
DNOUfiSIIMPnRTANTft INITlflTjVA DEPACEflTOVflRAS^
un vibrant îndemn la ample acțiuni de masă, exprimind voința nestrămutată a poporului nostru de a lupta, împreună 
cu celelalte popoare, cu tortele înaintate din întreaga lume, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, al națiunilor - dreptul la viată, la pace, la existentă liberă si demnă
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în spiritul preocupării consecvente de a cunoaște Iu fața locului viața 

și activitatea oamenilor muncii, de a soluționa împreună cu făuritorii bunurilor 
materiale si spirituale problemele construcției socialiste, ieri a început 

VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICDI AE CEAUȘESCU
IN JUDEȚELE BRĂILA Șl CALAȚI

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a început, 
simbâtâ, 31 octombrie, o vizi
tă de lucru in județele Brăila 
și Galați. Conducătorul parti
dului și statului nostru partici
pă, totodată, la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea „Zi
lei recoltei".

Secretarul general al parti
dului este însoțit in această 
vizită de tovarășii llie Verdeț, 
Emil Bobu, Constantin Dăs- 
călescu, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea și Petru 
Enache.

Intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cei ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile brăilene 
și gălățene a constituit un nou 
și semnificativ moment al am
plului dialog purtat de secre
tarul general al partidului cu re
prezentanți , ai organelor locale de 
partid și de stat din diferite județe, 
factori de răspundere din economie, 
specialiști și numeroși oameni ai 
muncii, dialog in cadrul căruia a fost 
examinat, sub toate aspectele, modul 
în care se înfăptuiesc importantele 
obiective stabilite de Congresul ai 
XII-lea al partidului privind dezvol
tarea economico-socială a intregii țări 
și a fiecărui județ in parte în peri
oada actualului cincinal. Și aici, in 
întreprinderile industriale vizitate. în 
centrul dialogului de lucru s-au si
tuat problemele realizării integrale 
și în condiții sporite de eficientă și 
calitate a prevederilor planului pe 
anul in curs. Totodată, pornindu-se 
de la experiența dobîndită de fie
care colectiv în cincinalul trecut și 
de la rezultatele înregistrate in pri
mele 9 luni ale anului 1981. au fost 
stabilite direcțiile de acțiune pentru 
viitor, astfel incit in 1985 valoarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu deosebită căldură de către muncitorii întreprinderii de utilaj greu 
„Progresul"

producției nete industriale a județu
lui Brăila să sporească cu 75 la sută 
față de nivelul atins in 1980, iar pro
ducția agricolă cu 30 la sută.

De asemenea, in unități agricole 
au fost analizate rezultatele, apre
ciate drept bune, ale anului agricol 
1981. care arată că în acest an. 
datorită recoltelor obținute, jude

țul Brăila a furnizat la fondul de 
stat cantități superioare de grîu. orz, 
porumb, floarea-soarelui și alte pro
duse. Producția de legume din 
acest an este cea mai mare din is
toria județului. Au fost evidențiate, 
de asemenea, preocupările actuale 
vizind efectuarea in timpul optim a 
tuturor lucrărilor de care depinde

La întreprinderea de stat-Brăila

viitoarea recoltă, participarea tot 
mai susținută a oamenilor muncii de 
la sate la înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor revoluției agrare si — pe 
această cale — la ridicarea continuă 
a nivelului de trai al întregului nos
tru popor.

Noua vizită de lucru in județul 
Brăila a constituit, ca toate intilniri- 
le anterioare ale secretarului general 
al partidului cu oamenii muncii din 
această parte a tării, nu numai un 
prilej de bilanțuri îmbucurătoare, dar 
și un moment deosebit de important 
pentru stabilirea căilor practice, con
crete care să asigure realizarea în 
cele mai bune condiții a prevederilor 
actualului cincinal. Prin problematica 
dezbătută, prin soluțiile și orientările 
formulate la fata locului, această în- 
tîlnire a pus încă o dată în lumină 
rolul determinant al secretarului ge
neral al partidului în promovarea cU
(Continuare în pag. a Ii-a)

Cu prilejul vizitei 
de lucru în județul 
Brăila a tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președinte
le Republicii Socia
liste România, și al 
„Zilei recoltei", as
tăzi va avea loc în 
municipiul Brăila o 
adunare populară, 
pe care posturile de 
radio și televizi
une o vor transmite 
direct în jurul orei 
10,30.

APELUL
PENTRU DEZARMARE ȘI PACE 

al Frontului Democrației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului 
Democrației ți Unității Socialiste, întrunit in ședință 
lărgită la București, in ziua de 30 octombrie 1981, ți-a 
însușit in unanimitate aprecierile și considerentele ex
puse de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la situația internațională actuală, la căile de 
depășire a problemelor grave ce confruntă omenirea, 
precum și propunerile cu privire la desfășurarea unei 
vaste acțiuni politice de masă in țara noastră, menite 
să permită manifestarea puternică a voinței de pace a 
poporului român, a hotâririi intregii națiuni socialiste 
de □ acționa neabătut împotriva intensificării cursei 
înarmării, pentru dezarmare generală, și in primul rind 
dezarmare nucleară, pentru securitate, colaborare și 
pace in intreaga lume.

Consiliul Național al F.D.U.S. dă o inaltă apreciere 
inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunse de 
un spirit de inaltă grijă și răspundere pentru viața și 
liniștea popoarelor, pentru destinele civilizației umane, 
pentru făurirea unei lumi a prieteniei și colaborării 
pașnice intre toate națiunile. Considerăm că această 
nouă și importantă inițiativă este de natură să mobili
zeze și mai mult forțele poporului român în înfăptuirea 
politicii principiale, constructive, promovate pe arena 
mondială de România socialistâ, de președintele țării, 
să sporească contribuția poporului nostru la măreața 
luptă a forțelor înaintate, progresiste, a maselor largi 
populare de pretutindeni, hotărite să-și apere liniștea, 
munca pașnică, viața, libertatea ți independența.

România socialistă, prețedintele Nicolae Ceauțescu 
se bucură de un binemeritat prestigiu pe arena mon
dială, pentru consecvența ți hotârirea cu care militează 
in scopul lichidării factorilor de încordare, tensiune ți 
conflict din viața internațională, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale lumii de azi in concordanță 
cu interesele ți năzuințele vitale ale popoarelor. Un 
profund ecou ți o deplină aprobare au găsit in rindul 
opiniei publice internaționale nenumăratele propuneri 
și inițiative concrete ale țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in direcția opririi cursei înarmări
lor, a trecerii la măsuri practice de reducere a cheltuie
lilor, efectivelor militare și armamentelor, de apărare a 
libertății ți independenței popoarelor, grav amenințate 
de actualul curs al vieții mondiale. Adoptarea unor 
asemenea măsuri, promovarea acestei politici constituie 
astăzi singura alternativă la un război nimicitor, repre
zintă condiția primordială a instaurării unui climat de 
înțelegere, securitate, colaborare și pace.

Pornind de la aceste considerente, Frontul Democra
ției ți Unității Socialiste cheamă toate organizațiile 
sale componente, oamenii muncii din intreaga țară - 
muncitori, țărani, intelectuali, bărbați ți femei, tineri, ți 
virstnici, pe toți cetățenii, fără deosebire de naționali
tate - să-și spună cuvîntul îrt cadrul unor largi ma
nifestări publice, să organizeze adunări populare, de
monstrații, marșuri ale păcii și alte acțiuni de masă, 
cerînd să se întreprindă ți să se intensifice acțiunile 
tuturor statelor și popoarelor pentru împiedicarea am
plificării cursei inarmărilor și sporirii arsenalului militar, 
pentru măsuri concrete in domeniul dezarmării ți, in 
primul rind, al dezarmării nucleare, pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul unui nou război. Aceasta exprimă 
importanța deosebită pe care partidul ți statul nostru 
o acordă rolului poporului nostru — constructor eroic al 
socialismului, care îți făurește în mod conștient propria 
istorie, un viitor demn ți fericit - în elaborarea ți pro
movarea intregii politici interne ți externe a țării, in 
conducerea tuturor domeniilor vieții sociale, a intregii 
societăți.

Poporul român este conștient că înfăptuirea 
mărețelor sale aspirații de zidire a celei mai drepte ți 
umane orinduiri — comunismul, ca ți realizarea năzuin
țelor tuturor popoarelor spre bunăstare ți progres sint 
condiționate in mod vital de înlăturarea pericolului 
războiului, de instaurarea unei păci trainice pe planeta 
noastră. Cauza păcii ți colaborării face parte insepara
bilă din concepția de viațâ a poporului nostru, a so
cietății socialiste pe care o edificăm, se identifică cu 
idealurile nobile ale socialismului ți comunismului.

Poporul român este conțtient că in uriațele eforturi 
pe care le depun astăzi forțele înaintate ale omenirii 
pentru dezarmare, pace ți destindere un rol esențial 
trebuie să-l aibă țările socialiste care, prin insăți na
tura orinduirii lor, prin ideile care le călăuzesc, sint 
in mod organic interesate in lichidarea oricăror acte 
de agresiune internațională, a oricăror pericole de 
război, in apărarea independenței ți libertății tuturor 
popoarelor, a dreptului lor sacru de a-ți făuri viitorul 
în liniște ți pace, așa cum și-l doresc. Țărilor socialiste, 
forțelor sociale înaintate de pretutindeni le revine 
îndatorirea de a-ți uni eforturile într-un singur șuvoi 
pentru a bara calea războiului, pentru a salvgarda 
pacea.

Frontul Democrației ți Unității Socialiste din Româ
nia apreciază in mod deosebit ți privește cu profundă 
simpatie marile mișcări de masă care au loc in țările 
Europei occidentale, consacrate opririi amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe 
continentul nostru, împiedicării producerii bombei cu 
neutroni, împotriva planurilor ți a intențiilor de escala
dare a politicii de înarmări. Poporul român îți unește 
glasul cu masele populare din aceste țâri, cu toate 
națiunile in nobila luptă pentru pace, care oglindește 
rolul sporit pe care il joacă astăzi popoarele in deter
minarea cursului evoluției istorice. Ne afirmăm solida
ritatea deplină cu celelalte națiuni in eforturile pentru 
înlăturarea primejdiilor care amenință viața ți munca 
lor pașnică, insuți viitorul lor, spunind - pinâ nu este 
prea tirziu - un NU hotârit războiului I

Considerăm că forțele iubitoare de pace de pretu
tindeni, popoarele trebuie să se manifeste cu cea mai 
mare energie pentru a determina guvernele, parla

mentele, conducerile statelor să abordeze o politică 
nouă, constructivă, pătrunsă de o răspundere maximă 
pentru soarta ți viitorul popoarelor, a păcii mondiale. 

Adresăm tuturor organizațiilor de masă ți obștești, 
maselor populare din toate țările Europei, ale Americii, 
de pe toate celelalte continente apelul de a acționa 
in cea mai strinsâ unitate pentru trecerea la înfăp
tuirea obiectivelor stringente ale securității, destinderii 
ți colaborării internaționale.

Să acționăm pentru instaurarea unul climat 
In care toate popoarele să se poată dezvolta 
liber ți suveran, la adăpost de orice amestec sau 
agresiune din afară I

In interesul păcii ți liniștii pe planeta noastră, 
să ne ridicăm cu toată energia împotriva po
liticii de continuare a inarmărilor I

Pornind de la situația deosebit de gravă crea
tă in Europa, ca urmare a acumulării in această 
parte a lumii a unui uriaș arsenal de arme de 
distrugere in masă - să cerem cu toată ener
gia oprirea amplasării ți desfășurării pe conti
nent a rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune ți trecerea neintirziată la tratative con
crete in acest scop I

Să spunem un NU hotârit bombei cu neutroni I 
Să ne ridicăm cu fermitate pentru scoaterea în 
afara legii a tuturor armelor de distrugere în 
masă I

Să acționăm hotârit, împreună cu toate po
poarele, cu toate conștiințele lucide de pe con
tinent, pentru a evita ca Europa să fie nimicită 
in cadrul unei conflagrații nucleare I

Să ne pronunțăm cu toată energia pentru ca 
actuala reuniune de la Madrid să stabilească 
convocarea unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii ți dezarmării in Europa I

Să acționăm ferm pentru un echilibru militar 
care să nu pună in pericol securitatea ți pacea 
nici unei țări ți care să fie realizat nu pe sea
ma sporirii inarmărilor, ci prin diminuarea ți re
ducerea lor treptată I

Să impunem să se treacă cu toată hotârirea 
la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anu
lui 1981 ți la reducerea treptată, în următorii 
ani, a bugetelor militare cu cel puțin 10 la sută 
pină in 1985.

Să impunem încetarea oricărei demonstrații de 
forță, a manevrelor militare la granițele altor 
state, a manevrelor de mare anvergură, a ori
căror acțiuni ce pot genera tensiune ți neîncre
dere intre state I

Să cerem in modul cel mai ferm ca minuna
tele cuceriri ale geniului uman, ale țtilnței ți 
tehnicii moderne să fie puse exclusiv in slujba 
păcii ți progresului - ți nu a distrugerii ți a 
războiului I

Să conlucrăm strins pentru a determina pe 
promotorii inarmărilor să renunțe la pozițiile lor 
periculoase, să pună capăt cu desăvirșire po
liticii de înarmări, folosirii forței ți amenințării 
cu forța, astfel ca toate problemele litigioase să 
fie soluționate numai ți numai prin tratative, pe 
cale pașnică I

Să facem totul pentru ca imensele bugete mi
litare, fondurile cheltuite pentru înarmare să fie 
folosite pentru înfăptuirea programelor de dez
voltare economică ți socială ale fiecărei țări, 
pentru sprijinirea popoarelor din țările subdez
voltate in eforturile lor de progres, pentru fău
rirea unei lumi mai drepte ți mai bune I Să fa
cem ca politica de dezarmare să contribuie la 
lichidarea decalajelor dintre state, la instaurarea 
noii ordini economice - condiție esențială a pă
cii ți progresului, a stabilității politice ți eco
nomice mondiale I

Să acționăm ca Organizația Națiunilor Unite, 
celelalte organizații ți organisme internaționale 
să joace un rol mult mai activ in unirea ți parti
ciparea tuturor națiunilor la eforturile pentru 
pace, pentru dezarmare ți colaborare intre po
poare I

Viața, intreaga desfășurare a evenimentelor interna
ționale demonstrează necesitatea creșterii rolului po
poarelor in soluționarea tuturor problemelor care 
privesc pacea ți progresul umanității, a întăririi soli
darității și conlucrării lor in afirmarea politicii de destin
dere, de pace și independență națională. Să ne unim 
deci forțele, să conlucrăm in modul cel mai activ pentru 
a pune stavilă politicii de încordare și război, pentru 
afirmarea politicii de destindere ți înțelegere, de pace 
ți colaborare internațională.

Frontul Democrației ți Unității Socialiste, in numele 
întregului popor român, adresează tuturor organiza
țiilor democratice, opiniei publice, popoarelor din toate 
țările chemarea de a întreprinde noi ți tot mai puter
nice acțiuni consacrate cauzei păcii ți dezarmării.

Să asigurăm înfăptuirea dreptului fundamen
tal al tuturor popoarelor la viață, pace ți li
bertate, printr-o largă mișcare unită a tuturor 
forțelor iubitoare de pace, să împiedicăm iz
bucnirea unui nou război, să instaurăm liniștea 
și securitatea pe planeta noastră I

Frontul Democrației și Unității Socialiste iți exprimă 
convingerea că toate organizațiile componente, toți 
oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, vor acționa cu hotârire, desfășurind largi 
acțiuni de masă, pentru a face puternic auzit in lume 
glasul de pace ți colaborare al României socialiste, 
voința de neclintit a întregului nostru popor de a-și 
aduce intreaga contribuție la înfăptuirea idealurilor ți 
aspirațiilor supreme ale omenirii de a trăi in colabo
rare ți înțelegere, intr-o lume a păcii ți progresului I

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Serghei Kraigher, președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, va face o vizită oficială 

de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste

România, tovarășul Serghei Krai
gher, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, va efectua o vizită ofi

cială de prietenie in Republica 
Socialistă România In prima ju
mătate a lunii noiembrie 
1981.
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consecventă a democrației muncito
rești, în antrenarea maselor largi la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului. Fiecare moment al vizitei 
a reliefat, cu deosebită putere, con
cepția profund științifică, revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
concepție în baza căreia Partidul Co
munist Român acționează permanent, 
cu toată fermitatea, în strînsă legătu
ră cu masele populare, pentru în
făptuirea politicii de edificare a noii 
orinduiri, dovedindu-se astfel expo
nentul intereselor întregului nostru 
popor.

Ora 9.00. Elicopterul prezidențial 
aterizează pe platforma ÎNTRE
PRINDERII DE UTILAJ GREU 
„PROGRESUL", !n inC!nta că’ 
reia domnește o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Miile de muncitori 
prezenți la locul aterizării și în halele 
aflate in apropiere fac o primire deo
sebit de călduroasă și entuziastă se
cretarului general al partidului. De 
pretutindeni se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace!“. Răsună urale 
puternice, îndelungi.

Reintilnirea cu secretarul general 
al partidului, in cadrul vizitei de 
lucru, este transformată, din primele 
momente, într-o adevărată sărbătoa
re, muncitorii, specialiștii, toți oame
nii muncii de aici exprimîndu-și dra
gostea nețărmurită și recunoștința 
profundă față de conducătorul iubit 
al partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură acestor sincere și 
spontane manifestări de stimă și 
prețuire, străbătînd imensul platou 
pe care se află mulțimea venită m 
întîmpinare, strînge miinile munci
torilor.

Miile de oameni ai muncii prezenți 
la această reintilnire cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-au manifestat cu 
putere deplina satisfacție si mindria 
patriotică fată de noua inițiativă de 
pace a conducătorului partidului și 
statului nostru, atitudinea lor hotărî- 
tă impotriva cursei înarmărilor și a 
gravelor pericole pe care aceasta le 
generează pentru întreaga omenire. 
Această unitate de voință, de totală 
adeziune față de politica externă de 
pace promovată de România socia
listă, personal de șeful statului ro
mân, și-a găsit o vibrantă expresie 
în lozincile scandate de cei prezenți : 
„Nu, bombei cu neutroni !“, „Nu, 

războiului și înarmărilor!", „Ceaușescu
— pace !“. Este și aceasta o dovadă 
elocventă a modului in care întregul 
nostru popor își asumă rolul ce-i re
vine de a-și făuri propriul destin, 
propria istorie, de a milita neobosit 
pentru pacea, securitatea și liniștea 
Europei, a întregii planete.

în această atmosferă vibrantă, un 
grup de tineri muncitori adresează, 
intr-un singur glas, tovarășului 
Ceaușescu urări pornite din adincul 
inimii : „Să trăiți multi ani fericiți, 
tovarășe secretar general, pentru bi
nele tării și al nostru, al tuturor !“.

O tînără muncitoare, exprimînd 
sentimentele de adincă bucurie ce le 
trăiește in aceste clipe, alături de 
întregul colectiv al Întreprinderii, 
spune in scurtul răgaz în care secre
tarul general al partidului îi strînge 
mina : „Să veniți mereu în mijlocul 
nostru, tovarășe secretar general. Noi, 
muncitorii de la „Progresul", vă 
așteptam cu inima deschisă !“.

La fiecare pas. o urare, o strîngere 
de mină, o floare — atîtea șl atîtea 
gesturi spontane, exprimînd cele mai 
profunde sentimente de dragoste și 
prețuire cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat și aici, ca 
pe întreg cuprinsul patriei, de cei ce 
muncesc, de întregul popor, pentru 
tot ceea ce face în scopul nobil al 
înfloririi necontenite a țării și al 
fericirii omului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sînt salutați de to
varășul Ion Catrinescu. prim-secre- 
tar al Corhitetului județean Brăila al 
P.C.R., de membrii biroului comite
tului județean, de tovarășul Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de reprezentanți ai 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere.

Se intonează Imnul de stat a! Re
publicii Socialiste România. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu trece în revis
tă garda de onoare, alcătuită din mi
litari ai forțelor noastre armate, din 
membri ai gărzilor patriotice și ti
neri din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei.

Ca semn al tradiționalei ospitali
tăți. păstrată in toate așezările româ
nești, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat cu pîine și sare, este 
invitat să guste din plosca cu vin. 
Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai 
patriei inminează secretarului gene
ral al partidului frumoase buchete 
de flori.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului începe în această 
atmosferă de puternic entuziasm. 
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Mai întii. un scurt popas în fața unor 
panouri pe care sint consemnate re
zultatele obținute in îndeplinirea 
principalilor indicatori de plan, în
deosebi cei privind creșterea eficien
ței și calității. Pe alte panouri sint 
Înfățișate modalitățile de realizare a 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la vizita anterioară, indi
cații referitoare la modernizarea sec
toarelor de prelucrare la cald, dez
voltarea fabricației de hidraulică 
grea, precum și a fabricației de exca
vatoare de mare capacitate cu con
sumuri reduse de energie.

Gazdele informează că, in răs
timpul de un an care a trecut de la 
ultima vizită, cele mai multe dintre 
sarcinile încredințate de secretarul 
general al partidului au prins viată, 
iar celelalte se află in curs de reali
zare.

Este prezentată o sugestivă mache
tă mfățișind puternica ascensiune a 
unității brăilene in special in ultimii 
15 ani. Este evidențiata preocuparea 
pentru tipizarea excavatoarelor, pre
cum și creșterea continuă a expor
turilor înregistrată in ultimii ani. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
este înfățișată apoi o largă gamă de 
scule, dispozitive si verificatoare 
realizate in cadrul întreprinderii.

In drum spre turnătoria de otel, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de 
vorbă cu mai multi muncitori, se in
teresează de activitatea din uzină, de 
condițiile lor de viată si muncă. 
Aceștia îi mulțumesc din inimă se
cretarului general al partidului pen
tru sprijinul permanent pe care îl 
acordă întreprinderii lor. pentru con
tribuția sa decisivă la transformarea 
întreprinderii de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila într-o puternică și 
modernă citadelă Industrială. Numai 
în cincinalul trecut. întreprinderii 
i-au fost alocate investiții însumînd 
800 milioane lei. care au fost fructi
ficate in mod eficient.

In noua turnătorie de otel, unde 
este prezentată o modernă linie de 
turnare continuă, relevind eficienta 
mecanizării in turnătorii, ing. Mihai 
Moraru. directorul general al între
prinderii. arată că, prin turnarea 
continuă, randamentul de scoatere a 
metalului ajunge acum la 95—96 la 
sută. In secția de hidraulică grea, 
gazdele informează despre fabricația 
curentă, realizată în baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și preocupările colectivului 
acestei unități pentru asimilarea unor 
produse moderne, care să asigure 
economii de energie și de investiții 
pe excavator.

In continuare a fost prezentată 
sistema nouă de control. în timpul 
dialogului s-au înfățișat avantajele 
controlului activ pe mașină și ale 
controlului tehnic de calitate, spe
cializat pe clase de precizie. Au fost 
prezentate, de asemenea, o linie 
model de montaj, care, după experi
mentare. va fi multiplicată, precum 
și standurile de probă, realizate în 
cadrul activității de autoutilare.

Un larg dialog are loc in sec- 
tia mecanoenergetică, unde sînt în
fățișate realizările în domeniul re- 
condiționării unor piese, precum și 
a arborilor cotiti. Apreciind rezulta
tele la oare a ajuns colectivul între
prinderii „Progresul" în acest do
meniu. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca procedeul folosit la 
Brăila să fie extins și în unitățile 
producătoare de tractoare și auto
camioane.

Următorul obiectiv al vizitei îl 
constituie fabrică de excavatoare — 
unitate care și-a creat un bun renu
me, atit în țară, cit și peste hotare. 
Aici se realizează astăzi excavatoa
re hidraulice cu cupă de la 0.4 la 5— 
7 mc, precum și excavatorul electric 
a cărui cupă are o capacitate de 
8—10 mc. Concomitent cu lărgirea 
gamei de excavatoare, colectivul 
acestei unităti a acționat continuu 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, preocupare ilustrată și de 
faptul că la recentul tîrg internațio
nal de la Brno excavatorului hidra
ulic S 1202, purtind marca între
prinderii de utilaj greu „Progresul" 
Brăila, i-a fost decernată medalia de 
aur, distincție atribuită în anii an
teriori la tirgurile internaționale de 
la Zagreb. Salonic, Poznan. Plovdiv 
și altor excavatoare românești fabri
cate la Brăila. în secția de excava
toare cu cupe de 2,5—3,2 mc, secre
tarul general al partidului apreciază 
condițiile bune de muncă și îndeo
sebi preocuparea pentru asigurarea 
iluminatului natural, recomandind ca 
soluțiile de aici să fie extinse și în 
alte locuri de muncă.

După vizitarea principalelor secții 
ale întreprinderii, pe platoul din in
cinta unității au fost prezentate ul
timele tipuri de excavatoare cu cabi
ne ergonomice și cu nivel redus de 
zgomot, printre noile produse remar- 
cîndu-se excavatorul electric cu cupă 
de 2,5—3,2 mc.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat conducerii între
prinderii să se preocupe îndeaproape 
de eliminarea locurilor înguste din 
cadrul fluxului productiv si să ela
boreze un studiu pentru omogeniza-
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rea capacităților. Subliniind necesi
tatea dezvoltării în continuare a 
hidraulicii grele, secretarul general 
al partidului a arătat că se impune 
ca această unitate brăileană să dez
volte cooperarea pentru construcția 
componentelor hidraulice necesare 
navelor și altor produse.

La despărțire, colectivul întreprin
derii a făcut aceeași caldă manifes
tare de dragoste și simpatie, scandînd 
din nou, minute în șir, numele parti
dului, al secretarului său general.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit ȘANTIERUL NAVAL. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 1 s-a 
făcut și aici o entuziastă primire, 
muncitorii șantierului aclamîndu-1 în
delung. Ei și-au exprimat, direct și 
cald, marea bucurie și satisfacție de 
a-1 avea din nou în mijlocul lor ca 
oaspete drag pe conducătorul parti
dului și statului nostru. Constructorii 
de nave brăileni și-au reafirmat vi
brant nemărginita dragoste, stimă și 
recunoștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui viată și activitate 
reprezintă un permanent exemplu 
de slujire cu abnegație și nestrămu
tată credință comunistă a partidului, 
patriei și poporului, a cauzei socia
lismului și păcii.

Secretarul general al partidului a 
răspuns cu multă căldură aclamații
lor mulțimii, manifestărilor pline de 
simpatie cu care a fost întîmpinat.

Vizita a prilejuit și de această dată 
o analiză cuprinzătoare a sarcinilor 
ce revin șantierului naval în cincina
lul 1981—1985, precum și a măsurilor 
ce se impun pentru ca ele să fie în
deplinite în condiții cit mai bune.

Directorul general al centralei de 
resort, Traian Comșa, a înfățișat evo
luția prezentă și viitoare a șantieru
lui naval, care a cunoscut o continuă 
extindere și modernizare. Potrivit 
indicațiilor și orientărilor date de se
cretarul general al partidului cu 
ocazia vizitelor precedente, în cei 
nouă ani care au trecut de la înce
perea producției de nave, aici s-au 
realizat 48 cargouri de 4 500 și 7 500 
tdw, trei nave de aprovizionare pen
tru platformele de foraj marin și 
alte nave tehnice, numeroase barje 
pentru transportul fluvial. Concomi
tent, s-au executat reparații de nave, 
volumul lor ridicîndu-se în acest an 
la 80 milioane lei. Actualul cincinal 
deschide noi perspective de dezvol
tare șantierului. Astfel, în 1982 va 
începe construcția halei în care vor fi 
realizate cargourile de 15 000 tdw.

După expunerea acestor date sem
nificative, care a avut loc în fața 
unor machete și grafice, se vizitează 
una din secțiile de bază — cea de 
construcții corpuri de nave. Cu acest 
prilej s-a prezentat fluxul tehnolo
gic de debitare și pregătire a suban- 
samblelor necesare blocsectiilor na
velor. Secretarul general al partidului 
a fost informat despre realizările 
colectivului pe linia creșterii calității 
și diversificării producției, ridicării 
coeficientului de utilizare a metalu
lui, care este în prezent de 90 la sută, 
reducerii ciclului de fabricație, spori
rii productivității muncii, promovării 
progresului tehnic, diminuării consu
mului de materii prime, materiale și 
energie, folosirii cu randament mai 

mare a utilajelor. O sugestivă expo
ziție, organizată în secție, ilustrează, 
la rindul ei, rezultatele obținute în 
domeniul autoutilării.

In cursul vizitei s-a subliniat că în 
programul de perfecționare a dotării 
șantierului un loc important il ocupă 
sistemul modern de montare a nave
lor pe platforme și schele modulare.

A urmat un moment trăit cu in
tensă satisfacție de muncitorii și spe
cialiștii șantierului: participarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la lan
sarea la apă a cargoului „Humulești" 
de 7 500 tdw. al 13-lea din seria vase
lor cu un asemenea deplasament 
realizat la Brăila. In aplauzele celor 
prezenți, secretarul general al parti
dului a spart sticla tradițională de 
șampanie la prora navei, făcind ast
fel ca in șirul sutelor de vase româ
nești să se înscrie și acest cargou. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sem
nat apoi în Cartea de onoare a șan
tierului.

In discuțiile pe care le-a avut cu 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, cu conducerea centralei și a 
șantierului, secretarul general al 
partidului a cerut să se acționeze 
pentru devansarea punerii în funcți
une a noilor capacități, in special a 
calei pentru navele de 15 000 tdw și 
a bazinului de armare, pentru urgen
tarea asimilării navelor tehnice și 
speciale, îndeosebi a celor destinate 
transportului gazelor lichefiate. To
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat, 
de asemenea, ca șantierul ce se va 
construi la Hîrșova să aparțină și să 
fie sprijinit de șantierul naval brăi- 
lean. care a dobindit o bună expe
riență. A fost făcută, totodată, reco
mandarea ca, împreună cu specia
liștii din domeniul chimiei, construc
torii navali să găsească soluțiile 
tehnice care să asigure creșterea 
productivității muncii și a calității în 
operațiile de grunduire și vopsire.

Salutîndu-1 la plecare pe secretarul 
general al partidului cu aceeași dra
goste și stimă, constructorii de nave 
brăileni s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru transpu
nerea in viată a indicațiilor date, 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce le revin în acest an. in în
tregul cincinal.

Vizita secretarului general al parti
dului în unităti agricole ale jude
țului Brăila a prilejuit o analiză a- 
mănuntită a activității din acest im
portant sector al economiei națio
nale. In discuțiile cu conducerea mi
nisterului de resort, cu reprezentan
ții organelor locale de partid si de 
stat, cu 7 cadrele de răspundere și 
specialiștii din unităti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se facă 
totul pentru creșterea producției a- 
gricole. îndeosebi a celei de cerea
le. de plante tehnice, a producției 
zootehnice. Conducătorul partidului 
si statului a insistat în mod deo
sebit asupra necesității înfăptuirii cu 
consecventă a recentelor măsuri cu 
privire la autoconducerea si autoapro
vizionarea teritorială, asupra crește
rii contribuției județelor, a fiecărei 
localități la asigurarea fondului cen
tral de stat cu produse agroalimen
tare si la îmbunătățirea aprovizionă
rii populației.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din

La

unitățile agricole vizitate a început 
* C.A.P. CAZASU - unitate 06 
se situează de mai multi ani ne un 
loc fruntaș în județul Brăila. La so
sire. locuitorii satului si din unele 
comune învecinate, tineri si virst- 
nîci. au salutat cu deosebit entu
ziasm pe tovarășul Nicolae Ceausescu, 
în numele sătenilor, primarul comu
nei. Petre Mihalache. si președinte
le cooperativei agricole de produc
ție au exprimat. în cuvinte simple, 
cu emoție si căldură, profunda satis
facție pentru cinstea pe care tova
rășul Nicolae Ceausescu le-a făcut-o 
de a le fi oaspete.

Președintele cooperativei agricole 
de producție înfățișează secretarului 
general al partidului unele din reali
zările Si preocupările locuitorilor din 
Cazasu. Se arată că țăranii coope
ratori. mecanizatorii si specialiștii 
unitătil au reușit să obțină în acest 
an. de pe întreaga suprafață cultiva
tă. în medie. 5 107 kg griu la hectar,
9 780 kilograme porumb. 3 252 kg 
floarea-soarelui — cea mai mare 
producție la această cultură din ju
deț — 45 000 kg la sfeclă de zahăr.

Aceste rezultate, conjugate cu do
rința unanimă a membrilor coope
ratori de a-si îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce le revin, potrivit re
centelor reglementări privind auto- 
gospodărirea si autoaprovizionarea, 
au făcut posibilă livrarea la fondul 
de stat, peste prevederi, a 683 tone 
griu. 337 tone porumb. 410 tone floa
rea-soarelui. peste 500 tone soia Si 
alte produse. Totodată, secretarul ge
neral al partidului este informat că, 
în scopul asigurării unei producții și 
mai bune în anul viitor. însămîn- 
tarea griului și orzului s-a realizat la 
timp, culturile prezentîndu-se într-o 
stare de vegetație bună, iar arăturile 
de toamnă se desfășoară în ritm in
tens. ceea ce va permite încheierea 
acestei lucrări cel tirziu pină la data 
de 10 noiembrie.

Au fost analizate soluțiile pro
puse de cooperativă referitoare la 
dezvoltarea producției vegetale in 
actualul cincinal. Secretarul general 
al partidului a indicat ca sporurile să 
fie obținute pe seama creșterii pro
ducției. finind seama de experiența 
pozitivă a țăranilor cooperatori 
de aici, de calitatea pămîntului. 
și nu prin extinderea suprafețelor 
unor culturi în dauna altora. Apre
ciind rezultatele bune obținute la 
culturile de griu, porumb si floarea- 
soarelui, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a arătat că unitatea are posibilități de 
a realiza producții și mai bune la 
hectar, respectiv de 6 000 kg griu și
10 000 kg porumb, pentru a înregistra 
o producție vegetală în valoare de 
peste 20 000 lei la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
invitat să viziteze ferma zootehnică 
specializată în creșterea vacilor de 
lapte. Ferma, dată în exploatare în 
cursul anului trecut, cu o capacitate 
de 1 016 animale, dispune de spații 
corespunzătoare destinate creșterii 
efectivelor. Principalele lucrări sînt 
mecanizate, ceea ce permite ca fu
rajarea animalelor să fie făcută de 
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numai 46 de oameni. Printr-o fura
jare rațională și o îngrijire atentă a 
vacilor s-au obținut producții care au 
permis realizarea planului la livră
rile de lapte încă de la data de 10 oc
tombrie. creîndu-se posibilitatea ca 
pină la sfârșitul lunii decembrie să fie 
predată suplimentar o cantitate de 
2 200 hl lapte.

Conducerea unității informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu despre 
preocuparea susținută a colectivului 
pentru asigurarea unei baze furajere 
care să permită hrănirea rațională a 
animalelor pină la viitoarea recoltă. 
Pină în prezent au fost depozitate 218 
tone de fân, 7 200 tone de furaje gro
siere și de siloz și se acționează in 
continuare pentru strîngerea de pe 
cimp a tuturor resurselor furajere.

Remarcind succesele dobindite de 
cooperatorii din Cazasu in domeniul 
zootehniei, faptul că efectivele sînt 
bune, au un potențial de producție 
ridicat, secretarul general al partidu
lui a subliniat că poate fi obținută 
aici o producție medie de 4 500—5 000 
litri lapte de la fiecare vacă furajată 
și un beneficiu sporit din valorifi
carea acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat primului secretar al comitetu
lui județean de partid, ministrului 
agriculturii si industriei alimentare 
să analizeze posibilitatea organizării 
pe lingă fermele cu o capacitate de 
peste o mie de vaci a unor îngrășă- 
torii proprii sau în cadrul consiliului 
unic agroindustrial de care aparține 
cooperativa agricolă. Organizarea a- 
cestora. a arătat secretarul general 
al partidului, va conduce la întări
rea unității, la crearea unor nod 
locuri de muncă, la o folosire mai 
rațională a pășunilor și furajelor, la 
sporirea veniturilor cooperativelor a- 
gricole de producție, a1 membrilor a- 
cestora.

Pe parcursul vizitării sectorului 
zootehnic, gazdele prezintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu un punct de 
preluare și răcire a laptelui, obiectiv 
realizat în construcție ieftină si func
țională, conceput astfel incit conco
mitent cu sporirea producției de lap
te. capacitatea acestuia să poată fi 
extinsă — realizare apreciată de con
ducătorul partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe lucrătorii din zootehnie 
pentru rezultatele muncii lor in creș
terea animalelor, recomandind să a- 
corde atenție îngrijirii lor si sporirii 
în continuare a eficienței si a pro
ducțiilor pe fiecare animal.

Conducerea unității, mulțumind 
pentru orientările si recomandările 
făcute, a asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că țăranii coope
ratori, mecanizatorii, specialiștii, lo
cuitorii din Cazasu își vor spori e- 
forturile pentru obținerea unor pro
ducții la nivelul celor indicate, con
vinși fiind că în acest fel vor spori 
în continuare atit veniturile coope
rativei agricole de producție, cit și 
ale oamenilor muncii care lucrează 
în cadrul unității.

Secretarul general al partidului

s-a interesat despre contribuția lo
cuitorilor comunei la fondul de stat, 
la aprovizionarea orașului Brăila. 
Gazdele arată că rezultatele obți
nute în această direcție, pină în pre
zent, nu reflectă întregul potențial 
de care dispun locuitorii acestei a- 
șezări. Subliniind și cu acest prilej 
necesitatea și importanța transpune
rii in practică a hotăririlor privind 
autogospodărirea și autoaproviziona
rea localităților din mediul rural, 
sporirea contribuției la fondul de 
stat, asigurarea necesarului de pro
duse agroalimentare pentru consu
mul propriu, precum și a unor can
tități sporite destinate pieței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a precizat 
că toate gospodăriile populației vor 
trebui să crească mai multe animale 
și păsări, în așa fel incit pentru fie
care persoană să se asigure in me
die, anual, cîte o jumătate de porc 
in greutate de 100—110 kg, 20 de 
păsări, lapte și alte produse agroa
limentare și să realizeze în același 
timp produse care să acopere sarci
nile pentru fondul de stat și dispo
nibilități pentru piață.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns cu 
căldură entuziastei manifestări de 
dragoste și recunoștință făcute de 
miile de cetățeni ai comunei, s-a 
întreținut cu numeroși locuitori, in- 
teresindu-se de veniturile obținute 
în urma muncii efectuate în coope
rativă. în unanimitate, cooperatorii 
și-au exprimat satisfacția pentru ciș- 
tigurile ce le obțin, hotărîrea de a 
realiza producții mai mari, convinși 
fiind că în acest fel va spori in con
tinuare bunăstarea vieții lor.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Dragi tovarăși, 
vă adresez un salut călduros, succe
se tot mai mari in activitatea coope
rativei, multă sănătate și fericire'*.

în aclamațiile și uralele mulțimii, 
elicopterul prezidențial s-a îndreptat 
spre următorul obiectiv al vizitei.

Secretarul general al partidului a 
vizitat apoi ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT PENTRU CREȘTE
REA Șl INGRAȘAREA POR
CILOR BRĂILA. Betotîlniro. cu 
oamenii muncii brăileni a con
stituit și pentru harnicul 'colectiv 
un fericit prilej de a raporta im
portante contribuții la bilanțul a- 
nului agricol. Directorul întreprin
derii. Gheorghifă Țarălungă. infor
mează că indicațiile date de condu
cătorul partidului si statului cu o- 
cazia primei vizite în această uni
tate s-au materializat în organizarea 
unui modern complex de creștere și 
îngrăsare intensivă a porcilor, cu o 
capacitate de 300 000 de capete.

De la an la an, aici s-au înregis
trat importante creșteri ale produc
ției de carne. în 1981, de pildă, pro
ducția de carne este cu 3 700 tone 
mai mare fată de cea din 1980.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Analizînd cu atentie datele prezen
tate. secretarul general al partidului 
s-a interesat îndeaproape de indica
torii tehnico-economici ai intrebrin- 
derii. recomandînd să crească numă
rul de purcei livrabili, să se facă 
totul pentru obținerea unor sporuri 
de creștere în greutate a animale
lor în condițiile reducerii consumu
rilor specifice la nivelul celor prac
ticate pe olan mondial. Totodată, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se asigure necesarul de proteină 
din resurse interne.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește cu a- 
tentie modul in care sint organizate 
unele compartimente, printre care 
halele de gestație, maternitățile, sta
fia de igienizare, apreciind eficienta 
tehnologiilor aplicate pentru creșterea 
numărului de porcine si a produc
ției de carne. De asemenea, secreta
rul general al partidului a recoman
dat gazdelor să se preocupe cu mai 
mare intensitate de îmbunătățirea 
sistemului de furajare a animalelor, 
prin extinderea hrănirii cu furaje în 
stare umedă. S-a subliniat, totodată, 
necesitatea asigurării unui consum de 
apă adecvat cerințelor fiziologice ale 
animalelor si îmbunătățirii sistemu
lui de adăpare, prin aplicarea unor 
noi soluții tehnice, mai eficiente.

Secretarul general al partidului a 
atras atenția ca toate observațiile și 
recomandările făcute cu acest prilej 
sa fie neintirziat aplicate și in cele
lalte unități similare din tară, indi
când. totodată, gazdelor să se preocu
pe în continuare de realizarea tutu
ror indicatorilor de producție. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a trasat sar
cina de a se acorda atenție captării 
energiei solare atit pentru Încălzirea 
halelor, cît si pentru prepararea hra
nei. într-o discuție cu conducerea mi
nisterului de resort, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se întoc
mească în cel mai scurt timp pro
grame concrete de măsuri referitoare 
la reducerea consumului de furaje pe 
kilogram de spor, prin creșterea 
diversificarea producției ' - ■

Secretarul general al 
subliniat. încă o dată, ca 
dețele țării, organele de 
stat să se preocupe de 
creșterii animalelor atit 
de stat si cooperatiste, cît si in gos
podăriile populației. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, de asemenea, să 
se acționeze pentru reducerea morta
lității. prin asigurarea în mod perma
nent a asistenței sanitar-veterinare 
necesare. In acest scop, s-a arătat că 
trebuie să se asigure o distribuire 
mai judicioasă a medicilor veterinari 
in complexele zootehnice și în cele
lalte unități agricole.

Gazdele se angajează în fața secre
tarului general al partidului să facă 
totul pentru a transpune în viată sar
cinile si indicațiile date cu prilejul 
vizitei, astfel încît să poată raporta 
in cel mai scurt timp îndeplinirea 
lor exemplară, atingerea unor indi
catori la nivel mondial.

și 
de furaje, 
partidului a 
in toate ju- 
partid și de 

stimularea 
in unitățile

Primire călduroasă in Gala(imunicipiulȘantierul naval Braila

a

Se vizitează apoi ASOCIAȚIA 
ECONOMICĂ INTERCOO- 
PERATISTĂ PENTRU CREȘ
TEREA Șl ÎNGRÂȘAREA BO
VINELOR SILIȘTEA din cadrul 
Consiliului unic agroindustrial- Roma
nii. La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intimpinat de Ionel 
Toma. președintele consiliului unic 
agroindustrial de stat si cooperatist. 
Teodor Mocanu, primarul comunei, 
Nicolae Pavlovici, directorul asocia
ției, de specialiști și numeroși lucră
tori agricoli și țărani cooperatori din 
comuna Siliștea. Cei prezenți ovațio
nează îndelung pentru partid și secre
tarul său general, scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul!".

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze unitatea. Prin 
intermediul unor panouri și grafice, 
Ilie Marin, directorul direcției agri
cole județene, informează despre pro
gramul de producere a cărnii de tau
rine în județul Brăila, despre preocu
pările zdotehniștilor pentru sporirea 
cantității de carne, ridicarea eficien
ței întregii activități de producție. Se 
precizează că asociația dispune acum 
de 8 350 locuri. Odată cu creșterea 
efectivelor a crescut și sporul de 
greutate a animalelor. S-a arătat că, 
in urma perfecționării continue a 
Drocesului tehnologic, se practică cu 
bune rezultate creșterea și îngrășarea 
taurinelor în sistem intensiv, astfel 
incit la vîrsta de cel mult 16—17 luni 
animalele ating greutatea de livrare 
de peste 400 kg. In același timp, to
varășului Nicolae Ceaușescu îi sint 
prezentate elementele caracteristice 
procesului tehnologic care atestă 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor din acest complex. în aces
te condiții, un singur lucrător reușeș
te să îngrijească peste 800 de animale 
în faza de creștere-îngrășare, produc
tivitatea muncii pe om ajungînd a- 
nual la peste 300 000 lei, iar zilnic să 
se înregistreze un spor total de 5,3 
tone de carne. Se arată că. in funcție 
de nevoile reale de hrănire a anima
lelor, pină la viitoarea recoltă. au 
fost asigurate peste 7 000 tone furaje

însilozate, 360 tone de fin. 1 600 tonet 
furaje grosiere, acțiunea de însiloza- 
re continuind in ritm susținut în ve
derea realizării și depășirii cantități
lor necesare.

Apreciind rezultatele obținute de 
lucrătorii din această asociație, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat șă 
se examineze cu toată răspunderea 
posibilitatea creșterii producției de 
furaje, astfel incit să se asigure ob
ținerea a peste 50 tone furaje la hec
tar. să se îmbunătățească structuta 
plantelor cultivate, acordînd priori
tate culturilor furajere bogate in 
proteine. Pentru creșterea rapidă
producțiilor de furaje, secretarul ge
neral al partidului a recomandat să 
se utilizeze dejecțiile din complexele 
zootehnice pentru fertilizarea supra
fețelor destinate acestor culturi. Tot
odată, în unitățile cu profil zootehnic, 
care dețin suprafețe de furaje, să fie 
forate 2—3 puțuri de apă pentru iri
garea acestora.

De asemenea, secretarul general al 
partidului a cerut cadrelor de con
ducere din această unitate să se 
preocupe în permanență de îmbună
tățirea activității de producție, astfel 
incit in scurt timp sporul mediu zil
nic in greutate să crească 
900 grame.

La . plecare, tovarășul 
Ceaușescu este' asigurat de 
rea unității, de specialiștii 
torii din unitate că vor face 
pentru a aduce la îndeplinire 
cațiile și recomandările făcute 
acest prilej pentru a spori continuu 
producția de carne, contribuind în 
acest fel la infăptuirea programului 
partidului de ridicare necontenită a 
nivelului de trai al poporului.

la peste

Nicolae 
conduce

ți lucră- 
totul 
indi- 

cu

In continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLĂ 
DE STAT URLEASCA, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu aceleași vibrante ma
nifestări de dragoste și atașament de 
către lucrătorii unității, de locuitorii 
comunei Traian și din comu
nele învecinate. Se scandează cu în
suflețire numele partidului si al 
secretarului său general.

Secretarul general al partidului este 
salutat de Eugen Nustor, președintele 
Consiliului unic agroindustrial Tra
ian, Mihalache Mărgean, directorul 
I.A.S., de membri ai consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii. Ti
neri și tinere, in frumoase costume ale 
portului popular, pionieri și șoimi ai 
patriei oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori. în semn 
de adîncă prețuire, de recunoștință 
pentru grija părintească cu care este 
înconjurat tineretul patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de directorul tehnic al în
treprinderii. Dumitru Danielescu. că 
unitatea dispune de o suprafață de 
8 000 ha amenajate in întregime nen
tru irigații, are 11 ferme vegetale, 
precum 
voltat 
ovine

lapte. El arată că anul acesta s-au ob- 
. ținut recolte bune la toate culturile.
Astlel, la grîu. producția la hectar a 
fost de 5 820 kg. la porumb de 
8 100 kg, la soia de 2 780 kg, la cartofi 
timpurii de 22 000 kg, iar la legume 
s-au realizat 27 500 kg pe unitatea de 
suprafață. Se precizează că aceste ni
veluri sint superioare producțiilor 
medii realizate in cincinalul anterior, 
precum și prevederilor de plan din 
acest an. Sporurile obținute pe hec- ■ 
tar în 1981 se cifrează la 700 kg po
rumb. 2,5 tone cartofi și legume, iar 
la grîu 820 kg. Aceste rezultate bune 
au permis unității să livreze supli
mentar la fondul de stat 561 tone grîu. 
3 000 tone porumb, 710 tone legume și 
cartofi, iar din sectorul zootehnic — un 
nlus de 1 800 hl lapte. 5 000 kg lînă 
si importante cantităti de carne. De 
asemenea, gazdele raportează secre
tarului general al partidului că va
loarea producției nete din acest an 
este cu aproape 10 milioane lei mai 
mare față de primul an al cincina
lului trecut, că productivitatea mun
cii s-a dublat. în condițiile in care 
beneficiile au crescut la peste 8 mi
lioane lei. unitatea situindu-se astfel 
pe primul loc în județ.

.. întrepțindjprea. .ggricolă. de stat Ur- 
leaspa este cunoscută în tară pen
tru rezultatele obținute în cultivarea 
norumbului si soiei pe mari supra
fețe. Secretarul general al partidu
lui a arătat că. deși recolta din a- 
cest an este bună, prevederile pro
gramelor pe Întregul cincinal nu sint 
De măsura potențialului real al uni
tății si a cerut cadrelor de condu
cere din ministerul de resort, spe
cialiștilor din unitate să le revizu
iască. astfel încît în anii următori 
să se obțină sporuri mai mari de 
producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează in continuare ferma de _ vaci 
a întreprinderii, unitate fruntașă pe 
județ, numărind peste 100 bovine, 
care obține în acest an 4 600 litri 
lapte de la fiecare vacă furajată. în 
același timp, aici se realizează na
talitatea în proporție de 83 la sută 
si se cresc animale de mare valoa- 

biologică. existînd exemplare de 
care se obțin 40—45 litri lapte 
zi. Secretarul general al partidu- 
vizitează apoi maternitatea, creșa 
vitei si un grajd cu vaci mul-

re 
la
ne, 
lui 
de ___ .
gătoare. unde se interesează de con
dițiile de îngrijire si hrănire a ani
malelor. de gradul de mecanizare a 
procesului tehnologic. în timpul dia
logului. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că spatiile dintre grajduri sint 
prea mari, indicînd. în perspectiva 
extinderii fermei, ca noile grajduri 
să fie ridicate pe aceste suprafețe 
si să se organizeze creșterea anima
lelor în stabulatie liberă.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit intr-un 
lan de porumb, unde încă se mai re
colta. Secretarul general al partidu
lui a indicat să se acorde atenlie 
alegerii si cultivării unor hibrizi de 
porumb productivi pentru 
formă de cultură si să 
mărească recoltarea cit mai 
a culturilor furajere de pe

țele ce sint destinate fi însămîn-a
țațe cu porumb, astfel încît porum
bul însămințat la începutul lunii mai 
să poată ajunge la maturitate in 
timpul optim.

La plecare, 
Ceaușescu a fost 
cu toată căldura 
lății, de locuitorii din Traian și din 
comunele învecinate. Prin vii aplau
ze și urale, ei au ținut să-și expri
me din nou sentimentele de dragoste 
și recunoștință față de grija ce o 
poartă secretarul general al partidu
lui dezvoltării și modernizării agri
culturii noastre socialiste, ridicării 
continue a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii 
pe ogoare, al întregului popor.

tovarășul Nicolae 
salutat incă o dată 
de lucrătorii uni-

de

liber, apozitarea pe cîmp. sub cerul 
produ-ctiei de porumb.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca peste tot să se ia de urgență 
măsuri pentru a se realiza o core
lare corespunzătoare a recoltării cu 
transportul în vederea strângerii și 
depozitării în cele mai bune condiții 
a întregii recolte.

Totodată.
unor organe

s-a remarcat tendința 
agricole sl conduceri de

Sosirea

o producție mai
se

unități de a evalua
mică decît cea reală, subliniindu-so 
că aceasta este o practică dăunătoare 
care, subapreciază eforturile mari de
puse de lucrătorii ogoarelor 
a smulge pămintului 
bogate.

Secretarul general 
indicat ca in fiecare 
să se 
să se

nentru
recolte cit mai

al partidului a 
unitate agricolă 

reevalueze recolta din acest an, 
facă o apreciere corectă a aces-

teia pentru a se cunoaște exact can
titățile de produse de care dispune, 
necesare aprovizionării populației, 
pentru asigurarea furajelor si pen
tru acoperirea altor nevoi ale tării.

Luindu-și. rămas bun de la cei pre
zentă tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu dragoste manifestărilor 
prietenești cu oare a fost înconjurat 
pe tot parcursul vizitei întreprinse în 
unitățile industriale si agricole din 
județul Brăila.

în municipiul Galați
pe aceste meleaguri de a urma 
neabătut politica internă și externă 
a partidului, de a contribui la înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a 
programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

în cursul . __
Nicolae Ceaușescu, 
din conducerea partidului si statului 
au sosit la Galati.

Zeci de mii de cetățeni din acest 
puternic centru al industriei siderur
gice și al construcțiilor navale româ
nești l-au intimpinat pe secretarul 
general al partidului cu cele mai 
alese sentimente de prețuire și stimă.

Pe stadionul „Portul roșu", unde 
a aterizat elicopterul prezidențial, 
oamenii muncii veniți în intîmpinare, 
purtând portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si pancarte pe care erau 
înscrise, urări de bun venit, fluturînd' 
eșarfe roșii si tricolore, au scandat cu 
putere numele partidului și al secre
tarului general. Prin aplauze si urale. 
cei nrezenti exprimau bucuria gălă- 
tenilor de a-1 avea din nou în mij
locul lor pe secretarul general al 
partidului, precum și simțămintele de 
profundă recunoștință ce le nutresc 
față de omul care, în fruntea parti
dului și statului, conduce cu înțelep
ciune si profund devotament desti
nele socialiste ale patriei.

La coborîrea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat, în 
numele tuturor celor ce muncesc si 
trăiesc în județul Galati, de primul 
secretar al comitetului județean de 
partid. Paraschiv Benescu. de alti 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid.

O gardă alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice si tineri 
din detașamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei prezintă onorul. A 
fost intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă 
garda de onoare.

Potrivit tradițiilor de ospitalitate 
ale acestor meleaguri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat să 
guste din pîine si sare, din ploști cu 
vin. Tineri si tinere, pionieri si șoimi 
ai patriei au înconjurat’ cu dragoste 
ne secretarul general al partidului, 
oferindu-i buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu multă căldură manifestărilor 
prietenești ale celor veni ti să-l 
tîmpine. care scandau ..Ceaușescu

după-amiezii. tovarășul 
ceilalți tovarăși

P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“.

In această atmosferă de vi
brant entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a părăsit stadionul. în- 
dreptîndu-se spre reședința ce i-a 
fost rezervată.

De-a lungul întregului traseu par
curs de coloana oficială, prin centrul 
orașului, mii și mii de cetățeni — si- 
derurgiști, constructori navali, meta- 
lurgiști. oameni ai muncii din toate 
întreprinderile municipiului — își 
exprimau cu aceeași intensitate sim
țămintele lor de profundă gratitudine 
fată de secretarul general a’l parti
dului, pentru tot ce a făcut și face în 
vederea propășirii continue a Gala- 
țiului în rîndul marilor centre econo
mice și sociale ale României socia
liste. pentru minunatele condiții de 
muncă și viață create de partid. Dînd 
glas bucuriei de a se întîlni din nou 
cu secretarul general al partidului, 
gălățenii adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de viață 
lungă. 
„Stima
Ceaușescu, România". Formații ar
tistice, orchestre, echipe de dansatori 
aflate pe traseu întregesc atmosfera 
entuziastă pe care o trăiește în aceste 
clipe întregul oraș.

Și aici, miile de cetățeni ai mare
lui oraș de pe Dunăre și-au exprimat 
deschis totala adeziune față de noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pronunțindu-se cu 
fermitate împotriva cursei înarmări
lor, pentru măsuri concrete de dezar
mare și, în primul rînd, de dezarmare 
nucleară. Scandînd lozinci — „Vrem 
pace, nu război !“, „Stop înarmă
rilor". „Colaborare, destindere", 
„Ceaușescu — pace 1“ — oamenii 
muncii gălățeni, la fel ca întregul 
nostru popor, și-au manifestat ade
ziunea deplină la politica externă a 
partidului și statului nostru.

în fata comitetului județean de 
partid, coruri ale muncitorilor inter
pretau cinlece patriotice.

Marea manifestare prilejuită de 
sosirea la Galați a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit, in 
același timp, o expresie vibrantă a 
hotăririi celor ce muncesc si

ta
pe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cut ...
una din tarlalele cultivate cu soia 
ale

în continuare un popas

COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE TRA- 
IANU. Secretarul general al parti
dului a constatat aici că recoltarea 
acestei culturi nu s-a organizat în 
mod corespunzător și că această lu
crare nu a fost supravegheată, fapt 
care ă determinat pierderea unei 
bune părți din producție. S-a indi
cat să se ia măsuri împotriva celor 
ce se fac vinovați de aceasta, a tu
turor celor ce risipesc producția a- 
gricolă obținută cu atîtea eforturi.

L* COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE „TU- 
DOR VLADIMIRESCU", unde 
s-a făcut următoarea escală, a fost 
examinat un lan de sfeclă de zahăr. 
Secretarul general al partidului „a 
apreciat producția bună, relevîrfd 
însă câ ea ar fi putut să fie și mai 
mare dacă s-ar fi asigurat o densi
tate corespunzătoare a plantelor. 
S-au dat indicații pentru a se orga
niza recoltarea și transportul rapid 
al producției in vederea evitării ori
căror pierderi.

în continuare, la aceeași coopera
tivă a fost examinat un lan de po
rumb, remarcindu-se faptul că aici, 
ca urmare a aplicării unei tehnolo
gii corespunzătoare, inclusiv asigu
rarea densității optime, se realizea
ză o producție bună.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a cri
ticat modul defectuos în care s-a or
ganizat aici recoltarea și îndeosebi 
faptul că porumbul cules este depo
zitat pe cîmp, fiind supus astfel in
temperiilor. •

Dealtfel, survolîndu-.se pe parcur
sul întregii vizite întinsele ogoare 
s-a constatat că organele agricole, 
conducerile unităților nu au luat mă
suri necesare pentru a se evita du

scandează 
noastră

cu însuflețire 
și mîndria 

Formații

în cursul după-amiezii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut, succesiv, 
la sediul Comitetului județean de 
partid Galati întîlniri de lucru cu 
membrii birourilor executive ale 
consiliilor, oamepilor. .rpuncii de la 
centrala Industrială siderurgică și 
centrala construcțiilor navale.

Au luat parte tovarășii Uie Verdeț, 
Emil Bobu. Constantin Dăscălescu. 
Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, 
Petru Enache.

Au participat, de asemenea. Necu- 
lai Agachi, ministrul industriei me
talurgice. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. Pa- 
raschiv Benescu. prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Galați, 
precum și secretarii comitetelor de 
partid de la combinatul siderurgic și 
șantierul naval din localitate.

în cadrul acestor întîlniri s-ia 
lizat modul cum se înfăptuiesc 
cănile de producție pe anul in 
la Combinatul siderurgic și la 
fierul naval din Galați, cum se ac
ționează pentru asigurarea condiții
lor realizării integrale a obiective
lor prevăzute pe întregul cincinal, 
pentru creșterea productivității mun
cii și sporirea continuă a eficientei 
economice în aceste unităti economi
ce de cea mai mare importantă pen
tru economia noastră națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se ia cele mai 'ferme mă
suri pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, creșterea 
spiritului de răspundere al tuturor 
cadrelor. în vederea asigurării recu
perării rămînerilor în urmă in sec
toarele de producție din aceste uni
tăti. realizării integrale a tuturor in
dicatorilor cantitativi si calitativi ai 
planului, a obligațiilor pentru ex
port. a lucrărilor de investiții pre
văzute pentru 1981 și pentru întregul 
cincinal.

ana-
sar- 
curs 
San

dintr-o fermă de vaci cu

irigații.
și un sector zootehnic dez- 

format din 15 000 porcine. 9 100 
și

această 
se ur- 

timpurie 
supfafe-

trăiesc

La Asociația intercooperatistă SilișteaLa cooperativa agricolă de producție Cazasu
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| Un filodendron
. năstrușnic

Potrivit informațiilor primite I 
de la specialiștii secției de știin- 

Ițe naturale a Muzeului județean I 
Suceava, acest filodendron din I 
imagine, originar din Mexic, in-

I

I

I

I
I
I

I

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI EUGEN LOVINESCU

I
I
I
I

florește o dată la 7—10 ani. La 
Liceul industrial din Vatra Dor- 
nei se află un filodendron năs
trușnic. El a înflorit doi ani la 
rind : in 19S0 și acum, toamna. 
Anul trecut, fructele sale au fost 
deosebit de parfumate. Ceea ce 
se așteaptă din nou acum, in 
pragul iernii.

Bostani dolofani

I

I
I
I

Fotoreporterul Gheorghe Ian- 
cu a surprins această imagine in 
curtea pensionarului ceferist Ion 
Vlad de pe strada Cetății din 
Ardud, județul Satu Mare. Bos-

I

I
I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

tanii cultivați de el in acest an . 
au ajuns la dimensiuni neobiș- I 
nuite. Mulți dintre ei au o „ta- | 
lie" de aproape doi metri și o 
greutate de cite 70—80 de kilo- | 
grame fiecare. In aceeași grădi
nă a pensionarului ceferist s-au 
înregistrat in această toamnă și > 
alte recorduri : o roșie a cintărit I 
1 250 de grame, un morcov a de- | 
pășit greutatea de un kilogram 
și tot mai bine de un kilogram | 
au cintărit și trei căpățini de us- | 
turoi. Ca să nu mai vorbim de 
o gulie care a înclinat balanța ■ 
la... 4 kilograme ! j

Ca ridichea |
din poveste

Băiețelul din imagine are 7 ani I 
(Mulți înainte!), iar ridichea cu 
care se măsoară... numai o vară! 
Ridiche crescută in gospodăria I 
Salomiei Man din comuna Hu- |

I
I

I

I

1 dac, județul Mureș, aflată in 
I pragul a 80 de ani de viață. De 

cind se știe, gospodina iși culti
vă in grădina de lingă casă tot 
felul de legume.

IPînă aici, nimic deosebit. De 
reținut este însă faptul că legu
mele mari și frumoase din gră- 

Idina ei, cultivată pînă la ultima 
palmă de pămint, cresc intr-un 
loc situat la peste 500 de metri 

I altitudine. Motiv pentru care ri
dichea cu pricina, in greutate de 
peste șase kilograme, este consi
derată, pentru zonele de deal, un

I record. Cu alte cuvinte, o ri
diche la inălțime !

I
I
I
I
I
I

| Un cartof,
cinci cartofi...

Țăranii cooperatori din Rapol- 
’ tu Mare, județul Hunedoara, au 
I obținut și in acest an o produc

ție bună de cartofi. Cind au

început recoltarea, nu mică le-a 
Ifost mirarea, văzind că ies din

pămint, din loc in loc. cite doi 
și cite trei cartofi lipiți unul de 

1 altul. Imaginea prezintă si re
cordul înregistrat : cinci cartofi 
înfrățiți.

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Născut la Fălticeni, acum 
100 de ani, în 31 octombrie 
1881. ca al patrulea fiu din 
cei șapte ai profesorului de 
istorie Vasile Lovinescu, 
multă vreme director 
gimnaziului local, si 
Profirei Manoliu, fiică 
preot, ambii părinți 
borîtori din vechi familii 
răzășești moldave, viitorul 
critic, după studii superi
oare la Iași și București, 
își desăvîrșește pregă
tirea la Paris, unde-si ia 
doctoratul de stat cu o 
teză despre Jean Jacques 
Weiss et son oeuvre lit- 
teraire, prefațată de Emile 
Faguet și o alta prefațată 
de Goustave Fougeres (Les 
voyageurs franțaises en 
Grece au XIX-e siecle), a- 
mindouâ apărute la Paris 
in 1909. în critică debutase 
încă inainte de plecarea in 
Franța, cu foiletoane apă
rute în diverse 
precum J~ 
literare, 
mână ș.a„ 
pe nisip (1906. 
apoi în cele 10 
Critice, tipărite 
1923. Magistrul 
tual este, la început, Titu 
Maiorescu și nu intimplâ- 
tor si ultima perioadă a 
acțiunii critice lovinesciene 
este o revenire la maiores- 
cianism prin cărțile despre 
Junimea si mentorul ei : 
„T. Maiorescu". „T. Maio
rescu și posteritatea lui 
critică”. „T. Maiorescu și 
contemporanii lui". „Anto
logia ideologiei junimiste" 
(toate apărute intre 1940 și 
1943. anul mq«4ii lui Lovi
nescu). într-o perioadă is
torică dificilă, cind crite
riul estetic, promovat si a- 
firmat de Maiorescu, era a- 
menințat de ingerințele 
ideologiei fasciste. Lovi
nescu. spirit democrat și 
militant al ideii de artă 
autentică, a găsit în Maio
rescu un aliat și un prin
cipiu de autoritate pe care 
l-a opus, in mod decis, 
confuziilor vremii. Promo
tor convins si consecvent 
al ideii autonomiei esteti
ce. autorul „Criticelor" nu 
și-a făcut niciodată din 
convingerile artistice o 
dogmă si este momentul să 
relevăm, alături de demo
cratismul indiscutabil, pa
triotismul său. constind nu 
numai in slujirea devotată 
a literaturii române timp 
de o viată în așteptarea, 
înfrigurată, a celor ce vin 
și a capodoperelor visate, 
ci si militantismul patrio
tic, mai puțin observat, dar 
ferm exprimat in culege
rile „Pagini de război" 
(1918) si „în cumpăna vre

mii" (1919). constituite din 
articole si pamflete ple- 
dînd pentru „realizarea 
marilor idealuri patriotice", 
care „au prioritate", in mo
mentele cruciale din isto
rie. Atacă vehement pe fi-

al 
al 
de 

co-

_____ publicații, 
Epoca. Convorbiri 
Noua revistă ro- 

, strinse in Pași 
2 volume), 
volume de 

între 1909— 
său spiri-

logermani, exaltă spiritul 
„tradiției eroice", observă 
că „făptașii Renașterii 
noastre", Alecsandri, Ko- 
gălniceanu, Bălcescu. Elia- 
de. Ion Ghica, „n-au săpat 
in scrisul lor o artă îngră
dită la sonoritatea cuvin
telor. cl o sămință rodnică 
aruncată pe ogorul patriei". 
Combate pacifismul lui 
Gherea. latțdă pe adversa
rul său in probleme esteti
ce. N. Iorga. pentru „me
sianismul" propagat si cre
de că „nimic nu poate fi 
mai legitim și mai sfînt de- 
cît dorința unui popor de 
a viețui laolaltă in margi
nile lui etnice". Evident, 
criticul nu confundă litera
tura inspirată cu subpro
dusul literar, cu poligrafia, 
indiferent de mobilul ce ar

numit sincronismul, care 
înseamnă, după propria sa 
definiție, „acțiunea unifor
mizatoare a timpului asu
pra vieții sociale și cultu
rale a diferitelor popoare 
legate între dînsele prin- 
tr-o interdependență mate
rială si morală", altfel 
spus, un „spirit al veacu
lui", ceea ce încă Tacit nu
mea „saeculum", adică „o 
totalitate de condiții confi
guratoare a vieții omeni

și explică si- 
influențele. 

la un popor 
ales în epoca 
circulație atit 

de intensă a

rii", ceea ce 
militudinile. 
imitațiile de 
la altul, mai 
modernă, de 
de rapida si 
ideilor. Firește, influentele 
pornesc, inevitabil, dinspre 
popoarele mari, cu o boga
tă cultură, înspre cele mici,

generatoare de erori, ceea 
ce. nu o dată, s-a si in- 
tîmplat. Cel de-al doi
lea concept, complementar, 
presupune ca o condiție 
esențială in aprecierea a- 
xiologică a literaturii ideea 
de originalitate, de contri
buție proprie. specifică, 
fără de care o operă nu 
poate fi omologată. Pentru 
întîia oară, cele două no
țiuni sint folosite nu în li
tera, ci în spiritul lor, in 
„Istoria civilizației române 
moderne" (1924—1925). unde, 
contrar tezei maioresciene 
a „formelor fără fond", care 
ar fi frînat evoluția socie
tății românești, Lovinescu 
apreciază rolul pozitiv, de 
puternic stimulent al for
melor introduse la noi prin 
generația de la 1848. în

Critica literară
și promovarea valorilor
fi putut-o anima, căci o lite
ratură insuficientă sub ra
port artistic este insufi
cientă si sub raport patrio
tic. ceea ce. in definitiv, 
statuase cu aceeași clarita
te încă Titu Maiorescu.

Activitatea critică dinain
te de război, dublată de 
cea de istoric literar prin 
monografiile despre Gri- 
gore Alexandrescu si C. 
Negruzzi (o alta despre Gh. 
Asachi e publicată in 1921) 
este continuată, la un ni
vel superior, după ce Lovi
nescu întemeiază, in 1919, 
revista și cenaclul ..Sbură
torul", care-i asigură, trep
tat. statutul unui adevărat 
șef de scoală. Influențat, în 
primele două decenii, mai 
ales de critica impresionis
tă franceză : Lemaitre, A- 
natole France. Emile Fa- 
guet, el fondează odată 
cu „Sburătorul" ceea ce 
s-a numit generic, moder
nismul, din care face un 
criteriu de valorificare es
tetică si oare constă in pro
movarea si afirmarea lite
raturii ce-și asimilează va
lorile si progresul civiliza
ției. legate in primul rind 
de viata citadină. în poezie 
preconiza „intelectualizarea 
expresiei". în proză susți
nea romanul obiectiv, con
siderând că, în genere, li
teratura evoluează dinspre 
rural înspre citadin, sub 
aspectul opțiunilor temati
ce si dinspre subiectiv în
spre obiectiv sub 
stilistic. Lirismul 
rismul romantic îi 
ca etape depășite, 
nice. Modernismul 
cian își avea, oa suport te
oretic. ceea ce criticul a

Pompiliu MARCEA

raport 
și reto- 
apăreau 
anacro- 
lovines-

fascinate si înclinate să le 
imite. Idee, dealtfel. Îm
prumutată mărturisit din 
G. Tarde. care, in „Les lois 
de Limitation" (1890) sta
bilea că la baza evoluției 
sociale stă fenomenul imi
tației. Civilizația, implicit 
cultura, se dezvoltă pe baza 
principiilor simulării și sti
mulării, adică pornind de 
la imitația pură înspre pu
nerea in funcție a factori
lor latenți care există in 
fiecare cultură specifică. 
Ceea ce dealtfel susținuse 
în 1898 și Pompiliu Eliade 
publicîndu-și teza de doc
torat la Sorbona sub titlul 
„De l’influence francaise 
sur l’esprit public en Rou- 
manie". Argumentarea lui 
Lovinescu este însă mai 
penetrantă si mai elocven
tă prin aptitudinea expre
siei. Ea nu 6e dovedește, 
cu toate acestea, infailibi
lă, căci orice cultură, ca și 
viața socială, au ca stimu
lent esențial tradiția, ră
dăcinile și necesitățile so
ciale proprii și nu imita
ția, dezvoltîndu-se vertical 
și nu pe calea aluviunilor 
din afară, reale dar nu 
determinante. Ibrăileanu, 
vorbind de filtrul tradiției, 
care adoptează critic in
fluențele, era mai aproa- 

adevăr. în afa- 
se cuvi- 

adăugâm imediat 
sin-

pe 
ră
ne
după conceptul de 
cronism pe cel de diferen
țiere. fără de care înțele
gerea sistemului critic lovi- 
nescian este incompletă și

de
de aceasta, 
să

fond, ceea ce credem că se 
cuvine reținut din teoria 
sincronismului. inlăturind 
unele absolutizări ce s-au 
răsfrînt în insuficienta re
ceptare a unor autori fun
damentali : M. Sadoveanu, 
O. Goga. ce nu răspun
deau semnalelor sincronis
mului și, ca un 
prin supralicitarea 
sincroniști (Camil 
zar, F. Aderca) pe
■dreptate semnalate in exe
geza criticii lovinesciene, 
rămîne nevoia mereu ac
tuală a necesității de con-

a
culturii 
„spiritul 

cele 
orice 
puțin

revers, 
unor 

Balta- 
bună

civili- 
națio- 
euro- 

mai noi 
domeniu, 
oportună, 

parțiale.

temporaneizare 
zației și 
naie cu 
pean", cu 
cuceriri în 
Poate mai 
deși cu temeiuri 
se dovedește teoria muta
țiilor valorilor estetice, emi
să în 1929, în volumul VI 
al „Istoriei literaturii ro
mâne contemporane" ca o 
„concluzie a imposibilității 
unei estetici științifice", cu 
punct de plecare în cartea 
biologului Hugo de Vries, 
„Mutationstheorie" (1903), 
bazată pe observații din 
lumea plantelor. Lovinescu 
susține că, întrucît valorile 
estetice sint produsul unei 
anumite epoci, ele se peri
mează ori iși diminuează 
substanța odată cu dispari
ția epocii care le-a generat. 
Criticul ajunge astfel, in 
mod inevitabil, la aprecie
ri caduce privind, de pil
dă. opera lui Caragiale, 
care nu ar mai corespunde 
sensibilității epocii (post- 
caragialiene. evident). în
trucît tipologia și situațiile 
din această operă „s-au

perimat". „nu mai intere
sează pe nimeni".

Remarcabile, prin arta 
portretistică, prin rafina
mentul ironiei, sint cele pa
tru volume de memorii 
scrise între 1916—1941, în
care defilează, in scene și 
situații memorabile, o mare 

. parte a scriitorilor români 
ai acestor decenii.’ cei mai 
multi atît de bine cunoscuti 
de conducătorul cenaclului 
„Sburătorul", a cărui per
sonalitate este strins legată 
de destinul poeților, proza
torilor și criticilor promo
vați cu o nară distincție, 
generozitate și oportună e- 
xigentă, dintre care, vom 
retine pe cei mai impor
tanți : Tudor Arghezi. Ion 
Barbu, G. Brăescu, Horten
sia Papadat-Bengescu. Li- 
viu Rebreanu, Camil Pe
trescu. Anton Holban. F. A- 
derca Pompiliu Constanti- 
nescu. Vladimir Streinu 
ș.â. Eugen Lovinescu si 
„Sburătorul" joacă. în epo
ca interbelică, rolul lui Ma
iorescu si al .Junimii" din 

’ marea epocă a clasicilor. 
Deși statura criticului a 
trecut în umbră pe cea a 
creatorului, nu trebuie ig
norat nici romancierul, a- 
nalist subtil al universului 
interior, mai ales în ciclul 
autobiografic alcătuit din 
„Bizu", „Firu-n patru". 
„Diana", „Mill". „Acord 
final" scrise între 1932—1938 
și. partial. în ciclul emi
nescian : „Mite" si „Bălău
ca" (1935).

Opera fundamentală a 
criticului rămîne. evident, 
„Istoria literaturii române 
contemporane". Cele 5 vo
lume tipărite între 1926— 
1929. completate_ prin com
pendiul 
introduce 
oare lipsea 
cinci), fixează 
„Evoluția ideologiei litera
re". „Evoluția criticii lite
rare". „Evoluția poeziei li
rice", „Evoluția poeziei. e- 
pice". un tablou sistematic, 
bine articulat teoretic și o 
ierarhie de valori in linii 
generale omologate de pos
teritate. Un număr de in
justiții : laude nemeritate, 
minimalizări, între care 
unele semnalate deja in 
textul de față, sint inevita
bile, fiind, cum zice un dis
cipol al său, „le risque du 
metier", dar. pe ansamblu. 
„Istoria literaturii române 
contemporane", scrisă cu 
un talent caracterizat prin 
sobrietate, elegantă, expre
sivitate. echilibru si fermi
tate a opiniilor, cu un nerv 
polemic de o rară incisivi
tate, constituind o etapă 
capitală în evoluția stilului 
disciplinei, face parte din 
tezaurul criticii literare ro
mânești. Centenarul naște
rii autorului ei o găsește, 
în liniile generale, mereu 
incitantă, vie. Indiciu, pe
remptoriu. al valorii.

din 1937 (in care 
și dramaturgia, 

in primele 
pe genuri :

ION PILLAT

Ileana BALOTĂ „Rodul grădinii

Sclipea pe zid șopîrla de smarald 
Se aplecau deasupra tămîioșii 
Aramă tremura în aer cald 
Pe nucii galbeni și pe vițe roșii. 
Ca într-un port sub viile-n terase, 
Cu soare-n pînze anul ne uitase

< .-j
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PROGRAMELE 1 ȘI 1

8,00 Tot înainte
8,30 Șoimii patriei
8.40 Film serial pentru copil : „Căpitan 

la 15 ani" — ultimul episod
9,05 Viața satului

10,15 Muzică populară de pe întreg 
cuprinsul patriei

In jurul orei 10,30 — Transmisiune 
directă din municipiul Brăila : aduna
rea populară prilejuită de vizita de

lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, In județul Brăila și d» 
sărbătorirea „Zilei recoltei"

12,30 De strajă patriei
PROGRAMUL 1

13,00 Telex
13,05 Album duminical
16.00 Rugbi : Franța — România tn 

Campionatul european. Transmi
siune directă de la Narbonne 
Muzică populara
Ecranizări după opere literar» 
romanești : „Marele singuratic".
Micul ecran pentru cei mici — In 
lumea minunată a cărților 
Telejurnal

17.25
17,45

18,40

„Cerințele" modei in proză
Un cititor incomod, cineva din 

afara vieții literare, i-a cerut cri
ticului literar Alex. Ștefănescu 
să-i recomande o carte : „incer- 
cind să judec din perspectiva lui — 
constată criticul 
dintre romanele 
s-a produs mare animație mi s-au 
părut neinteresante" și „am avut 
astfel, pentru o clipă, revelația 
unei anumite sărăcii a romanului 
românesc de azi."

în ce constă, după opinia criti
cului, această „sărăcie"? în primul 
rind, crede — îndreptățit — Alex. 
Ștefănescu, intr-o „insuficientă 
deschidere a orizontului spiritual" : 
spre deosebire de poezie, „romanul 
se află încă jos, legat ca Guliver 
in țara piticilor, prin 'mii de fire 
in solul unor probleme de interes 
local și momentan". Semnalam re
cent și in paginile ziarului o anu
mită tendință de „despiritualizare" 
a prozei, excesul de prozaism ba
nal, cenușiu, tern, exces justificat 
uneori, teoretic, de interesul pentru 
realitatea imediată, concretă, ne
transfigurată. Alex. , Ștefănescu, 
aduce noi și temeinice argumente în 
sprijinul romanului capabil să susți
nă, prin personalele lui. o dispută 
de „înaltă tensiune intelectuală", o 
adevărată luptă de idei. în al doilea 
rind. criticul constată, de asemenea 
cu justețe, că ceea ce împiedică 
un progres mai substantial în 
această direcție sint prejudecățile 

-legate de natura subiectelor literare, 
precum și convenționalismul com
portamental, „persistent și tiranic", 
ce se manifestă in domeniul confi
gurării personajelor.

în al treilea rind, ar fi vorba — 
și iarăși criticul reldvă un aspect 
real — de un convenționalism de

— multe, multe 
in jurul cărora

ordin strict literar, respectiv, de 
periodica aliniere la cerințele, se
zoniere. ale modelelor succesive.

Acuitatea surprinderii fenomenu
lui alinierii la cerințele unor mode 
este indiscutabilă. De aceea nu-1 
putem înțelege pe Alex. Ștefănescu 
atunci cind. făcînd inventarul unor 
așa-zise „subiecte-tabu", ce ar 
trebui să coloreze mai viu pagi
nile cărților („vreun act de vio
lență", „o scenă erotică mai puțin 
decentă", „înșelarea de către bărbat 
a soției sale", „îmbătrînirea", „si
nuciderea" etc., etc.), el deplînge 
puținătatea cărților ce li se con
sacră. Dacă in asta constă „sără
cia" romanului, și aici trebuie 
să căutăm resursele „îmbogățirii" 
lui (spirituale ?), criticul ar putea 
fi liniștit. Ar fi de constatat, dim
potrivă, că ele au pătruns în pagi
nile multor cărți, însă fără să le 
„îmbogățească" fiindcă nu-și dez
văluie altă rațiune decît aceea de 
a fi tot în pas cu o anumită modă. 
Departe de a fi „tabu", „scenele tari", 
(fie ele bătăi, crime, sinucideri, 
adultere, violuri ori, vorba criti
cului, „scenă erotică mai puțin de
centă" !) au pătruns chiar și în 
paginile unor romane „importante",

însă, vai, adesea doar ca preț, ca 
tribut al unui pact cu un gust mai 
puțin dezvoltat ; și, desigur, nu in 
numele dezvăluirii unor mai pro
funde semnificații ale „realului" sau 
„umanului". Așa incit recomanda
rea criticului (scrieți „tare", „dur", 
„șocant" 1) ca astfel de scene 
„tabu" să pătrundă in literatură 
forțează uși deschise, dar adesea 
din nefericire deschsie, ca să zicem 
așa. degeaba, căci dincolo de ele nu 
există nimic în stare să justifice 
efortul sau, mă rog, „curajul". După 
cum nu credem că s-ar putea susține 
cu seriozitate că „istorismul" (criti
cul vrea să spună : literatura de 
inspirație istorică — n.n.) ele care 
s-a contaminat o mare parte din 
proza noastră de azi" ar aparține 
unei „mode lansate din cind în 
cind". De acord, firește, că multe 
pagini „inspirate" din durabila 
noastră istorie sînt efemere, caduce, 
însă de aici și pînă la condamna
rea acestei literaturi ori a preocu
pării pentru stimularea ei este o 
distanță apreciabilă, pe care, cu 
pas viguros, criticul o și străbate, 
în rest, articolul „Adevăr și conven
ție în romanul de azi" („Convorbiri 
literare" nr. 10) este incitant, plin 
de idei, cu o frumoasă ținută pole
mică, de idei, se înțelege.

0 dezbatere oportună despre „generația literară"
Revista „Luceafărul" a publicat 

în două numere (41, 43) opinii des
pre „generația literară", termen 
care, deși lipsit de o definiție clară, 
este folosit intens in evaluările cu
rente, mai cu seamă cînd este vorba 
despre tinerii scriitori. „Generația 
de creație" ce a preocupat o serie 
de mari critici, de n-ar fi să-i ci
tăm decît pe G. Ibrăileanu și Tu-

dor Vianu sau G. Călinescu, pre
supune nu atit o comunitate îngustă 
de preocupări și soluții în literatură 
și cu atit mai puțin conformarea 
la un număr de norme, cît, mai ales. 
o atitudine generală și un înțeles 
comun față de rostul actului cre
ator, de unde și respectul reciproc 
intre scriitori, altfel de stiluri și 
virste diferite. Potrivit opi-

niei lui A. D. Munteanu, „este 
absolut normal ca fiecare generație 
să vina cu problemele ei", partici- 
pînd la o „dispută de valori" : care 
„nu înseamnă o demolare a unuia 
dintre combatanți ci mai ales o ac
tualizare a valorilor, pentru că o 
nouă generație nu distruge valorile 
generației precedente ci și le actu
alizează pe ale sale". Foarte inte
resantă este intervenția lui Gabriel 
Gafița, care crede că „vîrsta unui 
scriitor este o problemă a lui strict 
personală 
care nu-i 
sau mai 
amintește 
cunoscute, dar mereu tulburătoare: 
Schiller scria drama „Hoții" la 30 
de ani, Balzac a scris „Șuanii" tot 
la 30 de ani, „Gobseck" la 31, „Eu
genie Grandet" și „Moș Goriot" la 
34 ani, Dostoievskl avea 27 de ani 
cînd a scris „Nopți albe", Baude
laire 19 ani cînd scria poemul „Co
respondente", iar Th. Mann avea 27 
de ani cînd a apărut „Casa Budden- 
brook". în literatura română, se 
știe, Eminescu avea 23 de ani cînd 
a scris „Sărmanul Dionis" și la 34 
de ani scria „Luceafărul", Caragiale 
scria „Noaptea furtunoasă" la 27 de 
ani, „O scrisoare pierdută" la 33, iar 
Blaga avea 24 de ani cind i-au a- 
părut „Poemele luminii". Marin 
Preda avea 33 de ani la apariția 
„Moromeților". în ochii posterității, 
acești scriitori apar ca niște „etern 
maturi", iar operele citate nu sint 
ceea ce s-ar putea numi „opere de 
tinerețe". într-adevăr, criteriul 
vîrstei in definirea generației lite
rare și stabilirea valorii nu este, 
singur, concludent. Ceea ce nu în
seamnă că lipsesc încercările de a-1 
folosi, dar în interese străine și ge
nerației și valorii. Elena Ștefoi se
sizează acest fenomen și-1 descrie 
nu fără o doză de maliție: „în ul-

și un factor extra-literar, 
face cu nimic mai bune 

slabe cărțile". G. Gafița 
cîteva fapte îndeobște

timii ani criticii care se iau in se
rios au grijă de „pepiniera 
poetică" în timp ce poeții par 
puși să încurce criteriile : nu 
ciți iși doresc, pentru opera 
coordonatele sigure ale unei școli 
literare dar știu că fiecare își poate 
confunda idealul artistic cu dorința 
aprigă de a fi titularizat „șeful ge
nerației".

„O parte din debutanții ultimilor 
doi-trei ani — scrie Patrel Bercea- 
nu — au adus pe Ungă talentul lor 
(mult, puțin, o să se vadă mai tîr- 
ziu !) și un nedorit suflu beli
cos in viața literară, o aprigă do
rință de vendetta, o vădită dispo
ziție spre confiscarea virtuților de 
orice fel (...). Hazul involuntar se 
năștea din raportul precar dintre 
puținătatea operei publicate și 
cantitatea și tonul vindicativ impre
sionant al «profesiunii lor de cre
dință» (...). E drept că Emineseu 
concepea altfel literatura dinaintea 
lui : -Zilele de-aur a scripturilor 
române». Să-și omagieze înaintașii, 
dar și o parte dintre contemporani 
era pentru el o datorie morală".

Cum înțeleg unii critici să ia act 
de această stare de lucruri? — se în
treabă poetul. Și iși răspunde a- 
pelînd la observațiile judicioase ale 
criticului Eugen Simion. care ară
tase că în loc să clarifice și să o- 
rienteze creația celor mai tineri 
autori, o parte a criticii întreține 
uneori ea insăși confuzia, spiritul 
de școală și de „șefie" literară, opu- 
nînd „promoțiile" între ele. mi
nimalizând pe unii în favoarea ul
timilor sosiți, conchizind. pe bună 
dreptate, că aceasta este o „men
talitate barbară in cultură, poziție 
ne-critică in critica literară care 
n-ar trebui să încurajeze spiritul 
revanșard in literatură".

(7or) 
dis- 
știu 
lor,

M. COSTEA

19,00
19,25 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată în colaborare 
eu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste. Județul Tulcea

20.45 Film artistic : „Lumina de Iulie". 
Premieră TV. Producție a Studiou
lui cinematografic „București"

22.15 Telejurnal. Sport
PROGRAMUL 8

„Pe Mureș șl pe 
lodll interpretate 
Desene animate : 
Episodul 3 
Cîntece românești 
în climatul creației materiale șl 
spirituale : Zilele culturii la Reșița. 
Ritmuri... ritmuri — muzică ușoară 
Teatru TV : „O femeie ca multe 
altele" de Lucia Demetrius

16,00 Serată muzicală TV : Chemării» 
școlilor naționale (II)
Telejurnal 
Telerama 
Jurnalul științelor șl al călători
ilor. Zboruri de la Tear la racheta 
cosmică — Film documentar 
Meridianele cînteculul
Sub cupola fltotronului. Product!» 
a Studioului Sahiafilm 
Caruselul operetei 
Telejurnal. Sport

13,00

13,25

13,50
14,05

14,30
14,50

19.00
19,25
19,55

20,40
21,30

21,40
22,15

Tîrnave" 
de Emil

Bob șl

— me- 
Gavri? 
Bobek.

LUNI 2 NOIEMBRIE ’81
PROGRAMUL 1

Emisiune în limba maghiară 
1001 de seri
Telejurnal
Cincinal ’81—’85

19.55 Practic, util, gospodărește
20,00 Roman foileton „Vîntul speranței".

Episodul 10
20,50 Cadran mondial
21.15 Orizont tehnico-ștlințific
22,00 Festivalul folcloric „Maria Lă- 

tărețu”
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL s
Cenacluri ale tineretului
Critica curentelor de idei reacțio
nare (reluare)
Ora cînteculul — emisiune de mu
zică ușoară
Telecinemateca : „Conspirația tă
cerii" (reluare) 
1001 de seri
Telejurnal
Selecțiuni din emisiunea „Mozaic" 
Viola în diferite formații cameral» 
Ora tineretului (reluare)
Telejurnal

16,00
18,50
19.00
19,25

16.00
16,30

17,05

17,25

18,50 
19.00 
19,25 
21,00
21.35
22,20

Slalom riscant
Procuratura municipiului București a 

emis rechizitoriul împotriva lui Voicu Mă
ricel. de 29 de ani, născut in comuna Uliești 
— Dîmbovița, fost șofer la întreprinderea 
de utilaje și transport care deservește șan
tierele Capitalei, autorul uneia din cele 
mai descreierate fapte ce s-au văzut vreo
dată pe arterele noastre rutiere.

Considerat de conducerea întreprinderii 
drept un șofer model (după cum rezultă din 
asigurările scrise date organelor justiției de 
reprezentanții respectivei conduceri), i s-a 
încredințat un transportor nou, de mare 
putere, cu trailer lung și stelaj pentru sus
ținerea panourilor prefabricate. Cu acest 
gigant a lucrat V. M. in noaptea de 30 spre 
31 martie a.c., acesta e utilajul pe care 
trebuia să-1 predea in zorii zilei schimbu
lui său, Munteanu Vladimir, probabil „șofer 
model" și el. In loc de continuarea activi
tății productive, cei doi „fruntași" s-au pe
rindat prin oraș cu rezolvarea unor treburi 
personale. Apoi au parcat măgăoaia pe o 
străduță laterală din cartierul Rahova și 
s-au așezat să dezbată „problemele vieții și 
ale șantierelor" lingă una sau mai multe 
sticle de țuică de Turț. Au băut cu ambiție, 
pină spre ora 3 după-amiază. Gradul de 
imbibare alcoolică ce s-a constatat la analiza 
sîngelui lui Voicu Măricel a ajuns la 2.10 
la mie, mult peste limita fiziologică la care 
un taur se mai poate ține pe picioare.

Cînd a simțit că nu mai e mecanizator

fruntaș, ci cuc sau altă pasăre, Munteanu 
Vladimir a avut inspirația s-o ia pe jos spre 
casă, dar nu și Înțelepciunea să pună mina 
pe cheile de contact. Rămas în posesia 
„taxiului" gigant, Măricel s-a decis, că tot 
era în timpul liber, să facă o plimbare și 
spre comuna Bragadiru.

Așa a început slalomul groazei pe șoseaua 
Alexandriei. Din bordură spre linia de 
tramvai, dinspre linia de tramvai spre bor
dură. Și asta nu cu o motoretă, ci cu un 
tren rutier care face să se zgîlțîie geamu
rile cînd trece pe stradă.

E de imaginat spaima celor care priveau 
această promenadă. Un om nu s-a pierdut 
cu firea și numele lui merită citat. Cine 
știe cine și citi oameni îi datorează viața 
ori integritatea corporală. Este tot un șofer. 
Ion Bălăreanu, lucrează la autobaza „Glu
coza" a I.T.B., posedă „Dacia“-1300. la vo
lanul căreia se și afla. Folosind prilejul că 
nesăbuitul coleg de trafic oprise la un 
semafor aflat „pe roșu", șoferul lucid l-a 
depășit și i-a barat calea, parcindu-și auto
turismul perpendicular față de direcția de 
mers, de-a curmezișul drumului urmat de 
bețiv. Apoi a coborît de la volan, a venit 
lingă cabina celuilalt și a încercat să-1 con
vingă, omenește și colegial, să plece mai 
departe pe jos și să se culce. Furios ca un 
hipopotam împiedicat de un iepure, Voicu 
Măricel l-a somat pe binevoitor să-și 
tragă repede mașina din cale, pînă ce nu-1 
ia pe sus. Celălalt a rămas și mai ferm pe 
poziție. Atunci s-a comis nemaivăzutul. 
Proptind cîrligul de remorcare într-o por
țiune mai rezistentă a caroseriei mașinii 
„Dacia" (stîlpul de susținere a ușii), V. M.

a început s-o împingă cu trailerul. așa cum 
se afla acel vehicul, in poziție transversală, 
cum se ia gunoiul pe făraș. Zece, douăzeci 
cincizeci de metri. A traversat intersecția și 
a continuat cursa în aceeași manieră de 
nedescris. O sută de metri, o sută cincizeci, 
două sute de metri... N-o mai făcea demult 
din dorința de a-și elibera calea, pur și 
simplu se răzbuna pe „îndrăzneala" mași
nii prichindel. Poate ar fi mers astfel pină 
la destinație ori pînă-și sfărima cu totul 
autovehiculul „rival", dacă nu l-ar fi somat 
să oprească un echipaj al miliției.

După care I.U.T. a rămas cu un șofer 
model mai puțin.

„Automatul" de 
mîncat semințe

Oricărui cetățean îi sînt proaspete in 
minte prevederile Decretului nr. 306/1981, 
privind măsuri pentru prevenirea Si comba
terea unor fapte care afectează buna apro
vizionare a populației.

Există însă și nărăviți. La numai citeva 
zile după publicarea noilor reglementări, 
Gheorghe Ion (din București, șoseaua Sălaj 
nr. 47) a și fost prins că fură semințe de 
floarea-soarelui din vagoanele garate la 
rampa fabricii de ulei „Muntenia". Sacoșă 
cu sacoșă, pungă cu pungă, el a cărat, in
tr-o singură după-amiază. 300 de kilograme, 

materia primă pentru peste 140 litri de ulei.

Chiar dacă „vizuina” in care-și deșerta 
traista de hoț era pe aproape, trei chintale 
sustrase intr-un timp atit de scurt denotă 
un interes absolut ieșit din comun față de 
plantele oleaginoase. Ce dorea să facă 
Gh. I. cu mai mult de un sfert de tonă de 
semințe ? La ce-i foloseau ?

în toate cele trei declarații făcute pe 
această temă, infractorul a dat aceeași mo
tivare consternant de simplă : „Am furat 
cele 300 kg de semințe pentru consumul 
propriu. Ca să le «folosesc- acasă !“

Cineva prezent la proces ne spunea că 
respectivul minte. „Doar e om. nu pitigoi. 
nici scatiu ! Cum o să mănince cîtiva saci 
de semințe ! Iar după graba cu care s-a 
«aprovizionat-, e de presupus că nu s-ar fi 
oprit la atit".

Am rugat să ni se încredințeze dosarul 
cauzei și, din studiul lui. ne-am zis : n-ar 
fi imposibil ca G. I. să fie un consumator 
avid de „bomboane agricole". Un ins subju
gat acestui obicei pină la viciu. Un fel de 
narcoman al semințelor prăjite.

De ce emitem această ipoteză ?
Pentru că datele esențiale ale existentei 

lui G. I. se potrivesc uimitor de exact cu 
imaginea, întărită pină la valoare de sim
bol. a unui ins care, zi de zi. de dimineață 
pînă seara, nu face nimic altceva decît să 
arunce semințe între dinți și să expulzeze 
cu dexteritate cojile pe jos. Fără ocupație. 
Fără domiciliu legal în București. Fără sta
tut de căsătorit, dar cu trei copii, a căror 
răspundere ar trebui să o poarte. Fără tel. 
Fără interes pentru preocupările sociale din 
jur. Fără să prețuiască viața care i se 
scurge inutil. Cu riscul de a-i lăsa lui Gh. I.

satisfacția că și-a tăinuit, fie și în fata unei 
singure persoane, adevăratele motive ale 
furtului, e prea potrivită imaginea pe care 
și-a conferit-o singur, ca să o contestăm. 
Parcă-1 și vezi pe individul fără rost și fără 
căpătii jonglind ca un mecanism leneș cu 
semințele crocante, spărgîndu-le ritmic ca 
și cum și-ar sfărima propriile secunde, pînă 
la tocirea totală a incisivilor, lăsind in 
urmă-i doar un covor gros de coji.

Din caietul 
grefierului

„Cu prilejul celei de-a 11-a luni a căsă
toriei noastre iți doresc multă sănătate, fe
ricire și un suflet mai bun. Nu ți-arn furat 
nimic, nu mai insinua și nu minți. Cu drag, 
te sărută al tău soț, E.“.

(Dintr-o scrisoare depusă în foto
copie la dosarul Judecătoriei sectoru
lui 2 nr. 5144/81).

„Azi mi-am schimbat radical părerea 
despre avocatul tău. Este un dulce, imi 
pare rău că m-am pripit, altădată nu o 
să-mi mai formez păreri după proverbe și 
maxime («Cum e sacul și petecul») 
scuză paranteza".

(Din copia altei scrisori din dosarul 
7156/80. Judecătoria sectorului 5).

Serqlu ANDON
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Am primit cu un adine sentiment de apreciere și recunoștință amabilul 

dumneavoastră mesaj de felicitare pe care ați fost atît de bun să mi-1 
trimiteți cu ocazia Zilei naționale a Republicii Botswana.

Primiți, Excelență, mulțumirile mele cordiale și cele mai bune urări de 
sănătate continuă, pentru prosperitatea și progresul poporului prieten al 
României.

Dr. Q. K. J MASSIRE
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea de a transmite Excelenței Voastre, in numele poporului și 
guvernului mexican, mulțumirile mele profunde pentru mesajul de felicitare 
și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia 
celei de-a 171-a aniversări a proclamării independenței Mexicului.

La rîndul meu, folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune 
urări de fericire personală și pentru întărirea relațiilor de prietenie care 
unesc popoarele noastre.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele

Statelor Unite Mexicane

In județele Galați, Alba, Gorj, Neamț, Prahova și Vrancea 
s-a incheiat recoltatul porumbului

Muncitorii ogoarelor din județul 
Galați raportează încheierea, la 31 
octombrie, a recoltării porumbului, 
strugurilor și soiei de pe intreaga 
suprafață planificată. De asemenea, 
a fost terminată recoltarea porum- 
bului și în județele Alba, Gorj, 
Neamț, Prahova și Vrancea.

în telegramele adresate, cu acest 
prilej. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către comi
tetele județene de partid, se expri
mă hotărirea țăranilor cooperatori, 
mecanizatorilor, specialiștilor, tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tura celor șase județe de a acțio
na. in continuare, cu aceeași dărui
re, folosind la maximum mijloacele 
mecanice din dotare și fiecare 
oră bună de lucru pentru a încheia 
cit mai grabnic transportul și depo
zitarea fără nici o pierdere a între
gii recolte, pentru predarea la fon
dul de stat a cantităților de po
rumb planificate. Este evidențiat 
faptul că stringerea și expedierea

„Zilele filmului sovietic" 
România-film prezintă;

in perioada 3—9 noiembrie a.c. la cinematograful „Studio" din 
Capitalâ „Zilele filmului sovietic" cu următorul program

3 noiembrie : Acum douăzeci de ani (spectacol de gală)
4 noiembrie : Acum douăzeci de ani
5 noiembrie : Nici măcar n-ați visat
6 noiembrie : Intilniri tirzii
7 noiembrie : Soțul ideal
8 noiembrie : Caseta Măriei de Medicis
9 noiembrie : Un glonte rătăcit

„Zilele filmului sovietic" se vor desfășura și în municipiile Alba lu- 
lia (5—11 noiembrie) și Brașov (6—12 noiembrie).

Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică 
Luni

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite eiștigă- 
toare la tragerea la sorți suplimentară 

din 31 octombrie 1981
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um
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iu
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1 52133 100 25 000
1 76203 98 20 000
1 14789 114 20 000
1 05768 106 15 000
1 64510 54 15 000
1 05578 110 15 000
1 19688 112 10 000
1 79941 121 10 000
1 45663 117 10 000
1 23717 59 10 000
1 73700 133 5 000
1 51090 05 5 000
1 94029 27 5 000
1 56492 85 5 000
1 37549

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiuni

lor

129 5 000

100 485 101 3 000
100 348 111 2 000
100 497 89 2 000
100 168 149 1 000
100 200 99 1000
100 870 90 1 000
100 195 150 1 000
100 923 84 800
100 371 78 800
100 709 65 800
100 083 68 800
100 633 46 800
100 096 36 800
100 326 126 800
100 657 17 800

1 515 TOTAL : 1 915 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea câști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gâtoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 noiembrie. In țară : Vremea va fi 
in general umedă, îndeosebi în jumă
tatea de nord a tării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale, sub formă de burniță și 
ploaie, mai frecvente în Crișana, Tran
silvania, Maramureș și Moldova. La 
munte precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapovițâ și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab, pină la moderat, prezentind inten
sificări locale, îndeosebi în estul țării 
și la munte, predominînd din nord-vest. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 2 și 
plus 8 grade, maximele intre 8 și 16 
grade, izolat mai ridicate. Dimineața și 
seara, ceață locală. In București : 
Vreme în general noroasă. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă de burniță 
șl ploaie. Vint slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 1 și 4 grade, maximele intre 13 și 
16 grade, mai ridicate la începutul in
tervalului. Dimineața ceață. (Meteorolog 
de serviciu : Ileana Mihăilă). 

la fabricile de prelucrare a sfeclei 
de zahăr, a tuturor legumelor, asi
gurarea bazei furajere necesare 
hranei animalelor pe timpul ier
nii. intensificarea ritmului la ară
turi și pregătirea terenurilor desti
nate însămințărilor de primăvară 
constituie in prezent, prioritățile 
momentului. în telegrame se ex
primă. totodată, angajamentul oa
menilor muncii din agricultura 
acestor județe de a acționa cu 
abnegație în spiritul indicațiilor 
prețioase date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai mare la spori
rea producției agricole a tării, la 
realizarea măsurilor adoptate pen
tru continua îmbunătățire a apro
vizionării populației cu produse 
agroalimentare, pentru înfăptuirea 
cerințelor noii revoluții agrare, a 
sarcinilor stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului în 
domeniul agriculturii.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 octombrie 1981
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1 28197 61 50 000
1 94566 33 50 000
1 93711 64 40 000
1 06343 09 40 000
1 80512 22 40 000
1 32879 20 30 000
1 62145 51 30 000
1 26819 11 30 000
1 49086 61 30 000
1 58193 89 25 000
1 95915 131 25 000
1 73026 63 25 000
1 34953 65 25 000
1 20727 120 25 000
1 78608 89 20 000
1 10054 11 20 000
1 21601 37 20 000
1 32596 21 20 000
1 07254 18 20 000
1 41869 ' 31 20 000
1 70301 96 15 000
1 57400 56 15 000
1 41708 53 15 000
1 29448 120, 15 000
1 48111 76 15 000
1 11608 18 15 000
1 65171

Ter
mina
ția se
riei 0- 
bliga- 
țiuni- 

lor

108 15 000

100 288 118 5 000
100 335 17 3 000
100 123 67 3 000

1 000 83 02 1 000
1 000 54 53 800
1 000 79 131 800
1 000 74 69 800
1 000 72 79 800
1 000 58 105 800
1 000 30 58 800
1 000 68 05 800
1 01)0 29 149 800
1 000 58 121 800
1 000 35 135 800
11 327 TOTAL: 10 790 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna octom
brie 1981 au ieșit următoarele com
binații de litere :

X.Y.C. ; R.X.I. ; K.S.B. ; K.H.G. ; 
L.R.W. ; A.D.N. ; K.O.K. : W.G.A.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa si la următoarele 
trageri lunare de amortizare este ne
cesar ca asigurații să achite primele 
de asigurare la termenele stabilite.

Cronica zilei
Simbătă s-au incheiat. la București, 

lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte interguvernamentale 
româno-cubaneze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Delega
ția română a fost condusă de Ion Pă- 
tan. viceprim-ministru al guvernului, 
iar delegația cubaneză de Flavio 
Bravo Pardo, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

în lumină obiectivelor și înțelege
rilor convenite cu prilejul intîlnirilor 
și convorbirilor româno-cubaneze la 
nivel înalt, în cadrul sesiunii au fost 
examinate pe larg stadiul relațiilor 
economice bilaterale și modul cum au 
fost îndeplinite hotăririle adoptate la 
sesiunea precedentă, evidentiindu-se 
bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite intre România și 
Cuba, rezultatele pozitive obținute în 
lărgirea și diversificarea cooperării pe 
multiple planuri dintre cele două țări. 
Totodată au fost stabilite noi măsuri 
și acțiuni concrete pentru promo
varea pe mai departe a colaborării 
economice și tehnico-științifice în do
menii de interes comun, pentru creș
terea continuă a schimburilor reci
proce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie au semnat 
Protocolul sesiunii, care prevede dez
voltarea colaborării și cooperării ro
mâno-cubaneze, îndeosebi in indus
triile construcțiilor de mașini, chimi
că și alimentară, în agricultură și în 
alte ramuri, precum și aprofundarea 
colaborării tehnico-științifice.

La semnare au fost de față Dumi
tru Bejan. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Neculaiu 
Moraru, ambasadorul tării noastre la 
Havana. A fost de față Humberto 
Castello. ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

în perioada desfășurării lucrărilor 
sesiunii au fost semnate, de aseme
nea, un acord interguvernamental de 
cooperare și de credit, care prevede 
participarea industriei românești la 
realizarea unor obiective economice în 
Cuba, și o înțelegere privind deser
virea tehnică și asigurarea cu piese 
de schimb în domeniul mașinilor și 
utilajelor livrate de țara noastră.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea cubaneză de Manuel 
Gutierrez Vega, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Colaborare 
Economică, și de Jose de la Fuente, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior.

în aceste zile, membrii delegației 
cubaneze au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală 
și din județele Argeș și Brașov.

(Agerpres)

„Astro." — 120 de ani
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de implinirea a 120 de ani de la 
înființarea „Astrei" — „Asociațiunea 
transilvană pentru literatură română 
și cultura poporului român" — ani
versare cu profunde semnificații in 
viața social-politică și culturală a 
acestor străvechi meleaguri româ
nești, a întregii noastre țâri, la 
Sibiu a avut loc simpozionul ,.Astra 
— 12b de arii’1' organizat de Acade
mia de științe sociale și politice. Aca
demia Republicii Socialiste România 
și Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă Sibiu.

în deschiderea lucrărilor simpozio
nului, tovarășul Vasile Bărbuleț. 
prlm-secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., s-a referit la 
„Idealurile Astrei — realități ale 
județului Sibiu în România socialistă". 
Evidențiind vasta activitate a „As
trei", generatoare a unei ample miș
cări de culturalizare a maselor popu
lare prin crearea unor instituții de 
cultură, formații artistice, prin insti
tuirea unor principii, concepții și 
orientări devenite un bogat tezaur 
de tradiții în munca de emancipare 
economică, politică și culturală a 
muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor transilvăneni, vorbitorul a subli
niat pe larg faptul că aceste bogate 
tradiții au căpătat un conținut nou 
și au cunoscut o amplă dezvoltare în 
anii socialismului.

în cadrul lucrărilor simpozionului 
au luat, de asemenea, cuvintul acad. 
Ștefan Pascu — „Contribuția Astrei 
la realizarea unității naționale a ro
mânilor" ; prof. dr. Nicolae Gogo- 
neață — „Locul și rolul Astrei în 
promovarea culturii românești" ; dr. 
Vasile Curticăpeanu — ..Astra și 
dezvoltarea istoriografiei românești" ; 
prof. Nicolae Nistor — „Dezvoltarea 
tezaurului documentar al istoriei și 
culturii românești" ; prof. Ioan Hol- 
hoș — „Locul și rolul Astrei in ri
dicarea nivelului cultural al maselor 
populare".

în încheierea lucrărilor simpozio
nului, participanții au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, o telegramă 
prin care oamenii muncii diij județul 
Sibiu, români, germani, maghiari. își 
exprimă hotărirea de a continua Și 
dezvolta pe plan superior bogatele 
tradiții ale Astrei, angajamentul 
de a munci cu abnegație pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor re
zultate din hotăririle Congresului al 
XII-lea al partidului, de înflorire a 
scumpei noastre patrii.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

cinema
• întoarcere la dragostea dinții :
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20,15, STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45;
20, DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Ștefan Luchian : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19.30.
• învingătorul : MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15, GLORIA — 9;
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O lume fără cer ; MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ana și „hoțul** : MUNCA — 15.30; 
17 30’ 19 30
• ' Convoiul : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Ziua de naștere a unui tinăr var- 
șovian : CAPITOL — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Intimplare 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.

Fructuos bilanț al unor acțiuni 
de întrajutorare muncitorească
Simbătă s-au desfășurat la exploa

tarea minieră de la Cimpu lui Neag, 
județul Hunedoara, la șantierul de pe 
muntele Negoiul din masivul Căli- 
mani și la exploatarea Berbesti-Alunu 
din județul Vilcea adunări festive 
prin care a fost marcată încheierea 
acțiunii de întrajutorare muncitoreas
că la aceste obiective de maximă im
portanță pentru economia națională, 
acțiune organizată din inițiativa 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvintul, tovarășii Radu Bă
lan, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. — la adu
narea de la Cimpu lui Neag, Traian 
Gârba, prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R. — la ex
ploatarea din Călimani, și Teodor Co- 
man, prim-secretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R. — la adu
narea de la Berbești. au mulțumit 
călduros tuturor celor ce au contribuit 
prin munca lor Ia grăbirea lucrărilor 
de pregătire a extracției minereurilor 
din zăcăminte, urindu-le noi succese 
in activitatea viitoare.

Au luat cuvintul. in cadrul adu
nărilor, reprezentanți ai conducerilor 
îritreprinderilor-gazdă. precum și ai 
formațiiloi- de lucru venite din alte 
județe pentru a contribui la impulsio
narea ritmului lucrărilor.

La adunarea de la Cimpu lui Neag 
s-a relevat că. prin această acțiune, 
cei aproape 500 de brigadieri, ostași, 
mineri și uteciști care au lucrat la 
amenajarea primei cariere de la su
prafață din Valea Jiului au executat, 
in cele 5 luni de activitate, un volum 
total de excavații insumind 1 245 000 
metri cubi, depășindu-și cu 195 000 
mețri cubi obiectivul stabilit. Dato
rită acestor realizări, minerii de aici 
au reușit să extragă aproape 150 000 
tone de cărbune. îndeplinindu-și, 
astfel, în numai 9 luni, sarcinile de 
plan pe întregul an 1981.

în bătălia cu muntele, s-a arătat în 
adunarea de pe platforma minieră 
Negoiul. participanții la acțiune au 
înscris un bogat bilanț de realizări, 
constind din excavarea a peste un 
milion metri cubi rocă, deplasarea a 
peste 2 350 000 metri cubi steril, con
struirea. amenajarea și consolidarea 
unor drumuri de acces în, lungime de 
25 km, efectuarea a 6 500 metri li
niari galerii de minare.

în perimetrul celui mai tînăr bazin 
carbonifer al tării — exploatarea mi
nieră Berbești-Alunu — s-a eviden
țiat în cadrul adunării, colectivul an
trenat în această acțiune de întraju
torare muncitorească a reușit să ex
caveze și să transporte 441 700 metri 
cubi de steril, depășindu-și astfel an
gajamentul asumat la descopertarea 
zăcămintului de cărbune energetic și 
asigurînd frontul de lucru necesar

Festivitate de inminare a diplomelor la Academia „Ștefan Gheorghiu"
Simbătă a avut loc la Academia 

„Stefan Gheorghiu" din Capitală fes
tivitatea de inminare a diplomelor 
de absolvire pentru o nouă promoție 
de cursapti ai Institutului central de 
pregătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația de 
stat.

Cu acest prilej a fost evidențiat 
faptul că. în lucrările realizate cu 
ocazia examenului final, cei 143 de 
absolvenți ai seriei a IX-a. cadre de 
conducere din economie și adminis
trația de stat, au abordat probleme 
actuale ale unităților socialiste, fun- 
damentînd propuneri și soluții con
crete de perfecționare a activității de 
organizare și conducere a producției 
și a muncii, de aplicare cu mai mul
tă eficientă a principiilor noului me
canism economico-financiar, a auto- 
conducerii și autogestiunii unităților 
economice.

într-o atmosferă sărbătorească, ab
solvenții și cadrele didactice au a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă. în care se spune. între 
altele :

„înarmați cu temeinice cunoștințe 
poli.tico-ideologice și profesionale.

Premiul 
Perpessicius —1980

Vineri. 30 octombrie. în Ro
tonda Muzeului literaturii ro
mâne a avut loc tradiționala 
festivitate anuală de decernare 
a Premiului PERPESSICIUS al 
revistei Manuscriptum.

Juriul, compus din Serban 
Cioculescu, președinte. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, Constantin 
Ciopraga. Paul Cornea. Nicolae 
Manolescu, Aurel Martin. Al. 
Oprea, Edgar Papu, Dimitrie 
Păcurariu. Al. Piru. Dan Simo- 
nescu, Mihai Ungheanu. Ion 
Vlad, a acordat Premiul PER
PESSICIUS al revistei Manu
scriptum pe anul 1980 ediției 
critice integrale a OPEREI be
letristice a lui Liviu Rebreanu 
(editura ,.Minerva". 11 volume). 
Editor : Niculae Gheran.

Totodată, juriul a hotărit să 
acorde o Diplomă de onoare ce
lei mai bune ediții critice apă
rute in cursul anului 1980 : M. 
EMINESCU. Opere. IX. (Editu
ra Academiei Republicii Socia
liste România în colaborare 
cu Muzeul literaturii româ
ne). Colectiv : Anca Costa- 
Foru, Petru Creția, Eugenia O- 
prescu, D. Vatamaniuc.

S-a decernat, de asemenea, o 
Mențiune „Jurnalului" (I—III) 
lui Gala Galaction, editat de 
Teodor Vârgolici.

• Program de desene animate — 9,15; 
10.45; 12,15; 13,45; 15,15; Milă pentru cei 
vii — 16,45; 19 : DOINA.
• Legătura de singe : DACIA ■— 9;
12; 16; 19.
• Aurul lui Mackenna : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• 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 Tîrnovo — 15,30; 17.30;
19,30. Degețica — 13 : VIITORUL.
• Fuga de acasă : POPULAR — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Bătrînul enigmatic — 9,30, Polițist
sau delincvent — 11,30; 13,30; 15,30;
17.30 ; 19,30 : COSMOS.
• Yankeii : 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 : VICTORIA 
9.30; 12,30; 16; 19.
a Kramer contra Kramer : GRIVIȚA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

pentru exploatarea a 75 000 tone 
lignit.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții la festivități au 
adresat Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
telegrame prin care se dă glas senti
mentelor de stimă si profundă recu
noștință fată de activitatea neobosit.! 
a secretarului general al partidului, 
inițiatorul și organizatorul marilor 
șantiere muncitorești, menite să con
tribuie la lărgirea și dezvoltarea ba
zei de materii prime, la înfăptuirea 
dezideratului major consemnat in do
cumentele Congresului al XII-lea al 
partidului — dobindirea independen
ței energetice a patriei.

„Odată cu raportarea rezultatelor 
obținute. — se arată în telegrama 
participanților la adunarea de la 
Cimpu lui Neag — ținem să ne ex
primăm. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. recunoștința 
fierbinte față de condițiile bune de 
muncă și de viată ce ne-au fost asi
gurate pe șantier, pentru inalta si 
permanenta preocupare a Comitetului 
Central, a dumneavoastră personal 
pentru creșterea neîntreruptă a bu
năstării materiale și spirituale a ce
lor ce muncesc din patria noastră".

„Sîntem rriîndri că, participînd la 
această uriașă bătălie pașnică — se 
subliniază in telegrama adresată la 
adunarea din Călimani — ne-am că
lit și am crescut ca oameni fermi, 
caracterizați de dîrzenie, dăruire și 
devotament — calități pe care le gă
sim atît de armonios întrunite în 
marea dumneavoastră personalitate 
de comunist revoluționar, om al o- 
meniei și demnității, luptător neo
bosit pentru binele și prosperitatea 
patriei, pentru pace și liniștea lumii 
întregi".

„însuflețiți de exemplul dumnea
voastră strălucit — se arată în tele
grama brigadierilor din Vîlcea — 
sintem ferm hotărîțî ca, întorși la 
locurile noastre de muncă, să con
tinuăm cu aceeași vigoare și dăruire, 
cu același elan patriotic,- lupta pen
tru traducerea în viață a politicii 
științifice, clarvăzătoare a partidului, 
să ne aducem o contribuție tot mai 
mare la desăvirșirea nobilelor idea
luri ale poporului nostru, a orientă
rilor și indicațiilor de excepțională 
valoare pe care le-ați dat clasei 
muncitoare, întregii națiuni".

în cuVinte calde, de înaltă prețui
re și atașament, participanții la adu
nări au adresat secretarului general 
al partidului urări de rodnică activi
tate la cîrm'a partidului și a patriei, 
spre realizarea crezului suprem pen
tru care își dedică întreaga viață și 
energie — făurirea pe pămintul 
scump al României a celei mai 
drepte societăți din cîte a cunoscut 
istoria, societatea comunistă.

revenim la locurile noastre de muncă 
animați de dorința nestrămutată de 
a acționa cu toată energia pentru în
făptuirea sarcinilor actuale privind 
creșterea eficientei economice a ac
tivității unităților noastre socialiste, 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor cincinalului. îmbunătățirea meto
delor și stilului de muncă al cadre
lor de conducere, introducerea per
severenta a progresului științific și 
tehnic, traducerea în viată a impor
tantelor hotăriri pe care le-a adop
tat marele forum al comuniștilor, 
Congresul al XII-lea al P.C.R.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu avem tel 
mai scump decit acela de a urma 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
muncă si pasiune revoluționară, de a 
ne dărui întreaga energie si capaci
tate îndeplinirii sarcinilor ce ne stau 
în fată, de a acționa neobosit, ne
precupețind nimic, ca adevărați re
voluționari. pentru înfăptuirea exem
plară a politicii partidului nostru, 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte de civilizație si progres".

(Agerpres)

ALBA

Modernizarea 
rețelei comerciale

în activitatea Direcției comercia
le a județului Alba, un loc impor
tant îl ocupă preocuparea pentru 
modernizarea continuă a • rețelei, 
reprofilarea unor unități în func
ție de cerințele actuale, introdu
cerea unor forme eficiente de des
facere. Astfel, în municipiul Alba 
Iulia, lingă poarta I a cetății me
dievale, au fost amenajate o terasă- 
berărie și o ceainărie. în orașul 
Sebeș, un bufet din centrul locali
tății a fost transformat in restau
rant cu autoservire, dîndu-se o în
trebuințare mult mai utilă unui 
spațiu de 250 mp. într-o serie de 
unități, activitatea a fost reorgani
zată pe principiul autoservirii. Tot
odată, acestea au fost dotate cu 
mobilier nou. în orașul Aiud au 
fost modernizate un magazin de 
parfumerie-cosmetice și un altul 
de tricotaje-ciorapi. De asemenea, 
in orașul Zlatna această acțiune a 
cuprins un număr de cinci maga
zine. (Stefan Dinică).

• Călărețul electric : EFORIE — 8;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA 

•— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Piedone tn 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 — 16,36;
18,30, FLACARA — 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 10, Hagi Tudose — 
15, Cavoul de familie — 20, (la Sala 
Palatului) : Gimnastică sentimentală
— 11 ; Coana Chlrița — 19, (sala Ate
lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 10,30; 
Idolul și Ion Anapoda — 15.30. Elegie
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Concert simfonic 
pentru elevi. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Sorin Melinte — 11.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 10, Anchetă asupra unul ti
năr care nu a făcut nimic — 15, Vo
luptatea onoare! — 19,30. (sala Grădi

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ALGERIENE DEMOCRATICE Șl POPULARE

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare. 

Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională

Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a revoluției algeriene. îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, Partidului Frontul de 
Eliberare Națională și poporului algerian prieten, in numele Partidului 
Comunist Român, al poporului român, precum și al meu personal, cele mai 
calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de noi succese in 
dezvoltarea economică și socială independentă a țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare șl diversificare continuă, spre 
binele poporului român și al poporului algerian, al cauzei. independenței 
naționale, păcii și colaborării intre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a adresat primului minis
tru al Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Mohamed Benahmed 
Abdelghani, cu ocazia Zilei naționale 
a Algeriei — cea de-a 27-a aniversare 
a revoluției — oalde felicitări și cele

Poporul algerian sărbătorește as
tăzi implinirea a 27 de ani de la 
declanșarea luptei armate de eli
berare națională, ce avea să fie în
cununată la 5 iulie 1962 prin pro
clamarea independenței Algeriei, 
în amintirea acestui eveniment 
memorabil, ziua de 1 noiembrie este 
marcată în fiecare an ca „Ziua 
Revoluției".

Pășind pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, după 130 de ani de 
dominație colonială, poporul alge
rian s-a angajat cu toate forțele 
într-o nouă bătălie, cea a înlătură
rii înapoierii economice moștenite 
din trecut, reușind sâ obțină o se
rie de importante succese, care au 
schimbat radical înfățișarea țării. 
Pe harta economică a Algeriei au 
apărut noi uzine, fabrici, edificii 
moderne, școli și universități. A 
luat o deosebită amploare acțiunea 
de valorificare a resurselor natu
rale. în special a zăcămintelor pe
troliere. Astfel, la Arzew, Alger, 
Skikda, Anaba au fost înălțate mari 
rafinării, și complexe petrochimice, 
iar la Dj id jeli și Oran au apărut 
combinate siderurgice. S-a intensi
ficat acțiunea de fertilizare a pă- 
minturilor aride prin construirea de 
baraje și canale de irigații.

Un moment important în înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și 
prosperitate ale poporului algerian 
l-a constituit congresul extraordinar 
al Frontului de Eliberare Națională 
din iunie 1980, care a adoptat ac
tualul plan de cinci ani (1980—1984), 
trasind ca sarcină mobilizarea tu
turor resurselor materiale și umane 
în vederea accelerării procesului de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AZI, LA NARBONNE

România - Franța în derbiul 
campionatului european de rugbi

Echipa de rugbi a României, cam
pioană continentală, debutează azi in 
ediția 1981—1982 a Campionatului 
european — „Cupa F.I.R.A.", intil- 
nind redutabila echipă a Franței, 
câștigătoarea ultimei ediții a Tur
neului celor 5 națiuni. Această parti
dă — veritabil derbi al competiției — 
se va desfășura la Narbonne. unde 
lotul nostru se află de două zile. 
Față de ultima evoluție, în compa
nia selecționatei Noii Zeelande, echi
pa noastră este puțin modificată, ca 
urmare a unor accidentări. în linia a 
Il-a va evolua de la început Cara- 
gea, un bun prinzător în margine, 
iar aripă linia a IlI-a va juca Ra
dulescu, in locul lui Murariu. In cen
trul „treisferturilor", alături de 
transformerul Ion Constantin, va 
reintra Vărzaru, Lungu trecind pe 
aripă.

FOTBAL,

DINAMO SE DISTANȚEAZĂ
Etapa a 12-a a campionatului di

viziei A de fotbal a aparținut in 
general gazdelor. victorioase în 7 
dintre cele 9 partide.

Iată rezultatele tehnice ale etapei 
a 12-a : F.C. Olt — F.C. Argeș Pi
tești 3—0 (1—0) ; Progresul-Vulcan 
București — Politehnica Timișoara 
2—0 (1—0) ; F.C.M. Brașov — Uni
versitatea Craiova 2—0 (2—0) ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Steaua 
București 2—0 (0—0) : Corvinul Hu
nedoara — Chimia Hm. Vilcea 5—1 ; 
Jiul Petroșani — Sportul studențesc

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Simbătă la Budapesta în preli

minariile campionatului mondial de 
fotbal echipa Ungariei a învins cu 
scorul de 4—1 (1—1) formația Nor
vegiei. în clasamentul grupei a IV-a 
europene conduce Ungaria cu 10 
puncte, urmată de Anglia și Româ
nia cu cite 7 puncte. Ultimele două 
meciuri decisive pentru fotbaliștii 
englezi și români vor avea loc la 
Berna : Elveția — România, și la 
Londra : Anglia — Ungaria.

na Icoanei) : Poezia muzicii tinere — 
10 : Interviu — 15 ; Infidelitate conju
gală — 19,30.
• Opera Română : Răpirea din Seral
— 11. Don Quijote — 19.
• Teatrul de operetă : La calul bă
lan — 10,30. Violete de Parma — 19,30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon —
10.30. Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Mlrliala — 11 ; 
Stop pe autostradă — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul — 
10, Există nervi — 15, Turnul de fil
deș — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Mizerie și noblețe — 10, Mița tn sac
— 15. Jocul vieții «1 ai mortii in de
șertul de cenușă — 19.30, (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia —
10.30. Ploaia și anchetatorul — 15.30, 
Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Totul in grădină — io. Nu ne nașiem 
toți Ia aceeași vîrstă — 15, Jean, fiul 
lui Ion — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Intr-un 
ceas bun — 11, EX — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 11; 19,30; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" ; 
La ttnttna dorului — 19. 

mai bune urări de sănătate și fericire, 
de succes in dezvoltarea economică a 
tării sale, exprimând, totodată, con
vingerea că relațiile prietenești din
tre România și Algeria se vor dezvol
ta și adinei în toate domeniile de ac
tivitate.

dezvoltare economică și socială a 
țării. Totalul investițiilor alocate a- 
cestei perioade se ridică la 400 mi
liarde dinari, din care 154,5 mili
arde vor fi destinați industriei. 
Fonduri importante revin, de Ase
menea, agriculturii, care va trebui, 
la sfirșitul anului 1984, să acopere 
necesarul de produse alimentare 
din resurse proprii.

Animat de profunde sentimente 
de solidaritate militantă cu popoare
le care au pășit pe calea dezvoltări) 
de sine stătătoare, poporul român 
urmărește cu interes și simpatie 
succesele obținute de poporul alge
rian în direcția făuririi vieții noi. 
Prietenia româno-algeriană s-a 
manifestat încă în anii grei ăi lup
tei de eliberare națională a Alge
riei, cind poporul nostru i-a acor
dat, de la inceput, întregul său 
sprijin multilateral : ea cunoaște 
o continuă dezvoltare în prezent, in 
condițiile eforturilor depuse de cele 
două popoare pentru dezvoltare e- 
conomică și socială, pentru progres 
și bunăstare. O contribuție de cea 
mai mare importanță la ridicarea 
pe o treaptă superioară a relațiilor 
dintre România și Algeria au 
adus-o. după cum se știe, convor
birile la cel mai înalt nivel, care 
au deschis largi perspective con
lucrării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. Extin
derea și diversificarea acestei con
lucrări. reafirmate în schimburile 
de mesaje și telegrame dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Chadli Bendjedid, corespund .pe de
plin intereselor celor două țări și 
popoare, cauzei progresului și păcii 
in lume.

Reprezentativa Franței, dornică da 
o revanșă după înfrîngerea (cu 0—15) 
de anul trecut de la București, pre
zintă și ea citeva noutăți față de 
ediția precedentă a campionatului 
european, în special in pachetul de 
înaintași.’

Dar iată formațiile probabile : 
România : Gh. Florea — Fuieu, Con
stantin, Vărzaru, Lungu — Alexan
dru, Paraschiv — Rădulescu, Borș, 
Stoica — Dumitru, Caragea — Dinu, 
Munteanu, Bucan ; Franța : Gaber- 
net — Fabre, Bertranne. Mesny, 
Blanco — Laporte, Elissalde — La
cans, Joinel, Rodriguez — Reval- 
lier sau Salas, Lorieux — Paparem- 
borde, Dintrans, Cremaschi.

Partida va începe la ora 16 (ora 
Bucureștiului) și va fi arbitrată de 
englezul J. Trig.

DIVIZIA A

1—1 ; F.C. Constanta — A.S.A. Tg. 
Mureș 4—1 ; Dinamo București — 
S.C. Bacău 4—1 ; C.S. Tirgoviste — 
U.T. Arad 0—1.

în clasament, pe primul loc se 
menține Dinamo, cu 19 puncte, ur
mată de' Universitatea Craiova — 16 
puncte (două jocuri mai puțin dis
putate), Corvinul Hunedoara — 15 
puncte, F.C. Olt — 13 puncte etc.

Etapa a 13-a este programată du
minică, 15 noiembrie, avind în cen
trul său derbiul Universitatea Cra
iova — Dinamo București.

• Aseară, In Sala aporturilor FIo- 
reasea din Capitală, în derbyul cam
pionatului republican masculin de 
baschet echipa Steaua a întrecut cu 
scorul de 84—71 (36—33) formația Di
namo. Alte rezultate : Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S.U. Sibiu 79—72 ; 
Rapid — Farul Constanța 79—67 ; 
C.S.U. Brașov — Urbis București 
65—53.

• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dar nn • 
nimic serios — 19,30.
• Teatrul „Tândărică" : Bu-Ali — 10; 
12.
• Circul București : Music-hall la 
circ — 10; 16; 19,30.

expoziții
• Galeria Orizont : Lucian Cioată, 
pictură; (atelier 35) : Florica Pacea, 
colaj-textil.
• Galeriile ..Căminul artei“ (parter): 
George Tzipoia, pictură, (etaj) : Lasz- 
lo Lugosi, sculptură. Edit Lugosi, ta
piserie.
• Galeria Simeza : Pavel Codiță, pic
tură.
• Galeria „Hanul cu Tei“ (sala Ce
naclu) : Ioan Damian Popa, pictură.
• Galeria Galateea : Ion Olaru, 
scenografie.
• Galeria Eforie : Marcel Bejgu, pic
tură.
• Galeria de artă a municipiului 
București : ANDO. expoziție de cari
catură.
• Galeria ..Informația" : Costln Na«- 
tac, pictură.



Sub semnul dorinței comune de a amplifica 
relațiile de colaborare româno - vest-germane

Convorbiri româno-canadiene

Dialogul la nivel înalt dintre 
România si Republica Federală Ger
mania și-a găsit in această săptămînă 
o semnificativă continuare printr-un 
important eveniment : vizita oficială 
întreprinsă în tara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu, de 
președintele Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, și de doamna 
Veronica Carstens.

Convorbirile oficiale, spiritul care 
le-a animat, înțelegerile la care s-a 
ajuns ilustrează în chip concludent 
însemnătatea pe care o au asemenea 
întîlniri etît pe planul relațiilor bi
laterale, cit si al vieții internaționale 
în ansamblu, demonstrînd posibilita
tea si necesitatea unei largi conlu
crări între state cu orînduiri sociale 
diferite,, pe temeiul egalității depline 
si respectului reciproc. Aceasta, așa 
cum a arătat însăși evoluția relațiilor 
româno—vest-germane, este în folo
sul reciproc. înscriindu-se totodată ca 
o contribuție la solutionarea proble
melor complexe care confruntă lumea 
de azi.

Noua întîlnire la nivel înalt româ
no— vest-germană s-a desfășurat in
tr-un moment ce precede împlinirea, 
nu peste mult timp, a 15 ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice între 
cele două țări, acțiune politică ce a 
exercitat — așa cum s-a subliniat din 
nou în aceste zile — o influentă po
zitivă asupra raporturilor bilaterale, 
cit si asupra evoluției vieții interna
ționale. Este astfel incontestabil apor
tul acestei acțiuni la îmbunătățirea 
climatului politic > în Europa, la poli
tica de destindere, la depășirea pe
rioadei nefaste a „războiului rece“.

Statornicite pe principiile de largă 
recunoaștere internațională ale depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independentei si suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne si avantaiului reciproc, relațiile 
dintre România si Republica Federa
lă Germania au înregistrat în acești 
ani o evoluție pozitivă, caracterizată 
prin extinderea continuă a schimbu
rilor comerciale, intensificarea coope
rării economice, a conlucrării pe tă- 
rim tehnico-stiintific, cultural si în 
alte domenii de interes reciproc. Este 
semnificativ faptul că, în spiritul pre
vederilor documentelor comune, al 
înțelegerilor si acordurilor încheiate, 
volumul schimburilor economice s-a 
dublat în ultimii cinci ani, R.F.G. 
numărîndu-se printre principalii par
teneri comerciali ai României.

Apreciind dorința ambelor părți de 
a manifesta pe mai departe preo
cupare pentru lărgirea colaboră
rii si cooperării româno—vest-ger
mane. președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Deși au 
orinduiri social-politice diferite. 
România si Republica Federală Ger
mania, ca țări europene, au multe 
interese comune. Ele sini deopotrivă 
interesate să conlucreze activ, pe 
toate planurile, atit pentru a-și asi
gura propășirea economică si socială, 
cil si pentru ca in Europa și in lume 
să i'ie promovată o politică de pace, 
de colaborare si destindere".

WAGENȚ1ILE DE PRESA
8® -■ pe scurt

OMAGII LUI GEORGE ENESCU. 
Sub auspiciile Asociației de priete
nie Finlanda—România, in sala 
„Ritarihuone". din Helsinki, a avut 
loc un concert omagial consacrat 
centenarului lui George Enescu. 
Prof. Lauri Lingren, președintele 
Asociației de prietenie Finlanda— 
România, și compozitorul Tauno 
Merttunen au evocat personalitatea

Relevînd, la rîndul său, „intensifi
carea raporturilor dintre cele două 
tări“ în perioada de la stabilirea re
lațiilor diplomatice în 1967, președin
tele KARL CARSTENS menționa : 
„Actuala mea vizită este a doua a 
unui președinte federal al R.F.G. in 
ultimii zece ani, iar România este 
prima tară est-europeană pe care o 
vizitez in calitate de președinte fe
deral. Se poate vorbi intr-adevăr de 
un dialog continuu".

Sub aceste auspicii favorabile, noul 
dialog la nivel înalt, desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate si res
pect reciproc, a reliefat dorința am
belor părți de a se acționa pentru 
a da un nou impuls colaborării bi
laterale, în domenii de interes co
mun. pornindu-se de la aprecierea că 
există largi posibilități pentru inten
sificarea relațiilor economice. O 
atenție deosebită a fost acordată 
identificării mijloacelor de îmbună
tățire a structurii schimburilor din
tre cele două țări, astfel încît să se 
ajungă la o balanță comercială echi
librata — singura modalitate de a 
asigura o bază reală adîncirii și dez
voltării unei colaborări și cooperări 
reciproc avantajoase. în timpul con
vorbirilor s-a convenit totodată să 
se acționeze pentru diversificarea 
cooperării în producție și pe terțe 
piețe, pentru amplificarea schimbu
rilor economice în folosul ambelor 
state și popoare.

Dialogul la nivel înalt, convorbiri
le desfășurate im' timpul primirii de 
către președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a vicecan
celarului și ministrul de externe al 
R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, au 
prilejuit examinarea unui larg cerc 
de probleme ale lumii contemporane, 
evidențiindu-se identitatea pozițiilor 
celor două țări în principalele pro
bleme internaționale. Astfel, în îm
prejurările cînd viața internațională 
este serios afectată de persistența și 
acumularea unor probleme nesolu
ționate, de menținerea unor stări 
conflictuale în diferite zone ale pla
netei, de accentuarea crizei economi
ce și amplificarea cursei înarmărilor. 
România și Republica Federală Ger
mania au relevat necesitatea con
lucrării tuturor statelor pentru re
luarea și continuarea politicii de 
destindere, pace, colaborare și res
pect al independenței naționale, pen
tru căutarea unor soluții care să co
respundă intereselor tuturor popoa
relor.

Ca . țări europene, România și 
R.F.G. sînt interesate ca pe conti
nentul nostru să se instaureze un 
climat de încredere între națiuni, să 
se dezvolte relații noi. de largă co
laborare între toate statele. în acest 
context. în timpul dialogului româ
no—vest-german la nivel înalt a fost 
evidențiată necesitatea de a se ac
ționa pentru încheierea cu succes a 
reuniunii de la Madrid, ca o premi
să fundamentală a continuării- pro
cesului de edificare a unei securități 
trainice pe continent. Este incontes
tabil că realizarea unei securități 
trainice, reale pe continent impune

și opera marelui nostru compozitor, 
au subliniat bunele relații culturale 
statornicite între România și Fin
landa. De asemenea, la Tokio a 
avut loc un concert Enescu, in
terpretat de renumiți artiști niponi, 
iar la Buenos Aires a fost deschisă 
o expoziție documentară de foto
grafii consacrată vieții si operei 
marelui compozitor român. 

trecerea la măsuri concrete de opri
re a cursei înarmărilor, de reducere 
a cheltuielilor militare, a efectivelor 
armate și a armamentelor, de dezar
mare — singura garanție a păcii și 
securității tuturor popoarelor. In 
abordarea acestei problematici a fost 
relevată necesitatea stabilirii unui 
echilibru al înarmărilor la un nivel 
cît mai scăzut, astfel ca fiecărui stat 
să-i fie asigurată securitatea, acțio- 
nîndu-se în același timp pentru opri
rea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
retragerea celor existente, pentru 
stoparea producerii de noi arme de 
distrugere în masă.

România, așa cum a subliniat din 
nou cu acest' prilej tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consideră că problema 
cea mai arzătoare a zilelor noastre 
este oprirea cursei înarmărilor, care 
a atins proporții fără precedent, tre
cerea la măsuri reale de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea-, 
ră. Un rol important revine în acest 
sens popoarelor în lupta pentru în
lăturarea pericolului unui nou război, 
pentru apărarea dreptului lor su
prem — la viață, la pace, la exis
tență liberă.

O atenție deosebită a fost acordată 
aspectelor legate de lichidarea sub
dezvoltării și de înfăptuirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
subliniindu-se urgența unor măsuri 
concrete spre a limita efectele ne
gative ale actualei crize economice, 
energetice și financiar-monetare, 
pentru a se crea premisele necesare 
dezvoltării țărilor rămase în urmă, 
în condiții de deplină egalitate și în 
concordanță cu aspirațiile lor de 
bunăstare și progres.

Opinia publică din țara noastră a 
urmărit cu interes desfășurarea nou
lui dialog la nivel înalt româno— 
vest-german. Exprimînd vii mulțu
miri pentru ospitalitatea de care s-a 
bucurat în timpul petrecut în țara 
noastră, pentru spiritul de prietenie 
în care a fost întâmpinat de-a lun
gul călătoriei sale, președintele Re
publicii Federale Germania și-a ma
nifestat satisfacția de a fi putut cu
noaște rezultatele deosebite obținute 
de poporul român în activitatea con
sacrată propășirii sale economice și 
sociale.

Așa cum s-a anunțat, dialogul la 
nivel înalt româno—vest-german va 
continua, ca urmare a invitației 
adresate tovarășului N icolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, de a vizita Repu
blica Federală Germania. Toate aces
tea. rezultatele la care s-a ajuns cu 
prilejul acestei vizite în România, în 
continuarea dialogului la nivel înalt 
româno—vest-german, vin să aducă 
noi temeiuri convingerii poporului 
român că extinderea în continuare 
a relațiilor de colaborare româno— 
vest-germane corespunde intereselor 
reciproce, fiind deopotrivă in inte
resul păcii, securității și destinderii 
in Europa și in întreaga lume.

Petre STĂNCESCU

ÎNTREVEDERI CHINO-AMERI- 
CANE. Huang Hua. vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Chineze, 
și-a incheiat simbătă vizita oficială 
in Statele Unite. în cursul vizitei. 
Huang Hua a fost primit de pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, și 
a avut convorbiri cu secretarul de 
stat Alexander Haig, părțile exa
minând probleme ale relațiilor bi
laterale și aspecte ale vieții inter
naționale.

reuniune ministeriala a 
C.E.E. Miniștrii de finanțe din cele 
10 țări membre ale C.E.E.. reuniți 
la Londra în cadrul unui schimb 
de opinii cu privire la reformele

Președintele Zambiei despre colaborarea 
cu România in domeniul economic

LUSAKA 31 (Agerpres). — In ca
pitala Zambiei, în prezența pre
ședintelui țării, Kenneth David Ka- 
unda. a avut loc prezentarea auto
mobilului „ARO-244 Special", desti
nat conducătorului statului zambian, 
construit de uzina românească din 
Cîmpulung, în cadrul contractelor de 
schimburi și colaborare dintre cele 
două țări.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, președintele Kenneth Kaunda a 
adus un cald elogiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru politica de independență, 
pace și colaborare internațională

Întrevederi româno-libiene
TRIPOLI 31 (Agerpres). — Aflat 

într-o vizită oficială in Jamahiria 
Arabă Libiana Populară Socialistă, 
tovarășul Ion Stănescu, șeful Depar
tamentului pentru construcții în 
străinătate, s-a întîlnlt simbătă cu 
Muhammad Al Maqush. secretar al 
Comitetului popular general pentru 
locuințe, și Salem Al-Bukhari Houda, 
secretar al Comitetului popular ge
neral pentru transporturi și teleco
municații.

Pentru o strînsă conlucrare între O.N.U. și oamenii 
de știință în scopul promovării cauzei dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Corespondență de la Romulus Că- 
plescu : în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate al Adunării Generale 
a O.N.U. asupra problematicii dezar
mării a luat cuvintul reprezentantul 
permanent al României, ambasadorul 
Teodor Marinescu, care a prezen
tat poziția consecventă a tării noas
tre, a președintelui Nicolae Ceaușescu 
asupra rolului și răspunderii deose
bite a oamenilor de știință de pre
tutindeni în ansamblul eforturilor 
pentru înfăptuirea unor măsuri auten
tice de dezarmare, în primul rînd 
nucleară.

Au fost amplu înfățișate ideile și 
concepțiile in acest sens cuprinse în 
Mesajul președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
adresat participanților la simpozionul 
internațional „Oamenii de știință și 
pacea", prestigioasă manifestare care 
a reunit nu de mult la București per
sonalități marcante ale vieții științi
fice mondiale pentru a dezbate pro
blema fundamentală a vremurilor 
noastre, menținerea și întărirea păcii, 
și care s-a încheiat prin apelul adre
sat de participanți oamenilor de știin
ță din întreaga lume.

Relevînd că. în ansamblul eforturi
lor pentru oprirea cursei înarmărilor, 
este de datoria tuturor statelor de a 
acționa pentru ca opiniile oamenilor 
de știință, care cunosc mai bine decit 
oricine forța distructivă a armelor

preconizate asupra bugetului comu
nitar și a politicii agricole, nu au 
putut ajunge la o concertare a po
zițiilor — informează agențiile in
ternaționale de presă, citind surse 
apropiate reuniunii.

PROTEST. Două avioane ameri
cane „F-5A“ au pătruns, la 29 oc
tombrie, în spațiul aerian al 
R. P. D. Coreene, zburînd deasupra 
localității Kimhwa. provincia Kan- 
gweun, anunță agenția A.C.T.C., 
adăugind că „aceste acțiuni consti
tuie o violare a suveranității țării, 
o sfidare la adresa aspirației una
nime de pace și reunificare pașnică 
a ponorului coreean".

promovată de conducătorul partidu
lui și statului român. Dind o înaltă 
apreciere intilnirilor și convorbi
rilor avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întîlniri care au avut un 
rol deosebit în dezvoltarea rodnică a 
schimburilor și cooperării dintre ță
rile noastre, la intărirea prieteniei 

< și conlucrării lor pe plan internațio
nal, președintele Kenneth David 
Kaunda a exprimat, totodată, recu
noștința poporului zambian pentru 
asistenta tehnică și sprijinul acordat 
de România în dezvoltarea economi
că a Zambiei, precum și dorința de 
a extinde și lărgi in continuare coo
perarea româno-zambiană.

Cu prilejul întrevederilor s-a făcut 
analiza stadiului obiectivelor ce le 
execută în Jamahiria Arabă Libiana 
întreprinderile românești și s-au dis
cutat posibilitățile privind diversifi
carea cooperării româno-libfene în do
meniul construcțiilor în lumina ințe- 
legerilor intervenite la București în
tre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, colonelul 
Moammer El-Geddafi.

moderne, imensele primejdii ne care 
ele le reprezintă pentru soarta po
poarelor, să poată fi auzite la O.N.U., 
in toate instanțele care dezbat proble
mele dezarmării, ale păcii și secu
rității internaționale, reprezentantul 
permanent al tării noastre a făcut, în 
intervenția sa, o serie de propuneri 
concrete, între care includerea în stu
diul asupra organizării campaniei 
mondiale in favoarea dezarmării a 
unei sesiuni speciale consacrate 
cooperării între O.N.U. și oamenii de 
știință.

România exprimă speranța, s-a 
arătat în încheierea intervenției, că 
Adunarea Generală va fi în măsură 
să adopte la actuala sesiune recoman
dări concrete asupra măsurilor de na
tură a mobiliza opinia publică în 
sprijinul dezarmării, in perspectiva 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U.. acordin- 
du-se o atenție deosebită rolului pe 
care oamenii de știință pot si trebuie 
să-l aibă în lupta pentru pace. în ca
drul proiectatei campanii mondiale.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru construcții

BERLIN 31 (Agerpres). — în orașul 
Cottbus din R.D.G. s-au desfășurat 
lucrările ședinței a 52-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul construcțiilor.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Dumitru Popa, ministrul 
construcțiilor industriale din Republi
ca Socialistă România.

Comisia a examinat propuneri pri
vind dezvoltarea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe probleme de 
interes reciproc din sfera producției 
materialelor de construcție. O atenție 
deosebită a fost acordată intensifică
rii colaborării in domeniul proiectă
rii și execuției lucrărilor de recon
strucție și modernizare a obiective
lor industriale, fiind convenite ac
țiuni concrete de colaborare ce vor 
fi desfășurate in actualul cincinal.

Cu prilejul lucrărilor comisiei, to
varășul Dumitru Popa s-a întilnit. la 
Berlin, cu Wolfgang Junker, minis
trul construcțiilor al R. D. Germane. 
Au fost discutate aspecte ale dez
voltării colaborării bilaterale în do
meniul construcțiilor.

OTTAWA 31 (Agerpres). — Gu
vernatorul general al Canadei. Edward 
Schreyer, a primit, la Ottawa, pe 
tovarășa Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care 
efectuează o vizită în Canada, la 
invitația Ministerului canadian de 
Externe.

Guvernatorul general al Canadei a 
dat o înaltă apreciere politicii ex
terne a României, activității laborioa
se a președintelui Nicolae Ceaușescu 
ne arena internațională. Totodată, s-a 
apreciat că, în ultimii ani. au fost 
înregistrate rezultate pozitive in

Acțiuni agresive ale R.S.
MAPUTO 31 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat militar dat publi
cității la Maputo, comandouri mili
tare sud-africane au întreprins mai 
multe acțiuni de sabotaj pe teritoriul 
Mozambicului, distrugînd două poduri 
care asigurau traficul rutier intre

Cu și fără suflet...
Ce mare și cit de generos poate 

fi sufletul omului! Cu cită înțele
gere acceptă telespectatorii ameri
cani, de pildă, întreruperea, de zeci 
de ori. in momentele cele mai pal
pitante, a unui film, a unei emi
siuni preferate pentru a lua cunoș
tință de calitățile excepționale ale 
unui nou tip de pastă de dinți, 
pentru a afla ce sumă importantă 
de bani se poate economisi achizi
ționând o mașină „Toyota", cit de 
sigur este noul sistem electronic de 
alarmă pus recent in vînzare sau 
ce virtuți nutritive are „Purina", 
noul produs oferit pentru îmbogă
țirea meniului dinilor. Publicitate !

Există, desigur, și un alt fel de 
publicitate, l-am văzut pe mai 
mulți mari actori americani, precum 
Henry Fonda sau Robert Redford, 
la televiziune, făcind apel la genero
zitatea telespectatorilor pentru a 
veni in ajutorul 
unor copii orfani 
din lumea a treia, 
a mii de copii 
înfometați, in 
trupul cărora abia 
se mai distinge o pilpiire de viață. 
Ciți răspund insă la asemenea ape
luri ? „Acest copil are disperată 
nevoie de dv. !“ — citim intr-un 
colț de pagină de unde privesc doi 
ochi triști de fetiță. ,,O cheamă 
Sharma, este indiană și ca ea sînt 
mii de copii în întreaga lume care 
n-au pe nimeni să-i ajute" — scrie 
o publicație de mare tiraj, invitin- 
du-i pe cititori să completeze cu
ponul reprodus mai jos și să-l ex
pedieze fundației „Salvați copiii !“. 
Fundația se angajează să furnizeze 
detalii despre copilul ce va bene
ficia de ajutorul acordat, să țină 
la curent cu schimbările interve
nite în viața lui. Și nu ar putea 
exista, firește, o recompensă mai 
mare pentru acești oameni de su
flet decit o nouă fotografie a copi
lului respectiv, din a cărui privire 
să fi dispărut umbra de tristețe și 
disperare.

Nu știm cite cupoane de răspuns 
s-au expediat acestor fundații și 
ciți copii beneficiază de un aseme- 
nea ajutor (e de sperat insă că 
sensibilitatea umană nu e într-o 
irevocabilă derivă).

Dar știm că aceste însem
nări ne-au fost inspirate de un re
portaj straniu — și veți vedea de 
ce — apărut in revista „Paris 
Match", din care am aflat că peste 
150 000 de „little people" (omuleți) 
au fost adoptați în Statele Unite in 
ultimul an. Este, se înțelege, înduio
șător. Sau ar putea fi. Numai că — 
eroare ! Nu, nu este vorba de co
pii adevărați, asemenea fetiței Shar
ma. Sînt copii... din poliester. Sim
ple păpuși. „Invenția" aparține unui 
oarecare Xavier Roberts, care a 
lansat această afacere in urmă cu 
trei ani, ajungînd miliardar. Două 
mii de „centre de adopțiune" au 

MARGINALII

colaborarea româno-canadiană pe 
multiple planuri.

Cu ocazia vizitei în Canada, to
varășa Maria Groza a purtat convor* 
biri cu Mark MacGuigan, secretarul 
de stat pentru afacerile externe, 
Edward Lumley, ministrul comerțuV 
lui internațional. A. E. Gotlieb. sub
secretar de stat pentru afacerile 
externe, J. H. Taylor, adjunct al 
subsecretarului de stat pentru aface
rile externe, și J. M. Touchette. asish- 
tent al subsecretarului de stat pentru 
afacerile externe.

. împotriva Mozambicului 
zona portului Beira și teritoriul Re
publicii Zimbabwe. Unul din cele 
două poduri peste rîul Pungue, la.
50 km nord-vest de Beira, a fost ava
riat în cursul nopții, în urma mai 
multor explozii.

fost create în întreaga Americă. '■ 
Cifra de afaceri: 5 miliarde de do
lari ! Fiecare „copil" are o fiziono- 1 
mie distinctă. La început n-aveau ) 
urechi și costau 75 de dolari ; apoi 
prețul a fost ridicat :. 125 dolari! 
Da, dar cu urechi. Iar dacă in urechi « 
sînt diamante sau omulețul este 
îmbrăcat in smoking, se ajunge la 
1 000 de dolari. Și afacerea prospe
ră. Omuleții au invadat sudul Sta
telor Unite, pentru a ajunge de cu- ) 
rînd și la New York, in cele mai 
elegante magazine de pe Fifth Ave
nue. Următorul obiectiv al lui Ro- .1 
berts : Europă occidentală. „Omu
leții" sini pe cale, cum se vede, să j 
cucerească „inimile caritabile" ale 
mapamondului ! Cum o probează și ' 
induioșătoarea declarație ce urmea- ț( 
za : „Hotărînd să adopt acest be- . 
beluș (citește păpușă de poliester. 
n. n.), promit să mă comport ca o 

bună mamă, să 
mă ocup cu grijă 
de copilul meu, 
să-i dovedesc a- 
fecțiune si să-i 
dau o bună edu

cație"... Odată rostit acest jurământ, 
cu mina dreaptă ridicată, părintele 
adoptiv trece pe la ..Babyland Ge
neral Hospital" pentru a achita... 
taxa de adopțiune. Singurul lucru 
real este cecul de 125 de dolari. 
Restul este o sinistră farsă : jură- 
mintul, spitalul cu cei 250 de „doc
tori" și „infirmiere", certificatul de 
naștere, rețeta cu medicamentele 
prescrise... Dr. Davis, specialist in 
psihologie infantilă, care patronea- • 
ză aceste ceremonii halucinante, ex
plică pe un ton serios : „Munca la 
spital este dificilă : omuleții, deși 
foarte drăgălași, sînt uneori ner
voși, mai ales în zilele de mare 
afluență, așa că trebuie îndeaproa
pe supravegheați". Spitalul are un 
incubator pentru copiii născuți pre
matur (cei mai solicitați), o sală de 
jocuri, un acvariu („Se. dau in vint 
după pești" — declară o „infirmie
ră") și... o grădină zoologică. Fami
lia Duckett, care a adoptat cinci 
omuleți, declară că. a decis să le 
spună mai tirziu că sînt... copii de 
suflet.. „Aceasta va fi un șoc teribil 
pentru el" '— declară mamă.

„Ce v-a determinat să vă pretați 
la acest joc ?" Întrebarea reporte
rului, întrebare legitimă, primește 
un răspuns stupefiant din partea 
lui Kenneth Duckett: „Există atitea 
probleme in lume, incit, dacă pot 
să le ofer o bucurie atit de pură, 
de ce să n-o fac ?“

Intr-adevăr, ce suflete generoase, 
care nu pot să refuze o bucurie 
atit de pură unor păpuși din poli
ester, într-o lume in care, in fie
care an, 12 milioane de copii mor 
din cauza foametei !

Apropo : Ce-o mai fi făcind 
Sharma ?

Dumitru ȚINU

Popoarele lumii cer: SĂ FIE SALVATĂCIVILIZAȚIA DE PRIMEIDIA ARMELOR NUCLEARE!

Londra, Roma, Paris, Bonn, Bruxelles, Am
sterdam, Washington, Tokio și alte orașe au 
fost în ultima'vreme locul de desfășurare a 
unor uriașe demonstrații și marșuri populare, 
la care au participat zeci și sute de mii de 
persoane. Aceste manifestări de masă, de o 
amploare rar întîlnită, au dat expresie îngrijo
rării profunde a popoarelor din Europa și de 
pretutindeni in legătură cu gravele pericole 
pe care le prezintă pentru destinele umanită
ții continuarea cursei înarmărilor. Poporul ro
mân privește cu simpatie aceste manifestări, ca 
o expresie a conștiinței și responsabilității po

poarelor pentru pacea lumii, a hotărîrii lor de 
a acționa pentru menținerea și asigurarea ei. 
Totodată, răspunzînd chemării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Apelului Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și Unității So
cialiste, întregul nostru popor își afirmă hotă- 
rîrea fermă de a milita neobosit, împreună cu 
toate popoarele lumii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, pentru salvarea civilizației de pri
mejdia războiului nuclear.

în acest grupaj, aspecte de la marile de
monstrații împotriva înarmărilor.

MAREA BRITANIE. Uriașe 
coloane de manifestanți au 
străbătut străzile centrale ale 
Londrei și au participat la 
marele miting de la Hyde 
Park, in cadrul demonstrației 
de la 24 octombrie.

OLANDA. Pe străzile ma
relui port Amsterdam, o mul
țime de oameni cere : „Să 
se pună capăt fabricării 
bombei cu neutroni 1".

FINLANDA. Organi
zația finlandeză „Aso
ciația de luptă împo
triva războiului si a 
fascismului" a trimis 
Consiliului Nordic (or
gan consultativ al par
lamentelor și guverne
lor din țările nordice)

o scrisoare în care se 
pronunță pentru înce
perea tratativelor în 
problema creării unei 
zone denuclearizate în 
nordul Europei.

ARGENTINA. La 
Buenos Aires a fost

dată publicității o de
clarație în favoarea 
păcii, dezarmării si îm
potriva cursei înarmă
rilor. semnată de peste 
120 de lideri politici, 
sindicali si religioși ar
gentinieni.

FRANȚA. Peste 100000 de 
persoane - bărbați și femei 
de diferite vîrste, profesiuni 
și convingeri politice, veniți 
din toate colțurile Franței, 
precum și din țări vecine — 
s-au adunat duminica trecută 
la Porte de Pantin din Paris 
pentru a demonstra împotri
va producerii și amplasării in 
Europa a rachetelor cu rază 
medie de acțiune, pentru în
lăturarea celor existente.

JAPONIA. Demonstrație a 
femeilor la Tokio ; pe pan
carte scrie : „Grădinițe de 
copii - nu arme l“, „Univer
sități - nu tancuri

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București piața Scîntell nr. 1. Tei. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oflciile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360


