambianța 
prietenilor lor din Ro
șiori. într-atit am fost 
de copleșiți de senti
mentele de piietenie de 
care sint atît de puter
nic animați românii. 
Plecăm de aici cu con
vingerea in suflete și 
mai puternică că. prin 
muzică, prin artă tre
buie să facem mai mult 
pentru împlinirea dezi
deratelor de pace și co
laborare Intre ponoare. 
pentru care luptă deo
potrivă românii și 
olandezii".

Octav 
GRUME7A 
corespondentul 
„Scinteii"

întorcind vizita pe 
care corul centenar ță
rănesc din Roșiori 
(județul Satu Mare) 
a făcut-o în anul 
1979 in Olanda, unde 
a participat la un 
.estival international 
de muzică corală din 
orașul Leiden, zilele 
trecute, corul bărbă
tesc din această locali
tate olandeză a între
prins un turneu în ju
dețul Satu Mare.

înființat in urmă 
cu 11 ani, corul bărbă
tesc din Leiden, sub 
bagheta dirijorului de 
aleasă sensibilitate ar
tistică Sander van Ma
rion, are la activul său 
un repertoriu coral 
extrem de bogat și va
riat, prezentat în nu
meroase țări ale lumii, 
în care, alături de lu
crări ale compozitori
lor olandezi sau vechi 
cintece ale acestui po
por. figurează creații 
corale d.n repertoriul 
internațional (opere, 
operete, music-hailuri, 
muzică din filme), cin
tece din folclorul po
poarelor etc. Pentru 
spectatorii din locali
tățile sătmărene, corul 
oaspete a oferit Intr-o 
interpretare caldă, 
nuanțată, de înalt nivel 
interpretativ, un mă
nunchi reprezentativ 
de lucrări in care, la 
loc de frunte, s-au si
tuat cintece patriotice 
olandeze și, alături de 
acestea, lucrări din 
folclorul negrilor, un 
cintec popular israe- 
lian, un cintec popular 
românesc. „Pădure, 
verde pădure" — toate, 
firește, în limbile po
poarelor respective, co
ruri celebre din opere.

Succesul de care s-a 
bucurat turneul coru
lui olandez în rîndul 
publicului sătmărean, 
ca și caldele manifes
tări prietenești cu care 
au fost Înconjurat! 
oaspeții, ne-au îndem
nat să solicităm din 
partea conducătorilor 
formației răspunsuri la 
cîteva întrebări.

Iată ce ne-a declarat 
secretarul corului, 
domnul Fokkd Bon- 
hond :

— In Olanda nu 
există localitate in care 
să nu iși desfășoare ac
tivitatea cel puțin o 
formație corală. Con
tinuitatea, permanența 
activității lor rezidă nu 
numai în dragostea pe 
care olandezii o au 
pentru muzică, pentru 
substanța melodică de 
mare rafinament, cl in 
egală măsuri și pen
tru rolul privilegiat, aș

spune, pe care îl deți
ne cintecul în cunoaș
terea și apropierea, din
tre popoare. în punțile 
pe care le intinde cin
tecul pentru întărirea 
colaborării și păcii, 
cauză de care po
poarele noastre se simt 
puternic animate. Tot
odată. cintecele olan
deze exprimă voința și 
dragostea de libertate 
și independentă a po
porului nostru, o moș
tenire ciștigată prin 
lupte și jertfe și pe 
care vrem să o lăsăm 
neștirbită urmașilor. 
Astfel, bunăoară, prin 
cintecul „Pentru cine 
păstrăm Olanda", in
terpretat și pentru pu-

Componenfii unei 
formații corale 

din Olanda despre 
folclorul roma
nesc și vitalitatea 

artei noastre 
populare

blicul sătmărean, îi în
vățăm pe copiii noștri 
că Olanda este a noas
tră și a lor. că Olanda 
va dăinui atita vreme 
cit va exista pe drape
lul țării leul, ca simbol 
al măreției, demnității, 
independentei noastre.

La rindul său. dom
nul Sander van Ma
rion, dirijorul corului, 
ne-a mărturisit :

— Pentru noi, olan
dezii, care nu am moș
tenit ceva deosebit în 
folclorul nostru, care să 
ne deosebească radical 
de alții, folclorul ro
mânesc reprezintă o 
revelație, o mare atrac
ție. Am observat cu 
surprindere că fiecare 
regiune a țării dum- 
neavoa&ră se consti
tuie intr-o zonă folclo
rică bine individualiza
tă și, din cite cunosc, 
vechile cintece popu
lare păstrează și trans
mit informații prețioa
se despre istoria si spi
ritualitatea poporului 
român. La Negrești- 
Oaș am avut ocazia 
să-i ascultăm pe rapso
zii frați Pițigoi. care 
interpretează muzică 
populară cu o rară 
exuberantă — carac
teristică, dealtfel, po
porului român — care 
realmente ne fascinea
ză, cu toate că noi, o- 
landezii, avem un tem
perament liniștit. A- 
preciem în mod deose
bit și calitatea presta
ției muzicale a corului

t V 19,30 Contemporanii noștri. Un nou ciclu 
. de reportaje, consacrat făuritorilor 
prezentului socialist și viitorului 
comunist al României, debutează 
azi cu un popas in comuna Șăulla, 
județul Mureș

20,00 Teleenciclopedla • Civilizații me
diteraneene. Vestigii preistorice 
• Muzeele lumii : Bruckenthal 
(III) • Energii noi, energii vechi 
e Evoluție geologică. Delta Dună
rii (I)

20,45 Film serial : „Crahul* — ultimul 
episod

11,35 Varietăți— de simbătă seara
22,15 Telejurnal • Sport 
?2,30 Nocturna TV

PROGRAMUL 1
19,00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului (reluare)
20,20 Revista Ctntăril României (reluare)
20,45 Videoteca muzicală TV. Violonistul 

bulgar Mlnclo Mincev
21.30 Documentar științific (reluare). 

Patentele naturii i soluții biologice 
,-ale problemelor tehnice

22,15 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturna TV

II /-a /,
trebuia

— Ce-a fost a fost, să vedem 
ce va fi, și eu cred că va fi bine , 
— l-a încurajat Marin Apostol 
din Bucinișu, județul Olt. pe I 
V.N. din Obirșia, același județ.- , 
Eu îi cunosc pe procurorii din 
Slatina si din Caracal ca pe pro- | 
priite buzunare. Apropo de bu
zunare : cit pică la afacerea i 
asta ?

V.N. a „picat" cu bani — 46 000 I 
lei, plus un porc, in schimbul 
promisiunii că Marin Apostol va 
interveni pentru ca fiul său, care 
comisese o crimă, >ă primească 
0 pedeapsă- cit mai mici. Dar----
după cum ne ( ... ; ‘
rorul Constantin Simionescu din 
Slatina — făptașul si-a primit 
pedeapsa meritată. Văzînd că 
dăduse cei 46 000 lei plus porcul 
de pomană, V.N. s-a adresat 
procuraturii să faci... dreptate. 
Si s-a făcut : suma dată a fost 
confiscată, iar escrocul a fost 
arestat. Urmează judecata.

Nici cu că rufa...
Ospitalieri, oamenii din loca

litatea Timova, județul Caraș- 
Severin, ii intimpină pe cei ca- 
re-i vigiteazi cu o pancartă, ca 
un arc de triumf, pe care scrie 
cu litere de-o șchioapă ; „Bine 
ați venit I"

Oaspeți vin, oaspeți pleacă. 
Pentru cei care pleacă, la ieși
rea din localitate, spre Reșița, 
o altă pancartă, cu un alt scris 
cu litere de-o șchioapă t „Vă do
rim drum bun !“.

Drum bun, dar... cum ? Pen
tru că, dincolo de urarea cu pri
cina, drumul e numai gropi, nu
mai hirtoape. că nu te poți încu
meta pe el nici cu căruța, dor
mite cu mașina. Vorba lui nea 
lancu : „hodoronca-tronca. ho
doronca-tronca"...

Șoferul ciubucar
Există intre București si Tirgo- 

I piște o cursă de autobuze pentru 
călători asigurată de I.T.A. Dim- 

I bovița. Pasagerii beneficiază de 
I autobuze confortabile : scaune 

comode, suspensie bună. O ex- 
I cepție : autobuzul 31-DB-1064. 

Șoferul acestuia și-a făcut obice- 
I iul să transporte nu numai Călă

tori, ci și lăzi cu legume. Ciubuc. 
ILe duce pline și le aduce goale. 

Le pune, claie peste grămadă, pe 
scaunele pe care ar trebui să 

Istea oamenii. Lăzi pline de pă- 
mînt și de cuie. La întrebarea 
călătorilor de ce procedează așa, 
șoferul le răspunde invariabil:

— Așa vreau eu. E bine ? 
| Nu e bine !

Dar să așteptăm și părerea 
’: trafic auto.

I nu s-or mai fi
■ urcat in 31-DB-1064 ?

cit
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La Galați a debutat, 
vineri, cea de-a 12-a 
ediție a „Zilelor edu
cației, culturii și crea
ției tehnico-științifice 
— Danubius-81", am
plă manifestare în
scrisă pe agenda Fes
tivalului național „Cin* 
tarea României", orga
nizată sub egida Con
siliului județean de e- 
ducație politică și cul
tură socialistă Galați.

Tradiționala mani
festare — care se va 
desfășura pînă la fi
nele anului — a pro
gramat în prima zi în 
sala Teatrului drama
tic din municipiul du
nărean simpozionul cu

tema „România — pre
zență activă în pro
blemele majore ale 
lumii contemporane : 
contribuția creatoare, 
originală a secretaru
lui general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, la funda
mentarea politicii ex
terne a României". 
Simpozionul a fost ur
mat de un concert ex
traordinar susținut de 
orchestra simfonică a 
Teatrului liric gălă- 
tean, avînd ca invitat 
de onoare pe artistul 
poporului Nicolae Her- 
lea.

în aceeași ti. Ia 
clubul Combinatului

siderurgic Galați âti 
avut loc deschiderea 
unei expoziții de crea
ție tehnico-știlnțifică 
și Simpozionul cu 
tema „Elemente prio
ritare în cercetarea 
tehnico-știlnțifică în 
cadrul uzinelor com
binatului gălățean". 
în comunele Ivești, 
Pechea, Corod și Cu
dalbi vor fi organizate 
dezbateri pe tema 
„Concepția P.C.R., a 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire 
la înfăptuirea unei 
profunde revoluții a- 
grare în România so
cialistă". (Agerpres)

PROGRAMUL 1
8,30 Prezentarea programului zilei 
ș,40 universul femeilor (reluare) 
9.25 Teleșcoală

10,05 Film artistic : „Proprietarii* : Pro
ducție a Casei de filme trei. Cu : 
George Constantin, ștefan lorda- 
che, Amza Pellea, Octavian Co- 
tescu, Toma Caragiu. ștefan Ml- 
hăilescu-Brălla, Carmen Galln, 
Constantin Cojocaru, Nicolae Ivă- 
nescu, Ștefan Bănică, Mlhal Mereu- 
ță, Zephi Alșec, Ernest Mattel, Re
gia : Șerban Creangă

11.30 Literatura română. Vaslle Alec
sandri (I)

12,00 centre muzicale ale țarii: Bacău 
13,00 Mozaic cultural-artistic
18,20 Tragerea de amortizare ADAS
18.30 Octombrie — cronica evenimente

lor politice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

I De la un joc 
cu chibrituri

Un băiat și două fetite din 
tul Tăuți. județul Cluj, au
peste o ladă cu bere rămasă in 
curtea căminului cultural după o 
nuntă Pentru a-și arăta „vite
jia", băiețelul de numai 8 ani 
a desfăcut o sticlă cu bere și a 
băut-o ca pe apă. Apoi, im- 

i preună cu cele două fetițe a 
început să se joace cu chibritu
rile Cu focul ! Foc care a cu- 

I prins o șiră de furaje a coopera
tivei agricole. Cu toată interven- 

[ ția cetățenilor și a pompierilor, 
citeva vagoane de furaje s-au 

| făcut scrum.
Din primele cercetări între

prinse rezultă un întreg lanț al 
I lipsurilor și vinovățiilor : de la 

nuntașii care au „Uitat" lada cu 
\ bere la părinții care lasă chi

briturile la îndemina copiilor și 
| nu le supraveghează jocul; de la 

neglijența celor care trebuiau să 
asigure depozitul de furaje cu 

I mijloace de stingere a i 
diilor și nu le-au asigurat 

I la lipsa pazei de rigoare...
Rubrică realizată de

I Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

L—

incen- 
t pină

I
I

I
I
I
I

Filmele inspirate din 
viata sportului sint si nu
meroase și mai ales foarte 
populare. Cine n-a văzut 
„Cineva, acolo sus, mă iu
bește". cine n-a palpitat la 
rundele „Marii speranțe 
albe", cine nu s-a amuzat 
la „Totul pentru fotbal", 
cine nu a fost emoționat 
pînă la lacrimi urmărind 

avatarurile „Campionului" I
In perspectiva timpului, 

cele mai puțin memorabile 
se dovedesc, totuși, acele 
pelicule care și-au propus 
să rămină la stadiul unei 
simple felii de viată mai 
mult sau mai puțin spec
taculoase ori (și) sentimen
tale. melodramatice. Chiar 
și celebrul film cu titlul 
„Viată sportivă", avîndu-1 
pe Richard Harris în rolul 
titular, era cu totul altceva. 
Peliculele cu adevărat am
bițioase atestă intenția ci
neaștilor de a exprima o 
atitudine. Cel mai adesea, 
clubul, ringul, stadionul, 
terenul de rugbl ori tenis, 
pista alergătorului de cursă 
lungă, antrenamentul si re- 
latja antrenor-elev, concu
renta. lupta pentru titlu 
sint în primul rînd terme
nii mal concreti ai unor 
metafore ; punctul de spri
jin al unui protest în fața 
nesportivitătii în sfera 
mult mai cuprinzătoare și 
importantă a relațiilor so
ciale ori. dimpotrivă, su
portul unui apel la „spirit 
olimpic", Înțeles nu numai 
ca sete de performantă fi
zică. d si ca aspirație spre 
perfecțiune morală, spre 
dezvoltare complexă a per
sonalității si a relațiilor In- 
terumane (cum s-a intîm- 
olat in recent programatul 
film englez premiat la 
Cannes : „Carele de foc"). 
Cel mai adesea, sportul re
prezintă în asemenea fil
me aria de referință a con
figurării unor meditații 
despre regulile jocului so
cial, alternativa individua
lism — spirit de echipă, di
lema vocație — aptitudine, 
constanta lipsei de șansă 
sau perspectiva norocului : 
o modalitate fertilă a for
mulării si reformulării unor 
Imperative etice sub sem

nul autodepășirll, al infir
mării limitelor nu nuniai 
fizice, ci si morale ; o ple
doarie pentru o demnă re
zistentă la eșec.

în care din aceste cate
gorii. atît de cuprinzătoare, 
dealtfel, se înscrie filmul 
românesc recent apărut pe 
ecrane, avind in centru a- 
vatarurile sufletești ale 
unui campion de box ? In 
dorința de a-i fixa ideea

te reîntorc! la timp printre 
ai tăi (eroul nostru fiind, 
la origine, un tînăr lăcătuș 
din orașul Brașov), a ști să 
alegi (soția, prietenii, am
bianta). Nu putem omite 
acuzele — cînd directe, 
cînd oblice — la adresa 
unor practici ce depășesc 
sfera ‘ individului (situîn- 
du-se aici în sfera clubului 
„Vulturul"), deși coliziuni
le concret articulate sub o-

„ÎNVINGĂTORUL"

stituirii autentice, realiste. 
Si potențării semnificative 
a Unor împrejurări din cele 
mai diverse ale vieții coti- 
d ene, in direcția Închegării 
convingătoare, cursive, a 
narațiunii cinematografice 
(în care forța de sensibili
zare a detaliului, a faptu
lui cotidian, aparent insig
nifiant. sugestia imaginii, 
sint. nu o dată, mai puter
nice decît cele ale replicii). 
Ceea ce este si o problemă 
de „execuție", dar și una de 

iconceptie cu privire la film 
ii rosturile lui. Căci, să ne 
amintim, „bine făcut" era 
și filmul de debut „Bună 
seara, Irina".

Călătorie în universul bacovian*)

centrală alegem (sugestio
nați si de expresivul afiș 
ce a insotit lansarea filmu
lui) motivul fragilității, 
vulnerabilității umane — 
probat chiar în cazul limi
tă al unui om ce a cunos
cut victoria (acțiunea se pe
trece cu mai bine de cinci
sprezece ani în urmă și 
eroul este un campion na
țional. european, olimpic, 
surprins deopotrivă pe Ver- 
santii gloriei si „decăde
rii"). Reținem, desigur, și 
apelul la necesara lucidita
te — a studia îndelung ad
versarul. a nu lovi printre 
cei dinții, a nu lovi din 
frică, a ști să te oprești 
la timp ; a privi victoria 
sub semnul temporalitătii. 
cu conștiința că un alt în
vingător vine din urmă : a 
ști să renunți la gloria care 
oricum este trecătoare si să

chil noștri sint minore și 
periferice.

Așadar, germenii conflic
tului sint autentici si nici 
„supratemele" nu lipsesc. 
Dar ele sint prea mujte și 
nici una suficient adincită. 
După cum insuficient ex
plorate sint si psihologiile 
individuale. Or. aceasta 
este și obiecția principală 
pe care am avea-o fată de 
acest film (scenariul : Du
mitru Furdui, regia : Tudor 
Mărăscu).

Sub alte aspecte. „învin
gătorul" constituie, incon
testabil, o reușită a cine
matografiei noastre, ates- 
tînd. odată cu contribuția 
pe care experiența de tea
tru si televiziune o poate 
avea in maturizarea profe
sională a regizorului de 
film, si progresul lui Tudor 
Mărăscu în direcția recon

„învingătorul", film care 
se urmărește cu plăcere, 
într-o stare de autentică 
tensiune, are adevăr coti
dian. împletește dramatis
mul cu un umor bine mă
surat și plasat. Imagi
nile sale sint expresive, 
concepute diferențiat . in 
funcție de ambiante, atmos
feră si stări sufletești (Va
lentin Ducaru) si viu. ner
vos montate. Deosebită 
este bogăția si forța de su
gestie a unor personaje de 
planul doț. ™m ar fi tatăl 
apatic, cu automatlsme tra
gice, ori chelnerita de la 
restaurantul Chirigiu, ad
mirabil interpretați de Tra
ian Dănceanu si Gina Ni
colae, ori antrenorul, schi
țat in linii sigure de un pa
tetism sobru de către Ni
colae Praida. O distribuire 
inspirată ne apare a fi — 
alături de Tora Vasilescu, 
Mihai Stan sau Radu Pa- 
namareneo — cea a lui Ma
rian Culiniac în rolul ti
tular. Că un asemenea in
terpret (cunoscut perfor
mer) va boxa cu naturale
țe — era un lucru cert. 
Surpriza filmului o consti
tuie faptul că Marian Culi
niac joacă cu naturalețe, că 
privirea sa are greutate, 
exprimă decizia, dorința, 
deruta etc., că atitudinile 
sale sint firești, un firesc 
nedezmințit in aproape nici 
o secvență. Ceea ce contri
buie la autenticitatea si vi
brația umană a filmului.

Aniversarea centenarului 
nașterii lui George Bacovia 
a prilejuit, și nu numai in 
publicațiile literare și cul
turale. numeroase articole, 
eseuri și studii critice de o 
remarcabilă acuitate, lipsite 
de acel fad aer circumstan
tial care uneori parazitează 
astfel de momente cu un 
convenționalism ce mai 
mult îndepărtează decît a- 
propie. Este o dovadă in 
plus că prin toate caracte
risticile sale poezia lui Ba
covia solicită ea insăși un 
examen critic foarte viu. că 
impune, chiar, o atitudine 
preponderent valorificatoare 
și aproape de loc exterior 
omagială. Constatări valabi
le și pentru cartea lui Da
niel Dimitriu. apărută de
altfel (editura „Junimea") 
chiar în zilele clnd se 
sărbătorea împlinirea a o 
sută de ani de la nașterea 
lui Bacovia (a și fost lansa
tă la Bacău. în cadrul celei 
de-a cincea ediții a Festiva
lului literar-artistlc „George 
Bacovia"). Cunoscut mai 
ales în calitate de cronicar 
literar atent și receptiv la 
fenomenul poetic actual. 
Daniel Dimitriu s-a afirmat 
pe parcursul ultimului de
ceniu îndeosebi în paginile 
revistei „Convorbiri litera
re". fiind unul dintre criti
cii care, cu modestia asu
mării unei condiții nu întot
deauna ferită de neînțele
geri și contestări, și-au fă
cut o profesiune din comen
tarea consecventă a litera
turii la zi. Cele două volu
me anterioare studiului 
despre Bacovia (Ares și 
Eros, 1978 ; Singurătatea 
lecturii, 1980) nu urmăreau 
atît să propună un mod 
personal de a citi poezia 
contemporană, cit să confi
gureze. prin intermediul u- 
nor „portete lirice", o serie 
de teme și direcții ale poe
ziei românești de astăzi. 
Aceeași atitudine echilibra
tă o întîlnim și în cartea 
despre Bacovia : unde nu se 
tinde spre validarea unei

metode, ci spre cunoașterea 
obiectului printr-o analiză 
sistematică. Criticul face 
metoda, vrea să spună Da
niel Dimitriu. ceea ce nu 
înseamnă că dintre instru
mentele pe care le folosește 
ar fi absente și tehnicile de 
analiză mai noi ; dar ele iși 
vădesc legitimitatea prin 
rezultate, nu iși arogă O au
toritate autonomă. Modera
ție pe care o întîlnim si in 
planul raportării la nouta
te : „Ambiția de a spune 
lucruri noi în absolut — 
susține criticul — e. bine
înțeles. deșartă (de fapt, nu 
e important cine spune pri

Natalia STANCU
•) Daniel Dimitriu. Baco

via, editura „Junimea", 
1981.

cinema
• întoarcere la dragostea dinții : 
VOLGA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, STUDIO — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Alo. aterizeazft străbunica : TIM
PURI NOI - 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45;
20, DRUMUL SARn - 16; 18; 20.
• Ștefan Luchian : FERENTARI — 
15,30; 17.30; 19.30.
• învingătorul : MELODIA — 8; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15. GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

•• O lume fără cer t MIORIȚA — 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Aua și „hoțul" : MUNCA — 18,30; 
17,30; 19,30.

• Convoiul : PROGRESUL — 18; 18;
20.
• Ziua de naștere a unul tlnăr var-
șovian : CAPITOL — 9; 11.15; 13.30;
15,45 ; 18; 20,15.
• tntimplare nocturnă : CENTRAL — 
9; 11; 13,15: 15.30; 17.45: 20.
• Taro, fiul dragonului : SCALA — 
9,15; 11.15; 13.15; 15,15; 17.15: 19.15.
• Asociatul : PATRIA - 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20. FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, MODERN 
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.15.
• Program de desene animate — 2,15; 
10,45; 12,15; 13.45; 15.15, Milă pentru 
cei vil - 16,45; 19 : DOINA.
• Legătura de singe : DACIA — 9;
12; 16; 19.
• Marea baie nocturnă : BUZEȘTI — 
15,30; 17.30; 19.30.
• Toată lumea e a mea : BUZEȘTI —

— 9,45; 12,45, FEROVIAR — 8,45; 12; 
16; 19,30, EXCELSIOR - 9; 12; 16; 19. 
FLAMURA - 9; 12; 16; 19.
• Escadronul husarilor zburători :
GIULEȘTI - 9; 12; 16; 19.
• Echipajul : COTROCENI — 15,30;
19.
• Regina din Ttrnovo — 15 30; 17,30; 
19,30. Degețica — 13 : VIITORUL.
• Fuga de acasă : POPULAR — 15,30; 
17.30; 19,30.
• Bătrinul enigmatic — 9.30, Polițist
sau delincvent — 11.30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30 : COSMOS.
• Yankeii t LUCEAFĂRUL — 8,30;
11,15: 14; 17; 20. BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13.45; 16,45; 19.30. FAVORIT — 8.45; 
11.30; 14,15; 17: 19.45.
• Numele meu e iubire l VICTORIA
— 8.30; 12,30; 16; 19.
• Kramer contra Kramer : GRIVITA

Daniel Dimitriu discută mal 
întii relația dintre biografie 
și poezie, dintre scris și 
mărturisire, dintre confi
dentă și convenție, obser- 
vînd, cu justețe, că în poe
zia bacoviană există o dublă 
identitate (posoană/perso- 
naj). exprimată in dezvol
tarea a două mari teme, 
„tema confesiunii șl tema 
comuniunii". Teza sponta
neității este contrazisă prin 
reliefarea unei stăpiniri 
perfecte a limbajului. Ba
covia. scrie criticul, conci
liază „o simțire abisală. în
tortocheată. ’ cu expresia 
elegantă, mult studiată".

mul un anumit lucru, ci 
acela care se face primul 
auzit). Orgoliul prospectiv 
al criticii are de făcut fată 
foarte adesea «umilinței» 
de a se conforma și de a 
confirma". Iar această pre
cizare a poziției o găsim, 
trebuie spus. într-o notă, nu 
fluturată cu trufie în corpul 
textului critic : declarației 
de principii. Daniel Dimitriu 
îi preferă fapta. Pentru .el. 
„critica l-a redescoperit ne 
Bacovia. Urmează cel mai 
greu lucru, și anume acela 
de a impune rezultatele in
vestigațiilor în conștiința 
publicului" ; iar cartea pe 
care a consacrat-o operei 
bacoviene „si-a propus să 
strîngă laolaltă și să subli
nieze argumentele care fac 
din autorul Plumbului unul 
din cei mai mari poeți 
români, poziție cucerită nu 
de o oarbă înzestrare, ci de 
o conștiință artistică ieșită 
din comun". De fapt, eseul 
monografic al lui Daniel 
Dimitriu este o excelentă 
„introducere" in poezia lui 
Bacovia. Autorul ia in con
siderație judecățile și inter
pretările de pînă acum, se 
delimitează de unele, adîn- 
cește altele, concomitent 
construind poetului un por
tret ce se impune nu atît 
prin inedit, cit prin adevăr.

Este apoi îndelung cerce
tată mult discutata și con
tradictoria chestiune a in
fluențelor. ca și aceea a 
apartenenței lui Bacovia la 
simbolism. După o suită de 
operații analitice minuțioa
se. criticul ajunge la con
cluzia că „Bacovia împru
mută «material» pe care il 
folosește tn «operații» li* 
rice fără precedent", ceea 
ce face inoperanti termenii 
de „inrîurire" și de „simbo
lism". A doua parte a lu
crării reconstituie analitic 
universul material al poe
ziei bacoviene. decorul și 
personajul. Provincia, așa 
cum e resimțită de conști
ința lirică bacoviană. diferă 
de percepția comună („nu 
locul unde nu s-a întîmplat 
nimic il înspăimîntă pe 
Bacovia. ci locul unde se in- 
timplă ceva echivoc"), anoi 
spatiile exterioare (citadin, 
natural) sint delimitate cu 
intuiție pătrunzătoare si ju
decată eritică fermă. în 
directă legătură cu respin-' 
gerea tezei spontaneității, 
criticul îndepărtează și afir
mația că viziunea bacnvia- 
nă ar fi empirică ; și ii do
vedește. convingător si me
morabil. rigoarea organiză
rii. forța esentiali’atoare și 
coerenta. Sistemul de cores
pondente (exteriorul e tot

deauna ostil, ambianta inte
rioară protejează) deschide 
posibilitatea de a concepe 
un Bacovia care construieș
te „cu mare precizie" și ra
finament un univers ce 
ilustrează o conștiință artis
tică viguroasă. La fel. exis
tenta unei concepții este 
pregnant pusă in valoare și 
in interpretarea personaju
lui bacovian. fie că este 
vorba de fragilitatea ființei 
(„tragismul și solemnitatea 
melancoliei bacoviene vin 
tocmai din depășirea con
secventă a egotismului"), 
fie că se are in vedere ta
bloul epocii „burgheze" 
(„tablourile de epocă sint 
foarte puternice, au în ele 
vehementa frustrării; a do
cilității ajunse pină la li
mită. Bacovia nu are egal in 
zugrăvirea lapidară a apo- 
calipsei sociale"), perma
nent urmărindu-se eviden
țierea unui"”poet care con
struiește „în esențial".

Lucrarea lui Daniel Di
mitriu, o admirabilă și con
centrată sinteză critică, re
prezintă astfel un moment 
important, poate primul 
dintr-o nouă etapă a exe
gezei bacoviene. Peste ju
decățile finale ale criticului, 
stabilite in urma unor te
meinice analize, nu se poa
te trece : „au fost scoase la 
lumină suficiente argumen
te pentru a-1 «obliga» pe 
Bacovia să intre in conști
ința cititorului nu pe scara 
de serviciu a simbolismului 
(fie și strălucit autohtoni
zat), ci pe impunătoarea 
poartă deschisă de o viziune 
inconfundabllă asupra con
diției omului in acest secol". 
Se poate însă merge mai 
departe, fiindcă opera unui 
mare poet iși vădește, atita 
vreme cit rămîne vie, 
inepuizabile resurse de a 
captiva și incita spiritul : 

, iar poezia lui Bacovia oferă 
încă uriașe posibilități de a 
fi străbătută cu sentimentul 
pătrunderii tntr-un teritoriu 
necunoscut. Cartea lui Da
niel Dimitriu este un „ghid" 
prețios și chiar Indispen
sabil tn această călătorie.

Mircea IORGULESCU

— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,18, CUL
TURAL - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Piedone în Egipt : LIRA — 10; 12; 
15,30; 17,45; 20, TOMIS — 9; 11.15; 13.30: 
15,45; 18; 20.15. ARTA - 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18: 20.
• Războiul stelelor : PACEA — 15,30; 
18,30, FLACÂRA - 15: 17,30: 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
ligula — 15. Comedie de modă veche
— 19,30; (sala Atelier) : Idolul șl Ion 
Anapoda — 15. Trei pe o bancă — 19. 
(la Sala Palatului) : Coana Chlrita — 
19.

• Filarmonica „George Enescu* (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Basarab. Solist : Dan 
Grigoraș. Dirijorul corului : Vasile 
Pântea — 19.30.
• Opera Română : Madame Butterfly 
— 19.
• Teatrul de operetă > Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureatiu) : Mobilă și 
durere — 15, O zi de odihnă — 19,30, 
(sala Grădina Icoanei) : Poezia mu
zicii tinere — 15; 19.30.
• Teatrul Mic : Diavolul șl bunul 
dumnezeu — 18.30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera — 
20.
• Teatrul de comedie : Pețltoarea — 
10.30.
• Teatrul „Nottara* (sala Magheru):

Sfintul Mitică Blajinul — 18,30, (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
15; 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Cum s-a făcut de-a rămas Catin^a 
tată bătrină — 15. O noapte furtu
noasă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra
— 18.30.
• Teatrul „Constantin Tânase' (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 18.30.
(sala Victoria) : Idolul fentelor — 
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română* : 
De la lume adunate — 19.
• Teatrul „Ion Vasilestv* î Dulcea 
ipocrizie a bărbatului re»iur — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* (la Tehnlc- 
clUb) : Tigrișorul Petre — 17.
• Circul București : tvusic-hall Ia cir»
— 16; 19,30.
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AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA 

în experiențe, inițiative, măsuri gospodărești

(Urmare din pag. I)
Dînd o înaltă apreciere politicii 

de pace, colaborare și înțelegere in
tre popoare, promovată cu consec
vență de România socialistă, de pre
ședintele țării noastre, participanții 
la ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S. au 
aprobat în unanimitate, ca o nouă 
ți strălucită inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, propu
nerea de a se organiza în țara noas
tră o amplă campanie de mani
festări ale maselor largi populare 
puse în slujba apărării celui mai sa
cru drept al omului — dreptul la 
viață, la existență liberă și demnă, 
la făurirea unui viitor mai bun.

în cadrul ședinței au luat cuvîn- 
tul patriarhul Justin Moisescu, Tu
dor Ionescu, președintele Comitetu
lui national nentru apărarea păcii, 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului. Ion Irimescu, 
președintele Uniunii artiștilor plastici. 
Emil Drăgănescu, președintele Consi
liului Național pentru Educație Fizică 
si Sport, ministrul turismului si spor
tului, Tamara Dobrin, președinte

Cu privire la ședința Consiliului militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în perioada 27—30 octombrie 1981, 

In Republica Populară Ungară a avut 
loc ședmța o-dînară a Consiliului mi
litar al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La lucrările Consiliului militar, 
care s-au desfășurat sub președinția 
comandantului-șef al Forțelor Arma
te Unite, mareșal al Uniunii Sovie
tice, V. G. Kulikov, au participat 
membrii Consiliului militar și dele
gațiile conduse de aceștia din — Ar
mata populară bulgară. Armata popu
lară cehoslovacă. Armata populară

Cu prilslul celei de-a 64 aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ADUNARE
La întreprinderea ..Tricodava” din 

București a avut. loc. vineri după 
amiază, o adunare festivă consacrată 
celei de-a 64-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni ai muncii.

Au fost de fată membri al Amba
sadei U.R.S.S. la București.

în cuvintul lor. Viorica Ignat, se
cretara comitetului de partid al în
treprinderii „Tricodava”, si V.P. Ku
lakov, consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, au scos in 
evidentă importanta si semnificația

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu ocazia celei de-a 64-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. V. I. Drozdenko, 
a organizat, vineri la amiază, o con- 
ferintă de presă.

Au participat reprezentant! ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai zia
relor centrale. Agenției române de 
presă ..Agerpres” și Radioteleviziunil. 
precum si corespondenți ai presei 
străine acreditați in tara noastră.

Ambasadorul sovietic a relevat, in 
expunerea sa, însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
organizată si condusă de Partidul Co
munist, în frunte cu V. I. Lenin, 
eveniment de importantă istorică în 
evoluția societății omenești. Vorbito
rul a înfățișat pe larg realizările ob
ținute de oamenii muncii sovietici, 
sub conducerea P.C.U.S., "pe calea ri
dicării la cote tot mai înalte a po
tențialului economic al tării, dezvol
tării in ritm susținut a industriei si 
agriculturii. înfloririi stiintei. artei si 
culturii, creșterii continue a nivelu
lui de trai material si spiritual al 
maselor de oameni ai muncii. A fost 
evidențiată activitatea desfășurată de 
popoarele Uniunii Sovietice nentru 
traducerea în viată a importantelor 
hotărîri ale celui de-al XXVI-Iea 
Congres al P.C.U.S. si a obiectivelor 
celui de-al 11-lea cincinal. în conți-

• SPORT a SPORT • SPORT > SPORT

Ieri, la Narbonne

Rugbiștii români au făcut un ultim antrenament 
înaintea partidei cu echipa Franței

Echipa reprezentativă de rugbi a 
României se află de joi seara in 
Franța, la Narbonne, unde miine 
după-amiază va susține o partidă de 
maximă importanță cu reprezenta
tiva Franței, partida de debut în noua 
ediție a competiției continentale or
ganizate de F.I.R.A. Interesul gazde
lor, ca, dealtfel, și al tuturor celor 
ce îndrăgesc sportul cu balonul oval 
din țara noastră este deosebit, me
ciul constituind pentru echipa ciști- 
gătoare o bună opțiune la cucerirea 
trofeului competiției, trofeu care anul

FOTBAL : Partidele etapei a Xll-a
Campionatul diviziei A lă fotbal 

continuă astăzi cu etapa a Xll-a, 
care se va desfășura după următorul 
program : Dinamo — S.C. Bacău 
(stadion „Dinamo”); Progresul Vul
can — Politehnica Timișoa-a (stadion 
„Progresul”) ; F.C.M. Brașov — Uni
versitatea Craiova ; Universitatea 
CIuj-Napoca — Steaua ; Corvinul 
Hunedoara — F.C. Chimia ; Jiul —

BASCHET
Vineri după-amiază. în ziua a 

doua a campionatului national mas
culin de baschet. Dinamo București 
a invins cu 87—70 pe C.S.U. Brașov, 

executiv al Consiliului National al 
F.D.U.S., Radu'Beligan, vicepreședin
tele Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale. Pavel 
Bochian, președintele Cultului penti
costal, dr. Marin Voiculescu, pre
ședintele Uniunii societăților de știin
țe medicale, și Mariana Beliș, vi
cepreședinte al Biroului C.C. al
O.D.U.S.

Vorbitorii au arătat că organizațiile 
pe care le reprezintă — sindicatele, 
tineretul, femeile, uniunile coopera
tiste, uniunile profesionale și de crea
ție, cultele, toate organizațiile compo
nente ale F.D.U.S. — răspunzînd cu 
entuziasm și deplină aprobare nobilei 
in’țiative a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — vor desfășura ample ac
țiuni de masă în întreaga tară, prin 
care toți oamenii muncii — fără 
deosebire de naționalitate — își vor 
demonstra voința fermă de a lupta 
împotriva înarmărilor, a pericolelor 
de război, pentru trecerea cit mai ra
pidă la măsuri concrete de de-armafe, 
diminuarea cheltuielilor militare, a 
efectivelor armate, pentru făurirea 
unei lumi fără arme si fără războaie.

în acest cadru, vorbitorii au subli
niat importanta deosebită a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

națională a Republicii Democrate Ger
mane. Armata poloneză. Armata Re
publicii Socialiste România. Armata 
populară ungară. Forțele armate ale • 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste. •

Consiliul militar a analizat proble
me ale activității curente a Forțelor 
Armate Unite și a adoptat recoman
dări corespunzătoare.

Ședința Consiliului militar s-a des
fășurat intr-o atmosferă de prietenie. 
In spiritul unei colaborări strînse și 
înțelegeri reciproce.

FESTIVĂ
marelui eveniment Istoric, realizările 
obținute de popoarele sovietice în 
cele peste șase decenii și au relevat 
tradiționala prietenie, strinsele le
gături de solidaritate si colaborare 
multilaterală dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. A fost subli
niată însemnătatea deosebită a in- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev in extinderea si diversifi
carea pe mai departe a acestor rela
ții, in folosul reciproc, al cauzei păcii 
și socialismului.

(Agerpres)

nuare. vorbitorul a reliefat princi
piile de bază ale politicii externe 
promovate de tara sa. politică înte
meiată pe Programul de pace adop
tat de Congresul al XXVI-lea al
P.C.U.S.

Referindu-se Ia relațiile tradiționa
le de prietenie si colaborare statorni
cite intre popoarele sovietice si po
norul român, intre P.C.U.S. si P.C.R.. 
intre Uniunea Sovietică si Republica 
Socialistă România, vorbitorul a evi
dențiat rolul si însemnătatea intilni- 
rilor si convorbirilor dintre conducă
torii partidelor si statelor noastre 
pentru adincirea si diversificarea 
acestor relații, evocînd în acest sens 
întilnirea dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Leonid Bcejr 
nev. care a avut loc în Crimeea. la 
31 iulie a.c., in cadrul căreia s-a ex
primat hotărirea de a extinde si în 
viitor si a ridica calitatea relațiilor 
reciproce, de a întări prietenia sovie- 
to-română pe baza principiilor egali
tății în drepturi, independentei, res
pectării suveranității naționale si so
lidarității, in conformitate cu aspira
țiile țărilor si popoarelor noastre, cu 
cauza socialismului si păcii în lume.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar sovietic dedicat 
celui de-al XXVI-lea Congres al 
P.C.U.S.

(Agerpres)

trecut a revenit, după cum se știe, 
rugblșttlor români.

în cursul dimineții de ieri, trico
lorii noștri au făcut un antrenament 
de acomodare pe stadionul din Nar
bonne. Au participat toți cei 21 com
ponent! ai lotului, in majoritate ju
cători care au evoluat in partidele 
de săptămina trecută, la Constanța 
și București, cu binecunoscutii „AU 
Blacks”.

O știre de ultimă oră : arbitrul 
partidei va fi englezul J. Trig.

Sportul studențesc ; F.C. Olt — F.C. 
Argeș ; F.C. Constanța — A.S.A. ; 
C.S. Tîrgoviște — U.T.A.

Toate meciurile vor începe Ia ora 15.
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate partidele etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, in cadrul 
emisiunii „Fotbal minut cu minut”, 
cu începere de la ora 14,45.

iar Steaua a întrecut cu 132—46 pe 
Carpati București. Meciurile au avut 
loc in sala Floreasca.

(Agerpres) 

de a întări relațiile dintre organiza
țiile și organismele din țara noastră, 
componente ale F.D.U.S. și organiza
țiile similare de pe continentul euro
pean și din întreaga lume, pentru 
unirea eforturilor maselor populare de 
pretutindeni în măreața luptă de 
apărare a păcii. Prin acțiuni ale or
ganizațiilor componente ale F.D.U.S. 
se vor face larg cunoscute politica 
constructivă de pace și colaborare a 
României socialiste, propunerile și 
inițiativele statului nostru, ale pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. voința nezdruncinată a po
porului nostru de prietenie, colaborare 
și înțelegere cu toate popoarele 
lumii.

în unanimitate, participanții au ho- 
tărît să adreseze un Apel către toate 
organizațiile componente ale F.D.U.S.. 
către toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, către întregul 
nostru popor, și. totodată, tuturor or
ganizațiilor democratice din Europa. 
America și din alte zone ale lumii de 
a acționa împreună, acum, pînă nu 
este prea tîrziu, pentru a salva civi
lizația, viata generațiilor viitoare, 
pentru garantarea dezvoltării libere 
și independente a fiecărei națiuni.

Cronica zilei
La sediul Centrului Demografic 

O.N.U. — România (CEDOR) a 
avut loc, vineri la amiază, festivita
tea deschiderii celui de-al VII-lea 
curs academic, postuniversitar, cu 
tema ..Populația și dezvoltarea so- 
cial-economică“, destinat cadrelor 
din țările in curs de dezvoltare, in
clusiv din România.

în alocuțiunile rostite cu prilejul 
inaugurării cursului, Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, președintele 
Consiliului de Administrație al 
CEDOR, membru al Biroului Exe
cutiv al Comisiei Naționale de De
mografie, Raymond Rabenold, re
prezentantul rezident al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
în România, și Marcel Y. Fabri. di
rectorul CEDOR, au evidențiat ro
lul important pe care îl are Centrul 
Demografic O.N.U. — România din 
București în acțiunea de sprijinire a 
tarilor în curs de dezvoltare pentru 
formarea de cadre in acest impor
tant domeniu de activitate, precum 
și pe linia acordării de asistentă 
tehnică la realizarea unor proiecte de 
planificare si dezvoltare regională. 
A fost subliniată, de asemenea, con
tribuția importantă pe care o are 
România în buna desfășurare a acti
vității centrului de la București.

La festivitate au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Comisiei Naționale de Demo
grafie. numeroși specialiști români si 
străini.

Au participat Abdel Salam Dajani. 
directorul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite la 
București, Audun Of.lord, directorul 
Centrului european al UNESCO pen
tru învătămîntul superior de la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice, 
alți membri ai corpului diplomatic 
acreditat! la București.

★
La Ambasada Reoublicii Demo

crate Germane la București a avut 
loc, vineri, festivitatea inminării 
Diplomei și insignei de membru din 
străinătate al Academiei de științe 
a R.D.G. academicianului Cnstofor 
Simionescu. vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste România.

Au participat acad. Gheorghe 
Mihoc. președintele Academiei Re
publicii Socialiste România. Mihail 
Florescu. ministru secretar de stat * 
la Consiliul Național pentru Ștlmță 
și Tehnologie, academicieni, alți oa
meni de știință. Au luat, de aseme
nea, parte dr. Siegfried Bock, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
acad. Helmut Klein, rectorul Uni
versității ..Humboldt” din Berlin, 
membru al Academiei de stiinte și 
al Academiei de științe pedagogice 
ale R.D.G.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Republicii Algeriene 
Democratice si Populare — a 27-a 
aniversare a revoluției algeriene — 
vineri după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. în 
cadrul căreia ziaristul Petru Petra a 
înfățișat aspecte ale preocupărilor si 
realizărilor poporului algerian pe ca
lea dezvoltării economice si sociale 
independente.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. si Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură si 
artă, un numeros public.

★
Vineri a avut loc la Alba Iulla. sub 

egida Consiliului National al Socie
tății de Cruce Roșie, o consfătuire 
pentru schimb de experiență cu acti
vul voluntar al acestei organizații din 
orașe și întreprinderi industriale pri
vind perfectionarea formelor si me
todelor activității de propagandă si 
educație sanitară desfășurată de co- 
mjtetele și comisiile de Cruce Roșie, 
împreună cu unitățile sanitare, cu 
ceilalți factori educaționali locali.

Lucrările consfătuirii au evidențiat 
o gamă largă de forme și mijloace ale 
muncii cultural-educative, de masă 
și noi modalități și posibilități, incă 
nevalorificate, pe linia intensificării 
muncii educativ-sanitare in scopul 
respectării normelor igienico-sanitare. 
al profilaxiei îmbolnăvirilor si al în
sușirii de către fiecare cetățean a 
noțiunilor de acordare a primului 
ajutor.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 no

iembrie. în țară : Vreme în general în
chisă. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de burniță și ploaie, mai frec
vente în jumătatea de nord a țării. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, pre- 
zentînd intensificări locale în Mol
dova și zona de munte. oredomi- 
nînd din vest și nord-vest. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, iar cele maxime între 8 și 18 
grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului. Dimineața și seara, ceață 
locală. în București : Vreme în general 
închisă. Vor cădea precipitații slabe.

începem însemnările despre munca 
politico-educativă desfășurată în sa
tele județului Brașov în aceste zile, 
cu citeva cifre care s-au rostit la 
două dintre adunările cetățenești care 
au avut loc aici recent. Locuitorii co
munei Ungra s-au angajat să livreze 
la fondul de stat, din gospodăriile 
proprii, pînă la sfirșitul anului, peste 
500 000 litri lapte de vacă. 410 hl 
lapte de oaie, 50 bovine adulte, 250 
capete tineret taurin, 110 porcine, 
5 000 kg miere și alte produse. Tot 
pînă atunci, din gospodăriile popu
lației din Bran vor fi livrate la fon
dul de stat 560 capete tineret taurin, 
160 bovine adulte. 1 650 ovine, 60 por
cine, 6 000 hl lapte, peste 14 tone 
lină, 6 tone carne de pasăre, 130 000 
ouă și 150 tone fructe.

Privind angajamentele asumate de 
obștea acestor sate brașovene, ca de
altfel de localitățile rurale din în
treaga tară, apare limpede că ele 
sînt rezultatul unei temeinice reana- 
lizări a posibilităților existente. în 
fiecare localitate, de creștere a pro
ducțiilor agricole. Analiză care do
vedește ce larg și favorabil ecou au 
avut în conștiințe recentele decrete 
ale Consiliului de Stat și măsurile 
stabilite la ultima ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ce impuls au dat aceste mă
suri întăririi spiritului gospodăresc, 
căutărilor și preocupărilor menite să 
facă din fiecare locuitor al satului un 
lucrător angajat cu toate forțele sale 
în bătălia pentru producții tot mai bo
gate.

Amintind aceste adunări am nu
mit de fapt prima și cea mai im
portantă dintre formele muncii po
litico-educative utilizate acum pen
tru conștientizarea tuturor celor ce 
trăiesc la sate asupra necesității spo
ririi substanțiale a producțiilor agri
cole. prin înlăturarea oricăror feno
mene de risipă, prin executarea tutu
ror lucrărilor agricole la înalti pa
rametri calitativi și la timpul optim, 
prin punerea în valoare a fiecărei 
palme de pămînt.

La Comitetul județean Brasov al 
P.C.R. aflăm că s-a elaborat 
pentru aceste adunări cetățenești o 
tematică orientativă menită să faci
liteze înțelegerea deplină a semni
ficațiilor recentelor decrete ale Con

Știți, povestește Va- 
sile Vlădilă, primarul 
orașului Năvodari, toa
tă țara și aproape toa
tă lumea de pe glob 
știe acum de Mamaia, 
dar despre satul Ma
maia din apropiere, 
așezare străveche, de 
la care vine și numele 
de legendă al stațiu
nii, aproape . că ui
taseră pină și foștii 
săi locuitori care au 
luat drumul orașului, 
schimbind meseri le 
tradiționale de agri
cultori sau pescari cu 
acelea de muncitori,țn 
industrie, de construe- 
tori sau marinari. Ră
măsese satul ca o 
gură știrbă, cu clădiri 
cariate și locuri vira
ne, pină mai anii tre- 
cuti, cind, în ajutorul 
datoriei pe care o au 
consiliile populare, con

form legii fondului 
funciar, de a folosi 
fiecare palmă de pă
mînt, au venit nume
roși locuitori ai orașu
lui, care au înaintat ce
reri să li se repartize
ze cite o m că supra
față in intravilan, pe 
care s-o cultive în 
timpul liber cu legu
me. Printre aceștia, 
oameni de toate profe
siile : muncitori de la 
Combinatul chimic 
Năvodari, de la Com
binatul petrochimic 
Midia, ingineri, me
dici, arhitecți, zia
riști din orhșul Con
stanța, iar cerer le au 
fost atit de multe in
cit unora a trebuit si 
le dăm un răspuns ne
gativ. Printre acestea, 
și cea a unui student 
de la Institutul de 
invățămint superior,

In brutăria comunei Pietrari, județul 
Vîlcea

Foto : S. Cristian

Pregătiri pentru iarnă 
în unitățile •

de alimentație publică 
din Bacău

Pînă la această dată. în cămările 
alimentației publice din municipiul 
Bacău au fO3t depozitate pentru 
iarnă circa 300 tone conserve de le
gume. precum și însemnate canti
tăți de cartofi, rădăcinoase. fasole, 
pastă de tomate, murături etc. Can
titățile înmagazinate pînă acum în
trec cu circa 10 la sută pe cele din 
anul trecut. O mare parte din aceste 
provizii provin din gospodăriile 
anexă. Lor li se adaugă proviziile 
provenite din magaziile celor 10 la
boratoare de cofetărie și patiserie și 
din depozitele frigorifice.

O atenție deosebită este acordată 
autoaprovizionării cantinelor-restau- 
rant de pe lingă unitățile economi
ce. La cantinele-reistaurant de la 
întreprinderea de mașini-unelte. 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce, întreprinderea de postav „Prole
tarul” au fost depozitate pentru iarnă 
peste 100 tone conserve de legume, 
provenite din gospodăriile-anexă pro
prii. Fiecare din aceste unități 
dispune, la ora actuală, de cîte 150— 
200 porci și un mare număr de pă
sări.

Existența gospodăriilor-anexă a 
creat pos;bilitatea diversificării me
niurilor. în ultimele săptămîni în 
unitățile de alimentație publică din 
Bacău au fost realizate circa 50 de 
noi sortimente de preparate culi
nare pe bază de legume, zarzava
turi. peste, ouă si carne. (Gh. Baltă). 

siliului de Stat. Sînt explicate aici 
rațiunile care au stat la temelia a- 
doptării lor, spiritul de echitate care 
le străbate, rolul lor de stimulente 
ale creșterii producțiilor agricole, ale 
sporirii răspunderii locuitorilor sate
lor pentru buna aprovizionare cu 
produse vegetale și animale. Și, tot
odată, se subliniază necesitatea de a 
se continua si ridica pe un plan su
perior tradițiile unor localități bra
șovene în domeniul cultivării car-

Pe agrnida muncii politico-educative 
- problemele la zi ale satului

• Calculele economice - punctul de plecare al unor dez
bateri rodnice ® In ob’ectiv — revigorarea unor tradiționale 
ocupații sătești ® O fermă opinie cetățenească împotriva 

mentalității de risipitor

tofilor, creșterii animalelor, pomlcul- 
turii și apiculturii etc.

Au fost elaborate expuneri care 
sînt menite să lămurească politica e- 
conomică a partidului nostru, să ex
plice inrîurirea conjuncturii econo
mice internaționale asupra dezvol
tării noastre, să argumenteze că nu
mai printr-o muncă superior organi
zată. printr-un înalt spirit gospodă
resc se vor putea îndeplini progra
mele de creștere economică, de ri
dicare a bunăstării generale.

Sînt in curs de realizare, de aseme
nea. foi volante destinate locuitorilor 
din orașele agroindustriale si, res
pectiv. din comunele din zona coone- 
rativizată. din satele de munte. Potri
vit specificului fiecărei categorii de 
oameni cărora li se adresează, aceste 
foi iși propun să popularizeze expe
riențe valoroase în creșterea produc
ției vegetale si animale, să n-ezinte 
— prin calcule economice sugestive — 
cîștigurile realizate de gospodăriile 
populației prin livrarea unor im-

Cunoaștefi saful-grădină Mamaia?
Mircea Văru. Credeți 
că s-a resemnat ? A 
cotrobăit singur toate 
văgăunile satului și 
s-a reintors cu soluția: 
lingă o lizieră de plopi 
de la șosea se află o 
rigă, care adăpostea 
ruinele unor cazemate 
de beton din timpul 
războiului. Acela era 
terenul pe care-l ce
rea. Firește că i s-a 
aprobat cu toate că, 
personal, aveam des
tule îndoieli atit asu
pra seriozității opțiunii 
tînărului, cit mai ales 
in privința posibilității 
de a cultiva legupte 
intr-un asemenea loc. 
De atunci, ori de cite 
ori treceam prin satul 
Mamaia, după-amiaza 
sau în zilele de sărbă
toare, îl întîlneaw pe 
Mircea Văru. cu vii
toarea lui soție, cu co

CERCETĂTORII ȘTIINȚIFICI SUSȚIN.

,,Plinea poate fi mai bună, cu condiția 
ca rezultatele cercetării să fie 

mai rapid aplicate in producție!"
Piini gustoase, o gamă largă de 

alte produse de panificație calitativ 
superioare, care să-și mențină cit 
mai mult prospețimea ; in gramaje 
care să asigure o alimentație rațio
nală. științific fundamentată si tot
odată să frineze risipa de prețioa
se cereale. Paste făinoase cit mai 
variate, cu ridicată valoare nutriti
vă care să satisfacă exigentele con
sumatorilor...

Cum e tratată de către cercetarea 
de profil această cerință de diver
sificare si soorire a calității produ
selor de panificație, subliniată de re
centul decret "privind asigurarea a- 
provizionării în bune condiții a 
populației cu piine, făină si mălai, 
cit si de recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv ? Ce întreprin
de deci cercetarea pentru imbună- 
tătirea calitativă a materiilor prime 
utilizate ? Ce tehnologii noi de pre
lucrare superioară a acestora pune 
la dispoziția industriei 7

Oricit de simplă ar părea fabri
carea nrea obișnuitelor pîini de toa
te zilele, în condițiile nivelului ri
dicat de mecanizare a proceselor teh
nologice din industria morăritului și 
panificației, progresele oe calea di
versificării si ameliorării calitative 
a produselor din grîne sînt de ne- 
concenut fără aportul cercetării de 
profil. Precizări în acest sens ne 
furnizează dr. ing. Lidia Motoc, alti 
cercetători ce-si desfășoară activita
tea în laboratorul de tehnologia și 
biochimia produselor de morărit si 
panificație din cadrul Institutului de 
chimie alimentară. Ne rețin atenția 
în primul rînd cinci metode noi. îm
bunătățite. elaborate de cercetători 
pentru determinarea mai precisă a 
calității făinii, pe baza cărora reco
mandă măsuri de prelucrare supe
rioară a acestei materii prime. De 
asemenea, pentru obținerea unei 
făini de bună calitate din grîu a- 
fectat de condițiile climatice nefavo
rabile sau prin neresoectarea nor
melor agrotehnicii moderne s-a pus 
la punct un eficient procedeu de tra
tare a grăunțelor înainte de măci
nare. Iar pentru a determina cali
tatea propriu-zisă a nîinii, elastici
tatea miezului, s-a construit, prin 
autodotare. un aparat de concepție 
proprie. Cit privește tehnologiile noi 
de prelucrare a materiilor prime din 
panificație, amintim procedeul si in- 
sta'atia snecia’ă de frămîntare inten
sivă a aluatului pentru unele pro
duse de franzelărie.

Rezultatele experimentărilor de la 
întreprinderea de panificație „Pra- 
hova“-Ploiestl sînt cît se poate de 
grăitoare : reducerea ciclului de fa
bricație cu trei ore. creșterea volu
mului franzelelor cu 25 la sută etc. 

portante cantități de produse la fon
dul de stat.

...Sîntem la punctul de documen
tare politico-ideologică din comuna 
Cristian. Seturi de planșe și grafice 
înfățișează. în graiul sugestiv al ci
frelor. preocupări prioritare ale oa
menilor satului. Reținem numele unor 
lucrători din ferma zootehnică, pre
cum Elena Pistea, Ioan Girbacea, A- 
lexandru Bangălă, Ioan Frunteș, Ni
colae Coțovan, care au obținut ve

nituri anuale în bani intre 55 000 și 
70 000 lei. Tovarășii loan Drăgușelea, 
secretar adjunct al comitetului co
munal de partid, și Nicolae Berbecea, 
secretar al biroului organizației de 
bază de la ferma zootehnică a coo
perativei agricole de producție, ne 
informează că aceste calcule econo
mice reprezintă punctul de plecare și 
argumente principale ale dezbaterilor 
ce se organizează aici privind rela
ția strinsă dintre calitatea muncii și 
bunăstare, necesitatea si posibilitatea 
obținerii unor substanțiale sporuri de 
producție de către fiecare gospodar.

Sosim la Prejmer. în fața unei vi
trine un grup de săteni. Aflăm că 
tocmai se afisase o ediție proaspătă a 
gazetei de st-adă. ca-e supunea a- 
țepției obștii satului faptele unor ce
tățeni ce sustrăseseră, la recoltat, 
cantităti de cartofi de pe cîmn ; este 
una din formele prin care acționează 
aici munca politică pentru crea-ea 
unei ferme opinii a satului împotriva 
celor ce risipesc sau atentează la 

legi de la institut sau 
cu rude, căznindu-se 
să-și amenajeze' grădi
na. A astupat rîpa, a 
îngropat cazematele in 
pămînt și și-a amena
jat adevărate terase, pe 
care le-a fertil zat și 
le-a plantat incă din 
mustul zăpezii cu sala
tă și ceapă, după care 
a pus roșii, felină și 
alte culturi succesive, 
din care obține, de doi 
ani încoace, cite 1 500— 
2 000 kg legume.

El este unul dintre 
autorii celor aproape 
500. tone legume și zar
zavaturi pe care orașul 
Năvodari n-a mai tre
buit să le aducă din 
altă parte sau de la 
fondul de stat, pentru 
consumul locuitorilor, 
pentru că au fost pro
duse pe plan local.

Pentru anul viitor însă, 
avem șt experiență, și 
posibilități, și oameni 
de nădejde pentru a 
dubla și chiar a tripla 
realizările de pină a- 
cum, pentru a trans
forma pe deplin tn 
fapte prevederile re
centului decret privind 
autoaprovizionarea lo
calităților.

In după-amiaza ace
leiași zile de toamnă 
am vizitat satul Ma
maia. Pe ulițe, zeci de 
autoturisme parcate, ca 
in zilele de vară îi 
stațiunea Mamaia. Dfri 
ele insă eoporâu .o/ț- ', 
meni cu "sapele tă 
mină pentru a pregăti 
recolta anului viitor 
sau care iși așezau in 
portbagaje lăzile încăr
cate cu ultimele legu
me recoltate in acest

Efecte asemănătoare a dat si pro
cedeul de fabricare a piinii pe 
baza maielelor fluide (din drojdii li
chide. cu bacterii acido-lactice), nen
tru care a fost realizat proiectul de 
execuție al unei instalații cu capa
citatea de 20 de tone de piine în 24 
de ore.

De un mare interes se dovedesc 
a fi si soluțiile inedite propuse de 
cercetare pentru valorificarea superi
oară' a materiilor prime si diversi
ficarea sortimentală a produselor de
rivate din cereale. De Pildă, o teh
nologie pentru realizarea a trei sor
timente de piine cu durata de Păs
trare a însușirilor de prospețime 
de cel puțin 72 de ore. O altă 
tehnologie de obținere, prin tratare 
hidrotermică. a unui „mălai instant”, 
deci cu durată record de preparare. 
La fel si cea de obținere a fulgilor 
de orez si de grîu. tot „instant”, pro
duse cu însușiri nutritive si diete
tice superioare.

Pentru ameliorarea calitativă a 
pastelor făinoase din grîu comun — 
cu cea mai mare pondere în agri
cultura noastră — cercetătorii au a- 
dus perfecționări tehnologiilor de ob
ținere a făinii, cît si a pastelor pro- 
oriu-zise. Cu toate acestea, calitatea 
lor mai lasă de dorit. în schimb, cu. 
mari perspective de viitor, conside
ră specialiștii, sînt soluțiile privind 
elaborarea de paste făinoase calitativ 
superioare din grîu tare (Durum), cel 
mai indicat pentru acest tio de pro
duse. Este suficient, intr-adevăr, să 
examinezi doar două pungi cu mos
tre de naște din grîu comun pen
tru panificație si' din grîu tare pen
tru a sesiza deîndată calitățile net 
superioare ale noului tio : aspect ne
ted translucid ; culoare gălbuie pro
nunțată ; rezistentă sporită la ru
pere. Iar după fierbere : suprafață 
nelioicioasă, elasticitate sporită, gust 
plăcut, nefăinos. De menționat și va
loarea nutritivă superioară — prin
tr-un conținut de proteină Dină la 
22 la sută, utilizînd în acest scop 
proteine de origine vegetală si ani
mală. echilibrate din punct de ve
dere al conținutului de aminoaclzi. 
Ca să nu mal vorbim de faptul că 
prin noua tehnologie, simplificată, de 
măcinare a griului tare, pusă la punct 
de cercetare, creste randamentul în 
făină grisată. de Ia 15—20 la sută 
actualmente pînă la 60 la sută (ceea 
ce ar reduce considerabil cantitatea 
de grîu necesară pentru fabricarea 
pastelor).

De ce nu se găsesc in comerț ?
Cum se știe. Institutul de cer

cetări pentru cereale si plante teh
nice Fundulea a omologat In ulti
mii ani mai multe asemenea soiuri 
cu comportare foarte bună în fabri

avuția obștească. Aceluiași scop îi 
slujesc emisiunile statiei de radioam
plificare intitulate „Legile tării — 
legile noastre”, „Agenda campaniei 
agricole", interviurile cu cadre de 
conducere ale comunei și ale unită
ților agricole. Cu puțin timp înainte 
s-a desfășurat aici un proces public 
determinat de comiterea unei negli
jențe în serviciu la I.A.S. Prejmer, 
în urma căreia a fost compromisă o 
importantă cantitate de recoltă. Con
cluziile procesului sînt expuse și 
la statia de radioficare.

Alături de asemenea obiective. le
gate nemijlocit de campania agri
colă a acestei toamne, munca politi- 
io-educativă popularizează sistematic 
experiența valoroasă în asigurarea 
autoaprovizionării arin valorificarea 
tuturor posibilităților de sporire a 
producției agricole. Tocmai in vede
rea cunoașterii acestei experiențe 
s-au deplasat cadrele de conducere 
din comună. începînd cu primarul, 
la gospodari fruntași. Astfel, in dis
cuția purtată Ia familia Bălășcuță 
s-a evidențiat priceperea acestuia de 
a-si asigura furaje pentru creșterea 
animalelor. La familia Plontsch 
— modul în care aceasta si-a asigu
rat întreg necesarul de legume din 
grădina proprie. Toate aceste reali
zări servesc ca argumente în dezba
terile care au loc în adunările pe 
circumscripții electorale, în cadrul e- 
misiunilor statiei de radioficare. în 
munca agitatorilor.

Consemnînd aceste preocupări la 
zi ale muncii politico-educative Ia 
sate, subliniem, deopotrivă, cerința 
ca în continuare toate mijloacele 
muncii de propagandă, lnvățămîntul 
de partid și de masă de la sate (după 
deschiderea sa) să aibă în centrul a- 
tenției lor problemele realizării au- 
toconducerii și autoaprovizionării te
ritoriale. să stimuleze preocupările 
pentru mărirea producțiilor agricole, 
pentru ca fiecare localitate să iși sa
tisfacă într-o proporție cit mai mare 
nevoile sale de consum alimentar, 
contribuind în același timp Ia asigu
rarea fondului de stat, la buna apro
vizionare a piețelor din orașe.

Silviu ACHIM

an : roșii, ardei, gogo
nele, vțnete, salată și 
ceapă verde.

L-am întilnit acolo, 
pe terasele grădinii 
sale, și pe fostul stu
dent Mircea Văru. E 
absolvent al facultății 
și, din acest an, subin- 
giner. S-a prezentat la 
post, dar timpul liber 
și-l petrece tot aici, 
împreună cu soția, Ro- 
dica Văru, și ea subin- 
gineră pe șantierul de 
la Straja al Canalului 
Dunăre-Marea Nea
gră, și cu feciorul lor 
Coșrtinf.care. deși n-a 
-.împlinit încă doi ani, 
se simte mai bine aici 
printre miresmele pă- 
mintului reavăn Și a- 
romele vegetale ale 
culturilor de legume.
George M1HAESCU

carea pastelor făinoase, iar Institu
tul de chimie alimentară a dus la 
punct, așa cum s-a arătat, tehnolo
giile de prelucrare a acestui tip de 
grîu. Răspunsul este simplu : mai 
rămine ca griul cu bobul tare să fie 
extins in marea cultură. Totul este 
ca dezideratul să nu facă un stagiu 
prelungit pînă la împlinirea practică.

în ce privește soluțiile elaborate 
de cercetarea din domeniul morări
tului si panificației, există, din pă
cate, o serie de tehnologii si meto
de ce nu sînt aplicate — sau numai 
partial — în industrie. în această 
categorie figurează multe din cele 
menționate în articolul de fată. Cine 
poartă răspunderea pentru această 
prezentă destul de slabă a rezulta
telor cercetării științifice în indus
trie ? Uneori chiar lipsa de recep
tivitate la nou a specialiștilor din 
producție. în alte cazuri, de vină este 
tărăgănarea formalităților de omolo
gare a noilor produse sau intîrzie- 
rea intrării în folosință a unor noi 
instalații.

— în ce ne Privește, tine să sub
linieze dr. ing. Ovidiu Popescu, di
rectorul Institutului de chimie ali
mentară. sîntem datori să acordăm 
asistentă tehnică mai susținută pen
tru însușirea soluțiilor propuse, să 
organizăm mai frecvent consfătuiri 
cu specialiștii din industrie, să gă
sim cît mai multe modalități de di
fuzare a rezultatelor cercetării către 
toate unitățile de producție. în prin
cipal. prin.tr-o contribuție mai acti
vă la implementarea rapidă în pro
ducție a rezultatelor cercetării înțe
legem noi să aplicăm cu consecven
tă prețioasele indicații formulate re
cent de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind valoarea nutritivă a produ
selor din cereale, gospodărirea chib
zuită a acestor materii prime.

într-adevăr, pentru asigurarea u- 
nor schimbări calitative în consumul 
alimentar al populației de derivate 
din cereale, indispensabile organis
mului, cercetarea științifică din mo
rărit si panificație mai are multe de 
făcut.

Pentru combaterea risipei, pentru 
asigurarea de sortimente cît mai va
riate. calitativ superioare, din cerea
le — Diinea, toate produsele din gri- 
ne trebuie să devină obiectul unei 
mai susținute si inventive cercetări 
științifice. Iar rezultatele ei să se re
găsească fără întîrziere în toată gama 
de derivate din cereale care, potri
vit nutriționiștilor de pretutindeni, 
trebuie să furnizeze cea mal mare 
oarte din rația glucidică zilnică a 
oricărui om sănătos, adept al unei 
alimentații științific fundamentate.

Ioana DABU



Sint necesare eforturi susținute 
pentru asigurarea succesului reuniunii 

de la Madrid
Intervenția șefului delegației române

MADRID 30. — Trimisul Agerpres. C. Țintea, transmite : In ședința 
plenară de vineri a reuniunii general-europene a luat cuvintul șeful de
legației române, ambasadorul Ion Datcu, care a prezentat pe larg punctele 
de vedere ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu stadiul actual al lucrărilor reuniunii de la Madrid, cu obiectivele sale, 
cu importanța care revine încheierii cu succes a acesteia.

Știința - in slujba 
progresului și păcii

Tovarășul Gustav Husak a primit 
pe ambasadorul României

La reluarea lucrărilor reuniunii 
C.S.C.E. — a arătat vorbitorul — 
ceea ce va trebui să călăuzească e- 
forturile tuturor celor 35 de delegații 
este, după opinia tării noastre, spi
ritul de inaltă răspundere fată de in
teresele vitale ale Europei, ca și ale 
tuturor popoarelor lumii. Acum mai 
bine de trei luni, cînd lucrările au 
fost întrerupte in circumstanțele cu
noscute, am sperat că ne vom rein- 
tîlni în condiții mai propice pentru 
a finaliza cit mai curind negocierile 
asupra documentului final. România, 
profund interesată in succesul reu
niunii de li Madrid, in menținerea 
și dezvoltarea procesului C.S.C.E., a 
continuat să acționeze împreună cu 
celelalte state pentru ca reuniunea 
noastră să-și poată relua lucrările 
sub cele mai bune auspicii.

In continuare, ambasadorul român 
a arătat că a ajunge la un acord
— cu eforturi oricit de laborioase din 
partea tuturor celor 35 de state parti
cipante — nu este numai o dorință, 
o opțiune, ci singura alternativă po
sibilă la escaladarea neîncrederii, 
tensiunii și pericolelor de război.

In spiritul Actului final, reuniunea 
de la Madrid reprezintă cadrul mul
tilateral democratic cel mai adecvat 
pentru dezbaterea și negocierea, in 
afara alianțelor și blocurilor milita
re, a problemelor complexe care fră- 
mîntă astăzi țările reprezentate la lu
crări. Ne revine, deci, obligația de a 
folosi din plin posibilitățile pe care 
reuniunea ni le oferă pentru a con
tinua astfel opera începută la Con
ferința de la Helsinki.

România a fost și continuă să fie 
de părere — a evidențiat vorbitorul
— că tocmai în condițiile actuale di
ficile ale vieții internaționale, reu
niunea de la Madrid trebuie să fie 
un for de negocieri autentice, să de
vină o forță motrice menită să fa
ciliteze o mai bună înțelegere între 
toate statele participante, să identi
fice căi și modalități de natură să 
ducă la reducerea încordării, la re
luarea cursului spre destindere intre 
toate statele. Fiind convinși că 
aceasta este singura cale rezonabilă, 
că progresele realizate pînă acum 
trebuie continuate, noi subliniem ne
cesitatea căutării cu persistență de 
soluții la toate problemele aflate 
încă in discuție, oricit de dificile ar 
fi acestea. Una dintre concluziile la 
care au ajuns președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele R.F.G., 
Karl Carstens, în timoul convorbiri
lor de la București din aceste zile, 
a fost, dealtfel, aceea că nu există 
probleme, oricit de complicate.' care 
să nu poată fi soluționate pe calea 
tratativelor purtate in spiritul Înțe
legerilor și respectului reciproc.

Referindu-se la obiectivele care se 
află in fața reuniunii, vorbitorul a

apreciat că întreaga evoluție a lu
crărilor forumului de la Madrid a 
dovedit că aspectele militare ale 
securității reprezintă obiectivul fun
damenta! al negocierilor, aceasta 
fiind o consecință firească a situa
ției din Europa și din întreaga lume, 
a accelerării continue a cursei înar
mărilor și îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, a pericolului pe care il re
prezintă amplasarea și dezvoltarea 
de noi rachete nucleare. Este, de 
aceea, în interesul tuturor țărilor 
europene ca Ia Madrid să se ajungă 
la o înțelegere corespunzătoare in 
privința organizării unei conferințe 
consacrate întăririi încrederii și 
dezarmării in Europa. Delegația ță
rii noastre este de părere că nu exis
tă obstacole insurmontabile in calea 
realizării unui asemenea acord, in
clusiv în ceea ce privește definirea 
zonei de aplicare a măsurilor de 
Încredere.

O altă problemă importantă pe 
care reuniunea este chemată să o 
soluționeze o reprezintă asigurarea 
continuității procesului multilateral 
de edificare a securității și dezvol
tare a cooperării în Europa. Așa 
cum declara, cu cîteva zile in urmă, 
președintele Nicolae Ceaușescu, noi 
dorim să se asigure continuitatea 
procesului multilateral, inceput la 
Conferința de la Helsinki, prin or
ganizarea de noi reuniuni. In această 
privință, România a prezentat pro
punerea ca următoarea reuniune să 
aibă loc la București, fiind convinsă 
că ea va putea asigura toate condi
țiile pentru buna desfășurare a lu
crărilor acesteia. Sintem convinși că 
organizarea viitoarei reuniuni va 
putea să ducă la noi progrese în 
direcția politicii de destindere, de 
pace și independentă națională.

Reuniunea de la Madrid trebuie, 
totodată, să contribuie la realizarea 
unei Europe unite, in care să fie 
asigurată o largă și neîngrădită co
laborare economică, tehnico-științi- 
fică, culturală, pe baza respectării 
orinduirii sociale a fiecărei țări, a 
independenței și suveranității fiecă
rui popor, o Europă în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber, 
la adăpost de orice agresiune sau 
amestec din afară.

România, a spus în încheiere vor- 
bitortil. consideră că in noua fază a 
lucrărilor, toate statele trebuie să-și 
concentreze eforturile pentru ca. 
prin negocieri susținute asupra pro
blemelor încă nerezolvate, să se 
asigure încheierea redactării docu
mentului final al reuniunii pînă la 
sfirșitul acestui an.

In cadrul aceleiași ședințe, au mai 
luat cuvintul reprezentanții Suediei. 
Elveției, Franței, Cehoslovaciei și 
Statelor Unite.

Contribuții românești în cadrul 
dezbaterilor de la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Corespondență de la R. Căplescu : 
In Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale a Națiunilor 
Unite se examinează, în prezent, ra
portul Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, organism constituit, după 
cum se știe, in 1975. în urma unei 
inițiative a României. împreună cu 
alte țări.

In acest an. comitetul și-a concen
trat atenția asupra propunerilor în
dreptate spre întărirea rolului O.N.U. 
în reglementarea pașnică a diferen
delor dintre state și în menținerea pă
cii și securității internaționale. Intre 
propunerile ținînd de domeniul re
glementării diferendelor, comitetul s-a 
ocupat pe larg de inițiativa țării noas
tre privind elaborarea unei declara
ții in această privință. De asemenea, 
in domeniul menținerii păcii si secu- 
ritățif figurează mai multe propuneri 
formulate de România și aflate în 
atenția Comitetului special.

Luind cuvintul pe marginea ra
portului amintit, reprezentantul țării 
noastre, Traian Chebeleu, a eviden
țiat însemnătatea pe care o prezintă 
elaborarea și adoptarea unui Cod uni
versal de conduită menit să statueze 
drepturile și obligațiile fundamentale 
ale statelor, ceea ce ar contribui la 
întărirea legalității internaționale.

Tot in Comitetul pentru probleme 
juridice al Adunării Generale se 
dezbate un punct special, intitulat 
„Drepturile omului și progresul știin
ței și tehnicii".

Luind cuvintul In această problemă, 
reprezentantul român, Ioan Voicu, a 
subliniat că punerea cuceririlor știin
ței și tehnicii în slujba promovării 
și ocrotirii drepturilor omului este 
puternic afectată de faptul că uriașe 
resurse materiale și de creație, un 
imens potențial de cercetare științi
fică sînt absorbite de cursa inarmări-
lor.

Vorbitorul s-a referit la apelul a- 
dresat de Darticipantii la simpozionul 
international „Oamenii de stiintă Și 
pacea", de la București, pentru ca 
stiinta să devină cu adevărat o armă 
a vieții, astfel incit toate popoare
le să-si poată spori contribuția la 
patrimoniul cunoașterii universale, iar 
pacea, securitatea si colaborarea să 
triumfe oe planeta noastră.

Crește numărul șomerilor
BRUXELLES 30 (Agerpres). — Co

misia C.E.E. a dat . publicității la 
Bruxelles raportul său anual cu pri
vire la evoluția situației generale a 
Comunității economice (vest-)euro- 
pene. După citm relevă agenția 
France Presse. documentul rămine 
sceptic asupra șanselor unei relansări 
durabile pe plan econom'c si social a 
„celor zece". Astfel; raportul esti
mează că, in 1982, rata medie de dez-

In țările Pieței comune
voltare nu va depăși doi la sută, iar 
șomajul va continua să se agraveze. 
După cum a subliniat Ivor Richard, 
membru al comisiei, care a prezen
tat raportul, numărul șomerilor va 
spori in următoarele luni de la 9,5 
milioane, in prezent, la 10 mil'oane 
și poate la 13—15 milioane în 1985.

In ce privește rata inflației, ea va 
rămîne superioară cifrei de 10 la 
sută.

PRAGA 30 (Agerpres). — Tovară
șul Gustav Husak. președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, l-a 
primit, la 30 octombrie, oe Cornel 
Pînzaru. care si-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în R.S. Cehoslovacă.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Gustav 
Husak un cald mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului ce
hoslovac prieten, pe calea construc
ției societății socialiste dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Gustav Hu
sak a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un salut

cordial și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de suc
cese tot mai însemnate poporului ro
mân prieten in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

In timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de priete
nie si colaborare dintre România și 
Cehoslovacia, care cunosc o dezvol
tare continuă. în conformitate cu ho- 
tăririle si înțelegerile convenite cu 
prilejul intilniriior la cel mai înalt 
nivel. Totodată, s-a subliniat hotărî- 
rea de a dezvolta si intensifica in 
continuare colaborarea si cooperarea 
bilaterală pe multiple planuri, în in
teresul popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

In vederea dezvoltării relațiilor economice 
româno-finlandeze

Semnarea unui acord de lungâ durată

VIENA

HELSINKI 30 (Agerpres). — La 30 
octombrie a fost semnat la Helsinki 
acordul comercial pe termen lung 
dintre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Fin
landa. ,

Din partea română, acordul a fost 
semnat de tovarășul Corijei Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, iar din 
partea finlandeză de Esko Rekola, 
ministrul comerțului exterior.

în spiritul bunelor relații statorni
cite intre cele două țări, acordul pre
vede desfășurarea schimburilor și 
cooperării economice pe baza clauzei 
națiunii celei mai favorizate, liberali
zarea comerțului reciproc, precum și 
alte facilități menite să asigure ex
tinderea și diversificarea co’aborării 
pe multiple planuri dintre România 
și Finlanda, în folosul celor două po
poare, al cauzei bunei înțelegeri și 
păcii în flume.

La semnare au participat Maria 
Stănescu, ambasadorul României la 
Helsinki, și Olli Bergman, ambasado
rul Finlandei: la București.

★
Cu prilejul vizitei pe care o între

prinde in Finlanda, tovarășul Cornel 
Burtică a avut convorbiri cu Johannes 
Virolainen, președintele parlamentu
lui, Eino Uusitalo. prim-minlstru in 
exercițiu, Paavo Văyrynen, ministrul 
afacerilor externe, Esko Rekola. mi
nistrul comerțului exterior. Pirkko 
Tyolăjărvi, ministrul comerțului și 
industriei, precum și cu președinții 
unor companii industriale si comer
ciale finlandeze.

Au fost discutate domeniile si căile 
de extindere a schimburilor econo
mice, pe o bază echilibrată si de lun
gă durată, dintre cele două țări, pre
cum și unele aspecte actuale ale vie
ții internaționale.

Convorbiri româno — austriece
VIENA 30 (Agerpres). — Cu pri

lejul prezentei sale la Viena. prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, a avut o întrevedere cu 
dr. Hertha Firnberg, ministru pen
tru știință și cercetare din Austria.

în cadrul intîlnirii. ministrul aus
triac a rugat să se transmită to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, un călduros salut din 
partea sa personal și a oamenilor de 
știință austrieci. împreună cu urări 
de noi și remarcabile succese în 
prestigioasa și multilaterala activitate 
pe care o desfășoară.

Mulțumind pentru urările adresate, 
prof. Ion Ursu a rugat să se trans

mită din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu oamenilor de știință aus
trieci urări de noi succese în activi
tatea acestora pe tărîmul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice.

In continuarea întrevederii s-au 
prezentat unele realizări ale științei 
și tehnologiei românești. pre
cum și obiectivele și orientările în 
actualul cincinal și în perspecti
vă. Au fost evocate, de aseme
nea, posibilitățile multiple de dez
voltare si diversificare a colaboră
rii și cooperării tehnico-stiințifice 
dintre cele două țări în domeniile 
chimiei, construcțiilor de mașini, me
talurgiei. energiei și sănătății.

La întrevedere a participat Octa
vian Groza, ambasadorul României 
in Austria.

„NU, RACHETELOR NUCLEARE!"
Crește amploarea acțiunilor de masă împotriva 

cursei înarmărilor, pentru dezarmare

C. C. al P. C.
PRAGA 30 (Agerpres). — La Pra- 

ga a avut loc plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia — relatează agen
ția C.T.K. A fost adoptată o hotărî- 
re in care se subliniază că, in pofi
da rezultatelor obținute, în agricul
tură nu au fost incă folosite toate

“1

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

O DELEGAȚIE DIN SISTEMUL 
CONSILIILOR POPULARE, con
dusă de Ion Gheorghe. vicepre
ședinte al Comitetului pentru pro
blemele consililor populare, a făcut 
o vizită in Mexic la invitația Mi
nisterului Așezămintelor Umane și 
Lucrărilor Publice din această tară.

Cu ocazia intilniriior și contacte
lor avute de cele două părți s-a 
continuat schimbul de experiență 
în domeniul gospodăriei comunale

de-al XXVIII-lea Congres interna
țional de apicultura al Apimondia, 
la care s-au prezentat peste 200 lu
crări. România a prezentat peste 25 
lucrări și un stand- expozițional. Au 
fost clecernate peste 60 medalii și di
plome. dintre care țara noastră a' 
obținut nouă medalii. La ultima 
ședință a congresului a luat parte 
președintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo.

Iși administrației locale de stat, al 
Sistematizării teritoriului și locali
tăților. precum și al proiectării con-

I strucțiilor de locuințe și obiective
lor social-culturale.

CONGRESUL INTERNAȚIONAL 
DE APICULTURA AL APIMON
DIA. In localitatea mexicană Aca
pulco s-au încheiat lucrările celui

„VENUS-13". In Uniunea Sovieti
că a fost lansată, vineri, stația auto
mată interplanetară „Venus-13“ 
destinată continuării cercetării știin
țifice a Planetei Venus. Stația, la 
bordul căreia funcționează aparatu
ră realizată de specialiștii sovietici, 
francezi și austrieci, urmează 
atingă suprafața Planetei Venus 
martie 1982.

să 
in

posibilitățile de creștere a producți
ei și a eficienței. Sporirea consumu
lui de produse alimentare — se spu
ne în document — nu se poate asi
gura pe baza creșterii importului, ci 
numai prin măsuri energice de dez
voltare a producției autohtone. De 
aceea are o importanță hotăritoare 
intensificarea consecventă a produc
ției agricole, folosirea fiecărei palme 
de pămînt, dezvoltarea cît mai rapi
dă a producției vegetale, îndeosebi a 
producției de nutrețuri și, in legătu
ră cu aceasta, intensificarea crește
rii vitelor cornute mari. Este nece
sară gospodărirea economicoasă a 
produselor alimentare in întreprinde
rile de alimentație publică, in rețea
ua alimentară și în gospodăriile per
sonale ale cetățenilor.

Discutînd rezultatele dezvoltării e- 
conomiei naționale a țării în acest 
an, C.C. al P.C. din Cehoslovacia, â 
constatat că s-au obținut unele re
zultate pozitive. Cu toate acestea — 
se spune in hoțărîre — linia strate
gică de creștere a eficienței și de 
îmbunătățire a calității muncii, in
tensificării producției socialo nu s-a 
transpus în viață cu suficientă rapi
ditate. Sînt relevate lipsuri. între 
care punerea cu întîrziere în exploa
tare a unor capacități importante de 
producție, neîndeplinirea planului 
construcțiilor productive și altele.

Documentul subliniază necesitatea 
perfecționării muncii de conducere, 
asigurării dezvoltării proporționale 
a economiei naționale, reducerii in
vestițiilor capitale, obținerii de eco
nomii de combustibili, energie și. 
îndeosebi, de produse petroliere și 
metale.

LISABONA. — Sub lozinca „îm
potriva armelor nucleare în Portu
galia. pentru pace si dezarmare", 
vineri s-a desfășurat la Lisabona 
o acțiune a tineretului portughez 
in cadrul Săptăminii O.N.U. pen
tru dezarmare. Numeroși studenti. 
elevi de liceu, reprezentanți ai u- 
nor organizații de tineret de cele 
mai diferite concepții politice, au 
difuzat materiale despre pericolul 
unui război nuclear in Eurona Si 
au discutat cu populația capitalei 
portugheze despre problemele luptei 
pentru pace si dezarmare.

Tinerii au răspindit foi volante 
in care chemau poporul portughez 
să participe la lupta pentru men
ținerea păcii si împotriva staționă
rii de arme nucleare în Portuga
lia. precum si - împotriva instalării 
de noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune în țări vest-eu- 
ropene.

TOKIO. — „Să fie reduse cheltu
ielile militare, nu cele pentru învă- 
țămint 1“ — este lozinca sub care in 
orașul nipon Osaka a avut loc un 
mare miting, la care au luat parte 
profesori universitari, reprezentanți 
ai sindicatelor și opiniei publice din 
localitate. După miting, participan
ts au demonstrat pe străzile orașu
lui și au înaintat guvernului o pe
tiție de protest — semnată de 
540 000 de persoane — împotriva 
sporirii cheltuielilor militare si pen
tru alocarea unor fonduri mai mari 
pentru cultură și educație.

STOCKHOLM. — O zonă denu- 
clearizată in nordul Europei ar con

stitui o contribuție majoră la con
solidarea in continuare a securității 
și stabilității în nordul continentu
lui — a declarat ministrul suedez 
al afacerilor exțerne, Ola Ullsten, 
răspunzind la o interpelare in parla
ment a președintelui Partidului de 
stingă — comuniștii din Suedia. 
Lars Werner.

Ola Ullsten a subliniat că de o 
deosebită importantă sint actuala 
reuniune de la Madrid, precum și 
reluarea tratativelor S.A.L.T. Gu
vernul suedez — a precizat el — va 
menține în aceste probleme contac
te strînse cu vecinii săi nordici. Tot
odată. a precizat vorbitorul. Suedia 
„va continua să depună eforturi 
pentru realizarea dezarmării in Eu
ropa și pentru controlul înarmări
lor nucleare și al dezarmării".

LISABONA. — Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Francez, 
Georges Marchais. aflat in vizită la 
Lisabona, a subliniat. în cadrul unei 
conferințe de presă, amploarea ac
țiunilor forțelor care se pronunță 
in favoarea păcii, pentru dezarma
re. materializate in „importante 
manifestații care s-au desfășurat în 
ultimele zile in mai multe capitale 
vest-europene" — transmit agenții
le France Presse și I.P.S. Totodată, 
el a relevat semnificațiile participă
rii tineretului in lupta pentru În
făptuirea dezarmării.

Georges Marchais a reafirmat po
ziția partidului său „in favoarea di
zolvării blocurilor milifare si a unei 
negocieri internaționale pentru li
mitarea armelor strategice".

INIȚIATIVE ROMÂNEȘTI LA O.N.U.: Promovarea bunei vecinătăți
- contribuție importantă la menținerea și întărirea păcii

între Inițiativele de o deosebită semnificație politică si actualitate 
prezentate de România socialistă la O.N.U. se inscrie la loc de frunte 
și aceea privind „Dezvoltarea si întărirea relațiilor de bună vecinătate 
între state" — punct distinct pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Expresie a unei orientări constante si a unei 
experiențe pozitive proprii, continuare a unor eforturi stăruitoare de-a 
lupgul mai multor ani pe arena internațională, inclusiv la O.N.U.. această 
inițiativă constituie o puternică si elocventă reflectare a politicii de 
pace. înțelegere și colaborare a tării noaștre. a concepției si activității 
constante a secretarului general al P.C.R.. președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. consacrate așezării raporturilor dintre state 
pe baza principiilor noi. ale dreptului și eticii Internationale. în scopul 
dezvoltării încrederii si prieteniei între națiuni, asigurării păcii si secu
rității internaționale.
„IN PACE UNUL CU ALTUL, 

CA BUNI VECINI"

Fiecare om știe ce mult înseam
nă să fii în relații bune cu vecinul 
de casă, de apartament si ce sursă 
de neplăceri si necazuri sint discor
dia si învrăjbirea între vecini. Sin- 
tetizînd această experiență umană, 
marele poet al antichității Hesiod 
spunea : „Un vecin rău este o mare 
nenorocire ; un vecin bun este o 
adevărată comoară". Acest adevăr 
este validat nu numai în planul re
lațiilor între indivizi, ci si intre Po
poare. Statornicirea intre statele ve
cine a unor relații normale, de prie
tenie. colaborare si întrajutorare la 
nevoie, are o însemnătate deosebită 
pentru existenta si dezvoltarea libe
ră a națiunilor, pentru rezolvarea u- 
nor probleme existente între state
le care coexistă în același spațiu 
geografic, pentru pacea in zona res
pectivă și. implicit, pentru pacea și 
securitatea mondială.

Este știut că o îndelungată con
viețuire oe teritorii învecinate a ge
nerat legături traditionale de prie
tenie si colaborare, multiple afinități 
istorice si culturale, interese comu
ne. de întrajutorare in lupta pentru 
apărarea ființei naționale si a pă- 
mintului patriei. împotriva asuprito
rilor si cotropitorilor.

Este adevărat si faptul că Intre 
state vecine s-au putut ivi si o se
rie de probleme si litigii care, neso- 
lutionate la timp. în spiritul iusti- 
tiei si echității au dus la stări de 
tensiune si conflict. îndeosebi domi
nația colonială, precum si politica 
Imperialistă de forță si dictat. îm
părțirea lumii In sfere de influen
tă. imixtiunile în treburile interne 
ale altor state au constituit si con
stituie factori de inveninare a re
lațiilor dintre state vecine. Asa , se

si explică faptul că multe dintre di
ferendele si conflictele singeroase e- 
xistente în diferite regiuni ale lu
mii se datorează moștenirii din tre
cut a unor stări de animozitate. A- 
semenea stări nu aduc decît cele 
mai grave prejudicii statelor vecine : 
pierderi umane si materiale, frîna- 
rea posibilităților lor de dezvoltare, 
amenințări la adresa independentei 
lor. Dimpotrivă, promovarea fermă a 
unor relații de egalitate si respect 
reciproc si solutionarea în spiritul 
bunei vecinătăți a tuturor probleme
lor care decurg din conviețuirea lor 
constituie calea rațională si eficien
tă de prevenire si stingere, prin 
mijloace politice, pașnice, a conflic
telor. o contribuție de seamă. în 
condițiile actuale la destindere și 
securitatea regională si mondială.

La rațiunile de' ordin politic — 
se poate spune de ordin vital — se 
adaugă si cele de ordin economic. 
Este știut că apropierea geografică 
determină posibilități deosebit de fa
vorabile pentru dezvoltarea schimbu
rilor si a cooperării rodnice între ță
rile vecine.

Bineînțeles că noțiunea de vecină
tate nu poate fi considerată Intr-un 
sens limitat doar la țările care au 
frontieră comună : evoluția umanită
ții. progresele științifice si tehnolo
gice care s-au produs în epoca noas
tră conferă bunei vecinătăți noi di
mensiuni — regionale, continentale 
si. la firma urmei, mondiale. In mod 
corespunzător, cerința statornicirii de 
relații de bună vecinătate dobîndes- 
te un caracter universal. Este si mo
tivul pentru care Carta O.N.U. a în
scris. ca unul din principiile de bază 
ale relațiilor internaționale, necesi
tatea ca popoarele „să trăiască în 
pace unul cu celălalt, in spirit de 
bună vecinătate".

PROMOTOARE A BUNEI VECINĂTĂȚI

Promovarea fermă a unor relații 
de prietenie si colaborare cu 
toate statele vecine constituie o 
caracteristică definitorie a politi
cii RomânieL „Acționăm neabătut 
— subliniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — pentru a întări prie
tenia si colaborarea cu vecinii noștri 
socialiști și nesocialiști, considerind 
că relațiile de bună vecinătate Și 
colaborare constituie o necesitate 
pentru țările noastre ; împreună pu
tem merge mai ferm înainte in so
luționarea problemelor din fiecare 
țară. In realizarea securității europe
ne. în înfăptuirea unor raporturi noi, 
de colaborare, in Balcani". Ca re
zultat ai acestei orientări consecven
te, reafirmate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R.. România întreține 
raporturi de prietenie, bună vecină
tate si colaborare trainică, multila
terală cu toate statele cu care are 
frontieră comună si care sînt toate 
țări socialiste, precum si cu țările 
regiunii balcanice, cu toate țările eu
ropene pe care, intr-un sens mai 
larg, le putem considera ..vecine" 
prin situarea lor pe același conti
nent.

O contribuție de cea mai mare im
portantă la statornicirea si dezvolta
rea acestor relații de bună vecină
tate au adus intilnirile si consultă
rile frecvente dintre' președintele 
României si conducătorii statelor ve
cine. documentele semnate cu ase
menea prilejuri în care 6Înt 
consacrate principiile menite să 
asigure dezvoltarea acestor bune re
lații. Această politică a bunei veci
nătăți si-a găsit o concludentă ma
terializare în dezvoltarea cooperării 
multilaterale a României cu statele 
vecine, in construirea de obiective 
hidroenergetice sau industriale in co
mun. în exploatarea unor resurse na
turale situate în zona de frontieră 
etc., in multiplele legături cultura
le si științifice, toate aceste realizări 
contribuind la dezvoltarea raporturi
lor prietenești. în interesul reciproc, al 
destinderii si păcii. In aceeași sferă 
de preocupări se înscrie activitatea 
constantă a României pentru trans
formarea regiunii balcanice intr-o 
zonă a bunei vecinătăți, fără arme 
nucleare, a păcii si colaborării.

Rezultatele pozitive obținute de 
tara noastră denotă nu numai că este 
oe declin posibilă transpunerea in 
practică a politicii bunei vecinătăți.

dar si că oe această cale se oot evita 
animozitățile, tensiunea, conflictele, 
se Doate asigura o colaborare rodnică 
si promova cauza păcii.

UN CONCEPT CARE TREBUIE 
GENERALIZAT

Desl noțiunile de vecinătate Si 
bună vecinătate sint printre cele 
mai vechi concepte ale relațiilor si 
dreptului internațional: deși ele au 
fost consacrate de Carta O.N.U.. de 
tratate bi si multilaterale, oină in 
prezent nu există un document in
ternational care să definească drep
turile si obligațiile ce decurg din 
buna vecinătate si — ceea ce este 
cel mai important — să asigure a- 
olicarea practică a acestui principiu. 
Pornind de la necesitatea de a se 
cristaliza buna vecinătate ca princi
piu al dreptului international și de 
a se urmări inițierea unui proces de 
codificare a lui. tara noastră a Pre
zentat la O.N.U. propuneri concrete 
în acest sens, care s-au materializat 
in Rezoluția adoptată prin consens de 
Adunarea Generală in anul 1979. A- 
ceastă rezoluție subliniază necesitatea 
dezvoltării si întăririi bunei vecină
tăți intre state, considerind că gene
ralizarea unei lungi practici de bună 
vecinătate si a unor norme ale a- 
cesteia este de natură să ducă ia în
tărirea relațiilor de prietenie si coo
perare intre state- Prin această re
zoluție, statele erau solicitate să co
munice opiniile si sugestiile lor cu 
privite la conținutul noțiunii de bună 
vecinătate, precum si la căile de dez
voltare si consolidare a acestui prin
cipiu. In răspunsul guvernului român 
la această solicitare este oe larg 
prezentată concepția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la buna vecinătate, sint de
finite căile si modalitățile concrete 
de întărire a ei.

Potrivit acestei concepții, temelia 
bunei vecinătăți constă in respectarea 
neabătută a principiilor independen
tei si suveranității naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, nefolosirii forței 
sau amenințării cu forța, integrității 
teritoriale si inviolabilității frontie
relor — adică a acelor principii de 
care depind in mod hotărîtor evi
tarea conflictelor. înțelegerea si co
laborarea Internațională. Tara noas
tră consideră, că. oe lingă promo
varea neabătută a acestor principii 
valabile in ansamblul relațiilor in

terstatale. volumul mare si diversi
tatea raporturilor dintre vecini re
clamă aplicarea unor norme de com
portare specifice bunei vecinătăți. 
Printre acestea, o Importanță deose
bită au. după părerea României, o- 
bllgatia vecinilor de arși reglemen
ta toate problemele raporturilor lor 
exclusiv pe calea consultărilor si ne
gocierilor. După părerea tării noastre, 
o modalitate esențială de consolidare 
a raporturilor de bună vecinătate o 
constituie aplicarea măsurilor de 
sporire a încrederii între state si de 
dezangajare militară, inclusiv crearea 
de zone demilitarizate la frontiere
le dintre state. In acest sens, ar avea 
o importantă deosebită să se ajungă 
la înțelegeri privind renunțarea la o 
serie de acțiuni militare, cum sint 
demonstrațiile de forță, manevrele 
care se desfășoară in apropierea gra
nițelor unor state, cunoscut fiind că 
zăngănitul de arme este de natură 
să ducă nu la încredere, ci la suspi
ciune si chiar Ia conflicte. Or. toate 
măsurile pe care le preconizează tara 
noastră tind să promoveze încrederea 
între state, să exercite o influentă 
pozitivă asupra climatului politic pe 
plan regional si international.

Totodată, se cer consacrate ca nor
me ale bunei vecinătăți obligația 
statelor vecine de a colabora si 
a se lntraiutora pentru desfășu
rarea normală a vieții economice 
și pentru depășirea situațiilor gre
le, ca urmare a calamităților natu
rale : obligația de a evita ca mijloa
cele de informare în masă să fie fo
losite în campanii propagandistice 
împotriva statelor vecine : obligația 
de a nu încuraja sau sprijini cu for
te armate acțiunile diferitelor gru
pări care se ridică împotriva guver
nelor legale ale statelor vecine si. in 
general, obligația de a nu permite 
folosirea propriului teritoriu de o 
manieră care ar putea afecta ve
cinii.

Propunerile prezentate de tara 
noastră constituie, neindoielnic. o 
bună bază centru examinarea pro
blemei bunei vecinătăți, pentru dez
voltarea si aprofundarea conținutu
lui ei. în scopul întăririi eficacității 
acestui principiu, care, definit si co
dificat în mbd corespunzător, apli
cat cu bună credință de toate sta
tele. este menit bă ducă la dezvol
tarea prieteniei dintre vecini, la în
tărirea păcii si securității în lume.

Ion F1NT1NARU

In cadrul săptăminii de acțiune pentru dezarmam, organizată din ini
țiativa O.N.U., la Londra a avut loc zilele trecute cea mai amplă de
monstrație de pace din întreaga istorie a Marii Britanii. Străzile ora
șului au fost străbătute de lungi coloane de demonstranți, numărînd 
circa 200 000 de persoane. Manifestanții purtau pancarte pe care erau 
înscrise lozinci ca „Nu, rachetelor nucleare I", „Cu eforturi unite vom 

înfăptui dezarmarea"

ÎN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

Parlamentul spaniol a autorizat guvernul
să solicite aderarea

MADRID 30 (Agerpres). — După 
trei zile de dezbateri. Congresul De- 
putaților a autorizat guvernul să so
licite aiurarea Spaniei la N.A.T.O. 
— informează agențiile France Pres
se și Reuter. în favoarea acestei de
cizii au fost exprimate 188 de vo
turi, acordate de grupurile parla
mentare ale Uniunii Centrului De
mocratic (partidul de guvernâmint). 
Coaliției Democratice (de dreapta) și 
minorităților regionale (bască și ca
talană). împotriva aderării Spaniei 
la N.A.T.O. s-au pronunțat 146 de 
deputați ai opoziției (socialiști, co
muniști și reprezentanții altor for
mațiuni politice).

Deputății socialiști și comuniști au 
subliniat în cursul dezbaterilor că 
„apartenența la N.A.T.O. va pune 
capăt tradiției de neutralitate a Spa
niei și va afecta echilibrul militar 
intre cele două blocuri". Totodată, 
deputății socialiști au declarat că, în 
cazul în care partidul lor va ciștiga

țării la N.A.T.O.
alegerile generale din 1983. „vor cere 
ieșirea Spaniei din N.A.T.O.. pe baza 
unui referendum național".

în perioada dezbaterilor s-au des
fășurat ample demonstrații de masă 
împotriva proiectatei aderări a Spa
niei la N.A.T.O. : la Madrid, Barce
lona și în alte mari orașe. Pe de 
altă parte, la Madrid a fost dat pu
blicității rezultatul unui sondaj de 
opinie pe această temă, inițiat de 
cotidianul „EI Pals". Potrivit acestui 
sondaj, 52 la sută din persoanele 
chestionate s-au pronunțat împotri
va aderării Spaniei la N.A.T.O. și 
numai 18,1 la sută in favoarea aces
tui proiect, De asemenea, 70 la sută 
dintre cei chestionați s-au pronunțat 
pentru organizarea unui referendum 
național in această chestiune majo
ră pentru viitorul Spaniei.

Potrivit procedurii constituționale, 
asupra problemei aderării Spaniei la 
N.A.T.O. urmează să se pronunțe și 
Senatul, probabil la 16 noiembrie.

Prelungirea stării de asediu în Salvador
SAN SALVADOR 30 (Agerpres). — 

Junta de guvernâmint din Salvador 
a hotărit prelungirea cu incă o lună 
a stării de asediu pe întreg teritoriul 
național — anunță din San Salvador 
agenția E.F.E. Starea de ased.u a fost 
decretată in Salvador la 6 martie 
1980.

Intre timp continuă marea ofensivă 
declanșată de autoritățile guverna
mentale împotriva forțelor Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.), în încercarea

de a lichida focarele de rezistentă 
din țară. O baterie de artilerie dotată 
cu piese de 105 mm a declanșat în ul
timele 24 de ore tiruri asupra zonelor 
situate pe malul drept al riului Lem- 
pa, unde se concentrează o mare par
te din forțele insurgente salvadoriene 
— transmite agenția Prensa Latina. 
Potrivit posturilor de radio centroa- 
mericane. citate de agenția Prensa 
Latina, tirurile de artilerie au pro
vocat moartea a cel puțin 80 de lo
cuitori din regiune, țărani aflatl Ia 
munca cimpului.
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