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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. Bangladesh

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Â. W. 
Shams-ul Alam, ambasadorul Repu
blicii Populare Bangladesh in țara 
noastră, la cererea acestuia.

Ambasadorul a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui interi

mar al Republicii Populare Bangla
desh. Abdus Sattar, prin care sînt 
transmise salutări cordiale și cele mai 
bune urări șefului statului român și 
se exprimă dorința de a dezvolta în 
continuare bunele relații dintre 
Bangladesh și România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a .rugat 
să se transmită președintelui interi

mar al Republicii Populare Bangla
desh un salut cordial și cele mai 
bune urări, subliniind că împărtă
șește dorința acestuia de a extinde 
și aprofunda relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Bangladesh.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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Expresie a preocupării statornice a conducerii partidului pentru creșterea
gradului de mecanizare a agriculturii și sporirea producției agricole

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a examinat ieri, împreună cu specialiști din agricultură 

și industria construcțiilor de mușini, cu lucrători 

ai ogoarelor, noul tip de combină universală autopropulsată și vor face totul ca nici o armă să
La numai două zile după cu- 

prinzătoarea și profunda analiză a 
problemelor privind dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii noastre 
făcută cu prilejul „Zilei recoltei* 1 * * * **,  
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ai Partidului' Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit din 
nou, marți, cu specialiști din agri
cultură și industria construcțiilor 
de mașini, cu lucrători ai ogoare
lor. De această dată a fost exami
nat, în cadrul acțiunii inițiate de 
secretarul general al partidului de 
modernizare continuă a parcului 
de mașini și utilaje necesare agri
culturii noastre, noul tip de com
bină universală autopropulsată — 
„C 14 — U“.

(Continuare in pag. a V-a)

Vezi ? Viitoarele fantasme
Sînt încă vii și urlă-n noi
Cu glasul ființelor din basme 
Care-au văzut acest război...

Copii frumoși ai rațiunii
Și demiurgi ai lumii ei,
Să ținem pieptul cald furtunii 
Din ochi nebuni și farisei I

Combina a fost prezentată pe te
renurile fermei nr. 8 — Movilița, 
județul Ialomița, a întreprinderii 
agricole de stat Afumați, unde 
secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Marin Enache, 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Ion Teșu, mi
nistrul agriculturii și industriei a- 
limentare, Angelo Miculescu, pre
ședintele Academiei de științe a- 
gricole și silvice, de cercetători, 
proiectanți și alți specialiști din 
ministerele și institutele de resort.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de tova
rășul Ion Tarachiu, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R.

în lanurile de porumb ale fer
mei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urmărit la lucru noua combină 
realizată pe structura combinei ce
realiere „C 14“, aflată în fabrica
ție curentă la uzinele „Semănă
toarea" din Capitală.

Noul tip de mașină prezentată 
are un avantaj esențial : poate fi 
folosită atît la recoltarea griului, 
cît șl a porumbului, necesitînd pen
tru aceasta doar montarea în uti
lajul de bază, care rămîne același, 
a modulului specific diferitelor ce
reale. în acest fel, se reduce sub
stanțial costul de producție al com
binei... se diminuează consumul de 
matt/-die, se asigură posibilitatea 
fold. 1 aceleiași combine și în

Cu prilejul vizitei de lucru în județul 
Satu Mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cecretar generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, astăzi va avea loc în municipiul 
Satu Mare o adunare populară pe care 
posturile de radio și televiziune o vor 
transmite direct în jurul orei 16.

campania de recoltare a păioaselor, 
și la recoltarea porumbului.

Specialiștii au informat că au 
fost îndeplinite indicațiile primite 
anterior, cu prilejul unor analize 
similare privind continua perfec
ționare a mașinilor și utilajelor a- 
gricole, ajungîndu-se la proiecta
rea și realizarea noii mașini auto
propulsate, multifuncțională, capa
bilă să asigure un număr mai mare 
de lucrări, avînd o productivitate 
sporită.

Secretarul general al partidului a 
apreciat activitatea celor care au 
realizat această combină și a sta

bilit cu cadrele de conducere ale 
ministerelor de resort să se treacă 
imediat la fabricarea ei, astfel incit 
pentru anul viitor să se asigure din 
timp un număr corespunzător de 
astfel de mașini, atît pentru re
coltarea cerealelor păioase, cit și a 
porumbului.

Tot cu acest prilej s-a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și o 
remorcă agricolă de mare capaci
tate, perfecționată, de asemenea ca 
urmare a indicațiilor primite, în
deosebi în direcția măririi capaci
tății, în condițiile reducerii greu
tății acesteia. Au fost apreciate

VASLUI

Livrări suplimentare ia export
în acest ultim tri

mestru al anului, oa
menii muncii din in
dustria județului Vas
lui si-au amplificat e- 
forturile in vederea 
îndeplinirii exemplare 
a planului de produc
ție si onorării con

tractelor încheiate cu 
beneficiarii din țară și 
cu partenerii din stră
inătate. Patru unități 
economice — între 
care întreprinderea de 
confecții Birlad si în
treprinderea de trico
taje Huși — au expe

rezultatele obținute, dar s-a consi
derat că remorca permite încă 
sporirea capacității de încărcare, 
ca și micșorarea în continuare a 
greutății ei.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu specialiștii 
prezenți, precum și cu reprezen
tanții organelor județene de partid 
și ai întreprinderii agricole de stat 
Afumați în legătură cu producțiile 
de porumb obținute anul acesta pe 
ogoarele județului/S-a apreciat că 
în această fermă producția de po
rumb, chiar și în condiții de teren 
neirigat, este bună și s-a cerut să 
se aibă în vedere cultivarea și în 
anii viitori a unor hibrizi de po
rumb de înaltă productivitate, co
respunzător condițiilor pedoclima
tice din zonă.

Noua întîlnire de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu spe
cialiști din agricultură și industria 
constructoare de mașini pune în e- 
vidență, ca de fiecare dată, pre
ocuparea constantă a secretarului 
general al partidului pentru con
ceperea și realizarea unor mașini 
agricole multifuncționale complexe, 
de mare randament, cerute de în
făptuirea sarcinilor deosebite pri
vind dezvoltarea agriculturii, ra
mură de bază a economiei noastre 
naționale, realizarea obiectivelor 
noii revoluții agrare în țara 
noastră.

în încheierea vizitei la ferma de 
cîmp nr. 8 a întreprinderii agricole 
de stat Afumați, specialiștii pre
zenți au adresat calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru indicațiile date în cadrul nu
meroaselor întîlniri și analize or
ganizate in ultimul timp cu cerce
tători și oameni ai muncii din do
meniul producției de mașini agri
cole și mecanizării agriculturii, 
pentru orientările cuprinse în 
ampla cuvântare rostită cu ocazia 
sărbătoririi „Zilei recoltei" din 
acest an, care au direcționat efor
turile în vederea realizării de ma
șini noi, de înaltă complexitate, 
capabile să asigure creșterea gra
dului de mecanizare a recoltării 
cerealelor, strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei, perfecțio
narea continuă a sistemei de ma
șini destinate acestor lucrări.

diat suplimentar par
tenerilor externi, de la 
începutul • anului și 
pină in prezent, pro
duse industriale in 
valoare totală de a- 
proape 9 milioane lei. 
(Petru Necula).

LARG ECOU, ADEZIUNE DEPLINĂ 
FATĂ DE NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Poporul român își afirmă cu putere 
hotărîrea de a lupta, împreună cu toate 

popoarele, pentru dezarmare și pace

Femeile știu ce înseamnă să dai viață din viața ta
Femeile din tara noastră, puter

nic angajate în construcția socialis
tă. făuritoare, alături de toti oame
nii muncii, ale unei vieți mai bune 
și mai demne pentru copiii lor, 
pentru toți copiii patriei, pentru în
treg poporul român, iubesc pacea 
ca pe bunul cel mai de preț al ome
nirii. Ele privesc cu adîncă îngri
jorare cursa înarmărilor și sînt ferm 
hotărite să apere viata nouă, la te
melia căreia au pus sudoarea frun
ții lor, inteligența și priceperea, să 
apere viitorul și fericirea tinerei 
generații, a acelora care, acum, 
zimbesc senin zilei de mîine. înva
ță si se pregătesc pentru o existen
tă in vremuri de pace. Iată de ce, 
în sufletul milioanelor de femei din 
tara noastră. Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România are 
un puternic ecou. Vibranta chemare 
adresată tuturor popoarelor lumii, 
răspunde dorinței lor celei mai fier-' 
binți, aspirației firești a fiecărei fe
mei de pe planetă de a naște copii 
fără teama că ei vor deveni came 
de tun, de a-i pregăti pentru o ac
tivitate pașnică, utilă societății in 
care trăiesc, indiferent de natura 
orinduirii. utilă întregii omeniri. Ele 
sînt mindre că această nouă iniția
tivă românească de pace, pătrunsă 
de înaltă grijă pentru viața și liniș
tea popoarelor, pentru destinele ci
vilizației umane aparține tovarășu-

In numele păcii, pentru apărarea valorilor umanității
Apelul mobilizator, adresat lu

mii întregi, pentru pace și dezar
mare. inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a găsit un răsunet adine 
în inimile și conștiința întregului 
nostru popor.

Acest apel, pătruns de cele mai 
puternice sentimente umaniste, ex
primă voința sacră a poporului 
român, cheamă la acțiuni hotărîte 
pentru salvgardarea vieții și a în
tregii civilizații ale tuturor popoa
relor ce sînt amenințate astăzi de 
tendințe iraționale și iresponsabile 
de sporire a înarmărilor, de fabri
care a tot felul de arme nucleare 
distrugătoare, de amplasare a lor 
pe continentul european. De aceea, 
mai mult ca oricind se impune ca 
fiecare dintre noi. indiferent de lo
cul unde lucrăm, să devenim un 
factor viu și dîrz, luptători neobo
sit! pentru pace si să condamnăm 
cu hotărire orice tendință de acu
mulare de arme nucleare pe terito
riul Europei — ca și in lume, 
dealtfel — pentru ca popoarele să 
trăiască în liniște, să se consacre 
muncii și luptei pașnice pentru 
prosperitatea lor.

Noi, artiștii plastici, mobilizați de 
apelul umanist al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sîntem deplin 
conștienți de rolul ce ne revine in 
aceste atît de îngrijorătoare mo
mente și nu vom precupeți nici un 
efort de a răspunde vibrantelor 
chemări ale apelului, de a fi pre
zenți cu mijloacele noastre spe
cifice, exprimate prin lucrări de 
artă, prin care să luăm o atitudine 
fermă, în spirit combativ, în marea 
acțiune ce trebuie să se desfășoare 
pretutindeni, pentru salvgardarea

Tineretul nostru - prezență activă, responsabilă 
in marele front al păcii

Apelul pentru dezarmare șl pace 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste din Republica Socialistă 
România — expresie elocventă a 
politicii statornice, principiale și 
constructive a partidului și statului 
nostru, nouă și strălucită inițiativă 
elaborată sub îndrumarea nemijlo
cită a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a produs, cum era și firesc, un 
larg și profund ecou in rindurile 
tineretului român. Participînd cu 
întregul său elan la edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României, ma- 
nifestindu-se responsabil in toate 
domeniile vieții politice, economice, 
sociale și culturale, tinăra generație 
a României socialiste își exprimă 
și cu acest prilej deplina satisfacție 
și mîndrie patriotică pentru aceas
tă nouă și nobilă mărturie a grijii 
deosebite pe care cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dovedește pen
tru viitorul lumii, pentru afirmarea 
și împlinirea înaltelor aspirații ale 
tineretului român, ale tinerilor de 
pretutindeni.

în condițiile deteriorării climatu
lui politic internațional, ale intensi
ficării politicii de forță prin noua 
escaladă cantitativă și calitativă 
a cursei înarmărilor, ale apariției 
unor noi teorii și strategii în
dreptate spre creșterea bugetelor 
militare, tinăra generație se con
fruntă cu spectrul amenințător 
al unor noi conflagrații pustii
toare. Identifidndu-se cu viito
rul în care vor trebui să mun-

Maria BOBU
vicepreședintă a Consiliului 

Național al Femeilor

lui Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. încă o dată, prin spiritul vizio
nar, prin gindlrea profund umanis
tă a președintelui țării noastre — 
ale cărui analize pătrunzătoare asu
pra situației internaționale și ale 
cărui acțiuni constructive privind 
soluționarea complexelor probleme 
ale contemporaneității se bucură de 
o largă apreciere pretutindeni în 
lume — se aduce o strălucită con
tribuție la mobilizarea maselor largi 
pobulare la acțiuni de amploare 
pentru salvgardarea păcii. Ne 
amintim, acum, cu legitimă mîndrie 
pentru consecvența politicii inter
naționale a României, că de la înal
ta tribună a Organizației Națiuni
lor Unite, la Conferința pentru 
pace și securitate de la Helsinki, în 
atitea alte prilejuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut cunoscu
te lumii întregi dorința arzătoare a 
poporului român, inclusiv a femei
lor României socialiste, de a face 
totul pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru ca fondurile uriașe 
pe care, an de an, le absorb chel
tuielile militare, adică peste 500

Ion IRIMESCU
artist al poporului, președintele 

Uniunii artiștilor plastici din România

păcii, pentru oprirea cursei nesă
buite a înarmărilor cu arme nu
cleare, precum și pentru o totală 
dezarmare.

Lucrările noastre de pictură, 
sculptură ori grafică, beneficiind 
de limbajul lor universal, se pot 
adresa oamenilor de pretutindeni, 
oferindu-ne astfel posibilitatea de 
a ne integra în ansamblul mișcării 
mondiale pentru pace și dezarmare 
și de a ne afuma cu tărie punctul 
nostru de vedere în această gravă 
problemă ce astăzi amenință viito
rul existentei întregii omeniri.

Artele, după cum este știut, nu se 
pot dezvolta, nu pot progresa spre 
atingerea celor mai înalte cote 
creatoare decit într-un climat ab
solut și permanent de pace, lipsit 
de imaginea îngrozitoarelor drame 
ale războiului generatoare de ati
tea mari suferințe omenești.

Nu există îndatorire mai presus 
decît aceea ca, in calitate de cetă
țean, de artist, să luptăm din 
răsputeri pentru făurirea acestui 
climat păstrător al culturii și al 
marilor comori artistice pe care ni 
le-a lăsat moștenire geniul creator 
al omenirii, din veacuri îndepăr
tate și pînă în zilele noastre. Astăzi, 
toti oamenii de pretutindeni simt 
mai mult ca oricind nevoia de a-și 
apăra viața de spectrul înfiorător 
al unui răzbqi nuclear. Omenirea 
are nevoie de condiții prielnice îm
plinirii aspirațiilor ei creatoare, de

loana LANCRAJAN 
secretar al C.C. al U.T.C.

ceașcă și să trăiască, tinerii resimt 
cu teamă, dar și cu o profundă con
știință a responsabilității, pericolele*  
grave care pot zădărnici înseși per
spectivele existenței lor prezente șl 
viitoare. în cazul unui conflict ale 
cărui limite nu sînt previzibile, ti
nerii vor fi chemați să dea cel mai 
greu tribut de singe. Cînd în lume 
smt încă numeroase probleme eco
nom ico-sociale nerezolvate, proble

Ion BRAD

Copii frumoși ai rațiunii
Să mori încet î
Să mori deodată
Ucis cu-ntregul continent ? 
Aceasta e problema toată, 
Un număr trist și inerent ?

Dar unde-i strigătul ce face 
Să crape bolțile gemind 
Cu setea de-a trăi in pace 
Și-n bucurie pe pâmînt îl 

nu amenințe viața 
miliarde de dolari, să fie îndreptate 
spre progres și civilizație, spre aju
torarea țărilor in curs de dezvol
tare.

Femeile din țara noastră sînt 
profund recunoscătoare tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru grija permanen
tă de a asigura căminelor lor. fa
miliei un climat de liniște și pace, 
de a sădi in inimile tinerei gene
rații încredere in viitor. De aceea, 
gindurile noastre se îndreaptă 
mereu, cu nețărmurită dragoste, 
către tovarășa Elena Ceaușescu — 
remarcabil om politic, exemplu de 
neobosit militant pentru pace și 
colaborare intre toate popoarele 
lumii.

Reprezentanții țării noastre la 
diferite foruri internaționale sînt 
purtătorii de cuvînt ai vocației po
porului român pentru o lume a pă
cii. în care omul și munca lui să fie 
la adăpost de orice primejdie. La 
recentul congres internațional, ca și 
la Congresul Federației Internațio
nale a Femeilor de la Praga. repre
zentantele tării noastre au înfățișat, 
în chip convingător, aspirațiile de 
pace ale femeilor din țara noastră, 
hotărîrea de a sprijini orice iniția
tivă in această privință.

Apelul Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, care are la bază 
principiile constructive, unanim
(Continuare in pag. a V-a)

o artă de supremă dăruire, in care 
să vibreze poezia și frumusețea 
primară a naturii, de o artă capabi
lă să răspundă celor mai profunde 
sentimente omenești de dragoste de 
viață. Toate acestea nu se pot în
făptui decit în climatul binefăcător 
al păcii. Să ne dedicăm cu toții 
făuririi șl păstrării lui, spre cinstea 
spiritului rațional, spre noblețea 
geniului uman.

Ion IRIMESCU : „Nu vrem război I*

me ce-și pun puternic pecetea asu
pra condițiilor de viață și de studiu 
ale tineretului, minți înfierbîntate 
de ambiții de supremație deturnea
ză uriașe mijloace materiale, finan
ciare, un incredibil potențial știin
țific de la făgașul lor firesc, lrosin- 
du-le în scopul distrugerii șl al 
morții.

Devenind tot mal conștienți de 
evoluția mondială îngrijorătoare 
ca urmare a sporirii dincolo de 
hotarul rațiunii a arsenalelor mi
litare, in special a celor nucleare,
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OGOARELE DE TOAMNĂ 
— executate în ritm înalt, 

de cea mai bună calitate!
Cum se desfășoară lucrările în județele Iași, Satu Mare și Vrancea

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA 

in experiențe, inițiative, măsuri gospodărești 

Cum contribuie gospodăriile populației la mai buna 
aprovizionare cu carne și produse animaliere

Pină la 15
De peste două săptămîni, uni

tățile agricole din JUDEȚUL. IAȘI 
au încheiat semănatul griului, iar de 
10 zile au terminat de recoltat porum
bul. S-au creat astfel condiții ca oa
menii muncii din agricultura jude
țului să-și concentreze atentia la 
transportul din cîmp și livrarea po
rumbului la fondul de stat si la exe
cutarea arăturilor adinei de toamnă. 
Pină acum au și fost arate 49 050 hec
tare din cele 100 000 prevăzute. In zi
lele care au mai rămas pină la ter
menul limită — 15 noiembrie — mai 
sint de arat aproape 50 000 hectare. 
Se apreciază că acest termen va fi 
respectat. Argumentele 7 După cele 
cîteva zile cu ploi care au diminuat 
ritmul de lucru, au urmat zile cu 
soare, in care s-a lucrat din plin, 
viteza zilnică stabilită de 3 770 hec
tare a fost depășită cu aproape 200 
hectare. Sint condiții ca. în această 
săptămînă. prin repartizarea Ia a- 
rături a peste 300 tractoare devenite 
disponibile de la transportul perum- 
bului, viteza zilnică de lucru să creas
că cu încă 1 000 hectare.

Intensificarea ritmului la arat nu 
a-a făcut în dauna calității. „La exe
cutarea arăturilor urmărim trei ele
mente : realizarea adîncimii. unifor
mitatea și încorporarea în sol a restu
rilor vegetale — ne-a spus inginerul 
Victor Surdu, director adjunct al di
recției generale agricole. în solurile 
normale arăm la 30 cm. Avem condi
ții și trebuie să executăm arături 
adinei, mai ales că ani în șir am arat 
în grabă primăvara, de cele mai multe 
ori pe teren umed și la suprafață, 
ceea ce a dus la tasarea solului și la 
pregătirea necorespunzătoare a te
renului".

Cele spuse de specialistul direcției 
agricole se adeveresc. La ferma Va
lea Oilor a I~A.S. Tg. Frumos se ara 
cu 15 tractoare. Mecanicul de secție, 
Vasile Roman, măsura adincimea braz
delor. Era de 29—30 cm. în urma plu
gurilor. terenul fiind complet elibe
rat de coceni, arătura rămine curată. 
Se ară bine, dar se cere, totodată, 
grăbirea lucrării. Or, aici viteza de 
lucru pe tractor nu depășește trei hec
tare pe zi. Două sînt cauzele : cau
ciucurile foarte uzate care fac să pa
tineze rotile, iar uneori tractoarele 
sînt scoase din brazdă, ca urmare a 
lipsei uleiului de motor.

£jfe nevoie de un sprijin imediat
Spre deosebire de perioada similară 

din anul trecut. In unitățile agricole 
din JUDEȚUL SATU MARE au fost 
executate arături de toamnă pe su
prafețe mult mai mari. Pină în seara 
zilei de marți, 3 noiembrie, s-au

Un răspuns care... nu răspunde la o întrebare esențială:

Cînd vor fi recuperate restanțele 
la materialele hidroizolatoare 

necesare șantierelor de investiții?
Am primit zilele trecute la redacție 

o scrisoare de răspuns pe marginea 
semnalelor .critice din articolul ..O 
condiție hotărîtoare a realizării obiec
tivelor de investiții : materialele de 
construcții livrate ia timp", publicat 
în „Scinteia" din 1 octombrie a.c. Sub 
semnătura conducerii întreprinderii 
de materiale izolatoare din Simleu 
Silvaniei, se spune încă din primele 
rînduri: „Am luat cunoștință de cele 
afirmate in articol la adresa noastră 
și spre informarea corectă a dumnea
voastră și a cititorilor »d redăm si
tuația exactă a livrărilor de mate
riale hidroizolatoare către Trustul de 
izolații pentru lucrări industriale 
București". Precizare inutilă, ca si 
cum prin articolul menționat citito
rii nu ar fi fost informați corect des
pre situația livrărilor.

în articolul apărut In ziarul nostru, 
tovarășul Constantin Caruso, director 
adjunct la Trustul de izolații pentru 
lucrări industriale (T.I.L.I.) din Bucu
rești, solicita în mod expres între
prinderii din Simleu Silvaniei. în ca
litatea acesteia de furnizor, să pună 
capăt restantelor in livrări, acumulate 
sistematic, să-si onoreze integral con
tractele asumate pentru ca numeroase 
obiective de investiții să poată fi cit 
mai repede finalizate. Mai cu seamă 
că restantele în discuție atinseseră. în 
9 luni din acest an. proporții de-a 
dreptul Îngrijorătoare : aproape
900 000 mp de materiale hidroizola
toare, afectînd zeci și zeci de inves
tiții cu termene de intrare în func
țiune în acest an, urjele de impor
tanță deosebită pentru economia na
țională.

Contestă cumva furnizorul această 
situație ? Nicidecum. Dimpotrivă. în
tărește argumentele printr-o serie de 
cifre din care reiese că restantele sînt 
reale. Ne așteptam oa răspun
sul trimis redacției să facă mă
car o trecere în revistă a acțiuni
lor și măsurilor inițiate de întreprin
dere, eventual cu sprijinul forurilor 
coordonatoare — Centrala materiale
lor de construcții și Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții — pentru lichidarea grab
nică a neajunsurilor care au dus la 
apariția și acumularea rămînerilor în 
urmă în producția de materiale hidro
izolatoare și, bineînțeles, pentru recu
perarea rapidă a restantelor. Asa ar fi 
fost firesc, așa ar fi fost necesar. Dar 
semnatarii scrisorii continuă să insis
te asupra... justificărilor.

Una din cauzele care au dus la 
nerealizarea integrală a producției de 
materiale hidroizolatoare — se arată 
în răspunsul primit la redacție — o 
constituie neasigurarea unor materiale 
folosite în tehnologia de obținere a 
impîsliturilor din fibre de sticlă. Se 
precizează că. din acest motiv, secția 
respectivă n-a funcționat două luni, 
iar în restul timpului activitatea ei

noiembrie!
După cum arătam mai înainte, a- 

dîncimea de lucru a plugurilor este 
reglată in raport de calitatea solului. 
Pe dealuri, unde au apărut eroziuni, 
pe terenurile cu început de sărătu- 
rare, pe podzoluri cu strat fertil sub
țire, adincimea e mai mică. Așa se 
lucrează la cooperativele agricole 
Mădîrjac, Popești. Sinești (consiliul 
agroindustrial Podu Iloaiei), Verșeni, 
Miroslovești, Mogoșești. Șiret (consi
liul agroindustrial Mircești). Șiretei, 
Vînători, Pașcani, Lespezi, Cristești 
(consiliul agroindustrial Pașcani) și 
altele. în lunci, unde apa freatică e 
în profunzime și solul e permeabil, 
se ară adine. La C.A.P. Hălăucești 
lucrează în Lunca Șiretului o forma
ție de 15 tractoare condusă de tehni
ciană Emilia Mitran. Solul este 
dens și se lucrează greu. Un 
tractor abia realizează 2,5 ha pe 
schimb prelungit de 12 ore. Dar din 
calculele inginerului-șef al unității. 
Ion Sulițeanu. rezultă însă că si în 
aceste condiții lucrările se vor Încheia 
chiar înainte de termen.

Consiliul agroindustrial Mircești se 
numără printre cele avansate la 
arături : din cele 9 581 hectare au fost 
arate pină vineri seara 5 863 hectare. 
Alegînd cu grijă solele cele mai 
zvîntate, mecanizatorii au reușit să 
depășească, chiar și în zilele cu 
ploaie, viteza de lucru. La aceasta au 
contribuit și cele trei formații de 30 
tractoare care realizează, noante de 
noapte, 80—90 hectare. Dealtfel, 
schimburi de noapte au fost organi
zate în numeroase unități. în fiecare 
noapte. In județ, se ară peste 400 
hectare.

Timpul deosebit de favorabil din 
ultimele zile îndeamnă la intensifi
carea ritmului de lucru la arături. 
Faptul că, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. în acest an se înre
gistrează la arături 20 de procente 
In plus, arată că In județul Iași me
canizatorii, cooperatorii, specialiștii, 
activiștii de partid sint hotăriți să 
încheie această importantă lucrare la 
timpul stabilit și de calitatea impusă 
de producțiile sporite prevăzute pen
tru recolta viitoare.

Lucian C1UBOTARU 
Manole CORCAC1

arat circa 24 000 hectare din totalul 
celor 77 746 hectare prevăzute în pla
nul unităților agricole cooperatiste șt 
de stat. Cu cele mai de s.eamă reali
zări se înscriu secțiile de mecanizate 
din consiliile agroindustriale Cărei.

s-a desfășurat la un nivel redus. Nu 
se spune însă ce anume au întreprins 
conducerea întreprinderii, forurile 
sale coordonatoare pentru lichidarea 
grabnică a neajunsurilor menționate 
și prevenirea lor in viitor.

La toate acestea — se spune în scri
soare — se mai adaugă și colaborarea 
foarte greoaie cu T.EL.I. București, 
care nu-și îndeplinește în mod cores
punzător obligațiile de beneficiar. Pe 
scurt, păgubașul... de beneficiar este 
socotit vinovat de întirzieri sistema
tice în depunerea desfășurătoarelor la 
materialele solicitate, motiv pentru 
care' furnizorul nu are timp să le in
cludă în planul de transport pe calea 
ferată. Am verificat autenticitatea 
acestor aprecieri. Da. e adevărat, 
există unele mici întirzieri in comuni
carea desfășurătoarelor, dar de... 2 și 
3 ori mai mici decît cele invocate de 
furnizor ; ele se datoresc emiterii cu 
Intîrziere a repartițiilor de către forul 
coordonator al furnizorului, in speță 
Centrala materialelor de construcții.

Conducerea T.I.L.I. București — se 
menționează in scrisoare — solicită 
pentru unele șantiere cantităti supli
mentare de materiale, care nu sint 
cuprinse in desfășurătoare. Se dau 
în acest sens mai multe exemple. Dar 
în răspunsul conducerii acestui trust 
se precizează : „Nu este vorba de ma
jorarea cantităților cerute. Noi solici
tăm să se livreze cantitățile restante 
din desfășurătoarele anterioare. Ast
fel, numai în trimestrul III. restan
tele la TSA pentru șantierul din 
Cluj-Napoca însumează 123 300 mp“.

Și continuînd șirul justificărilor, in 
scrisoarea la care ne referim se mai 
amintește de nerealizarea unor lucrări 
de investiții — cu implicații asupra 
producției și restantelor — din vina 
unor unități ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale și, in special, a 
T.I.L.I. București. Au dreptate to
varășii din conducerea întreprinderii 
din Șimleu Silvaniei : lucrările sînt 
întîrziate. Dar tocmai din cauza lor ! 
Pentru că la una din secții n-au avut 
luni de zile documentația de execu
ție admisă la finanțare și nici plafo
nul de decontare asigurat. O omisiune 
care a făcut imposibilă continuarea 
lucrărilor. Pină la încheierea anului 
n-au rămas nici două luni de zile. 
Este timpul să se încheie această 
disoută păgubitoare si să fie recu
perate întirzlerile. în livrarea tuturor 
materialelor destinate obiectivelor 
planificate să producă In curind. Cu 
atît mai mult cu cit. după apariția 
articolului din ziarul nostru, restan
tele fată de T.I.L.L București în li
vrarea materialelor hidroizolatoare în 
loc să scadă, au crescut !

Șt. ILIE
Cristian ANTONESCU 

Odoreu, Ardud, Tiream ș.a. Iată un 
exemplu : in ziua raidului, in uni
tățile pe care le servește S.M.A. Odo
reu, inginerii și alte cadre de aici se 
aflau în cîmp, in unitățile în care au 
fost repartizați — Botiz, Lazuri. Odo
reu, Micula, Dorolț sprijinind efectiv 
șefii de formații și de ferme ale uni
tăților agricole. In prim-planul aten
ției specialiștilor și al mecanizatori
lor se află o multitudine de probleme 
cum sînt : efectuarea arăturii la adin
cimea de 30 cm (in această zonă fiind 
sol podzolic), uniformitatea brazde
lor prin menținerea orizontalității 
perfecte a plugului etc. După cum ne 
spunea ing. M. Levițchi. directorul 
S.M.A. Odoreu. tractoarele au fost 
dirijate cu prioritate pe parcelele mai 
zvîntate pentru a imprima un ritm 
mai rapid la arat si pentru a se în
cadra în consumul normat de mo
torină.

Pe plan județean au fost luate și 
alte măsuri care vizează accelerarea 
ritmului la arături. Astfel, în consi
liile agroindustriale Cărei și Tiream. 
care au încă Însemnate suprafețe cu 
sfeclă de zahăr, au fost dirijate citeva 
zeci de cupluri de remorci din cele
lalte consilii pentru a. se grăbi

Tractoriști din alte sectoare lucrează 
in aceste zile in agriculturi

în JUDEȚUL VRANCEA. procentul 
de realizare a lucrărilor de eliberat si 
transportat cocenii din cimp de pe 
cele 38 171 ha cultivate cu porumb 
trece de 60 la sută. In ultimele zile, 
ca urmare a mobilizării si folosirii 
mai bune a forței de muncă ritmul 
lucrărilor s-a intensificat.

— Măsura hectarelor eliberate de 
coceni noi o ținem după parcul de 
furaje — ne spunea tovarășul Ion 
Apostu, primarul comunei Nănești. 
Cum vedeți, în sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole șurile de coceni 
cresc din oră-n oră. în cîmp sînt 260 
de oameni la muncă și cele 35 de a- 
telaje folosite la transport trag din 
greu să tină pasul cu .secerătorii". 
Din 1 064 ha am adus în parcul de 
furaje cocenii de pe 980 ha si nu vom 
lăsa nimic în cîmp.

Cu aceeași grijă erau adunați co
cenii și la cooperativa agricolă Măi- 
cănești. Primarul comunei, tovarășul 
Vasile Mocănașu. prezent la muncă 
în cîmp cu 170 de țărani cooperatori, 
ținea la curent și „contabilitatea" : 
808 ha eliberate din 896 ha cultivate 
cu porumb. Evidențele la zi consem
nau bune rezultate la această lucrare 
și la cooperativele agricole Adjud, 
Boghești. Garoafa. Bogza. Vulturu 
ș. a. Cu încetineală însă creșteau șu
rile de coceni in parcurile de furaje 
ale cooperativelor agricole Bordești,

După ce ou încheiat insămințările de toamnă, mecanizatorii de la C.A.P. Hotarele, Județul Giurgiu, • lucrează acum 
intens la executarea arăturilor

în primele zile ale anului, munci
torii, tehnicienii și inginerii de la 
întreprinderea de stofe „Argeșeana" 
din Pitești au fost invitați, în cadrul 
unor dezbateri speciale organizate 
de comitetul de partid, să facă pro
puneri concrete de măsuri pentru 
realizarea sarcinilor deosebit de mo
bilizatoare din acest an la export. 
O inițiativă lăudabilă, menită să a- 
sigure afirmarea și mai puternică a 
autoconducerii muncitorești în Înde
plinirea uneia dintre cele mai im
portante prevederi ale planului pe 
acest prim an al cincinalului. Toc
mai de aceea, revenind zilele tre
cute în întreprindere, ne-am intere
sat de eficiența sa practică.

— Acest stil de lucru, bazat pe 
participarea directă și responsabilă a 
comuniștilor, a întregului colectiv la 
identificarea și valorificarea rezerve
lor interne de creștere a exportului și 
eficienței acestuia — ne-a spus se
cretara comitetului de partid, Marga
reta Olteanu — a fost promovat în 
continuare cu hotărîre și se concreti
zează in rezultate foarte bune. Mai 
exact, sarcinile de plan la export pe 
10 luni din acest an au fost depășite 
pe ansamblu cu peste 15 la sută. In 
același timp, ne-am încadrat in 
cursul de revenire planificat.

Indiscutabil, realizările din acest an 
se Înscriu printre cele mai mari suc
cese obținute pină acum de colectivul 
întreprinderii in domeniul exportului. 
Ele atestă că atit comitetul de par
tid, cit și consiliul oamenilor mun
cii s-au preocupat și se preocupă 
stăruitor pentru a transforma lupta 
pentru îndeplinirea riguroasă a pla
nului la” export intr-o cauză a între
gului colectiv, în cadrul căreia se 
afirmă tot mai puternic inițiativa și 
capacitatea de creație a fiecărui 
muncitor, tehnician și inginer. în a- 
cest scop, organele și organizațiile de 
partid din întreprindere au folosit 
din plin întregul arsenal al mijloa

transportul sfeclei de zahăr șl. Impli
cit, eliberarea acestor terenuri în ve
derea efectuării arăturilor.

în același timp însă se impune ca si 
în alte consilii agroindustriale în care 
lucrările sînt mai rămase în urmă — 
Livada, Supur, Satu Mare — să se 
acționeze cu mai multă hotărîre pen
tru o bună folosire a tractoarelor.

„Problema cea mai acută cu care 
ne confruntăm — ne-a declarat ing. 
Vasile Marinescu, directorul Trustu
lui județean S.M.A.. rămine insă ne- 
livrarea ritmică a motorinei, din care 
cauză la arături lucrăm cu forte în
jumătățite. Ne-am pregătit temeinic 
pentru a folosi la arat 1 664 trac
toare în schimbul I și 363 trac
toare în schimbul II. Or, din lipsa 
motorinei sîntem puși în situația să 
lucrăm în schimbul I mult subțiat, 
iar in schimbul II — doar cu citeva 
tractoare A-l 800. Iată de ce insistăm 
ca acele cantități care sînt necesare 
pentru arături să ni se livreze acum, 
în aceste zile, și nu după 15 noiem
brie, cînd lucrările la arături se vor 
desfășura mult mai anevoios".

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

calității produselor șl sporirea efi
cienței economice, condiții esențiale 
pentru un export dinamic, compe
titiv.

Nu vom insista asupra măsurilor 
tehnice și organizatorice aplicate 
pentru perfecționarea activității pro
ductive. în schimb, iată alte citeva 
dintre efectele lor practice : ponde
rea produselor de calitatea A și B a 

crescut de la 82 la sută, cit se pre
vedea in plan, la 83 la sută ; au fost 
eliminate o serie de „locuri înguste" 
de pe fluxul de fabricație, s-a asi
gurat zonarea utilajelor care produc 
pentru export.

Numai acționînd stăruitor pentru 
organizarea superioară a producției, 
pornind de la veriga sa de bază, lo
cul de muncă — preciza, la rindul 
său, șeful atelierului țesătorie, Ma
rian Dănilă — am reușit să întărim 
ordinea și disciplina în fiecare ate
lier și secție, în fiecare sector de 
fabricație.

Ce înseamnă pentru întreprinderea 
piteșteană întărirea ordinii si disci
plinei 7 Mult, foarte mult, dacă avem 
în vedere următorul calcul afișat vi
zibil chiar în atelierul țesătorie : 
„Reducerea mersului in gol al mași-

Fitlonesti, Milcovu și ale altor unități 
unde lucrătorii aflati în cimp. cam 
rari la număr, cu greu făceau fată 
tractoarelor venite din urmă la arat. 
Pe județ vor trebui arate în această 
toamnă 59 856 ha cultivate in cea mai 
mare parte cu porumb. Ogoarele au 
acoperit pină acum 36 la sută din 
suprafața prevăzută tn întreprinde
rile agricole de stat si 46 la sută 
în cooperativele agricole. Se lucrea
ză în două schimburi, și pentru a 
suplimenta forța de muncă si a folosi 
un număr sporit de tractoare la arat 
au fost repartizați In formațiile de 
mecanizatori si 300 de tractoriști din 
viticultură, precum și 112 tractoriști 
din unitățile industriale ale județului. 
La S. M. A. Mărășești si Ciorăști. de 
exemplu, se „merge" în fiecare zi cu 
un plus de 25—30 ha de ogor peste 
viteza planificată. Frontul de lucru 
asigurat permite o bună desfășurare 
a întregului parc de tractoare repar
tizat în cimp. așa cum se petrec lu
crurile dealtfel in unitățile agricole 
din consiliile unice Adjud. Sihlea șl 
Mărășești. în alte consilii însă, ca de 
exemplu Odobești si Panciu. uneori 
formațiile de mecanizatori sînt de
plasate în cursul zilei dintr-un loc 
în altul în căutarea terenului elibe
rat si bun pentru ogor.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii*

celor de influențare — printr-o mun
că vie, desfășurată nemijlocit în rin- 
durile oamenilor muncii — pentru a 
ajuta pe fiecare să înțeleagă clar, in 
profunzime, importanța majoră a 
realizării sarcinilor de export, necesi
tatea valorificării depline a tuturor 
rezervelor existente in acest dome
niu.

— Este știut că pentru creșterea ex

Multe propuneri valoroase si un rezultat concret:

DEPĂȘIREA PLANULUI LA EXPORT
--------------- La întreprinderea „Argeșeana“-Pitești ---------------

portului și a eficienței acestuia — 
menționa directoarea întreprinderii, 
Maria Constantlnescu — este nece
sar, intre altele, un intens și per
manent efort pentru organizarea su
perioară a producției și a muncii. In 
această acțiune, noi am pornit toc
mai de la ideea că o bună organi
zare a activității productive presu
pune, înainte de toate, cunoașterea 
părerilor și sugestiilor oamenilor, 
stimularea spiritului de Inițiativă și 
de responsabilitate în muncă și, mai 
ales, urmărirea modului de fructifi
care a înțelepciunii colective. Proce- 
dînd astfel, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii au avut 
posibilitatea să stabilească un număr 
mare de măsuri tehnico-organizato- 
rice deosebit de valoroase în ce pri
vește creșterea producției, ridicarea

Azi, răspunsuri din județele Mehedinți, Tulcea și Cluj
In continuarea anchetei pe tema extinderii autoaprovizionării în profil 

teritorial cu carne si produse animaliere (prima parte a anchetei a apărut 
în „Scinteia" nr. 12 185 din 25 octombrie a.c.). publicăm astăzi răspunsu
rile cadrelor de conducere din consiliile populare județene Mehedinți, 
Tulcea si Cluj la următoarele întrebări adresate de corespondenții zia
rului nostru : '

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

2. Care este aportul gospodăriilor populației Ia satisfacerea pe Rjan 
local a necesarului do carne, lapte, ouă și alte produse animaliere ?

3. Ce măsuri se au In vedere pentru extinderea activității de creștere 
a păsărilor și animalelor in gospodăriile populației ?

Iată răspunsurile primite de la tovarășii MARIUS COJOCARU, prim- 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean 
Mehedinți. CONSTANTIN AMARIEI, prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular județean Tulcea. REMUS CHIOREAN, 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean 
Cluj.

MEHEDINȚI

„In viitorul apropiat vom 
suplimenta livrările la 

fondul de stat"

1. Ca urmare a măsurilor între
prinse în fiecare localitate pentru 
punerea mai deplină in valoare a 
posibilităților locale de creștere a 
producției agricole în unitățile de 
stat și cooperatiste, ca și în gospo
dăriile populației. în prezent sîntem 
în măsură să ne asigurăm din resur
se proprii Întregul necesar de apro
vizionare a județului cu lapte, cârne, 
ouă si alte produse animaliere. Atît 
In zona cooperativizată. cit si In zona 
necooperativizată. efectivele de ani
male șl păsări au crescut simțitor in 
ultimul an. Cu toate acestea, efecti
vele actuale de animale nu reflectă 
condițiile de care dispune județul, 
numărul păsărilor si animalelor poa
te spori mai mult în continuare.

2. Fată de altl ani. ponderea gos
podăriilor populației în asigurarea a- 
provlzionării locale cu carne, lapte șl 
ouă a crescut simțitor in 1981. Com
parativ cu anul 1980, în acest an li
vrările la fondul de stat au crescut 
cu 31,9 la sută la came, cu 6.4 la sută 
la lapte de oaie, cu 6,9 la sută la 
ouă. In perioada care a trecut din a- 
cest an s-au preluat din gospodăriile 
populației 2 477 tone carne de tauri
ne (circa 90 la sută din sarcina anua
lă). 528 tone came de porcine, ovine 
Si pasăre — existind condiții de a 
Îndeplini șl chiar depăși prevederile 
planului anual. O situație necores
punzătoare se Înregistrează Insă la 
producția de lapte. Realizările sint 
de numai 38 la sută față de plan.

3. Acționînd în spiritul prevederi
lor Legii autoaprovizionării si al re
centelor decrete ale Consiliului de 
Stat, am elaborat în aceste zile. Ia 
nivelul județului, un program com
plex de măsuri, care prevede spo
rirea numărului de animale si păsări 
crescute în gospodăriile populației. 
Astfel, ne-am propus ca. Intr-un nu
măr cit mai mare de gospodării, ce
tățenii să crească cel puțin o vacă 
cu lapte. 2 porci si cel puțin 40—45 
de păsări. întrucît in județ aproape 
15 la sută din populație locuiește în 
zonele de deal șl munte, vom acționa 
pentru punerea mal eficientă în va
loare a posibilităților si tradiției e- 
xistente aid în creșterea animalelor. 
Pentru aceasta se vor asigura locui
torilor din zonele de deal si munte 
animale din rase superioare, mărind 
totodată randamentul pășunilor. Ca 
rezultat al măsurilor stabilite, va fi 
posibil să valorificăm în 1982 la fon
dul de stat — în plus față de acest 
an — aproape 1 000 tone came, peste 
10 000 hi lapte, circa un milion ouă 
produse în gospodăriile populației.

TULCEA

„Cooperația de consum 
va stimula mai activ 

producția 
din gospodăriile 

țărănești

1. Județul Tulcea livrează la fon
dul de stat cantități de came, lapte, 
ouă si alte produse animaliere, care 
depășesc consumul populației pro
prii. Ded, aprovizionarea tulcenilor 
cu aceste produse se asigură integral 
din resurse locale. Comparativ cu 
anul 1980, In acest an producția de 
came livrată la fondul de stat a 
crescut cu 2 000 de tone. Cu toate 
acestea, avem posibilități să extin
dem și mai mult pe viitor creșterea 
animalelor, ceea ce va influenta po
zitiv si aprovizionarea orașelor si sa
telor din zonă, indicatorii autoapro
vizionării.

2. Gospodăriile populației asigură 
mai mult de jumătate din consumul 
de came. Lapte, ouă si alte produse 
animaliere al județului. Totodată, în 
anul in care ne aflăm se livrează la 
fondul de stat — din surplusul de 
producție al crescătorilor de animale 
— 2 300 tone came, peste 2 milioane 
ouă, 3100 hi lapte, existind toate 
condițiile să asigurăm o depășire a 
sarcinilor de plan la unele produse.

3. Pentru a mări aportul gospodă
riilor populației la autoaproviziona- 
rea județului s-a trecut in aceste zile 

Răspunsurile consemnate denotă că. în fiecare județ, în fiecare loca
litate. există încă rezerve importante pe linia sporirii producției de came, 
lapte, ouă si alte produse animaliere. în mod deosebit este necesară — 
si oe deplin posibilă — intensificarea contribuției gospodăriilor populației 
la generalizarea autoaprovizionării. Incit recentele măsuri legislative pri
vind întărirea autoconducerii si autoaprovizionării în profil teritorial să se 
transpună pretutindeni In rezultate practice, in folosul general, al întregii 
societăți si-al fiecărui cetățean.

Anchetă realizată de Mihai IONESCU 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii*

nllor de țesut cu 10 minute pe zi 
echivalează cu o producție de 67 500 
mp țesături", adică cu produse mai 
multe pentțu satisfacerea cerințelor 
interne și onorarea comenzilor Ia ex
port. Iar măsurile pentru realizarea 
de randamente inalte în producție se 
împletesc striijs cu acțiunile pentru 
înnoirea și modernizarea produselor. 
Dovada ? In acest an, aici au fost 

introduse In fabricație stofe In 400 
desene și poziții coloristice noi, a- 
preciate și solicitate in țară și de 
partenerii externi. Este Încă un ar
gument care atestă că la întreprin
derea din Pitești ciștigă serios teren 
gîndirea tehnico-economică avansată, 
se afirmă tot mai puternic spiritul 
de inițiativă și responsabilitate mun
citorească.

Mai multe acțiuni urmăresc per
fecționarea pregătirii profesionale, 
ridicarea gradului de cultură tehni- 
co-științifică a întregului colectiv. In 
acest scop s-a elaborat și se aplică 
un program de măsuri cuprinzător, 
menit să răspundă cerințelor curente 
și de perspectivă ale acestei unități. 
Se au in vedere repartizarea munci
torilor tineri pe lingă lucrătorii cu 
experiență mai bogată în producție,

la Identificarea în fiecare localitate 
a numeroaselor resurse de creștere a 
producției de carne, lapte si ouă. A- 
tenția principală o acordăm asigură
rii materialelor de reproducere. în 
vederea sporirii producției de came 
de pasăre, ne-am propus să dublăm 
capacitatea incubatoarelor existente 
în sectorul cooperației de consum, 
incit in 1982 să punem la dispoziția 
populației — pentru creștere —o ju
mătate de milion de pui de o zi. In 
toate cooperativele agricole care nu 
au sector de creștere a porcilor vom 
înființa maternități de 30—40 scroa
fe. -care vor asigura purcei de lapte 
pentru populația din localitățile res
pective. Vom dubla, de asemenea, 
capacitatea maternităților existente 
în sectorul cooperației de consum. în 
1982, unitățile agricole vor livra su
plimentar gospodăriilor populației — 
pentru creștere si îngrășare — 1 000 
de bovine și 500 de juninci de pră
sită. x

CLUJ

„Rezultatele vor fi pe 
măsura posibilităților, 
adică mult mai mari"

1. Județul nostru îsi procură In în
tregime necesarul de carne, lapte și 
ouă din producție proprie. Fată de 
anul trecut vom livra în plus în a- 
cest an la fondul de stat peste 4 000 
tone came și peste 9 milioane ouă.. 
In privința livrărilor de lapte, reali
zările nu ne mulțumesc, fiind sub ni
velul anului precedent.

2. 3. Aportul gospodăriilor popu
lației la acoperirea necesarului local 
de carne este. în acest an. de 20 la 
sută, lapte — 43 la sută și mult sub 
posibilități la ouă. Considerăm că 
acest aport poate și trebuie să crească, 
ținind seama de efectivele de animale 
și păsări existente în acest sector, 
precum și de realizările obținute în 
anii precedent!. Pentru sporirea con
tribuției fiecărei comune si localități 
la asigurarea fondului de stat cu 
carne, lapte șl ouă sint în curs de 
elaborare programe de creștere a a- 
nimalelor si a producției animaliere, 
prin extinderea însămîntărilor arti
ficiale și asigurarea unor reproducă
tori valoroși. O atenție deosebită a- 
cordăm ameliorării pajiștilor natu
rale. pentru asigurarea integrală a j 
bazei furajere. In acest cincinal se j 
vor executa asemenea lucrări pe o 
suprafață de 14 000 de hectare, din 
oare 3 000 hectare în cursul anului i I 
viitor. Acțiunea se va desfășura în
deosebi pe pajiștile naturale aparti- 
nînd consiliilor populare din zona 
montană Rișca. Poieni. Mărlsel. Ciu- 
cea. Menționăm că, în acest cinci
nal. întreaga suprafață de pășuni din 
zona necooperativizată este inclusă 
în planul de amenajări.

Ne-am propus, totodată, să fertili
zăm mari suprafețe de pășuni cu în
grășăminte chimice și. în mod deo
sebit. cu Îngrășăminte naturale. Pă
șunile slab productive vor fi regene
rate. fie prin supraînsămințare. fie 
prin reînsămînțare. In plus, vom 
reda activității de creștere a anima
lelor cele 2 500 ha da pășuni îm
pădurite.

Pentru stimularea creșterii anima
lelor in zonele preorășenești, consi
liile populare locale vor atribui ce
tățenilor suprafețe de teren neme- 
canizabile — lucrate în acord, .global 
— pe care să se cultive furay *n  a- 
celași timp, vom îmbunătăți asisten
ta tehnică si sanltar-veterînară acor
dată crescătorilor de animale.

pentru a deprinde mai repede și mai 
temeinic „tainele" meseriei, partici
parea unui număr cit mai mare de 
muncitori șl specialiști la lectoratele 
tehnice avind ca temă unele dintre 
cele mai avansate tehnologii și me
tode de organizare a producției și a 
muncii cu aplicabilitate in între
prindere. In același timp, numai in 
prima jumătate a anului au urmat 
cursurile de perfecționare a pregă
tirii tghnico-profesionale aproape 700 
de lucrători. Muncitorii tineri, ab
solvenți ai școlii profesionale sau 
calificați la locul de muncă, sînt cu
prinși în aceste cursuri din primul 
lor an de activitate. La aceste acțiuni 
sînt antrenate toate cadrele tehnice 
din întreprindere, precum și specia
liști din institutele de cercetare șl 
inginerie tehnologică de profil ; iar, 
așa cum ni s-a spus, promovarea 
lucrătorilor în categorii superioare 
de încadrare este condiționată, intre 
altele, de absolvirea cursurilor de 
perfecționare a pregătirii tehnico- 
profesionale.

Oamenii muncii de la „Argeșea
na", cu un nivel de pregătire teh- 
nico-profesional mereu mai ridicat, 
reușesc să stăpînească mai bine teh
nologiile, mașinile și utilajele, dau 
dovadă de o pricepere și abilitate 
sporite în procesul de producție, de 
o răspundere în muncă în continuă 
creștere, își aduc o contribuție tot 
mai mare, pe planul creației origi
nale, prin propunerile ce le fac. la 
bunul mers al activității productive. 
Pe toate acestea se întemeiază cer
titudinea că hotărirea colectivului, 
de a realiza pină la 10 decembrie 
Întregul fond de marfă destinat ex
portului in 1981. va deveni faptă, în- 
scriindu-se ca un nou succes al oa
menilor muncii din întreprinderea 
piteșteană.

Ilie ȘTEFAN 
Glieorqhe C1RSTEA
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Ce gîndesc despre viața la țară tinerii care au prins rădăcini în satul lor

„SINTEM OAMENII CARE DĂM VIATĂ OGOARELOR 
Șl S1NTEM MlNDRI DE ACEASTA!"

Am văzut tntr-o cooperativă agricolă de producție ceva care 
incintă cu adevărat privirile și sufletul. Dacă ar fi fost numai 
priveliștea care ne arată clădiri albe, alei curate, pomi și peluze 
inierbate... Dacă ar fi fost numai șirul ordonat și bine gospo
dărit al grajdurilor... Dacă ar fi fost numai acareturile dichi
site ale micilor fabrici, ateliere și instalații de prelucrare a pro
duselor agricole... Dacă ar fi fost numai tinerele și ingrljitele 
plantații de pomi fructiferi... Dar mai era și spectacolul neîn
trerupt al muncii, mișcarea și zumzetul unei activități febrile... 
Și mai era mulțimea oamenilor tineri, unii chiar foarte tineri, 
lucrind aici, la țară, tineri care n-au plecat ori s-au întors in

sat și iată-i aici cu fețe mulțumite, de unde poți înțelege că 
ceea ce se intimplă cu ei le place. Cu atit mai aparte apare 
acest loc cu cit iți amintești că un oraș in plină dezvoltare in
dustrială. absorbind incă forța de muncă tinără, se află doar la 
7 km depărtare...

Sintem la Cezieni, in vecinătatea orașului Caracal, in județul 
Olt...

Și, deci, cum totul pare altfel decit in alte părți, pornim să 
cercetăm. Vom afla lucruri pe care, sintem siguri, mulți alți 
agricultori, mulți alți tineri de la țară plecați „să cucerească 
orașele" ar fi interesați să le afle...

„Cu ce i-am fermecat» pe tineri? 
Cu posibilitatea realizării lor in viață"

Mai lntii o convorbire cu pre
ședintele cooperativei, inginer 
rămas cu sufletul și cu spiritul 
gospodăresc al țăranului, fostul 
tractorist TUDOR DANACU.

Reporterul : Sinteți o coope
rativă bogată ?

Tudor Dănaeu : Acuma da. 
Nu se poate, ar fi o rușine ca 
lucrind in agricultură să fii să
rac. Totuși, pînă prin 1969 coo
perativa noastră fusese cea mai 
slabă, cea mai săracă din fostul 
raion Caracal. Se perindaseră 
vreo nouă președinți... Pămint 
slab, categoria a 5-a și a 6-a de 
fertilitate. Brun roșcat podzolit. 
Dealuri și văi. Cu asta am și în
ceput, cu folosirea rațională a 
acestor păminturi. Pe terenurile 
improprii altor culturi am plan
tat 151 ha cu viță de vie. 133 ha 
cu căpșuni, coacăzul negru, 
piersici, cireși, pruni, caiși ; iar 
pe terenurile mlăștinoase, pe 49 
de ha, răchită. Și ca să nu pier
dem în așteptarea intrării pe 
rod a plantațiilor, am cultivat 
intercalat cartofi, pepeni, sfeclă 
și. prin asta, am recuperat 1.2 
milioane de lei din valoarea in
vestițiilor pentru noile planta
ții. Am făcut apoi solarii, pe 4 
ha. și am cultivat în ele pepeni 
timpurii care ne-au dat 150 900 
de lei pe hectar. Știind că vor 
veni anii intrării pe rod a plan
tațiilor, am trimis, incă din 1971, 
oameni la calificare pentru di
versele sectoare de prelucrare a 
produselor agricole, sectoare pe 
care aveam de gind să le în
ființăm. potrivit indicațiilor date 
de partid. Le-am creat rînd pe 
rînd, am avut în vedere numai 
prelucrarea produselor noastre 
si a resturilor vegetale — tesco
vina, ciocălăii de porumb, go- 
zuri și pleavă, capitule de 
floarea-soarelui și atîtea altele. 
Printr-o secție de prelucrare a 
strugurilor livrăm la I.V.V.. cu 
mai mici cheltuieli de transport, 
numai mustul și ne rămtne 
nouă tescovina pe care o folo
sim intr-o altă secție de prelu
crare. unde producem cîteva ti
puri de furaje soeciale. uropro- 
teice. pentru vițele și ovine și 
vindem acest produs foarte cău
tat în tot județul Olt. A fost 
prima instalație de acest fel din 
țară. Ea folosește orzul, subpro
dusele cerealiere, resturile de

semințe de tomate de la fabri
ca noastră de conserve... Pen
tru că am creat și o asemenea 
fabrică, în colaborare cu fabri
ca din Caracal, Funcționează 
7—8 luni pe an și produce 800— 
850 de tone de conserve de fruc
te și legume. V-am spus că avem 
și o răchitărie pe 40 de hectare. 
Răchita asta o prelucrăm în- 
tr-un atelier cu 60 de coopera
toare bine calificate și produ
cem împletituri aproape in tota
litate pentru export ; în An
glia, R.F.G., Franța, Danemarca, 
Italia, Austria. Pentru acest an 
avem un contract în valoare de 
două milioane lei. Din acest an 
extindem gama produselor, vom 
face și împletituri din papură și 
pănuși de porumb... Prin munca 
la domiciliu a cooperatorilor.

Rep. : Și ce ați realizat prin 
toate astea ?

Dănaeu : Numai in aceste sec
toare lucrează, cam 300 de zile 
ne an. 280 de cooperatori. Tot 
ei sînt și cei care își produc

materia primă lucrind în plan
tații și la cimp. In virfuri de 
campanie sînt alături de ceilalți 
la întreținerea culturilor și la 
recoltări. Trebuie să vă mal 
spun că totul a fost proiectat si 
construit de către noi. pentru că 
am creat și un sector de con
strucții șl întreținere cu 70 de 
zidari, lăcătuși, electricieni, su
dori. instalatori, mecanici auto, 
tîmplari. Și ce am mai reali
zat ? Iată : o echilibrare finan
ciară chiar și pentru anii nefa
vorabili agriculturii. Anul tre
cut, de exemplu, din cauza tem
peraturilor foarte scăzute, re
colta de struguri a fost foarte 
mică. Noi însă am recoltat... 
frunză de viță, am conservat-o 
în borcane, am livrat-o și am 
scos 900 000 de lei.

Rep. : Care este acum pu
terea dumneavoastră econo
mică ?

Dănaeu ! Să judecăm în com
parație cu anul 1968. Producția 
globală pe un hectar era atunci

de 244 lei. Acum ea a ajuns la 
13 500. Productivitatea muncii 
pe un cooperator era de 5 784 
lei. Acum e de 66 554 lei. Veni
turile bănești erau de 3 607 000. 
Ele sînt acum de 26 474 000 lei. 
Valoarea normei convenționale 
era de 9,9 lei. Acum ea este de 
64,93 Iei. Avînd și un fond de 
rezervă.

Rep. : Convingător, da. Din 
cele de pînă aici ar rezulta că 
tinerii — și nu numai ei — au 
rămas ori s-au întors la mun
ca in cooperativă pentru că au 
aici locuri de muncă si venitu
rile corespunzătoare. Să fie oare 
numai atit? Numai de atit are 
nevoie up tinăr ?

Dănaeu : O. nu. Cu toții am 
avut vîrsta asta și știm că pen
tru un tinăr viața e, ca Să zic 
așa, cu mult mai complexă. Ori
cum, nu se mărginește la cîștig. 
Ciștigurile care-1 interesează în 
primul rind sînt cele de ordin 
spiritual, chiar și atunci cînd 
se referă la muncă. Ja natura 
muncii. Cu ce i-am „fermecat" 
pe tineri? Cu posibilitatea rea
lizării lor în viață.

Rep. : Asta este șl întrebarea 
pe care vrem să v-o punem : 
au aici tinerii posibilitatea să Se 
afirme, este aceasta, adică agri
cultura, locul in care poate un 
tinăr să se realizeze în viață 
potrivit aspirațiilor sale?

Dănaeu : Eu pot să vă spun 
că da, nu știu însă dacă vă con
vinge doar că spun eu „da". Un 
argument ar fi: însuși faptul câ 
acești tineri se află aici. Alte 
argumente câutati-le singuri. în- 
trebați-i pe ei. Vă vor spune el 
dacă sînt sau nu realizați și în 
ce fel anume. Eu ce să vă spun? 
Poate că eu privesc lucrurile 
intr-un fel mai... bătrînesc. Tot 
ce știu e că le .place să mun
cească aici chiar și absolvenți
lor de liceu si,nu numai ai li
ceului agroindustrial. Avem aici 
o mulțime de bacalaureat^. Șt 
nu doar la birouri. Sînt și in 
zootehnie, și la cimp. și tn sec
țiile de prelucrare. Discutați, 
discutați cu ei !

Ceea ce am și făcut. Rezulta
tul ? Faptele și opiniile din cu
prinsul acestei pagini.

„Da, spuneți-mi 
că sînt o fată de la țară; 

îmi place foarte mult"
Ideea a răsărit dintr-o carte. 

Un studiu tehnologic si eco
nomic asupra creșterii iepurilor 
de casă. Aplicat la condițiile de 
la Cezieni rezultau mari, chiar 
foarte mari avantaje. S-au ame
najat mai intii spatiile, cu toa
te rigorile tehnologice. De la o 
modernă crescătorie din Cisnă- 
die s-a adus matca — 250 de ie
puri. La sfîrsitul cincinalului ei 
vor trebui să atingă un efectiv 
permanent de... 80 000. Anual — 
mii de tone de carne. Vor avea 
un abator propriu, o tăbăcărie 
proprie si un atelier propriu 
centru confecții din blană de 
iepure.

Deocamdată. în tot acest 
început de industrie, lucrătorii 
sînt doar ele două, două fete, 
absolvente de acum doi ani ale 
liceului agroindustrial. în hala
tele lor imaculate Si în fata oș
tirii lor de urechiati albi sînt 
nemaipomenit de mîndre. Le

întrebăm dacă le place viata la 
tară.

Elena Chesnaru : „M-am năs
cut aici în sat. aici am trăit 
pînă la liceu si chiar si acolo 
abia așteptam vacantele ca să 
vin acasă. Cînd m-am reîntors 
cu diploma nu știam că va fi 
această crescătorie si aproape 
doi ani am lucrat la cimp. Da, 
spuneți-mi că sînt o fată de'la 
țară ; îmi place foarte mult. Pe 
urmă s-au ivit frumoșii ăștia. 
N-am invătat prea multe despre 
ei în școală, dar învăț acum, a- 
vem cărți, am fost și la Sibiu 
la un cura...".

Eugenia Pistol : „Vă dati sea
ma că noi am pus aici bazele... 
Nu, nici nu m-am gîndit vreoda
tă să mă duc în altă parte. A- 
nroaoe doi ani am lucrat tot în 
zootehnie, la iuninci. Cu iepu
rii ăștia insă e altceva. Sint fru
moși. Sint altfel și din punct de 
vedere anatomo-patologic... Tre

buie. te obligă ei să le vorbești 
frumos : «De ce ești trist ? De ce 
n-ai mincat azi ?». Și să tragi 
concluzii. La oraș ? Ce să caut 
la oraș ? Credeți dumneavoastră 
că e mare, deosebire între via
ta de aici și viata de acolo ? 
Nu-mi lipsește aici nimic. Aco
lo. da. mi-ar fi lipsit. Părinții, 
prietenele si prietenii din copi

lărie. liniștea, sentimentul că te 
afli acasă...".

Elena si Eugenia se oare că 
si-au găsit aici vocația : oricum, 
nu credem că cineva, cel puțin 
deocamdată, le-ar mai putea 
smulge de aici. Da, chiar le-am 
întrebat, nici măcar prin căsăto
rie. „Sînt si aici băieți buni des
tui". Și sînt.' e adevărat.

„Toți tinerii ne cunoaștem între noi, sintem prieteni"
Pe Toma Andreescu, secreta

rul comitetului comunal Cezieni 
al U.T.C.. l-am rugat să ne 
vorbească despre cei 50 de ute- 
ciști din C.A.P. Cine sint ei. ce-i 
preocupă ?

— Avem o organizație de ti
neret puternică. In sensul că 
sintem oameni serioși. Cei mai 
multi sînt bine pregătiți politic 
Si profesional. Avem numeroși 
absolvenți de liceu care lucrea
ză efectiv în producție, la secția 
de conserve sau la cea pentru 
fabricarea ureei proteice, la îm
pletituri din răchită ori sint în
grijitori de animale. Dumnea
voastră știți că aproape toți cei 
primiți,in rindurile organizației 
de partid în ultima vreme au 
fost tineri din organizația noas
tră ? Au trecut ei la partid, dar 
„nu se rup" de organizația de 
tineret. Activează si la noi. 
Avem acțiuni de tot felul : mun
că patriotică Ja înfrumusețarea 
comunei, activități culturale și 
sportive, dezbateri educative...

— Cum vă distrați ?

— Ca toti tinerii, avem la că
minul cultural echipe de teatru, 
de dansuri, recitatori, cintăreti. 
Mai și dansăm, că ne-a ajutat 
C.A.P.-ul să ne facem un fel de 
discotecă... Da. de ce zîmbiți ? 
Sigur, nu e una ca cele de pe 
litoral. Dar e ce ne trebuie. O 
stație, boxe, casete, discuri, o 
sală... Și ne adunăm, discutăm, 
dansăm... Toti ne cunoaștem, 
toti sintem de aici din sat și 
sintem. deci, prieteni... La noi 
nu se poate vedea ceea ce se 
mai intimplă pe la oraș cu unii 
tineri care își fac de cap, umblă 
fără rost si tulbură liniștea. Nu, 
la noi nu e așa. Sîntem ca o fa
milie. Toți știu câ se află sub 
ochii satului, ai tovarășilor din 
organizație, ai prietenilor. Odată 
și-a permis unul să vină beat la 
muncă. Imediat l-am pus la 
mijloc între noi și l-am ruși
nat... E o atmosferă minunată 
printre tinerii din sat, așa să 
știți..."

Oameni serioși !

„Vd așteptăm la {{sărbătoarea iilor))"
A intrat in tradiție ca în fie

care an să se organizeze la Ce
zieni „sărbătoarea iilor". Este 
de fapt un festival-concurs unde 
se premiază cele mai autentice 
ii cusute de locuitoarele comu
nei Premiile, substanțiale, sint 
acordate de către cooperativa a-

gricolă. La manifestările din a- 
cest an au fost prezente in con
curs peste... 1 000 de ii. Juriul, 
format din specialiști, a avut 
intr-adevăr greutăți in a alege 
cele mai valoroase si autentice 
cusături. Selecția se face în fe
lul următor : toate participante

le care poartă un număr de or
dine se prind intr-o horă mare 
iar juriul, la mijloc, selecționea
ză Cele mai apreciate cusături. 
De notat că la concurs partici
pă numai iile cusute în iarna 
trecută si niciodată o concuren
tă nu poate participa cu o iie 
mai veche. Chiar dacă cineva ar 
vrea să .inducă în eroare" ju
riul, nu le poate păcăli pe ce
lelalte concurente. Tradiția cu
săturilor de la Cezieni a făcut 
ca Școala populară de artă din 
Slatina să organizeze aid o cla

să de cusături populare specia
lizată în cusutul iilor. în acest 
an frecventează cursul 32 de 
cooperatoare Clasa artistei 
populare Antonina Ghican. Dea 
ce li se mai oferă fetelor ce ră- 
mîn ori se întorc la Cezieni ? 
între multe altele, minunata 
„horă a iilor", gustul pentru ne
întrecutele frumuseți ale tradi
ției artistice populare și — de ce 
nu 7 — poate un premiu la a- 
ceste mult disputate concursuri 
de frumusețe.

„Am trăit un timp la oraș, 
dar inima îmi 

rămăsese acasă, 
în satul meu"

Am discutat, pe rînd, cu mai 
mulți tineri ce lucrează în di
ferite sectoare de activitate ale 
cooperativei agricole. Iată, pe 
scurt, aceste dialoguri la care, 
cum veți vedea, comentariile 
sînt de prisos :

Valerică Filipoiu, 27 de ani, 
muncitor la secția de producere 
a ureei proteice.

— Sînt pline orașele cu tineri 
ca dumneata, de la țară. Cum 
de ai rămas aici ?

— Poate că sînt eu mai agri
cultor decit ei, deși nu vreau 
să-i subapreciez... Oricum, pen
tru mine agricultura e ceva 
care s-a transmis din părinți și 
strămoși. O port în singe. Asta 
îmi place mie din viața asta.

— E frumos ce spui, e ...ca 
din carte...

— De ce mă luați în ris ? Ce, 
nu s-au mai văzut cazuri ? Am 
să vă mai spun ceva, poate asta 
o să vă convingă : tata e trac
torist și incă de cînd eram co
pil mă lua cu el pe tractor. 
Eram foarte mîndru de tata, 
care răscolea cu mașina lui pă- 
mîntul ca să crească din el 
holde.

— De ce nu te-ai făcut trac
torist ?

— Asta-i altă poveste... Dar... 
să nu ziceți de două ori. Ori
cum, trebuie să știți că eu cu
nosc meseria asta și, cînd e zor 
mare, îl mai ajut pe tata, mun
cim unul ziua, altul noaptea. 
Ați văzut vreodată un răsărit 
de soare de pe tractor, după o 
noapte de muncă ? Cînd o să 
trâiți chestia asta, mai discu
tăm...

Teodor Haita, 25 de ani, sec
torul mecanic.

— Dumneata ești unu! dintre 
cei care s-au întors în sat după 
ce și-au încercat norocul pe la 
oraș...

— Da, am lucrat patru ani la 
Caracal, la cooperația meșteșu
gărească. Și m-am întors pen
tru că... Pentru câ cine s-a năs-' 
cut și a trăit la țară e mai greu 
să intre in tiparele orașului.

— Sint mai ...strimte ?
— Mai concret, așa. vreau să 

vă spun că eu m-am obișnuit 
de mic să-mi culeg o roșie 
coaptă.și proaspătă chiar din 
fața casei. Idee n-avCți dum
neavoastră ce înseamnă asta... 
Că aicea, ca să mă duc la pia
ță fac doar un pas pînă-in, ușa 
casei.

ții pentru asta. Și tocmai acu
ma să dăm bir cu fugiții ?

— Dar, ia spune, ca magazi
ner cit și cum lucrezi ca... agri
cultor ?

— Pesemne că aveți o idee 
învechită despre agricultură. 
Sînt eu magaziner, dar un ma
gaziner agricol. Manipulez mii 
și zeci de mii de tone de pro
duse agricole, valori de milioa
ne. Și trebuie să știi despre 
ele, să le iubești și să nu le 
lași să se piardă ori să se stri
ce, să te lupți să ajungă la des
tinația lor. E tot o muncă de 
agricultor. Pe urmă, să știți, noi 
mai mergem și la cîmp, în vir
furi de campanie. Mai avem și 
pe acasă grădini.

Maria Mitrana, 30 de ani, șefa 
«ectorului de împletituri din 
răchită.

— Sigur, dumneata ai rămas 
în sat prin căsătorie...

— Dar nici altfel n-aș fi ple
cat. Nu m-am gîndit niciodată 
să plec. Cu atit mai puțin acu
ma cînd și soțul e aici, aici sînt 
și părinții, aici sînt toți ai mei, 
tot ce-mi aparține. Și mai e și 
munca ; îmi place !

Ion Chesnoiu, 22 de ani, sec
torul mecanic.

— Vrem să te Întrebăm dacă 
te simți aici cu rosturile vieții 
dumitale împlinite.

— Eu știu așa, că un om toa
tă viața își implinește ...rostu
rile vieții., Eu asta fac aici, îmi 
împlinesc rostul.

— Ești și artist plastic ama
tor, sculptezi, pictezi... Cum se 
împacă asta cu munca și cu 
viața la țară ?

— Se împacă de minune, să 
știți. Pentru câ ce sculptez și 
ce pictez eu e tot legat de via
ța satului... Acuma, de exem
plu, m-a întrebat tovarășul pre
ședinte dacă pot să sculptez o 
poartă frumoasă pentru noi 
aici. Și am s-o fac, în cea mai 
frumoasă tradiție a artei popu
lare. Nu credeți că șl noi aicea 
trebuie să trăim frumos și În
conjurați de frumuseți ?

— Dar, după cite știm, orice 
artist visează celebritatea.„

— Dacă muncești serios, vine 
șl asta... Eu, intr-un fel, am 
pornit... In faza interjudețeană 
a ediției trecute a concursului 
și a Festivalului național „Cîn- 
iâreâ României" am obținut lo
cul II la sculptură. E ceva, nu ?

„Cînd merg pe cîmp 
mă simt ca o pasăre ce nu 
se mai satură de soare"

Gheorghe Mllitaru și Ion Mi
litant sînt, cum ne sugerează 
numele, ca și fotografia lor. 
frați. Amîndoi tractoriști.

Ce zice Gheorghe : „Eram 
membru cooperator, termina
sem armata, aș fi învățat o me
serie dar să nu plec de aici. Și 
pe urmă de unde la oraș trac
toare ? Că mie îmi plăcuseră de 
mic tractoarele... Acuma, tre
buie să vă spun că meseria 
e frumoasă. Mal arătați-ml 
mie pe cineva care ar pu
tea să spună ca mine că a 
trecut măcar o dată cu plugul 
pe orice palmă de pămînt din 
comuna asta a noastră, cit e za
rea de mare. Poate și de 7—8 
ori... In fiecare an cam 300 de 
hectare dau roade pentru că le 
lucrez eu. Mă întrebați cum 
trăiesc și ce fel de casă am. 
Păi ce fel de casă să am ? Una 
obișnuită, ca la țară, cu cinci 
camere și cu o sală, cu frigider, 
cu mașină de spălat, cu aragaz, 
cu televizor, cu tot necesarul".

Ce zice Ion : „Eu, ca și fra*  
te-meu... Din '72 tot pe tractor. 
Muncă multă și frumoasă, și 
grea, și mănoasă. Casa e casă, 
tot așa, ca la frate-meu, ca la 
țară, de... Lucrez cu frate-meu 
Gheorghe, tot timpul. Amîndoi 
sîntem aici, cu satul și cu viața 
lui"...

Și ce zice acum un alt trac
torist, Dumitru Cherenoiu. care 
a lucrat opt ani la uzina de 
vagoane din Caracal, ca lăcătuș

ajustor, dar și-a schimbat sluj
ba aceea pe alta de aici, din 
sat, pe care abia o învață, e încă 
practicant : „Cum să vă spun 
eu, mă omorise naveta. Vara, 
iama, tot pe drum... Și pentru 
ce, la urma urmei ?“ „— De ce 
făceai naveta ; de ce nu te-ai 
mutat la oraș ?“ Ei. asta 
nu 1 Cum era să plec eu de 
aicea ? Să mă smulg, așa, sin
gur. din rădăcini ? Și să trăiesc 
acolo, la etajul opt, într-o cutie 
de beton ? Eu trebuie să simt 
sub tălpi pămîntuL.. Drept să 
vă spun, mie îmi plăcuse de 
mult să fiu tractorist, dar, dracu 
știe, m-am luat după unul și 
după altul... Mi-am luat seama 
și am venit înapoi, să mă mai 
ocup și de familie, și de ăi bă- 
trîni... Știți cum sînt eu acuma 
pe tractor ? Ca o pasăre care 
a stat in colivie și-acuma a ie
șit și zboară și nu se’ mai sa
tură de soare".

încă trei dintre tractoriștii 
satului sint ca el. Erau însă 
prea depart^ în cimp, n-am 
reușit să discutăm și cu ei. 
Ne-ar fi comunicat ceva în 
plus ? Oricum, dacă s-au în
tors în sat or fi avut ei un mo
tiv. Poate apropierea de pă
rinți, poate prietenii, poate casa 
cu mai multe odăi și vița de 
vie din curte, poate munca în 
aer liber, poate străvechiul dor 
al țăranului de a vedea pămin- 
'tiil" rodiSĂ'in 'ttAîa sa... Poate' 
toate la un loc.

— Asta-i tot ? Venind aici 
n-ai pierdut la... cîștig ?

— Păi nu. Că retribuția mea 
e retribuție, mai primim și pro
duse și mai e și ce avem pe 
lingă casă și pe lotul individu
al... Și, una peste alta, se ridi
că... în plus, ce v-am spus mai 
înainte. Am trăit un timp la 
oraș, dar inima îmi rămăsese 
acasă. în satul meu.

Ion Andreescu, 23 de ani. ab
solvent de liceu, magaziner la 
magazia centrală a C.A.P.

— Cum e ca bacalaureat și 
agricultor ?

— Stați puțin, să ne înțele
gem : eu n-am făcut liceul ța 
să plec din sat, ci ca să mâ în
torc mai deștept. Cunoașteți 
proverbul „Decit codaș la oraș, 
mai bine în satul tău fruntaș"? 
Ei, uite, eu sint ăla.

— Și ce, nu poți fi și frun
taș ...la oraș ?

— Eu nu. Și nu pentru că aș 
fi mai prost decit cei de acolo. 
In privința asta e de discutat. 
Eu mă simt legat de satul ăsta. 
Pur și simplu. E, așa, o proble
mă de conștiință. Că satul are 
nevoie de oameni care să-1 ri
dice... întotdeauna au fost in 
sate oameni care s-au luptat să 
le ridice. Acuma sint și condi-

„Micii noștri 
călușari — 
aplaudați 

și premiafi 
in Anglia"

Călușarii. dans unic în 
lume, al cărui început se pierde 
in negura vremurilor, reprezintă 
emblema folclorului românesc. 
Acasă sau in alte țări, dansul 
călușarilor cucerește aprecieri 
unanime. Cu patru decenii în 
urmă, sociologul Dimitrie Guști 
a dus la Londra vestiții călușari 
din Colonești, județul Olt. După 
ani și ani. o alta formație de 
călușari de pe aceste meleaguri 
— cea a copiilor din Cezieni — 
a participat la un festival-con
curs in Marea Britanie. Despre 
rezultatele lor citim in cartea de 
onoare a cooperativei agricole : 
„Copiii-călușari din Cezieni au 
obținut locul I și premiul spe
cial al juriului Televiziunii en
gleze la. concursul Tees-side in
ternațional Esteddfol". Cei mai 
tineri călușari — cei din Ce
zieni. Deci, cei mai tineri călu
șari... din lume — cei din Ce
zieni. Călușari cu medalie. .

E de alei, din Cezieni. A absolvii anul 
acesta liceul agroindustrial din Caracal. 
Are 18 ani. S-a inters in sat, acasă. Coo
perativa insă n-a avut, pe loc, nn post 
de tehnician, cum și-ar fi dorit. Poate se 
va ivi, mai tîrziu. Sau poate că va tre
ce examenul de admitere îa agronomie. 
Pină atunci, muncă. Lucrătoare la fabri
ca de conserve. O mancă ce i se pare 
normală, o muncă ne care o fac si alte 
fete. Tatăl lucrează la construcții, mama 
la vie, se intiinesc acasă seara. O fami
lie ca atitea altele care muncește si își 
clădește prin muncă bunăstarea. „Aici sint 
printre ai mei, printre oameni muncitori, 
printre tineri serioși, cu bun simt si care, 
ca si mine, visează o viată mereu mai fru
moasă la noi acasă, in sat. Și dacă voi 
reuși să devin agronom, tot aici cred că 
o să fie nevoie de mine".

O cheamă Cornelia Sarîngă. Și îi urăm 
succes.

„Dacă pun pîine pe masa oamenilor, 
înseamnă câ sînt un om foarte 

important"
Acasă, seara, la una dintre 

tinerele familii din Cezieni. El, 
Ion Stăaescu, 25 de ani, absol
vent al liceului agroindustrial, 
șeful fermei vegetale numă
rul^. Ea, tehniciană la aceeași 
fermă. Au fost colegi la școaia 
primară, apoi colegi de clasă la 
liceu. Gîndul căsătoriei se năs
cuse mai demult. Și s-a Împli
nit aici, în satul natal. Unde in 
altă parte? Aici au casă și masă, 
și grădină, și vie, aici au părinți

și rude. Și prieteni care-i mai 
vizitează cîteodată, seara, ca 
acum. Pentru că întregul con
fort urban și-a găsit aici, în 
casa lor spațioasă, locul potrivit.

Totuși, Ion Stănescu susține că 
nu e doar acesta motivul pentru 
care s-a decis el să se dedice cu 
totul agriculturii (pentru că el 
este un agricultor mie în sută: 
cu o calificare de specialitate, cu 
răspunderi mari și concrete pri
vind producțiile din cimp).

— E și un motiv de ordin 
...sentimental ?

— N-aș zice că-i sentimental 
E vorba despre importanța a 
ceea ce faci, despre cum apari 
tu in propriii-ți ochi. Știți, eu 
aici fac o muncă vie. Eu fac să 
apară milioane și miliarde de 
vieți... Viața fiecărei plante. 
Din care crește viața noastră.

— Nu e prea t..filozofic ?
— Ce filozofie ? E adevărul 

adevărat. Eu concep Și organi
zez munca pe sute și sute de 
hectare care se ară. se fertili
zează, se seamănă. Și pe urmă 
văd cum tot cimpul se umple 
de viața plantelor... Ele cresc, 
le găsesc in fiecare zi mai mari, 
mai viguroase. Sau, dimpotrivă, 
tînjind după ceva. Și trebuie să 
intervin. Pe urmă le văd cum 
se coc, cum iși schimbă culoa
rea și se transformă in roadele 
fără de care viața noastră n-ar 
putea să existe. Dacă pun 
piine pe masa oamenilor, în
seamnă că sint un om foarte 
important. Asta e o bucurie pe 
care nici n-am cuvinte ca să o 
descriu.

„Iar acuma — ne-a spus el 
la sfirșit, dacă mi-ațl trecut 
pragul, bucurați-vă și dumnea
voastră de roadele pămintului, 
serviți un pahar de vin... Nu vă 
uitați că are in el niște boabe 
de strugure întregi... Le punem 
noi, sînt de tămiioasă, ca să-i 
dea vinului parfum";

Cu ce am putea încheia relatarea acestor fapte și mărturisiri ? tntrebîndu-ne, am găsit răspunsul tot intr-un fapt. Un 
fapt despre care n-a mai fost vorba in pagina de față, dar care poartă semnificația de... rădăcină a lucrurilor. Iată-l :

Copiii, școlarii din Cezieni, care fac practică de producție in agricultură nu pentru a fi familiarizați cu agricultura (ei 
sint cu asta familiarizați ...din familie), ci pentru a produce, muncesc vara, efectiv, la C.A.P. Îndată după încheierea anului șco
lar șl in toată perioada vacanței de vară, școlarii, mari și mici, fiecare cit și cum dorește — și doresc toți — fac pe cimp o 
puzderie de munci mai ușoare, cum ar fi recoltatul căpșunilor.coacăzelor, al fructelor și legumelor de tot felul, după un pro
gram adecvat virstei și puterii lor. Recoltează fiecare cit poate. 1 se măsoară exact cantitatea și calitatea muncii și este 
retribuit ca atare, după tarif. Primește banii la sfirșitul zilei de muncă. Luăm la intimplare exemple dintr-un tabel : 60 70, 
79, 103, 142 de lei intr-o zi. Cind nu sint pentru, ei lucrări in cimp, vin la fabrica de conserve și lipesc etichete...

Dincolo de valoarea practică imediată a acestui fapt mai e ceva, in mod sigur mai important : nu incape îndoială că pe 
mulți dintre acești copii li vom reîntilni și peste ani, muncind ca agricultori de profesie, pasionați și poate mai pricepuți 
mai trainic legați de pămintul ale cărui taine le-au deslușit de mici.

V-am propus aici doar atit : o temă de meditație.
Mihai CAJRANFIL, Emlllan ROUĂ
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CENTENAR EUGEN LOVINESCU
Născut la 31 octombrie 1881 în lu- 

minos-patriarhala vatră moldavă a 
Fălticenilor, viitorul critic amator de 
societatea spiritelor mai subțiri și 
mai grobiene de la cenaclul „Sbură
torul" crește într-o atmosferă de 
glacialitate familială, pe care o con
trabalansează, fecund-bovaric. cu pă
trunderea in tărîmul de o căldură 
aparte al cărților. Sortit să ajungă 
masiv la . trup și la minte, cit și Sa- 
doveanu, știind mai mult să asculte 
și să observe, cit și „Zimbrul" Țării 
de Sus, productiv în „iscusita zăba
vă" a scrisului, ca și acela, se va fi 
jucat Lovines.cu — în copilărie — cu 
uitarea de sine a megiesului de vîrstă 
si de locuri potrivite pentru aceasta 
de Ia Verșeni ? Greu de precizat in 
detalii si. oricum, nu prea de crezut. 
De pe atupei, impenitentele concilia
bule ale lui Odiseu (pe care avea să 
le transpună în românește) trebuie 
să-l fi împins spre jocurile — prin 
nimic mai neatractive, mai puțin 
„epice" în esența lor — ale spiritu
lui. Drept aceea, fără osîrdli de „to
cilar", a excelat neîntrerupt la stu
dii, pornind de 
de acasă, si în
cheind cu se
verele explora- 
tii de filologie 
clasică de la U- 
niversitatea din 
București, pre
cum si cu obți
nerea unui titlu 
de doctor la Pa
ris. în 1909. încă 
din copilărie, iar 
de la vremea 
studiilor în chip 
definitiv, „căr- 
turăria" e me
diul de viată esențial sl mai aleato- 
riu-evenimential pentru Eugen Lovi
nescu. îndeletnicirea, tot mai acapa
ratoare cu anii, a scrisului desăvîr- 
seste si ratifică ceea ce în această

. privință prinsese conture spontane 
ISarte de timpuriu. încă din clasa a 
IlI-a gimnazială semnase cu pseudo
nimul „Delmonte" in publicația socia
listă „Lumea nouă" a lui Ion Nădej
de. iar din 1904 — tot ca Sadoveanu — 
inaugură o uluitoare carieră publicis
tică. menită s-o facă aproape inapa- ---- -----  --------  — . ------
rentă ne cea de modest profesor se- tiel române moderne" (1924—1925), în 
cundar la Ploiești, aooi la diferite li
cee bucurestene — unde îsi va fi de
lectat totuși elevii cu subtilități „do
cumentare" (le zicea el) asupra Iui Ho
mer. Virgiliu. Horațiu. Tacit, pe care 
i-a si tradus în românește. Ar fi pu
tut cu prisosință — si chiar a voit-o, 
după terminarea studiilor — să de
vină profesor universitar la Bucu
rești sau la Iași, unde a predat succe
siv. pentru scurte răstimpuri. Băgă 
însă de seamă curînd că realizarea 
unei astfel de ambiții implica servi
tuti. genuflexiuni orale si scrise fată 
de potentati ai mediului academic, 
alții, cu care polemizase, în virtutea 
drepturilor și datoriilor imprescripti
bile ale celei de-..a zecea Muze", 
căreia, după ce i s-a consacrat, n-a 
înțeles să-i sacrifice nimic în afară 
de integrala-i devoțiune.

Debutînd Ia „Adevărul", Lovinescu 
îsi continuă activitatea de critic foi
letonist la „Epoca", dobîndind sporul 
și audienta care în 1906 îl determină 
să strîngă ce publicase oină atunci 
în două volume intitulate „Pași pe 
nisip". Convins — după Maiorescu și 
înaintea lui G. Călinescu — că un 
critic nu poate accede la conștiința 
„tehnică" trebuitoare decit încercîn- 
du-sq, (fie si ratînd) în cît mai multe 
genuri ale artei cuvîntului. Lovinescu 
n-a întîrziaf să publice si o Piesă, 
„De peste prag" (1906). anoi un Vfl- 
liim de „Nțj^lă*  
decenii a stărtr.t în scrierea de ro
mane cu fir epic continuat de la o 
lucrare la alta : ciclul „Bizu" (1932— 
1939) și cel închinat lui Eminescu 
prin „Mite" (1934) și „Bălăuca" 
(1935), iar dintre alte scrieri de acest 
gen — probabil mai numeroase — 
manuscrisul romanului „Mălurenii" 

\ n-a aiuns la cunoștința publică mai

la cele începătoare,

largă decît postum. într-acestea, e- 
fortul principal al autorului concen- 
trindu-se asupra criticii, el s-a ma
terializat prin torențiale colaborări la 
reviste precum „Convorbiri literare". 
„Convorbiri critice", „Viața literară", 
„Flacăra". „Rampa" s-a-, iar ceea ce 
Lovinescu socotea demn de a reti
ne a adunat în seria de „Critice", 
inaugurată în 1909 și ajungînd în 
1929 — dună felurite reeditări și re
vizuiri — la numărul de zece volu
me. în vremea primului război mon
dial — după cum singur deslușise — 
„criticul a închinat steagul artei pure 
dinaintea necesității mult mai vitale 
a existentei naționale", scriind arti
cole politice adecvate gravelor împre
jurări. editîndu-le apoi si separat în 
culegerile „Pagini de război" (1918) 
Si „în cumpăna vremii" (1919). După 
război, gindindu-se la acțiuni pe mă
sura maturității sale creatoare si a 
marilor, elanuri publice din tara în
tregită. criticul scoate cu intermiten
te (1919—1922 Si 1926—1927) revista 
„Sburătorul". consacrată Îndeosebi 
„celor ce vin" (adică tinerilor de 
certe speranțe scriitoricești), precum

cu se stingea la 18 Iulie 1943, la mai 
puțin de șaizeci si doi de ani îm
pliniți.

Cine a fost Eugen Lovinescu, ne 
putem întreba — după atîtia alții — 
din perspectiva noastră de azi 7 Ju
decat între fruntariile culturii româ
nești moderne, el este un Malorescu 
adaptat trebuințelor (infinit mai 
complexe, dealtminteri) literaturii 
interbelice în aceeași măsură în care 
mentorul „Junimii" fusese pentru li
teratura din cea de-a doua iumătate 
a secolului al XIX-lea. Judecat din- 
tr-o perspectivă transnațională si în 
ipoteza transpunerii antologate a 
operei sale într-o limbă de largă cir
culație. Lovinescu e — obiectiv vor
bind, tinînd seama de atîtea intuiții 
si propoziții fundamentale din cadrul 
scrisului 
cursor al 
această 
după cel 
ca și, de 
lard.

Firește, similitudinile arătate nu 
trebuie împinse atit de departe In
cit să dăuneze deosebirilor, unicită-

său — un eminent pre- 
„noii critici" din țările unde 
orientare s-a ivit mai întîi 
de-al doilea război mondial, 
pildă, Thibaudet ori Bache-

Promotor al literaturii
prezentului său

de George MUNTEANU

sl cenaclul cu același nume, al cărui 
animator neobosit si de o eficientă 
cit si aceea a mentorilor „Junimii" 
a rămas oină la sfirsitul vieții. Iar 
cum noblețea de monitor de opinie 
obligă la multe, nresupunînd autori
tatea echivalentă magistraturii asu
mate. Lovinescu a înțeles si a dove
dit că poate să fie ceea ce 1 se cerea 
unuia care ridicase stindardul pola
rizării tuturor tendințelor inovatoare 
din literatura epocii interbelice. în 
cele trei volume de „Istoria civiliza-
sase volume de „Istoria literaturii 
române contemporane" (1926—1929 si. 
într-o nouă ediție, definitivă, redusă 
la un singur volum, în 1937), apoi în 
patru volume de „Memorii" (1930— 
1941). * 'Aici formulează Lovinescu 
doctrina „modernismului" literar, 
menită să stîrnească o vrajbă fecun
dă, o mare emulație printre scriito
rii. criticii. îndeobște oamenii de cul- 

rtură de pe atunci, exponenti ai unei 
Zlargi game de tendințe ideologico- 
artistice. în anii experiențelor în- 
tr-ale profesiunii aulice, Lovinescu 
redactase din necesități didactic- 
universitare si mai apoi publicase 
monografiile „Grigore Alexandrescu, 
viata si opera lui" (1910), „Costache 
Negruzzi, viata si opera lui" (1913). 
„Gh. Asachi, viata si opera lui" 
(1921). La sfîrșitul vieții, tintind a 
învedera legătura cu o tradiție criti
că autohtonă pe care multi afectau 
a o ignora sau chiar nu le era lim
pede, Lovinescu publică masivul 
corpus consacrat . junimismului și 
posterității acestuia : „T. Maiorescu" 
(1940), „P. P. Carp, critic literar sl 
literat" (1942), „Antologia ideologiei 
junimiste" (1943), ,.T. Maiorescu si
contemporanii lui" (1943—1944 ; volu
mul al doilea — postum). ,.T. Maio
rescu și posteritatea lui critică" 
(1943). Erau acestea — ca si o con- 

___ .____ centrată autobiografie sau conferin- 
(1907), Țar peste ta „Cariera mea de critic", inclusă în 

volumul „E. Lovinescu" (1942), prin 
care elevii îi omagiau împlinirea a 
șaizeci de ani — luminoasele, multi
plu edificatoarele manifestări testa
mentare ale unei existente ce se des- 
făsurase întru propășirea spiritului 
cu desăvîrsirea circulară a marilor 
fenomene ale naturii. Si, poate cu 
neprisosirea acelora. Eugen Lovines-

tii demersurilor si profilului global 
al marelui critic. Maiorescu, desco- 
nerindu-se ca si definitiv pe șine 
mult mai repede decît Lovinescu (pe 
la douăzeci și șase, douăzeci si șap
te de ani. în vreme ce mentorului 
de la „Sburătorul" 1 se întîmplă 
aceasta către patruzeci), rămîne mai 
închis In formația ce observă că 1 
s-a structurat deplin, e mai prag
matic în a lua în considerare nece
sitățile scriitoricești ale lui Hic et 
nune, pornește — oricît de precaut 
si suplu s-a dovedit, altminteri. în 
această privință — de la principii es
tetice considerate general-valabile 
spre realitatea imediată, mobilă, di
versă. contradictorie a devenirii li
terare — nu invers. (Chiar dacă și-a 
reajustat din mers unele opinii ce 
i s-au vădit a fi întrucîtva restrîn- 
gătoare în problema raporturilor din
tre „fond" si „formă", a relațiilor 
dintre „estetic" și „extraestetic" 
s.a.m.d.). Lovinescu. chiar si cînd a 
dobîndit sentimentul de a se fi des
coperit pe sine drept criticul ce tre
buia epocii, ce, obiectiv, conținea e- 
lementele unei noi mari configurări 
literare, generațiilor ce se iveau si 
aveau chemare pentru aceasta, e bln- 
tuit de acute neliniști în legătură cu 
cele ce vor trebui să fie, îsi face 
mari scrupule în legătură cu posi
bilitățile sale (în genere, cu posibi
litățile oricărui critic, oricît de în
zestrat fie) de a numi în chip adec
vat devenirea literară imediată si de 
perspectivă. De aici, necesitatea ce
lebrelor sale „revizuiri", resimțite nu 
ca o punere în contrazicere'cu sine, 
ci o mereu mai bună punere în acord 
cu mersul obiectiv al lucrurilor. Ne
privind spre cele ce au fost, spre 
tradiție, mai stăruitor decît Maiores
cu. Lovinescu îsi Împarte scrutarea 
Intre prezent si viitor mai mult de- 
cit ilustrul său predecesor. în înțe
lesul specificărilor imediat anterioa
re trebuie estimate calificarea de 
„impresionistă" pe care autorul „Pa
șilor pe nisip" a dat-o criticii sale, 
precum si însemnătatea pe care a 
acordat-o formulării si aplicărilor ce 
a căutat teoriilor Iul privitoare la 
„sincronism" si „diferențiere", pre
cum si teoriei pe care a considerat-o 
a fi corolarul celor dinainte : aceea 
a „mutației valorilor". Toate aceste

altul — 
aceasta se 
cu talent — 
nu putea 

ridice 
abso- 

sâ-

considerente si teorii ne apar (mal 
cu seamă în lumina cuceririlor va
labile. verificate ale „noii critici" 
postbelice) ca întemeiate. în propo
zițiile lor fundamentale — deși in 
chestiunile mai de amănunt ori în 
aplicare ele au impus si mai im
pun încă nuanțări, rectificări. Nu 
poți să nu fii de acord cu Lovines
cu că asa cum scriitorul pornește 
de la „impresiile vieții", esențial- 
mente vorbind, nu de la cerințe pre
stabilite. abstract-subiective. tot ast
fel criticul are a purcede de la „im
presiile" realității vii, cu coeficientul 
ei variabil de inedit (neprescris 
de vreo „estetică"), al veritabi
lei opere literare,, cînd își for
mulează (și, din mers, își iustifică 
rational) iudecătile lui de valoare. Pe 
urmă : nu poți să nu fii de acord 
cu teoria criticului privind dialecti
ca esențială a „sincronismului" si „di
ferențierii" în devenirea — dună tim
puri si locuri — a oricărei literaturi 
sănătoase. Lovinescu. se știe, procla
ma dreptul la existentă în operele 
de ficțiune a tuturor mediilor, cla
selor, păturllbr sociale dintr-un mo

ment istoric sau 
din 
cînd 
face 
însă
să nu se 
împotriva 
lotizărilor 
mănătorist - ru- 
raliste în dau
na citadinizării. 
care in literatu
ra noastră 
terbelică 
mai putea 
tîrzia — si 

oprită de sentimente critice 
cit de prestigios formulate _
putea fi. Se cunoaște cu cîtă fi
nețe analitică si caldă convingere 
a recunoscut valoarea „ruralismului" 
obiectiv din romanul „Ion". Ce s-ar 
fi întîmplat dacă el si Întreaga ge
nerație de critici ce s-a dezvoltat o- 
dată cu el ar fi negat nuditatea no
tației ori intelectualizarea emoțiilor 
din poezia lui Bacovia. Camil Pe
trescu. Ion Barbu ori analitismul și 
ambianta - - ..........
romanele 
gescu si 
prozatori 
„mutației 
de unele ____ ______
fie aduse, incontestabila ei îndrep
tățire. în numele evidentei lecturilor 
plurivalente, al adevărului că „per
manentul" nu se dezvăluie în nici o 
manifestare a lumii obiective ori su
biective decît prin intermediul „efe
merului". Noile opere autentice mo
difică fizionomia si ierarhia celor 
dinaintea lor. de vrea cineva sau nu. 
— zicea si T. S. Eliot, dar si atîția 
alții. „Clasicitatea" venerabilelor ope
re ale trecutului e condiționată, în 
fapt, de „modernitatea" lecturilor 
succesive. Ce-i drept. în cazul lui Ca- 
ragiale, al altora, aplicațiile teoriei 
lovinesciene despre „mutatia valori
lor" s-au dovedit defectuoase — în 
sensul de a fi abolit unul din ter
menii raporturilor „permanent“-„efe- 
mer". Scepticismul lovinescian. în
dreptățit in comparație cu orice dog
matism critic sau de altă natură. în 
această privință nu-și mai află în
temeierea.

Buna credință generoasă, vasta cul
tură si inepuizabilul gust ce prezi
dau la formularea „impresiilor" cri
tice ale lui Eugen Lovinescu. su
gestivitatea prodigioasă a textelor lo
vinesciene, simțul etic acut ne care 
autorul „Istoriei literaturii române 
contemporane"- și l-a impus mereu 
siesi. ca Si altora, au constituit tot 
atîtia stimuli de neprețuit pentru 
scriitorii si criticii din generațiile in
terbelice. „Degetul Oui) de lumină" 
a fost sl va fi de neprețuit ajutor 
oricui îsi caută un mod rodnic de 
afirmare pe tărîmul spiritualității 
românești.

in- 
nu 
fal

nici 
ori- 

ar

definitoriu citadină din 
Hortensiei Papadat-Ben- 

ale celorlalți proeminenti 
interbelici ? în fine, teoria 
valorilor" îsi are. dincolo 
amendări ce trebuie să-l

ÎN SALA PLEYEL DIN PARIS

Ovații pentru Octuorul 
lui Enescu, 

sub conducerea lui Yehudi Menuhin
Luni seara, în marea 

6ală Pleyel, peste 2 300 
de iubitori ai muzicii 
din Paris au ovaționat 
OCTUORUL lui Geor
ge Enescu. interpretat 
de o formație de in
strumentiști. in majo
ritatea lor tineri, sub 
conducerea lui Yehudi 
Menuhin.

A fost, pentru toți 
cei ce am avut privi
legiul să fim de fată, 
o seară înălțătoare din 
toate punctele de ve
dere. Mal întîi că 
vine să ne aducă încă 
o dovadă a exempla
rei staturi morale a 
unuia din cei mai mari 
artiști ai timpului 
nostru : Yehudi Menu
hin. Concertul a fost 
dedicat memoriei su
rorii lui Yehudi. Me
nuhin. pianista Heph
zibah Menuhin. în
casările fiind dărui
te unei burse pen
tru un tînăr pia
nist care se va dedi
ca mai ales muzicii de 
cameră si „memoriei 
maestrului" său. Geor
ge Enescu. cu prilejul 
centenarului nașterii 
sale. Pe Hephzibah 
Menuhin ne-o amintim 
în acea memorabilă 
după-amiază din luna 
septembrie 1973. cind, 
împreună cu Yehudi 
Menuhin, a interpretat 
în Sala Palatului, la 
București, Sonata a 
treia pentru vioară si 
pian a lui George 
Enescu.

Răpită de o boală 
incurabilă, ea nu mai 
este acum printre noi. 
în amintirea ei. Ye
hudi Menuhin și fiul 
său, pianist,, au inter
pretat două capodo
pere ale muzicii : So
nata pentru vioară și

pian K 481 în mi be
mol major de Mozart 
și a zecea Sonată in 
sol major op. 96 de 
Beethoven.

Recunoștința pe care 
Yehudi Menuhin o 
poartă lui Enescu nu 
se manifestă doar in 
duioase amintiri de 
pagină de carte. Din
tre marii artiști ai lu
mii contemporane, el 
este propagatorul cel 
mai consecvent al 
operei lui Enescu.

Și concertul de luni 
seara a fost pilduitor. 
Partea a doua a pro
gramului a cuprins 
Octuorul opus 7 de 
George Enescu, lucra
re compusă în anul 
1900. Vom spune lu
crare de tinerețe, de
oarece Enescu nu îm
plinise nici douăzeci 
de ani cînd a compu
s-o. Dar ascultind-o, 
luni seara, cu Yehudi 
Menuhin la primul 
pupitru, ne-am dat 
seama cit de actuală, 
cît de vie, cît de im
presionantă este mu
zica lui Enescu atunci 
cind ea este interpre
tată de mari artiști. 
Puțini, foarte puțini 
din sală, in marea lor 
majoritate oameni ti
neri, o cunoșteau. Cu 
atit mai mult am pu
tut aprecia entuzias
mul, fiindcă numai 
entuziast se poate 
numi modul în care a 
fost primit octuorul 
enescian de iubitorii 
muzicii aflati în sala 
Pleyel.

A impresionat, desi
gur. planul monumen
tal în care a fost tra
tat acest octuor. re- 
dind integral sensul 
pe care Enescu îl dă

dea muzicii. A impre
sionat, desigur, poezia 
sublimată pină la e- 
sente, încât ecourile 
cîntului nostru căpă
tau tulburătoare si 
mișcătoare sensuri pe
rene. sinteză a spi
ritului national și 
universal. A impre
sionat, fără îndoia
lă. faptul că aceas
tă poezie infinită se 
însoțea, se împletea, 
se metamorfoza cu 
meditația gravă, vi
guroasă. de o ten
siune sufletească dra
matică. ce dă măsura 
zbuciumului exterior 
enescian. A Impresio
nat. desigur, senină
tatea pe care Menu
hin și ansamblul său 
n-au ințeles-o ca pe o 
stare euforică, ci ca o 
privire lucidă, supe
rioară asupra lumii. A 
impresionat descope
rirea, într-o interpre
tare perfectă, în care 
simțeam parcă bătind 
în inima lui Yehudi 
Menuhin inima lui E- 
nescu, a unei capodo
pere a secolului nos
tru.

Ceea ce a făcut ca 
la insistența publicu
lui să se reia ultima 
parte a Octuorului, 
ascultat cu o încorda
tă atentie de toti cei 
prezente. Discipolul a 
adus maestrului cel 
mai cald omagiu pe 
care 11 poate aduce : 
redescoperirea unei o- 
pere. care a marcat 
unul din momentele 
de mare forță ale în
ceputului de stagiune 
pariziană.
Valeriu RĂPEANU
Paris, 3 noiembrie

Casa tehnicii și științei pentru tineret din Ci m pi na
Foto : S. Cristian
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DIVERS
Struguri 
de munte

Ne scrie cititorul nostru Antal 
Alexandru din comuna Tulgheș, 
județul Harghita: „Gospodăria 
mea este situată la peste 800 
metri altitudine. Trăiesc, cum 
se zice, la munte, și încă într-o 
zonă rece. Pe la noi nu s-a po
menit si crească vreodată viță 
de vie. Eu m-am încumetat și 
acum cițiva ani am pus niște 
butași de viță. Anul trecut am 
obținut prima recoltă de stru
guri și am crezut că e o Intîm- 
plare. Dar în acest an am obți
nut o recoltă și mai mare. Și nu 
numai de struguri, ci și de roșii. 
Alți gospodari din jur îmi cer să 
le împărtășesc secretul, ca să 
cultive și ei viță de vie și le
gume. Eu am făcut cum m-a 
tăiat capul, nu știu ce sfaturi să 
le dau. Nu credeți că ar fi cazul 
să apară și pentru noi, cei din 
zonele muntoase, niște îndru
mări practice, ca să fim nu nu
mai pădurari, ci și grădinari?".

E și cazul, e și timpul!

Un tată 
iresponsabil

Prin septembrie, în ajunul în
ceperii anului școlar, Mihai 
Rusu al lui Filaret, din comuna 
Drăgoiești, județul Suceava, tată 
a șase copii minori, a vindut ca
lul și căruța, spunînd familiei 
că vrea să-și îmbrace școlarii 
„ca la carte", să le cumpere uni
forme noi și rechizite. Dar banii 
incasați i-a pus la chimir și a 
plecat cu altă femeie, lăsindu-și 
familia într-o situație foarte 
grea.

Din investigațiile făcute pină 
In prezent, se pare că tatăl fu
gar ar lucra ța un complex zoo
tehnic din județul Bistrița-Nă- 
săud. Cine îl cunoaște este ru
gat să-i amintească de soția și 
de cei șase copii, care U așteap
tă si se întoarcă.
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Octombrie a fost o lună de intense 
eforturi pentru transpunerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., pentru înfăptuirea 
in bune condiții a prevederilor 
planului în primul an al actualului 
cincinal.

O puternică și semnificativă in
fluență mobilizatoare au exercitat în 
acest sens VIZITELE DE LUCRU 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN JUDEȚELE CĂLĂ
RAȘI, IALOMIȚA, BRĂILA, GA- 

x'T f "V, ȘI ÎN CAPITALA, confirmind. 
o o„ 4 mai mult, rolul determinant al 
secretarului general al partidului în 
promovarea consecventă a democra
ției muncitorești, în antrenarea ma
selor la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului, precum și eficiența 
stilului său de muncă, avînd drept 
trăsături caracteristice permanentul 
dialog cu poporul, consultarea siste
matică a oamenilor muncii, con
trolul exigent pe teren al sta
diului îndeplinirii hotăririlor a- 
doptate. Rețin atenția, din lar
gul evantai al problemelor ce au 
fost abordate cu aceste prilejuri, in
dicațiile de importantă majoră refe
ritoare la perfecționarea continuă a 
activității în industria siderurgică și 
construcția de nave, creșterea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a producției industriale, valorificarea 
superioară a materiilor prime, orien
tarea specialiștilor din construcția de 
mașini agricole spre realizarea unor 
utilaje multifuncționale complexe, 
de mare randament, care să permită 
extinderea mecanizării lucrărilor 
agricole și sporirea, pe această cale, 
a eficientei economice în domeniul 
agriculturii în concordanță cu cerin
țele înfăptuirii noii revoluții agrare. 
O deosebită atenție s-a acordat în 
cursul acestor vizite analizării modu
lui cum sint înfăptuite hotărîrile 
conducerii de partid privind asigu
rarea unei aprovizionări corespunză
toare și raționale a populației cu 
produse agroalimentare.

Neslăbita atenție manifestată de 
conducerea - partidului față de pro
blematica vastă a realizării unei ca
lități noi, superioare în ansamblul 
economiei naționale, pe baza încor
porării celor mai avansate cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice, și-a 
găsit o nouă ilustrare luna trecută 
în INAUGURAREA DE CĂTRE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A TÎRGULUI INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI — 1981. Pavilioanele
românești din cadrul tîrgului au re
liefat convingător potențialul creator 
și dinamismul industriei românești 
angajată ferm pe calea progresului 
tehnic contemporan, a modernizării 
și competitivității, contribuția tot 
mai activă a României Ia schimbul 
mondial de valori materiale. Tot
odată, participarea unui număr re
cord de expozanți străini — firme din 
44 de țări, 35 de țări expunînd în ca
drul unor pavilioane oficiale, iar cu 
un stand fiind prezentă și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei — a re
levat încă o dată, în mod elocvent, 
preocuparea stăruitoare a partidului 
și statului nostru pentru continua 
extindere șl diversificare a relațiilor 
economice externe ale României.

În același context se cuvine men
ționată însemnătatea ȘEDINȚEI CO

MITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R., care a adoptat 
o seamă de măsuri menite să asi
gure îndeplinirea integrală a obiec
tivelor de plan din acest an. Direc
țiile de acțiune stabilite in acest 
sens privesc, deopotrivă, încheierea 
la termen a însămințârilor de toam
nă, strîngerea și depozitarea neintir- 
ziată a recoltei, executarea în bune 
condiții a arăturilor și pregătirea te
renurilor destinate însămîntărilor de 
primăvară, elaborarea unor progra
me concrete de creștere a producției 
agricole în toate localitățile, recupe
rarea rămînerilor în urmă în reali
zarea planului pe 1981. reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale și valorificarea superioară 
și cu randament maxim a acestora, 
intrarea cît mai 
repede în produc
ție a obiectivelor 
de investiții pre
văzute. realizarea 
sarcinilor de ex
port.

Grija partidului, 
personal a tova
rășului Nicolae 
Ceausescu pentru 
condițiile de via
tă ale oamenilor 
muncii, pentru îm
bunătățirea conti
nuă a acestor 
condiții ne baze
le sănătoase ale 
dezvoltării eco
nomiei naționale 
si în conformita
te cu principiile fundamentale ale so
cietății noastre — principiile eticii si 
echității socialiste — si-au găsit o ex
presie elocventă în DECRETELE A- 
DOPTATE DE CONSILIUL DE STAT, 
cuprinzînd cunoscutele măsuri pri
vind întărirea autoconducerii si auto- 
abrovizionării teritoriale, asigurarea 
unei aprovizionări normale, ritmice, 
echitabile a populației. înlăturarea 
oricăror fenomene de risipă, sunra- 
anrovizionare, stocare si speculă, a 
degradării, sub orice formă, a pro
duselor agroalimentare. Telegramele 
adresate Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de organele locale de partid, ca si 
de participantei la adunările cetățe
nești din întreprinderi, instituții, co
mune au reflectat larga adeziune, sa
tisfacția si sprijinul deplin al celor 
ce muncesc fată de aceste reglemen
tări de mare însemnătate, angaja
mentul unanim de a acționa cu fer
mitate si spirit de răspundere pentru 
transpunerea în viată a măsurilor 
adoptate.

Munca harnică din ultimul an 
a țărănimii, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare a fost încununată de ma
nifestările prilejuite de „ZIUA RE
COLTEI", sărbătoare devenită tradi
țională în calendarul satului româ
nesc contemporan. Prezenta tovară
șului Nicolae Ceaușescu la manifes
tările desfășurate în acest cadru la 
Brăila a evidențiat, o dată mai mult, 
preocuparea majoră a partidului, a 
secretarului său general, pentru dez
voltarea și modernizarea agriculturii, 
sector fundamentai al economiei na
ționale.

Document de deosebită Impor
tantă principială șl practică, CUVIN-

TAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU LA SĂRBĂTORIREA 
„ZILEI RECOLTEI" a sintetizat în 
mod magistral concluziile ce se des
prind din experiența acumulată in 
cursul campaniilor agricole din acest 
an. Pe baza unei exigente analize a 
factorilor determinante ai noii revo
luții agrare și a reliefării convingă
toare a marilor rezerve interne de 
progres ale agriculturii noastre, pre
cum și a însemnătății vitale a creș
terii aportului acesteia la dezvoltarea 
de ansamblu a economiei naționale, 
la îmbunătățirea aprovizionării popu
lației și asigurarea materiilor prime 
pentru multe ramuri ale economiei, 
au fost precizate cu claritate obiecti
vele esențiale în acest domeniu, care 
să concretizeze realizarea unei coti

lor în vederea soluționării lor, po
trivit intereselor supreme ale păcii 
și progresului.

în acest sens, un eveniment de 
profunda semnificație îl constituie 
NOUA ȘI IMPORTANTA INIȚIATI
VĂ DE PACE a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socialiste, care, 
găsindu-și materializare în Apelul 
pentru dezarmare și pace al Consi
liului Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, dă expresie 
voinței ferme a poporului nostru de 
a-și intensifica lupta, inclusiv prin 
ample acțiuni de masă, pentru ca. 
împreună cu celelalte popoare, cu 
toate forțele înaintate ale lumii, 
să-și aducă din plin contribuția la 
oprirea cursei înarmărilor, la salva
rea omenirii de pericolul unui răz

Supărat 
pe nuntași

Zilele trecute am consemnat 
în rubrica noastră cazul celor 
doi tineri care, la numai citeva 
săptămini de la căsătorie, s-au 
prezentat la tribunal pentru a-și 
împărți banii ciștigați la nuntă.

Iată încă un caz care te pune 
pe ginduri. Vasile Draghiu din 
comuna Strunga s-a căsătorit cu 
aleasa inimii din comuna AL I. 
Cuza — ambele localități din ju
dețul Iași. Fericita pereche n-a 

* fost prea mult timp fericită, tn- 
trucît Vasile și-a alungat soția 
de-acasă, trimițind-o la părinții 
ei. Intre timp, soția a născut, dar 
tatăl copilului a rămas neîndu
plecat în hotărîrea lui. Motivul 
despărțirii: cică socrul, tatăl so
ției, i-a adus la nuntă prea 
puțini invitați și el, Vasile, gi
nerele, n-a putut să cîștige suma 
de bani pe care și-o „planifi
case".

De unde și întrebarea: căsăto
rie ori negustorie ?
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CRONICA LUNII OCTOMBRIE

turi radicale In producția agricolă 
din România, obținerea unei recolte 
bogate in 1982.

Cronica lunii octombrie consem
nează ca un moment cu ample sem
nificații trecerea la realizarea pro
punerii făcute în cadrul simpozionu
lui „Oamenii de știință si pacea", 
desfășurat nu de mult la București, 
privitoare la crearea unui Comitet 
internațional de inițiativă, avînd 
menirea, potrivit consensului expri
mat cu ocazia simpozionului, să or
ganizeze o serie de manifestări știin
țifice care să pună în atenția opiniei 
publice pericolele pe care le prezin
tă cursa absurdă a înarmărilor, să 
se ocupe de pregătirea unui Congres 
mondial al oamenilor de știință in 
sprijinul păcii. însuflețiți de ideile 
profund umaniste ale MESAJU
LUI TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, pătrunși de răspunde
rea ce revine științei pentru apăra
rea păcii, oamenii de știință, cerce
tătorii din România și-au exprimat, 
în cadrul adunărilor generale din 
institutele cărora aparțin — adunări 
consacrate desemnării reprezentan
ților în Comitetul național român 
„Oamenii de știință si pacea" — ho- 
tărirea oa. paralel cu activitatea con
sacrată progresului și prosperității 
economico-sociale a patriei, să mili
teze. alături de oamenii de știință 
de pretutindeni, pentru Înfăptuirea 
dreptului fundamental al omului — 
dreptul la viață, la libertate și pace.

★
Pe plan mondial au continuat să se 

acumuleze probleme dificile cu carac
ter politic, militar, economic si social, 
ceea ce impune intensifioarea efortu
rilor statelor si a acțiunilor popoare

boi pustiitor. Această inițiativă re
liefează cu putere, o dată mai mult, 
înalta răspundere a României socia
liste pentru asigurarea condițiilor de 
liniște și securitate necesare înfăp
tuirii măreței opere constructive a 
poporului nostru, pentru destinele 
civilizației omenirii. înțelegerea adîn- 
că a importantei acestei initiative, a 
legăturii directe dintre lupta pentru 
împlinirea obiectivelor pe care ni 
le-am propus în ce privește construc
ția socialistă si asigurarea unei păci 
trainice în Europa si în lume și-au 
găsit expresie concludentă în cadrul 
marii Adunări populare care a a- 
vut loc la Brăila cu prilejul „Zilei 
recoltei", unde cei peste 100 000 de 
participant!, răspunzînd cu însufle
țire inițiativei tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Apelului Frontului Demo
crației si Unității Socialiste, au fă
cut să răsune glasul ponorului nos
tru. hotărîrea de a-sl aduce întrea
ga contribuție la lupta pentru dezar
mare, înțelegere si colaborare inter
națională.

Caracterul de stringentă actualita
te al acestei inițiative decurge din 
faptul că. in prezent, cursa înarmă
rilor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, afectează grav ansamblul re
lațiilor internaționale, aruncă po
veri de nesuportat pe umerii po
poarelor, face să planeze asupra 
omenirii cele mai mari pericole din 
întreaga sa Istorie.

în condițiile intensificării în an
samblu a cursei înarmărilor, ale 
pregătirilor în vederea instalării 
de noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa — transformată deja 
intr-un uriaș depozit nuclear — a 
producerii bombei cu neutroni, nu

există sarcină mal urgentă decît aceea 
de a se întreprinde acțiuni hotărite — 
atit din partea guvernelor, cît și a 
opiniei publice — de a determina 
stoparea competiției militare, trece
rea la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară. în acest sens, 
poporul nostru, la chemarea secre
tarului general al P.C.R., îsi ridică 
ferm glasul, alături de cel al maselor 
largi din toate țările, cerind oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la mă
suri efective de dezarmare. Conco
mitent, România acționează la 
O.N.U. pentru transpunerea în viată 
a acestui deziderat.

Acelorași imperative este che
mată să le răspundă reuniunea de 
la Madrid, care și-a reluat lucrările 
în cursul lunii. Așa cum este știut. 

România, acțio- 
nînd pentru ca 
reuniunea să. se 
încheie cu rezul
tate pozitive, sus
ține cu fermitate 
necesitatea de a 
se adopta hotă
rîrea privind con
vocarea unei con
ferințe consacra
te întăririi încre
derii și dezar
mării în Europa? 
De asemenea, 
tara noastră se 
pronunță pentru 
asigurarea conti
nuității procesu
lui început la 
Helsinki, oferin- 

du-se. dună cum se știe, să găzdu
iască viitoarea reuniune general-eu- 
ropeană la București.

Militînd activ, neobosit pentru 
dezarmare, pentru asigurarea drep
tului fundamental al națiunilor la 
viată, la libertate. România a des
fășurat. totodată, o intensă activita
te pentru a-si aduce contribuția la 
reluarea si continuarea politicii 
de destindere si pace, de dezvol
tare a colaborării dintre națiuni.

Cu deosebită stăruință a acționat 
România în vederea DEZVOLTĂRII 
RELAȚIILOR DE COLABORARE 
MULTILATERALA CU TOATE 
STATELE LUMII. în acest sens, un 
eveniment maior l-au constituit con
vorbirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele R.F. Ger
mania, Karl'Carstens, convorbiri care, 
continuînd dialogul la nivel înalt din
tre cele două țări, au pus din nou în 
evidentă dorința reciprocă de a ex
tinde si aprofunda relațiile româno— 
vest-germane pe plan politic, eco
nomic. tehnico-stiințific si cultural, 
precum si în alte domenii.

Totodată, convorbirile prilejuite de 
vizita in România, Ia invitația 
președintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, mar- 
eînd un moment de seamă în dez
voltarea bunelor relații româno-in- 
diene, au deschis noi perspective con
lucrării bilaterale. înfăptuirea hotă
ririlor adoptate fiind de natură să 
ducă la extinderea cooperării. în for
me moderne. în diferite sfere ale 
producției materiale.

Retrospectiva lunii octombrie ne 
înfățișează un rodnic bilanț si pe li
nia DEZVOLTĂRII LEGATURILOR

DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 
ALE P.C.R. CU PARTIDELE CO
MUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI, CU 
PARTIDELE SOCIALISTE ȘI SO- 
CIAL-DEMOCRATE, CU ALTE 
PARTIDE ȘI ORGANIZAȚII PRO
GRESISTE ȘI DEMOCRATICE. CU 
TOATE FORȚELE ÎNAINTATE ALE 
LUMII. Un moment semnificativ în 
această ordine de preocupări l-a 
constituit primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegației Parti
dului Socialist Francez, condusă de 
tovarășul Lionel Jospin, prim-secre- 
tar al partidului, convorbirea prie
tenească care a avut loc prilejuind 
reafirmarea voinței reciproce de a se 
acționa pentru strîngerea si mai pu
ternică a legăturilor dintre cele două 
partide, a raporturilor de conlucra
re tradiționale dintre România si 
Franța. De asemenea, primirea se
cretarului general al P.C. din Uru
guay, tovarășul Rodney Arismendi, a 
președintelui Consiliului național pa
lestinian, Khaled Al-Fahhoum. par
ticiparea reprezentanților P.C.R. la 
congresele unor partide au atestat 
însemnătatea acordată de partidul 
nostru conlucrării, într-o strînsă 
unitate, a tuturor acestor foițe în 
lupta pentru progres și pace.

Cu o deosebită acuitate s-au mani
festat. si în această lună, efectele 
crizei economice mondiale. Din pă
cate. numeroasele reuniuni si dez
bateri care au fost consacrate acestei 
problematici arzătoare — intre care 
Conferința celor 22 de state dezvol
tate și în curs de dezvoltare, 
de la Cancun. reuniunea anuală 
a F.M.M si B.I.R.D.. sesiunea de 
la Geneva a Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare — punind în evi
dență adincirea și extinderea feno
menelor de criză, nu au elaborat, 
totuși, măsuri eficiente care să ducă 
la deblocarea negocierilor globale. Ia 
însănătoșirea economiei mondiale, 
la atenuarea decalajelor dintre sta
tele bogate și cele sărace. în aceste 
împrejurări. România, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au evi
dențiat cu putere faptul că pacea jji 
stabilitatea mondială impun acțiuni 
concrete pentru lichidarea subdez
voltării si înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale. în deplină 
concordanță cu cerințele reale ale 
economiei mondiale s-au dovedit 
propunerile tării noastre — reținute 
și înscrise și în Declarația reuniunii 
ministeriale a „Grupului celor 77“ — 
privind necesitatea de a se trece la 
niveluri raționale ale ratelor dobin- 
zilor. ceea ce ar corespunde inte
reselor tuturor țărilor.

★
Puternic angajat în înfăptuirea 

programului de înflorire multilate
rală a tării, poporul român este, in 
același timp, ferm hotărit ca. în spi
ritul noii inițiative de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, să-și facă 
și mai puternic auzit glasul, să ac
ționeze si mai viguros, împreună cu 
masele populare din țările europe
ne. de pe toate continentele în spri
jinul soluționării pașnice, prin tra
tative a problemelor litigioase, pen
tru a se pune capăt tensiunii în 
lume, pentru oprirea cursei înarmă
rilor șl dezarmare.

Tudor OLARU 
Al. CĂMPEANU

I I
I Țuica n-a 

ajutat... frîna
Deși camionul 21-MM-1408 

prezenta mai multe defecțiuni 
tehnice, șoferul maramureșean 
Petre Viman s-a încumetat să 
facă un drum pină la Sighetu 
Marmației cu 35 de persoane la 
bord. Intrpcît nivelul lichidului 
de frlnă era foarte scăzut, șofe
rul a încercat o inovație in ma
terie: a completat diferența de 
lichid cu... țuică. Pe drum însă, 
din cauza căldurii venite de la 
motor, țuica s-a evaporat, frîna 
nu l-a mai ascultat pe șofer, iar 
autocamionul s-a răsturnat in
tr-o curbă pe Gutîi. Un pasager 
tinăr și-a pierdut viața, iar 
călători au fost răniți.
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Timplarul 
dat la rindea

A fost odată ca niciodată, că 
dacă n-ar fi nu s-ar povesti. A 
fost odată la Birlad un timplar 
particular, pe numele său Vasile 
Chica. Și avea timplarul și o 
căruță personală, pe care o fo
losea cum vroia. Dar cum avea 
roțile de lemn și cu șină metali
că, așa cum tint roțile la căruță 
de cind tint căruțe, augustele 
urechi ale timplarului nostru nu 
mai puteau suporta zgomotul lor. 
Și atunci, timplarul și-a dus 
mina la timplă, s-a gindit ce s-a 
gindit, după care a pornit spre 
I.A.S. Zorleni, de unde a luat 
patru roți cu cauciucuri cu tot, 
de la niște utilaje agricole, și 
le-a pus la căruța lui, pentru ca 
urechile să le audă in... liniște 
și pace. Dar numai de așa ceva 
n-a fost vorba. Ce i-au auzit 
urechile timplarului dat la... rin
deaua legii, să nu mai vorbim !

S-a întîmplat 
la o stînâ

Sutana și loan Belean (soț și 
soție) din comuna Cristești (Mu
reș) îngrijesc de oile comunei. 
Deunăzi, soțul era plecat, ca de 
obicei, cu oile la păscut, iar so
ția rămăsese la stină. Spre sea
ră. luindu-se cu treburi gospo
dărești, a lăsat la stină, nesupra
vegheate, pe cele două fetițe de 
2 și, respectiv, 4 ani. Vîntul care 
bătea puternic a făcut insă ca 
din soba incintă să sară citeva 
scintei, de la care s-a produs un 
incendiu violent. Cele două fetițe 
n-au mai putut fi salvate.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă exprim recunoștința profundă pentru salutul fierbinte, tovărășesc șl 
felicitările cordiale transmise de dumneavoastră in numele comuniștilor 
români și al Întregului popor cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a creării 
Partidului Muncii din Coreea.

Exprimindu-mi convingerea că minunatele relații de prietenie și cola
borare existente intre ambele noastre partide, țări șl popoare se vor Întări 
șl dezvolta și mai mult in viitor, vă transmit, din tot sufletul, dumneavoastră 
șl poporului român, mari succese in lupta pentru Îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român și Înfăptuirea Progra
mului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a întilnit, 
marți, 3 noiembrie, cu tovarășul 
Leetoraj Chundramun, președintele 
Partidului Comunist din Mauritius, 
care face o vizită In țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Leetoraj 
Chundramun a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, din partea C.C. al Par
tidului Comunist din Mauritius și a 
sa personal, un cald salut prietenesc 
și cele mai bune urări de succes în 
activitatea prodigioasă pe care o des
fășoară în fruntea partidului si sta
tului român.

Mulțumind, tovarășul Virgil Caza
cu a transmis, din partea tovarășului

Adunări festive consacrate celei de-a 64-a aniversări 
a Narii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cu prilejul celei de-a 64-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, in Capitală și in munici
piile Buzău și Cluj-Napoca au avut 
loc, marți, adunări festive la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, ai
A.R.L.U.S.,  numeroși oameni ai mun
cii. Au fost prezenti reprezentant! ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-română care 
ne vizitează tara.

Despre semnificația Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie au vorbit: 
la întreprinderea de utilai chimic 
„Grivița roșie" din București — Ilie 
Bologa. membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al comitetului de partid pe 
întreprindere, și L. I. Boiko, mi
nistru consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
în țara noastră ; la clubul din zona 
Industrială a municipiului Buzău — 
Ilie Călugăru. prim-vicepresedinte al 
Consiliului popular municipal Buzău, 
și U. V. Pavlovici, adjunct al mi
nistrului învătămintului superior si 
mediu din R.S.F.S.R., prim-adjunct 
al președintelui conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română. conducătorul delegației so
vietice; la Universitatea „Babeș-

„Festivalul dramaturgiei ruse 
și sovietice"

Sub semnul apropiatei sărbători a 
popoarelor Uniunii Sovietice — ani
versarea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie —, în perioada 3—10 
noiembrie se desfășoară, în Capitală 
și numeroase alte orașe, „Festivalul 
dramaturgiei ruse și sovietice", edi
ția a II-a. Festivalul, care vine să 
încheie o manifestare de mai largă 
cuprindere — „Luna dramaturgiei 
ruse și sovietice"- —, își propune să 
contribuie la promovarea creațiilor 
de rezistență ale teatrului din țara 
vecină și prietenă, prin programarea 
unor spectacole de o aleasă tinută 
artistică.

în programul festivalului se află 
Înscrise premierele : „Noi, subsem- 
nații" de Al. Ghelman (Teatrul mu
nicipal Ploiești), „Nu aveți dreptul" 
de Valeria Vrubliovskaia, piesă mon
tată de regizorul sovietic Al. Grego
rian pe scena Naționalului craîo- 
vean, „Un bărbat și mai multe fe
mei" dZ ronid Zorin (Teatrul de 
stat Baia Mare), „O zi de odihnă" de 
Valentin Kataev (Teatrul „Bulan- 
dra" din București). „Bani pentru 
Maria" de Valentin Rasputin (Tea
trul „Victor Ion Popa" Bîrlad). Ta

„Zilele filmului sovietic"
La cinematograful bucureștean 

„Studio" au început, marți seara, 
„Zilele filmului sovietic". Pe* * afișul 
tradiționalei manifestări cinematogra
fice. ce are loc anual în nreaima zilei 
de 7 Noiembrie, se află înscrise filme 
artistice reprezentative pentru coor
donatele actuale ale cinematografiei 
sovietice : „Acum 20 de ani", oferit 
în cadrul spectacolului de gală. „Nici 
măcar n-ati visat". „întîlniri tîrzii". 
„Soțul ideal". „Caseta Măriei de Me
dici" si „Un glonte rătăcit". Aceeași 
selecție de filme va fi prezentată si 
in orașele Alba Iulia si Brasov.

față de 32 000 mp. Obiectivul 
principal al programului de trei 
ani al cercetătorilor chinezi și 
francezi constă in studierea fa
liilor din regiunea Himalaya.

• CE ERAU VIKIN
GII ? Ultimele descoperiri 
arheologica din Marea Britanie 
par să infirme imaginea de răz
boinici existentă pînă acum des
pre vikingZ Săpăturile efec
tuate în ultimii ani în împre
jurimile orașului York atestă, 
astfel, că vikingii erau. în pri
mul rînd. agricultori și \ crescă

Rolul filmului în mai buna cunoaș
tere si apropiere a popoarelor celor 
două țări, problematica școlii cine
matografice sovietice au fost releva
te In alocuțiunile rostite la specta

vremea
Timpul probabil pentru zilele de I, < 

și 7 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească treptat în toate 
regiunile țării. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale In jumătatea de 
nord a țării. In rest ploi Izolate. In 
nordul tării șl în zona de munte la- 
povlță și ninsoare. Vlnt moderat. Tem

Nicolae Ceausescu, a C.C. al P.C.R., 
un cald salut si urări de noi succese 
în lupta și activitatea Partidului Co
munist din Mauritius, pentru bună
starea si fericirea poporului mauri- 
tian prieten.

în timpul discuției au fost evocate 
bunele raporturi statornicite intre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Mauritius, apreciin- 
du-se că dezvoltarea lor continuă, pe 

' baza stimei și respectului reciproc, 
servește intereselor poporului român 
și poporului mauritian. oauzei păcii, 
securității si independentei naționa
le. colaborării și cooperării în lume. 
Au fost abordate, de asemenea, une
le aspecte ale vieții politice interna
ționale.

Bolyai" din Cluj-Napoca — profesor 
universitar dr. Grigore Drondoe, 
secretar al comitetului de partid pe 
Universitate, și V. A. Mokșin, atașat 
cu probleme de știință și tehnică al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

După ce au scos in evidentă- im
portanța Istorică a evenimentului 
sărbătorit, vorbitorii au relevat în 
cuvîntările lor succesele înregistrate 
de popoarele sovietice în cele peste 
șase decenii. în construcția comu
nismului, evidențiind, totodată, reali
zările poporului nostru în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Evocind tradiționalele relații de 
prietenie șl solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre 
poporul român și popoarele sovietice, 
vorbitorii au reliefat Importanta de
osebită a întîlnirilor. convorbirilor și 
înțelegerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul L. I. 
Brejnev. care au dat un nou si pu
ternic avint conlucrării pe multiple 
planuri între țările noastre. In folosul 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului si comunismului, al progre
sului și păcii In lume.

în Încheierea adunărilor au avut 
loc manifestări cultural-artistice.

bloul dramaturgiei ruse șl sovietice 
este completat în festival și de piese 
incluse în repertoriul permanent al 
teatrelor noastre, creații semnate de 
Cehov, Gogol, Gorki, Ostrovski. Ma- 
iakovski, Mihail Bulgakov, Alexandr 
Arbuzov, Evgheni $vart

Festivalul a fost deschis marți 
seara în Capitală printr-un specta
col de gală cu recenta premieră a 
Teatrului „C. I. Nottara", „Karama- 
zovii", realizare de Horia Lovinescu 
și Dan Micu după romanul lui Dos- 
toievski „Frații Karamazov".

La spectacol au luat parte Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentant! ai Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale, numeroși iubitori ai artei sce
nice din Capitală.

Au fost, de asemenea, prezențl 
Gheorghi Alexandrovici Ivanov, ad
junct al ministrului culturii din 
U.R.S.S., conducătorul delegației cul
turale aflate cu acest prilej în țara 
noastră, ceilalți membri ai delega
ției, precum și reprezentant! ai Am
basadei U.R.S.S. la București.

colul de gală de scriitorul loan Gri- 
gorescu, vicepreședinte al Asociației 
cineaștilor, si Evgheni Kotov, direc
torul studioului cinematografic „Ma
xim Gorki" din Moscova.

La spectacol au participat Ion Gă- 
leteanu. secretar de stat la Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. I.R.R.C.S.. oameni 
de artă si cultură, un numeros public.

Au luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

De asemenea, au fost prezenti șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, membri ai cornului di
plomatic.

(Agerpres)

peraturile minime vor fi cuprinse In
tre minus 4 șl plus 6 grade, cele ma
xime Intre 4 șl 14 grade, local mal ri
dicate în sud. Ceață Blabă dimineața șl 
seara. Local se va produce brumă. In 
București : Vremea se va răci ușor. Ce
rul va a schimbător. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vlnt moderat. Tempe
raturile minime vor ti cuprinse Intre 8 
și 8 grade, cele maxime Intre 12 șl 14 
grade. Dimineața, ceață slabă. (Me
teorolog de serviciu : Margareta
Struțu).

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Populare 

Ungare la București a fost organi
zată. marți, o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a întemeierii Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc. Cu acest 
prilej, ambasadorul R.P. Ungare, 
Sandor Rainai. a prezentat o expu
nere cu privire la semnificația aces
tui eveniment. Au participat redac
tori ai presei centrale, ai Agenției 
române de presă — Agerpres, Radio- 
televiziunii. ai altor publicații, pre
cum si corespondenți ai presei străine 
acreditați în tara noastră.

★
Marți la amiază, la Biblioteca cen

trală universitară din Capitală a fost 
inaugurată expoziția de carte a R.D. 
Germane, manifestare organizată de
B.C.U.  in colaborare cu ambasada 
acestei țări la București.

Expoziția reunește o reprezentati
vă selecție de lucrări din domeniul 
literaturii, istoriei și criticii literare, 
lingvisticii, filozofiei, științelor social- 
politice. Volumele constituie produc
ția de carte a unor cunoscute edituri 
din R. D. Germană : „Dietz". „Auf- 
bau“, „Mitteldeutscher", „Volk und 
Wissen".

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Iosif Tripșa, secretar de stat In Mi
nisterul Educației și învățămîntului. 
Ion Stoica, director adjunct al Biblio
tecii centrale universitare. Siegfried 
Bock, ambasadorul R. D. Germane In 
țara noastră.

Au participat reprezentant! ai Mi
nisterului Educației și învătămîntu- 
lui, cadre didactice universitare, di
rectori de biblioteci, cercetători știin
țifici, studenti, un numeros public.

(Agerpres)
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Azi, meciuri retur în cupele europene 
la fotbal

• Universitatea Craiova, Dinamo București și F.C. Argeș 
joacă pe teren propriu

Astăzi se desfășoară meciurile re
tur ale turului II al Cupelor euro
pene. printre formațiile ce vor în
cerca să se califice în următoarea 
fază a competițiilor aflîndu-se si trei 
echipe românești. Universitatea Cra
iova. în „Cupa campionilor europeni" 
va juca. începind de la ora 13,45, 
în compania campioanei Danemarcei, 
B.K. Copenhaga, pornind cu un han
dicap minim, de un gol. oaspeții de 
astăzi ai craiovenilor învingînd în 
primul med cu 1—0. în „Cupa 
U.E.F.A.". Dinamo București are o

ÎN CÎTEVA
• în sala Floreasca din Capitală 

a avut loc marți dubla întîlnire in
ternațională de handbal, dintre re
prezentativele de juniori si junioa
re ale României și Ungariei. în am
bele partide victoria a revenit se
lecționatelor tării noastre : la băieți 
cu 26—22 (12—9), Iar la fete cu 20—19 
(9—7). în primele meciuri disputate 
duminică cîstigaseră, de asemenea, 
reprezentanții noștri : 41—31.la ju
niori si 20—12 la junioare.
• Cea de-a 7-a ediție a turneului 

internațional feminin de floretă de Ia 
Ruse (Bulgaria) s-a încheiat cu vic
toria selecționatei României (5 vic
torii), urmată de Bulgaria. Polonia.

Tragerile la sorți pentru trimestrul 111/1981 
ale libretelor de economii cu dobîndă 

și cîștiguri în autoturisme
în zilele de 29 și 30 octombrie, 

după cum s-a mai anunțat de 
către Casa de Economii si Consem- 
națiuni, au avut loc in Capitală 
tragerile la sorti pentru trimestrul 
III/1981 în vederea atribuirii câști
gurilor la libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme.

Tragerile la sorti au fost publice.
După cum informează Casa de 

Economii și Consemnatiuni. la tra
gerea la sorți a libretelor de eco
nomii cu dobîndă si cîștiguri în 
autoturisme, emise de unitățile
C.E.C.  din Capitală, care a avut loc 
la 29 octombrie, s-au acordat 
304 cîștiguri în autoturisme, iar la 
tragerea la sorți a libretelor emise 
de unitățile C.E.C. din tară, oare a 
avut loc la data de 30 octombrie, 
s-au acordat 1 561 cîștiguri în auto
turisme.

cinema
• învingătorul : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Acum 20 de ani („Zilele filmului 
sovietic*)  : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20 .
• ștefan Luchian : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Ana și „hoțul*  : LIRA — 15,30;
17,45; 20.
• întoarcere la dragostea dinții : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Moscova nu crede In lacrimi :
SALA MARE A PALATULUI — 17;
30,15, POPULAR*  — 15,30; 18,30.
a Pierdut și regăsit : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17,15; 20.
a O lume fără cer — 17,30; 19,30, Pa
sărea de foc spațială — 15,30 : MUNCA, 
a Convoiul : COSMOS — 15.30; 17,30;
19,30.
a Alo, aterizează străbunica t BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea pre
mierului japonez, Zenko Suzuki, în 
legătură cu telegrama de compasiune 
transmisă In urma recentei catas
trofe miniere din Insula Hokkaido.

tv
PROGRAMUL 1

13,4J Fotbal : Universitatea Craiova — 
B.K. Copenhaga șl Dinamo Bucu
rești' — Internazlonale Milano

1S,4S Program de muzică populară
In jurul orei 16, transmisiune 

directă din municipiul Satu 
Mare : Adunarea populară pri
lejuită de vizita de lucru in 
județul Satu Mare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.
• Muzică populară • Omul șl să
nătatea • Revista Clntărll Româ
niei

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
20,00 Concertul corului Filarmonicii din 

Cluj-Napoca
30,20 Luptăm pentru pacea lumii — emi

siune de cîntece și versuri
20.30 Pentru dezarmare șl pace — o 

nouă șl strălucită Inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. a Româ
niei socialiste

20.50 Teleclnemateea : „Naufraglațil din 
autocar"

22,13 Telejurnal
PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal
20,00 Muzică de jaz
20,40 Din țările socialiste 
21,05 Tinere talente
21.30 Teleenciclopedla 
22,15 Telejurnal

șansă importantă de a realiza o 
mare performantă — eliminarea bi
necunoscutei formații italiene Inter- 
nazionale Milano, in meciul tur, des
fășurat pe celebrul stadion San Siro. 
reușind un rezultat de egalitate : 
1—1. Partida, găzduită de stadionul 
Dinamo, va începe la ora 14. în a- 
ceeasi competiție, la Pitești, de la 
ora 13,30. F.C. Argeș va primi re
plica echipei scoțiene F.C. Aberdeen. 
Prima confruntare dintre cele două 
formații s-a încheiat cu victoria lui 
F.C. Aberdeen, cu scorul de 3—0.

RÎNDURI
Ungaria, R. D. Germană și Bulgaria 
tineret.

O în sala sporturilor Floreasca din 
Capitală s-a disputat aseară meciul 
dintre echipele Stroitel Kiev și Di
namo București, contînd pentru pri
mul tur al competiției internaționa
le masculine de baschet „Cupa cu
pelor". Partida s-a încheiat cu sco
rul de 76—70 (38—41) în favoarea 
sportivilor sovietici. Principalii rea
lizatori ai oaspeților au fost Rijov 
(20);1 Tkacenko (19). Belostenii (16). 
Din echipa Dinamo s-au evidențiat : 
Dan Niculescu (21), Ivascencu (13), 
David (12). Returul se va disputa la 
10 noiembrie Ia Kiev.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii ieșite cistigă- 
toare la tragerile menționate mai 
sus, întocmite de Centrala C.E.C., 
se pot consulta la oricare unitate 
proprie C.E.G. din întreaga tară.

Casa de Economii și Consemna
tiuni anunță in scris pe fiecare cîș- 
tigător pentru a se prezenta la su
cursalele și filialele C.E.C. în ve
derea efectuării formelor de intra
re în posesia ciștigului.

In situația in care titularul libre
tului ieșit câștigător la o tragere la 
sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C. în termen de 30 de zile, ciș- 
tigul respectiv se creditează in fișa 
de cont a libretului, avind același 
regim ca și depunerile efectuate de 
către titulari, aceștia puțind dispu
ne după dorință, de suma repre
zentând contravaloarea autoturis
mului câștigat.

a Probleme personale : GIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Mama — 9,15; 11, Taro, fiul drago
nului — 12,45; 14,30; 16,15; 18; 19,45 J 
DOINA.
a Iubirea are multe fețe : SCALA — 
9,15; 12.30; 16; 19,15, BUCUREȘTI — 
9.15; 12,30; 15,45; 19,15, MODERN — 9; 
12; 16; 19.
a Ghețuri pe Înălțimi : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
a Pasărea de foc spațială — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; Fiul meu — 16 ; 18 ; 20 : TIM
PURI NOI.
a Cadavrul viu : CENTRAL — 9; 12; 
16; 19.
a Ultima frontieră a morțli : DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 17,45 ; 20.
a Echipajul : FERENTARI — 15,30;
18,30.

zburători :
VIITORUL

a Escadronul husarilor 
PACEA — 15,30; 18,30.
a Marea baie nocturnă : 
— 15,30; 17,30; 19,30.
a Ziua de naștere a unul tînăr var- 
șovian : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
a Am fost șaisprezece : FLACĂRA —
15,30 ; 17,30 ; 19,30.

LARG ECOU, ADEZIVE DEPLINĂ 
FAȚĂ DE NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Femeile știu ce înseamnă să dai viață din viata ta 
și vor face totul ca nici o armă să nu amenințe viața
(Urmare din pag. I)
prețuite ale politicii externe a 
României, spiritul ei larg deschis 
către relații de colaborare pașnică 
cu toate popoarele lumii, ne chea
mă la ample acțiuni de masă, la 
manifestări care să exprime, cu fer
mitate și limpezime, voința nestră
mutată a poporului nostru, alături 
de celelalte popoare, de a da luptei 
pentru pace un caracter mai hotărit 
și mai puternic. îndemnurile vi
brante ale acestui Apel găsesc 
ample și mobilizatoare rezo
nanțe în rîndul tuturor femei
lor din România, sînt întîmpinate 
de hoitărirea noastră ca, aiăturîn- 
du-ne cu vigoare sporită mișcării 
femeilor de pretutindeni, să facem 
din mișcarea pentru pace si dezar
mare un instrument de presiune 
asupra celor care dețin In mîinile 
lor puterea de decizie asupra des
tinelor omenirii, să facem totul 
pentru a-i determina «ă se așeze la 
masa tratativelor spre a rezolva, 
prin mijloace pașnice, orice conflict 
sau stare de Încordare. Este sin
gura cale de supraviețuire a plane
tei. a civilizației omenești, de asi
gurare a liniștii de care au nevoie 
copiii Terrel. indiferent pe ce me
ridiane sau paralele s-ar afla că
minul lor, de orinduirea socială din 
tara in care trăiesc, indiferent de 
culoarea pielii, de concepțiile ideo
logice în care sînt crescuți și edu
cați de părinții lor.

Avem convingerea fermă că nu

Tmeretul nostru - prezență activă, responsabilă
(Urmare din pag. I)
a acumulării unor noi mijloace de 
distrugere în masă în Europa și în 
alte zone ale lumii, tinerii, indife
rent de convingerile lor politice, 
filozofice sau religioase, se află 
astăzi, mal presus de orice, în cău
tarea intensă a unor largi moda
lități de acțiune unită pentru pre
întâmpinarea izbucnirii unui nou 
război și instaurarea unei atmos
fere de pace, prietenie și înțele
gere între popoarele planetei. Ma
rile manifestații, marșuri șl de
monstrații desfășurate in ultima 
perioadă In numeroase țări din 
Europa occidentală, acțiuni la care 
au participat milioane de tineri — 
comuniști, socialiști, social-demo- 
crați, liberali, conservatori, creș- 
tin-democrați — s-au constituit in 
dovezi grăitoare ale faptului că, 
dincolo de orice deosebiri sau ba
riere, dorința de pace poate și tre
buie să reunească, pînă nu este 
prea tirziu, toate foițele iubitoare 
de pace, tînăra generație, în vede
rea determinării guvernelor, par
lamentelor, șefilor de stat să trea
că la o politică nouă, pătrunsă de 
răspundere reală pentru salvgar
darea civilizației și viitorului co
mun al omenirii, pentru asigurarea 
dreptului suprem al oamenilor, 
dreptul Ia viață.

Tinăra generație a României so
cialiste, organizațiile sale. Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, acționînd cu profun
dă angajare patriotică și revolu
ționară, in spiritul documentelor 
celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R., al inițiativelor mobilizatoa
re întreprinse pe plan intern și in
ternational de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, — militant neobosit 
penti-u cauza păcii și colaborării 
intre popoare — iși aduc întreaga 
lor contribuție, alături de întregul 
nostru popor, la înălțarea celei mai 
drepte și umane orinduiri — comu
nismul — înscriindu-se, totodată, 
ca un factor activ al amplei miș
cări internaționale de luptă pentru 
pace. Preocuparea tineretului ro-

a întîmplare nocturnă : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a AH Baba și cei 40 de hoți : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
a Trecătoarea : VICTORIA — 9.30;
11,30; 13.30; 16; 18; 20.
a Asociatul : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Toată lumea e a mea : GRIVIȚA
— 9 ; 12 ; 16,30 ; 19.30. TOMIS — 8.30 ; 
11,15 ; 14 ; 17 ; 19,45.
a Kramer contra Kramer: EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Războiul stelelor : DACIA — 9; 12; 
16; 19.

teatre
• Teatrul Național (sala mlcâ) : FUu- 
mena Marturano — 16,30, Comedie de 
modă veche — 20, (sala Atelier) : 
Cartea Iul lovită — 19. 

există in lume mamă care să nu se 
cutremure la ideea că trăim intr-o 
lume în care este de ajuns o clipă 
pentru ca fiii săi să dispară în flă
cările unui război devastator, ca to
tul să se transforme in umbre și 

„cenușă. Nici soție care să nu se îm
potrivească, din întreaga ei flintă, 
gindului că soțul ei ar putea pleca 
pe drumul fără întoarcere al 
războiului și nici tînără dornică 
să-și întemeieze o familie, să aibă 
copii, fără teama ciupercii atomice 
sau a altor arme de distrugere. Se 
numără cu milioanele acele femei 
a căror viată a fost schilodită de 
războaie, care le-au răpit bărbații 
și fiii și le-au distrus căminele. Si 
femeile din tara noastră au cunos
cut durerea despărțirii pentru tot
deauna de părinți, soți și fii. de 
toti cei care au fost îngropat! sub 
pămîntul răscolit de bombardamen
te. Toate acestea ne revin in me
morie vii, ne îndeamnă la vigilență 
si acțiune, acum, cînd știrile pe care 
le citim în ziare sau le auzim la 
radio, imaginile pe care ni le pre
zintă televiziunea atrag atentia lu
mii întregi asupra pericolului ce-1 
reprezintă numeroasele focare de 
conflict existente in lume. Sintem 
tot mai Îngrijorate de ușurința, de 
nepăsarea și sfidarea cinică cu care 
se vorbește despre arme și rachete, 
despre forța lor distructivă, de cal
mul iresponsabil cu care unii poli
ticieni se referă Ia posibilitatea 
unui conflict nuclear. Cum putem 
să ne creștem liniștite copiii și ne
poții cînd știm cite rachete stau

marele front al i 
mân, a organizațiilor sale pentru 
statornicirea în lume a unui climat 
de pace, destindere, securitate și 
cooperare s-a reflectat in mod fi
resc, în ultimii ani, atît prin orga
nizarea in România a unor iniția
tive care au scos in evidență voin
ța fermă a tinerei generații de a 
face totul ca pacea și securitatea 
să devină o realitate nobilă, trai
nică, cit și prin participarea acti
vă, de pe poziții constructive, la 
numeroase manifestări organizate 
peste hotare și consacrate făuririi 
unei lumi mai bune șl mai drepte.

U.T.C. și U.A.S.C.R, Întrețin ra
porturi de prietenie și colaborare 
cu peste 500 de organizații națio
nale, regionale și internaționale, 
de tineret și 6tudenți, pe platfor
ma largă a necesității unirii tutu
ror forțelor progresiste pentru edi
ficarea viitorului pașnic și prosper 
al omenirii. în cadrul relațiilor lor 
internaționale, organizațiile noas
tre de tineret acționează cu prin
cipialitate și realism, promovînd, 
în spiritul politicii partidului și 
statului nostru, inițiative și propu
neri menite să stimuleze întărirea 
și extinderea frontului tot mai larg 
al tinerei generații împotriva a- 
menințării războiului, pentru asi
gurarea unei păci trainice in Euro
pa și în întreaga lume. Cu diferite 
prilejuri, la arnple manifestări in
ternaționale, tinerii României so
cialiste, libere, independente și suve
rane și-au făcut cunoscută dorința 
lor înflăcărată de pace, prietenie și 
colaborare cu toate popoarele. în 
concepția noastră. Anul Internațio
nal al Tineretului, proclamat de 
Organizația Națiunilor Unite ca ur
mare a unei initiative românești, 
trebuie să se înscrie ca un eveni
ment de referință pe linia intensi
ficării participării tinerilor la via
ta politică si socială, inclusiv la 
soluționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane, apărarea 
păcii și lupta pentru dezarmare 
constituind în acest sens, in actua
lele circumstanțe mondiale, chinte
sența tuturor manifestărilor inter
naționale de tineret. în acest ca
dru pornim de la premisa că fac

• Filarmonica „George Enescu" (sala 
Muzeului de artă) : „Vocația univer
sală a folclorului românesc". Concerte 
istorice comentate de muzicologul 
Viorel Cosma — 18.
• Opera Română : Căsătoria secretă 
— 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul ți
ganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Gin-Rum- 
țny — 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles 7 — 
19,30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon — 
19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Mlrliala — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) ; 
Karamazovll — 18,30, (sala Studio) : 
Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrlnă — 19,30.
o Teatrul „Al. Davilla" — Pitești (sala 
Teatrului de comedie) : Cui 1-e frică 
de Virginia Woolf 7 — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" : La 
finttna dorului — 19.
• Teatrul „Constantin Tănase" t Ve
selie la Tănase — 19,30.

ațintite spre cer gata să aducă 
moartea, cînd știm cită inteligentă 
și bani se irosesc în cheltuielile mi
litare. De aceea sintem, din toată 
inima, alături de lupta pentru pace 
și dezarmare a femeilor de pretu
tindeni. pentru apărarea dreptului 
inalienabil la viață, la libertate și 
independentă al tuturor popoarelor. 
Ne unim glasul cu toate neînfrica
tele luptătoare din alte țări, cu miș
cările de femei care se opun cu în- 
dirjire acumulării de forțe armate, 
amplasării de noi baze militare și 
dezvoltării celor existente.

Răspunzînd Apelului pentru de
zarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, fe
meile din România sînt ferm hotă
râte să acționeze cu conștiința Înal
tei lor responsabilități pentru a 
traduce în fapt îndemnurile înflă
cărate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, în vederea instaurării unui 
climat de liniște și Încredere Intre 
popoare. îndeosebi in Europa, unde 
acumularea de arme este maximă. 
Consiliul National al Femeilor, ca 
membru component al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
va face totul pentru a fi, în orice 

.împrejurare, exponentul voinței de 
neclintit a femeilor din România de 
a apăra pacea, atît în forurile In
ternationale în care le va reprezen
ta. cit și în largile acțiuni de masă, 
pe care le va iniția, pentru a-și 
aduce contribuția la înfăptuirea 
idealurilor de pace ale omenirii, 
ale femeilor de pretutindeni.

torii decizionali trebuie să-și Înde
plinească mandatul cerut de po
poare de a opri cursa aberantă a 
înarmărilor, de a asigura procesul 
destinderii, al educării tineretului 
în spiritul înaltelor idealuri de 
pace, prietenie și înțelegere intre 
națiuni.

Tineretul român, toți cei peste 5 
milioane de tineri ai patriei noas
tre. urmînd neabătut Apelul pen
tru dezarmare și pace al F.D.U.S., 
va întreprinde și în continuare am
ple acțiuni menite să contribuie la 
edificarea unei lumi fără arme și 
războaie, a unei păci durabile, la 
adăpostul căreia să ne putem con
sacra munca, pasiunea si inteligen
ta făuririi socialismului si comu
nismului in patria noastră. Vom in
tensifica cooperarea cu organiza
țiile de tineret din toate țările so
cialiste, din statele capitaliste, din 
țările în curs de dezvoltare și nea
liniate. pentru ca glasul unit al ti
nerei generații de pretutindeni să 
răsune și mai puternic pentru pro
movarea păcii și excluderea războ
iului din viata societății. împotriva 
politicii periculoase a cercurilor 
militariste.

A sosit momentul înțelegerii că 
pacea nu are altă alternativă ra
țională, iar pentru salvgardarea 
viitorului pașnic al umanității nici 
un efort nu trebuie precupețit. 
Acesta este comandamentul sub al 
cărui stindard sînt chemați, așa 
cum sublinia Apelul F.D.U.S.. să-și 
spună răspicat cuvîntul toți oame
nii. virstnici și tineri.

Pătrunsă de admirație și devota
ment fată de înaltul exemplu de 
datorie patriotică și neobosită luptă 
pentru viitorul pașnic al omenirii, 
dat de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tînăra generație a României socia
liste nu va precupeți nici un efort 
pentru a urma in inimă și în faptă 
hotărirea exprimată de cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre : „Vom 
face totul în numele dreptului la 
viată, pentru a infringe pe cei care 
doresc să ia dreptul fundamental 
al omului — viata, pentru a asigu
ra pacea — dreptul fundamental al 
omului".

• Circul București : Muslc-ban la elre 
— 19,30.

expoziții
• Galeria Orizont : Titlna Comșa. ta
piserie, (atelier 33) : Virgu ricin, pic
tură.
o Galeriile „Căminul artei" (parter) i 
George Tzipola, pictură; (etaj) : Las- 
zlo Lugosi, sculptură, Edit Lugosi, ta
piserie.
• Galeria Simeza : Pavel Codită, pic
tură.
• Galeria „Hanul cu Tel" (sala Cena
clu) *:  Sabina Mlhal, pictură.
• Galeria Galateea : Ion Olaru, sce
nografie.
• Galeria Eforie : Marcel Bejgu. pic
tură.
• Galeria de artă a municipiului 
București ; ANDO, expoziție de cari
catură.
• Galeria „Informația*  : Costin Nae- 
tac, pjctură.

® AUTOREGLAREA 
CIRCULAȚIEI SANGUI
NE. Fiziologii! sovietic Gheor
ghi Cedișvili a descoperit in or
ganism un regulator al circula
ției sanguine, care menține o 
cantitate egală de singe în creier 
și, implicit, creează condiții nor
male pentru funcționarea aces
tuia. Ca răspuns Ia situațiile de 
stress, la om se schimbă tensiu
nea arterială și dacă organismul 
este sănătos, variațiile de tensiune 
nu influențează activitatea creie
rului. intrucit intră in funcțiune 
aparatul de autoreglare, care 
obturează sau, dimpotrivă, lăr
gește vasele. Omul de știință a 
arătat că descoperirea sa per
mite să se cunoască unde se lo
calizează spasmele vaselor ce

rebrale. Aceasta oferă posibili
tatea punerii la punct a unor 
noi metode de tratament.

® PROGRAM DE VA
LORIFICARE A CĂLDU
RII PĂMINTULUI.In Ceho- 
6iovacia a fost elaborat un pro
gram pe termen lung de explo
rare și folosire a căldurii Pă- 
mintului pentru producerea de 
energie electrică. Astfel. în 
Slovacia s-au înregistrat peste 
20 de zone cu ape termale. în 
apropiere de Dunăre sint zone 
unde apele termale situate la 
adîncimea de 2 500 de metri 
alung la temperaturi intre 40 și 
100 de grade Celsius. Chiar și în 
prezent, in Slovacia se pot utili
za practic apele termale cu o 

temperatură medie de 70 de 
grade Celsius, ele echivalînd cu 
40 000 tone de cărbune brun 
sau 30 000 tone de țiței pe an.

• DESCOPERIRE FN 
HIMALAYA. Un de oa' 
meni de știință chinezi și fran
cezi, care efectuează cerce
tări geologice și geofizice in Ti
bet. a reușit să măsoare grosi
mea scoarței terestre in regiu
nea virfului Everest din masi
vul Himalaya. Potrivit agenției 
France Presse, scoarța terestră 
cuprinsă între „acoperișul lu
mii" (8 848 m) și cursul superior 
al rîului Brahmaputra este de 
70 kilometri. Descoperirea a de
venit posibilă datorită măsură
torilor efectuate în cursul unor 
explozii practicate pe o supra

tori de vite, meseriași si comer- 
cianti. Istoricii susțin că numai 
în anii de foamete ei isi pără
seau așezările si porneau in ex
pediții de pradă. Pe locul ac
tualului York se afla vechiul 
oraș Yorvik. capitala din seco
lul al X-lea a vikingilor de pe 
teritoriul Angliei. Aici au fost 
descoperite peste 13 500 obiecte, 
resturi de mătase bizantină, 
monezi bătute la Samarkand — 
ceea ce dovedește existenta 
unor intense schimburi comer
dale cu popoarele de pe conti
nent și chiar din Asia. De ase
menea s-au păstrat pină în zi
lele noastre temelii de case, de 

ateliere șl depozite alâ vechiu
lui oraș,

® TRANSFORMARE 
ELECTRONICĂ. In vlltor. 
orice desen aplicat pe o tăbliță 
electronică și conectată la un 
computer special Drogramat să 
prelucreze impulsurile1 va putea 
fi conturat in spațiu tridimen
sional. Pus la punct de un con
structor american, noul proce
deu. care nu folosește nici la
ser. nici holograme, se bazează 
pe modificarea. în interiorul e- 
cranului anex a unei oglinzi fle
xibile ce reflectă în spațiu ima
ginea obținută prin prelucrarea 
automată a desenului initial. De
oarece imaginea poate fi mo
dificată cu ușurință, se prevăd 
largi utilizări, mai ales in con

strucții si in industria automo
bilelor.

® REZERVAȚII DE 
FURNICI. La cererea Institu
tului de zoologie și botanică din 
Estonia, la intrarea pe drumuri
le ce duc spre pădurea din lo
calitatea, Axte au apărut semne 
care interzic accesul mijloacelor 
de transport. în pădurea respec
tivă a fost creată prima rezer
vație de furnici din U.R.S.S., ca 
parte componentă a programului 
de protejare a mediului. Avind 
o suprafață de 130 hectare, pă
durea adăpostește 1200 de mu
șuroaie de furnici. Asemenea 
rezervații se extind acum in pă
durile din zona nordică a tării. 
După cum au calculat zoologii, 
fiecare „colonie" distruge un ki

locram de insecte dăunătoare pe 
zi. apărînd un sfert de hectar de 
pădure împotriva dăunătorilor.

• VESTIGIILE UNEI 
LOCALITĂȚI NECUNOS
CUTE? în cursul săpăturilor 
efectuate in satul Aghia Pa- 
raskevi. la 20 km est de ora
șul Salonic, a fost descoperit un 
sarcofag datînd din secolul. al 
VI-lea î.e.n. Potrivit arheologilor 
greci, sarcofagul ar fi al unui 
războinic. El conține 6 cască 
din cupru și un schelet. Se 
crede că în același loc a exis
tat o localitate antică necunos
cută pină în prezent. în ultimele 
zile, în această regiune au fost 
descoperite 13 morminte din 
secolele V—VI Le.n.



Planeta Pămînt poartă pe ea arme 
care o pot distruge de cîteva ori!

Inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind desfășurarea unei 
vaste acțiuni politice de masă în țara 
noastră in favoarea promovării 
cauzei dezarmării, Apelul lansat în 
acest scop de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste dau expresie spi

ritului de înaltă grijă și răspundere 
ce animă România socialistă pentru 
viața și liniștea popoarelor, pentru 
destinele civilizației umane. Vibranta 
chemare la acțiune izvorăște din reali
tățile vieții internaționale, care pun 
pregnant în evidență necesitatea de a

se acționa neîntârziat — cit nu este 
prea târziu — pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară. Și aceasta 
din rațiuni de însemnătate vitală 
pentru fiecare națiune.

De ce este vital necesară oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare

PENTRU CĂ ÎNARMĂRILE:
Sporesc în mod grav pericolele

la adresa păcii, a vieții pe pămînt
© Arsenalele nucleare existente cuprind circa 50 000 

de încărcături nucleare.

® Europei îi sînt „rezervate" în jur de 50 DE MII DE 
MEGATONE, fiecare european putînd fi ucis de 114 000 
DE ORI. •
• Bomba atomică lansată la 6 august 1945 asupra 

Hiroshimei, avînd o putere de 13 kilotone, a provocat 
moartea a 70 000 de persoane civile și a rănit grav alte 
80 000 ; puterea distructivă a arsenalelor nucleare ac
tuale este de PESTE 1 MILION DE ORI MAI MARE, re- 
prezentînd 3 TONE de explozibil de fiecare locuitor 
al Terrei.

® Potențialul nuclear existent ar permite SA SE DIS
TRUGĂ DE 7 ORI toate orașele din lume.

• Cea mai mare bombă nucleară experimentată 
pină în prezent a avut o putere distructivă mai mare 
decît a tuturor armelor folosite in toate războaiele din 
istoria omenirii luate la un loc.

• Puterea încărcăturilor nucleare existente pe glob 
este DE 5 ORI MAI MARE decît ar fi necesar pentru 
distrugerea vieții pe pămînt și transformarea globului 
într-un deșert radioactiv.

• Arsenalele în Europa reprezintă 91 270 de tancuri, 
24 000 de avioane de luptă, 4 500 nave de război.

Aruncă poveri insuportabile

• Sumele destinate cercetării și proiectării de arme 
tot mai distrugătoare se ridică la 35 MILIARDE DOLARI, 
respectiv o pătrime din totalul cheltuielilor efectuate pe 
plan mondial în domeniul cercetărilor științifice și pro
iectării.

• MII DE LABORATOARE lucrează pentru producerea 
armelor chimice și bacteriologice, efectuează experiențe 
în domeniul folosirii fenomenelor meteorologice, clima
tice, hidrologice, seismice în scopuri de distrugere.

• 75 LA SUTA din cei circa 2 000 DE SATELIȚI lansați 
pînă acum au variate funcții militare.

© Se cheltuie DE OPT ORI MAI MULT pentru cercetări 
in domeniul noilor arme decît pentru soluționarea .pro
blemelor energetice.

Reprezintă o risipă absurdă

de resurse umane și materii prime

pe umerii popoarelor

• Peste 25 MILIOANE de oameni sînt înrolați în for
țele armate regulate din întreaga lume.

• In serviciile cu profil militar, în cercetarea șl pro
ducția de arme și în activități adiacente sînt cuprinși 
peste 100 DE MILIOANE de angajați civili.

• Fabricarea noilor tipuri de arme cere tehnologii 
superioare și metale rare — titan, vanadiu, crom etc — 
din cele mai costisitoare, a căror deturnare de la scopuri 
productive frînează dezvoltarea multor ramuri economice.

• Consumul mondial de hidrocarburi lichide în sco
puri militare (fără cantitățile utilizate pentru fabricarea 
de arme și material) se ridică la 700-750 MILIOANE 
BARILI pe an sau dublul consumului întregii Africl.

*
*

• Sumele cheltuite pentru înarmări se ridică în acest 
an la peste 550 MILIARDE DE DOLARI (adică peste 
1 milion de dolari pe minut).

• De la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial 
pînă în prezent omenirea a cheltuit pentru înarmări 
8 MII DE MILIARDE DE DOLARI, adică mai mult decît 
toate bunurile care se produc într-un an.

• Cheltuielile militare în 1981 depășesc valoarea 
totală a întregii producții A CIRCA 100 DE ȚARI IN CURS 
DE DEZVOLTARE, în care trăiesc două treimi din po
poarele sărace,

• Un avion de luptă ultramodern echivalează cu 
COSTUL UNUI MILION TONE PORUMB sau 100 SPI
TALE sau 40 000 DE FARMACII ; un tanc = 36 APAR
TAMENTE cu trei camere ; un distrugător = electrifica
rea de Orașe și perimetre rurale cu nouă milioane locui
tori ; un submarin — 450 000 LOCUINȚE.

• Totalul cheltuielilor militare depășește volumul in
vestițiilor in scopuri civile pe glob.

O Cheltuielile militare globale sînt în prezent egale cu 
valoarea producției de cereale a lumii sau cu circa 90 LA 
SUTĂ din cea a consumului de petrol.

Deturnează știința de la rostul ei

• 11-14 LA SUTA din producția totală de aluminiu, 
cupru, plumb și zinc merg în scopuri militare.

• Pentru un avion de vînătoare de 10 TONE se 
consumă 6 TONE aluminiu, obținut prin prelucra
rea a 20 tone de bauxită și 100 000 kWh energie 
electrică.

Frînează dezvoltarea economică,

agravează decalajele

de a servi progresului

© 500 000 SAVANȚI Șl INGINERI - 20 la sută din 
numărul lor total - sînt angajați în activitatea de cerce
tare și proiectare in scopuri militare.

• Suma destinată anual înarmărilor este de 20 DE 
ORI MAI MARE decît ajutorul acordat pentru dezvoltare 
țărilor sărace, in condițiile cînd sărăcia, bolile, analfa
betismul fac ravagii in rindul a două treimi din populația 
globului.

• Dacă numai jumătate din fondurile cheltuite pentru 
înarmare pe glob în perioada 1970-1975 ar fi fost 
investite în sectorul civil, produsul mondial ar fi fost cu 
200 MILIARDE DE DOLARI mai mare la sfîrșitul 
perioadei.

• Reinvestirea în scopuri civile a fondurilor cheltuite 
anual pentru înarmări ar asigura creșterea numărului 
locurilor de muncă cu 16 MILIOANE.

• Cu mai puțin de a 20-a parte din volumul cheltu
ielilor militare s-ar putea asigura nevoile de apă pota
bilă ale întregii populații a globului (actualmente 2 mi
liarde de oameni nu au acces la sursele de apă pota
bilă).

Sînt doar cîteva din numeroasele date 
și fapte care ilustrează consecințele grave 
ale cursei înarmărilor, riscurile imense pe 
care le comportă acestea pentru întreaga 
umanitate. Tocmai de aceea se impune ca 
popoarele — așa cum arăta tovarășul

Nicolae Ceaușescu și cum subliniază Ape
lul Frontului Democrației și Unității So
cialiste — să se ridice cu toată energia 
împotriva politicii înarmărilor, să între
prindă noi și tot mai puternice acțiuni

pentru a determina trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, să facă totul pen
tru asigurarea dreptului lor fundamental 
la viață, libertate, pentru triumful păcii 
pe planeta noastră.

„în interesul păcii și liniștii pe planeta noastră,

să ne ridicăm cu toată energia împotriva politicii 

de continuare a înarmărilor!“
(Din Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste)
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TRIPOLI

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-Iibian

TRIPOLI 3 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje de prietenie a 
avut loc între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și colonelul 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea Ia Tripoli de către 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a tovarășului Vasile 
Pungan, consilier al’ președintelui 
republicii, ministru secretar de stat.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, pentru urările de sănă
tate și fericire personală, de pros
peritate si progres pentru poporul li
bian prieten, colonelul Moammer El 
Geddafi a rugat să se transmită, din 
partea sa și a soției sale, Safia 
Farkash, președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu salutul său 
prietenesc, împreună cu cele mai 
sincere urări de sănătate și de feri
cire personală, de noi succese po
porului român prieten.

Amintindu-și cu deosebită plăcere 
despre vizita în România și despre 
convorbirile sincere, prietenești și 
foarte fructuoase cu președintele 
Republicii Socialiste România, con
ducătorul Marii Revoluții de la

1 Septembrie a evidențiat posibili
tățile largi ce s-au deschis colabo
rării fructuoase pe plan bilateral și 
internațional intre cele două țări ca 
urmare a dialogului la cel mai înalt 
nivel care a avut loc recent la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii au fost pre
zentate considerentele președintelui 
Republicii Socialiste România cu 
privire Ia evoluția evenimentelor 
care au avut loc în ultima vreme pe 
plan internațional și s-a exprimat 
hotărîrea ambelor părți de a acționa 
în continuare pentru soluționarea pe 
cale politică a conflictelor apărute 
în diferite zone ale lumii, pentru 
consolidarea păcii și dezvoltarea 
colaborării in lume.

Au fost discutate, totodată, măsu
rile ce se impun a fi luate in legă
tură cu traducerea în viață a înțele
gerilor de colaborare in toate dome
niile convenite cu ocazia vizitei 
efectuate în România de către con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie.

Schimbul de mesaje și convorbirea 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, caracteristică 
relațiilor dintre cele două țări șl po
poare.

Consfătuire a secretarilor cu probleme ideologice 
și internaționale ai comitetelor centrale ale partidelor 

comuniste si muncitorești din unele tari socialiste» • •
MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrascu, transmite : La 3 no
iembrie au început, la Moscova, lu
crările unei consfătuiri a secretari
lor cu probleme ideologice si inter
naționale ai comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste si muncitorești 
din unele țări socialiste. La consfă
tuire iau parte delegații reorezen- 
tind Partidul Comunist Bulgar. Parti
dul Comunist din Cehoslovacia. Parti
dul Comunist din Cuba, Partidul So
cialist Unit din Germania, Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian. Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidul Comunist Român, Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. Parti
dul Comunist din Vietnam.

Din partea Partidului Comunist Ro
mân participă o delegație condusă de 
tovarășul Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul B. N. Ponomariov, membra 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

în prima zi a consfătuirii s-a e- 
fectuat un schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme interna
ționale actuale si s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activi
tatea politico-ideologică a fiecărui 
partid. în cadrul ședinței a luat 
cuvîntul reprezentantul Partidului 
Comunist Român.

Lucrările consfătuirii continuă.

Reglementarea pașnica a diferendelor dintre state
— cerință majoră a vieții internaționale

Dezbaterile din Comitetul juridic al Adunării Generale a O.N.U. 
au evidențiat importanța inițiativei României

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Corespondenți de la R. Că- 
plescu : Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Qenerale 
a O.N.U. și-a încheiat dezbaterile asupra reglementării pașnice a di
ferendelor dintre state, punct înscris pe ordinea de zi la inițiativa 
României.

Delegația țării noastre a propus, 
așa cum se știe, împreună cu alte 
delegații, elaborarea șl adoptarea u- 
nei declarații care să consacre anga
jamentul tuturor stateloț. țnembre ale 
O.N.U. de a rezolva toate litigiile 
dintre ele prin mijloace exclusiv 
pașnice și care să stabilească, in ace
iași timp, structurile și mecanismele 
necesare în acest scop.

Largul consens care s-a desprins 
din ansamblul discuțiilor ample la 
această problemă — la care au parti
cipat peste 80 de delegații — asu
pra urgenței cu care se impun în
rădăcinarea trainică și aplicarea 
strictă în relațiile internaționale a 
acestui principiu atestă că inițiativa 
României se înscrie ca una din ce
rințele fundamentale ale întregii dez
voltări mondiale.

Un șir de reprezentanți, Intre care 
cei ai Iugoslaviei, Braziliei, Tunisiei, 
Jamaicăi, Sri Lankăi, au subliniat ne
cesitatea urgentării procesului de ela

borare a declarației, arătind că acest 
lucru este cerut de înseși evoluțiile 
primejdioase ale situației internațio
nale actuale.

Creșterea rolului și contribuției 
Națiunilor Unite in promovarea aces
tui principiu de bază al relațiilor in
ternaționale a fost evidențiată de că
tre reprezentanții mai multor state, 
între care Filipine, Peru, Marea Bri- 
tanie, Argentina.

Numeroase țări In curs de dezvol
tare și nealiniate au exprimat 
nemulțumirea lor fată de ritmul 
foarte lent, de întîrzierile nejustifi
cate în procesul de elaborare a de
clarației. Un mare număr de dele
gații. cum ar fi cele ale Franței. Ita
liei. Japoniei, Greciei. Egiptului, 
Marocului. Argentinei. Somaliei, au 
adus in cuvîntul lor elogii României 
pentru activitatea sa susținută in 
sprijinul acestei exigențe de prim 
ordin a vieții internaționale.

Reuniunea general-europeană 
de la Madrid

MADRID 3 — Trimisul Agerpres. 
C. Țintea, transmite : La Palatul 
Congreselor din capitala Spaniei 
continuă lucrările reuniunii repre
zentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa. în oadrul ședinței 
plenare de marți au luat cuvîntul

șefii delegațiilor mal multor țări, 
care s-au referit pe larg la stadiul 
actual al dezbaterilor, la importanta 
încheierii lor cu succes pînă la 
sfîrșitul acestui an.

în grupurile de redactare ale reu
niunii a fost reluat procesul de ela
borare a documentului final.

Încheierea vizitei 

in Irak a delegației 
economice române

BAGDAD 3 (Agerpres). — S-a în
cheiat vizita în Irak a delegației e- 
conomice române, condusă de tova
rășul Ion Dincă, prim vieeprim-mi- 
nlstru al guvernului.

în cursul vizitei efectuate, tova
rășul Ion Dincă s-a întîlnit cu Taha 
Yassin Ramadhan, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui irakian.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, a 
fost transmis președintelui republicii 
Irak, Saddam Hussein, un mesaj de 
prietenie, Împreună cu urări de să
nătate si fericire personală, de succes 
si prosperitate poporului irakian prie
ten.

Exprimlnd mulțumiri cordiale pen
tru mesajul primit, prim viceprim- 
ministrul irakian a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Saddam Hus
sein. un cald salut si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de bunăstare si progres pen
tru poporul român prieten.

Au fost evocate cu satisfacție ra
porturile de prietenie si colaborare 
statornicite intre România .si Irak, 
evoluția ascendentă a acestor relații, 
impulsionate de întîlnirile si înțele
gerile dintre președinții celor 'două 
țări. A fost exprimată dorința re
ciprocă de a dinamiza si extinde in 
continuare relațiile româno-irakiene, 
cooperarea dintre cele două țări . - 
domeniile de interes reciproc.

Șeful delegației române <ra tntîl- 
nit, de asemenea, cu Hâssan Aii, 
membra al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, ministrul comerțu
lui. președintele părții irakiene în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, comerț si teh
nologie. precum si cu alte persona
lități irakiene.

Se amplifică mișcarea 
de masă împotriva 
înarmării nucleare

• AMSTERDAM — într-o decla
rație făcută la Amsterdam cu privi
re la convorbirile pe care le va avea*  
la Washington cu oficialitățile ame
ricane, ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Max van der Stoel, a 
subliniat că le va face cunoscută 
acestora îngrijorarea guvernului 
olandez față de escaladarea cursei 
înarmărilor nucleare. Această îngri
jorare, a spus Max van der Stoel, 
nu se manifestă numai in rindul 
mișcării pentru pace din Olanda, ci 
și in cadrul guvernului.

Opoziția Olandei față de cursa 
înarmărilor nucleare va fi exprimată 
încă o dată în mod clar printr-o de
monstrație populară ce se va desfă
șura luna aceasta la Amsterdam, a 
menționat Max van der Stoel.

• LONDRA. — Peste 70 de orașe 
din Mafea Britanle au aderat la 
mișcarea pentru crearea de zone de- 
nucleârizate inițiată de consiliul 
municipal al orașului Manchester. 
Organele locale ale acestor orașe se 
pronunță împotriva staționării de 
arme nucleare și de arme de exter
minare in masă în localitățile res
pective și în împrejurimile lor.

• DUBLIN. — Demonstrațiile de 
masă de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare, care se desfă
șoară In capitalele si în alte orașe 
din țările Europei occidentale, atestă 
in mod incontestabil forța pe care a 
luat-o mișcarea împotriva pericolu
lui unei catastrofe nucleare — scrie 
„Sunday Tribune", care apare la 
Dublin. Ziarul relevă că hotărîrea 
N.A.T.O. de a amplasa In unele țări 
vest-europene noi tipuri de arma
ment racheto-nuclear american cu^ 
rază medie de acțiune a provocat o 
serioasă Îngrijorare In rindul opiniei 
publice din Europa occgy 'ală.
• WASHINGTON. — Producerea 

și instalarea armei cu neutroni ar 
însemna, in ultimă instanță, pentru 
Europa occidentală distrugerea — a 
declarat fostul amiral american și 
fost specialist in planificare al Pen
tagonului, Gene Larocque. într-o de
clarație făcută presei, el a cerut Ad
ministrației S.U.A. să-și orienteze e- 
forturile spre găsirea unei soluții în 
vederea evitării unui război nuclear.
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AL 157-LEA STAT MEMBRU 
AL O.hf.U. Noul stat . independent 
din bazinul Caraibilor, Antigua și 
Barbuda, a cerut oficial admiterea 
sa în Organizația Națiunilor Unite. 
După aprobarea cererii sale de 
către Adunarea Generală, Antigua 
și Barbuda va deveni cel de-al 
157-lea stat membru al Națiunilor 
Unite.

CONSULTĂRI ÎN PROBLEMA 
NAMIBIEI. Delegația grupului de 
contact al țărilor occidentale în 
problema Namibiei, alcătuită din 
reprezentanți ai S.U.A., R.F.G.,
Canadei, Franței și Marii Britanii, 
și-a încheiat convorbirile cu ofi
cialitățile din capitala Republicii 
Zimbabwe. Membrii delegației au 
abordat cu primul ministru. Ro
bert Mugabe, probleme legate de 
aplicarea planului O.N.U. privind 
accesul la independență al po
porului namibian. Următoarea eta
pă a misiunii de informare a dele
gației grupului de contact este 
Mozambicul;

LA PARIS s-a deschis marți 
Conferința la nivel Înalt a țărilor 
africane de limbă franceză — infor
mează agenția France Presse. Lu
crările conferinței, care vor dura 
două zile, au fost deschise de către 
președintele Franței, Francois 
Mitterrand.

SIMPOZION CONSACRAT UNEI 
INVENȚII ROMANEȘTI. Sub aus
piciile ambasadorului României in 
Austria, la clinica de reumatologie 
a Spitalului municipal Lainz din 
Viena a avut loc un simpozion ști
ințific organizat cu prilejul pre
zentării invenției românești „Mag- 
neto-diaflux“. Prof. univ. dr. Rudolf 
Eberle, directorul qlinicii, a vorbit 
despre succesele obținute in depis
tarea și vindecarea bolilor reuma
tice cu metoda și aparatura „Mag- 
neto-diaflux“ obținute la Spitalul 
Lainz intr-o scurtă perioadă de ex
perimentare. La simpozion au 
participat numeroase personalități 
ale vieții medicale, științifice și 
economice din capitala austriacă.

REUNIUNE ECONOMICA LA 
KATMANDU. în capitala Nepalu
lui, Katmandu, s-a deschis cea 
de a Il-a reuniune a secretarilor 
de stat pentru afacerile externe ai 
țărilor din sudul Asiei, destinată 
găsirii căilor de extindere a coo
perării între statele în curs de dez
voltare, in general, și a celor din 
regiunea sudului asiatic, in special. 
Reuniunea a fost deschisă de pri
mul ministru al Nepalului. Surya 
Bahadur Thapa, care a subliniat 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN TUNISIA. Ministrul ' tunisian 
de interne, Driss Guiga. a anunțat 
rezultatele definitive ale alegerilor 
legislative desfășurate duminică în 
Tunisia. Potrivit comunicatului o- 
ficial, Frontul Național, format din 
Partidul Socialist Desturian — de 
guvemămînt — și Uniunea Gene
rală Tunisiană a Muncii (U.G.T.T.), 
a obținut 94,6 la sută din sufragi
ile exprimate. Astfel, candidați! 
Frontului Național și-au adjudecat 
cele 136 de locuri in Adunarea Na
țională, forul suprem legislativ tu
nisian.

UN URAGAN s-a abătut asupra 
unor regiuni din Munții Tatra, vi
teza vîntului atingind 150 de kilo
metri oe oră. Vîntul puternic a 
perturbat circulația ne șosele si câi 
ferate. Uraganul a pricinuit paguba 
importante silviculturii. Potrivit ul
timelor aprecieri, pagubele se ci
frează la cîteva zeci de mii de metri 
cubi de material lemnos, relatează 
agenția C.T.K. Uraganul s-a abătut 
si asupra întregului teritoriu al Po
loniei — transmite agenția P.A.P. 
Vintul a produs stricăciuni la un 
număr de peste 70 de linii de înal
tă tensiune si 55 de statii de trans
formatoare. La lucrările de restabi
lire a liniilor lucrează 15 000 de 
energeticieni si alti specialiști.
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