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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare Națională in a patra sesiune a celei de-a 

opta legislaturi in ziua de 27 noiembrie 1981, ora 10.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

ȘEDINȚA COAAITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
miercuri, 18 noiembrie, a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al Comitetului Central ol 
Partidului Comunist . Român.

Comitetul Politic Executiv, ocupindu-se de mo
dul in care se desfășoară activitatea de înde
plinire a prevederilor planului de stat pe anul in 
curs, a constatat, alături de realizările remarca
bile obținute de oamenii muncii din industrie, o 
serie de neajunsuri și rămineri in urmă serioase 
intr-un număr de ramuri. A fost criticată cu deo
sebire situația din domeniul industriei extractive 
- la cărbune și petrol - unde nu s-au folosit 
tdate capacitățile și mijloacele și nu s-a asigu- 
Lt indeplinirea planului, ceea ce provoacă daune 

serioase economiei noastre naționale, îngreunează 
situc'Au balanței energetice. Au fost apreciate, de 
asemtnea, negativ, o serie de aspecte ale acti
vității din domeniul industriei metalurgice și in
dustriei chimice.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se ia 
măsurile cele mai ferme pentru lichidarea lip
surilor și rămînerilor in urmă în indeplinirea 
planului pe acest an, pentru mobilizarea tu
turor resurselor și a forțelor de muncă în di
recția realizării .integrale a sarcinilor de pro
ducție in toate ramurile industriale de către 
toate ministerele, centralele și întreprinderile. In 
această direcție trebuie să-și concentreze efor
turile organizațiile și organele de partid, orga
nele autoconducerii muncitorești, organizațiile sin
dicale și de tineret, toate organismele compo
nente ale Frontului Democrației și Unității So
cialiste, toate colectivele de oameni ai muncii. 
De felul cum se acționează pentru indeplinirea 
sarcinilor de plan depind realizarea hotăririlor 
Congresului al Xll-lea, punerea unor temelii trai
nice noului cincinal, realizarea Programului sta
bilit de partid pentru ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, modul in care se desfășoară campania 
agricolă, stringerea și depozitarea ultimelor can
tități de produse existente pe cimp, încheierea 
arăturilor și semănatului, livrarea produselor de 
către unitățile agricole pentru constituirea fondu
lui central.

Criticind unele rămineri in urmă existente In
tr-o serie de județe in desfășurarea lucrărilor 
agricole de toamnă, ca și manifestarea unor 
atitudini negative din partea unor organe și or
ganizații de partid și de stat in raportarea re
coltelor obținute, Comitetul Politie Executiv a in
dicat să se ia cele mai energice măsuri pentru 
accelerarea activității in agricultură și predarea 
produselor Ia fondul de stat in concordanță cu 
obligațiile legale, cu rezultatele reale obținute 
in toate județele țării, in acest sens s-a stabi
lit să se constituie colective de activiști care să 
se deplaseze pe teren pentru a controla, indruma 
și sprijini concret indeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor trasate de conducerea partidului.

Comitetul Politic Executiv s-a ocupat, de ase
menea, de modul in care se duc la îndepliniră 
măsurile stabilite de conducerea partidului pri
vind întărirea autoconducerii și autoaprovizionârii 
teritoriale, asigurarea produselor agroalimentare 
necesare consumului populației. S-a indicat să se 
acționeze in continuare cu toată energia și per
severența pentru aplicarea in modul cel mai ju
dicios a hotăririlor adoptate, pentru lichidarea tu
turor practicilor negative manifestate in domeniul 
aprovizionării și asigurarea in bune condiții a sa
tisfacerii cerințelor raționale de consum ale mo- 

rif ■»!*»,
..omitetul Politic Executiv a examinat apoi mă

surile de pregătire a planului și bugetului de stat 
pe anul viitor. Apreciind că activitatea pentru pre
gătirea planului economic pe anul 1982, pentru o- 
sigurarea condițiilor in vederea îndeplinirii obiec
tivelor dezvoltării industriei și agriculturii, a 
tuturor ramurilor economiei naționale, aplicarea 
autoconducerii și autoaprovizionârii teritoriale, buna 
aprovizionare a populației cu produsele agroali
mentare presupun o largă dezbatere de masă și 
participarea nemijlocită a oamenilor muncii la 
luarea deciziilor, Comitetul Politic Executiv a re
comandat ca problemele legate de planul pe 1982 
să fie dezbătute in primul rind in organele cen
trale ale autoconducerii muncitorești. In acest scop 
urmează să fie convocate plenare ale Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor in ziua de 23 noiem
brie, precum și ale Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste și Organizației 
Democrației și Unității Socialiste in ziua de 24 no
iembrie 1981. Subliniind rolul consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și comunale in 
activitatea de pregătire și realizare a obiectivelor 
dezvoltării economice, in special in domeniul agri
culturii, ca și in înfăptuirea autoconducerii și au
toaprovizionârii teritoriale, s-a stabilit, de aseme
nea, ținerea sesiunii Camerei legislative a consi
liilor .populare in ziua de 24 noiembrie.

Comitetul Politic Executiv a hotărît convocarea 
Plenarei C.C, al P.C.R. in zilele de miercuri 25 și 
joi 26 noiembrie a.c., cu următoarea ordine de zi:

1. Creșterea rolului organelor și organizațiilor 
de partid, al comuniștilor in înfăptuirea hotăriri
lor Congresului al Xll-lea al P.C.R., aplicarea fermă 
a noului mecanism economico-financiar, întărirea 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, con
ducerea și organizarea activității economice și a- 
sigurarea autoaprovizionârii teritoriale a populației.

2. Raportul cu privire la proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare economico-socialâ a 
României pe anul 1982.

3. Raportul privind proiectul bugetului de stat 
pe anul 1982.

4. Programul privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, animale și vegetale, pe 
perioada 1982—1985. Programul privind aprovizio
narea populației pe trimestrul IV/1981 și semestrul 
1/1982.

Comitetul Politic Executiv a hotârit să se supună 
spre dezbaterea sesiunii Marii Adunări Naționale, 
ce urmează a fi convocată in zilele de 27-28 no
iembrie, proiectul de' lege pentru adoptarea Pla
nului național unic de dezvoltare economico- 
socialâ a Republicii Socialiste România pe anul 
1982, proiectul de lege pentru adoptarea Planului 
de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1982, proiectul de iege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1982, precum și alte 
proiecte de legi.

Comitetul Politic Executiv a recomandat ca sar
cinile legate de indeplinirea obiectivelor economice 
pe anul 1982, de dezvoltarea autoconducerii și 
autoaprovizionârii teritoriale să fie dezbătute in 
plenare ale Uniunii Generale o Sindicatelor din 
România, Uniunii Tineretului Comunist, precum și 
ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești și Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum, asigurindu-se luarea tuturor măsurilor 
necesare înfăptuirii in cele mai bune condiții a tu
turor prevederilor stabilite in plan, mobilizarea 
largă a energiilor, inițiativei și spiritului gospodă
resc al oamenilor muncii in indeplinirea Proara- 
mului partidului in toate ramurile de activitate 
economică și socială.

*
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

o prezentat o informare cu privire la vizita ofi
cială întreprinsă in țara noastră, in perioada 26-30 
octombrie, de președintele Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, împreună cu doamna Ve
ronica Carstens.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebitâ 
apreciere rezultatelor acestei vizite, care, prin în
țelegerile la care s-a ajuns, marchează începu
tul unei etape noi, superioare a colaborării mul
tilaterale româno-vest-germane, inscriindu-se, tot
odată, ca un eveniment cu profunde semnificații 
in sfera vieții internaționale.

Relevind caracterul fructuos al vizitei, orizontul 
larg al convorbirilor oficiale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu președintele Karl 
Carstens, cu vicecancelarul și ministrul federal de 
externe Hans-Dietrich Genscher, Comitetul Politic 
Executiv consideră că extinderea, relațiilor dțntre 
România și R.F. Germania este in interesul ce
lor două țâri și popoare, al cauzei destinderii, 
păcii, securității și cooperării.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat satisfac
ția față de hotărirea comună de a se acționa 
energic pentru a da un nou impuls relațiilor ro
mâno-vest-germane, colaborării bilaterale, in do
menii de interes comun pe temeiul deplinei ega
lități, al respectului independenței și suveranității 
naționale, al avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, 
însemnătatea deosebită a dialogului la nivel inalt 
româno—vest-german referitor la probleme actuale 
ale situației internaționale. S-a considerat ca fiind 
de o deosebitâ importanță identitatea pozițiilor 
celor două țâri privind realizarea unei politici de 
destindere și dezarmare, de colaborare și respect 
al independenței naționale, asigurarea unei păci 
trainice in Europa și in întreaga lume.

S-a dat o inaltă apreciere importanței pe care 
cele două țâri europene o acordă instaurării pe 
continentul nostru a unui climat de incredere in
tre națiuni, dezvoltării unor relații noi, de largă 
colaborare intre toate statele și, in acest con
text, încheierii cu rezultate pozitive a reuniunii 
de la Madrid.

Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnă
tatea hotăririi României și R.F. Germania de a 
acționa pentru reluarea politicii de destindere și 
colaborare bazote pe respectul independenței po
poarelor, pentru oprirea amplasării și desfășurării 
de noi rachete nucleare cu rază medie de ac
țiune pe continent, pentru stoparea fabricării 
bombei cu neutroni, pentru trecerea la măsuri 
reale de dezarmare, și in primul rind de dezarmare 
nucleară, pentru soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor stărilor conflictuale. O deose
bită importanță au aprecierile celor doi președinți 
cu privire la necesitatea angajării și participării 
tuturor statelor la rezolvarea, in interesul po
poarelor, a marilor probleme ale lumii contem
porane.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu privire la vizita oficială 
de prietenie pe care a efectuat-o in țara noas
tră tovarășul Serghei Kraigher, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in întregime 
și a dat o inaltâ apreciere rezultatelor rodnice 
ale noului dialog la nivel inalt romăno-iugosfav.

A fost evidențiată marea însemnătate a Decla
rației comune semnate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Kraigher, exprimindu-se con
vingerea că acest document va avea o profundă 
înriurlre asupra evoluției in ansamblu a relațiilor 
româno-iugoslave, va contribui la intărirea și mai 
puternică a conlucrării rodnice dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Relevind realizările importante obținute în ex
tinderea multilaterală a raporturilor reciproce, in 
conformitate cu Declarația comună din octombrie 
1980 și cu celelalte documente și înțelegeri con
venite la nivel înalt, Comitetul Politic Executiv o 
evidențiat importanța reafirmării hotăririi celor 
două țări de a extinde și aprofunda conlucrarea 
dintre ele in domeniile economic, tehnico-științi-

fic, cultural și in alte sfere de activitate, de a spori 
schimburile comerciale.

Dialogul la nivel inalt romăno-iugoslav în pro
bleme actuale ale vieții internaționale a evidențiat 
îngrijorarea celor două țâri fațâ de deteriorarea 
climatului mondial și a pus in evidență necesita
tea de a se face totul pentru eliminarea din rela
țiile dintre state a politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste de forță, intervenție și hegemo
nie, a oricăror forme de dominație și asuprire, 
pentru reluarea politicii de destindere, înțelegere și 
pace, pentru soluționarea prin mijloace politice, 
prin tratative, a tuturor problemelor litigioase.

Așa cum s-a subliniat in cursul convorbirilor și 
in Declarația comună este deosebit de important 
ca reuniunea de la Madrid să se încheie cu 
rezultate cit mai bune, sâ ducă la convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii și dezarmării 
in Europa.

Comitetul Politic Executiv consideră ca fiind de 
o deosebită importanță hotărirea României și Iugo
slaviei de o acționa in mod ferm in vederea tre
cerii la măsuri concrete de dezarmare atît nuclea
ră, cit și clasică, pentru interzicerea folosirii arme
lor nucleare și a oricăror altor arme de distrugere 
in masă, pentru oprirea amplasării de noi rache
te in Europa și retragerea celor existente, pentru 
oprirea fabricării bombei cu neutroni, pentru crea
rea unor zone ale pâcii și colaborării în Balcani, 
Marea Mediterană, in alte părți ale continentu
lui și in intreaga Europă. A fost evidențiată, de 
asemenea, cu satisfacție hotărirea celor două țări 
de a acționa in continuare pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale și multilaterale dintre țările 
balcanice in toate domeniile de interes reciproc, 
pentru intărirea relațiilor de prietenie, bună ve
cinătate și înțelegere intre țările și popoarele din 
Balcani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de a- 
semenea, despre vizita oficială de prietenie pe 
care a făcut-o in țara noastră, in perioada 13-17 
noiembrie, tovarășul Robert Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zimbabwe - Frontui 
Patriotic, primul ministru al Republicii Zimbabwe.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu satisfacție 
caracterul rodnic o| convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe, care se 
înscriu, prin rezultatele lor, ca un moment de de
osebitâ semnificație in dezvoltarea relațiilor de 
solidaritate militantă și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele noastre. S-a 
subliniat că acest dialog la nivel inalt, desfășurat 
intr-o atmosferă de șalțlâ prietenie,, înțelegere și 
respect reciproc, a pus cu pregnanță in evidență 
voința ambelor părți de a amplifica și aprofunda, 
în spiritul bunei tradiții existente, raporturile 
româno-zimbabweene, astfel incit ele să constituie 
un exemplu de relații intre două state pe deplin 
independente, între două popoare care iși făuresc 
o viață nouă, liberă și prosperă. Această hotârîre 
iși găsește o elocventă expresie in înțelegerile 
stabilite, in documentele convenite cu prilejul 
vizitei.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv apre
ciază marea importanță a Tratatului de prietenie 
și cooperare intre Republica Socialistă România 
și Republica Zimbabwe, semnat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe, care afirmă 
dorința comună de a asigura relațiilor româno- 
zimbabweene o bază trainică, un cadru politic și 
juridic de largă perspectivă. Totodată, a fost re
liefată însemnătatea măsurilor adoptate cu pri
vire la valorificarea mai eficientă a posibilităților 
existente, in scopul sporirii schimburilor comer
ciale și extinderii cooperării economice, reciproc 
avantajoase, in domenii de importanță hotăritoare 
pentru economiile celor două țări.

In același timp, s-a evidențiat însemnătatea 
semnării Acordului de cooperare intre Partidul Co
munist Român și Uniunea Națională Africană 
Zimbabwe - Frontul Patriotic, care prevede dez
voltarea conlucrării prietenești dintre P.C.R. și 
Z.A.N.U. - F.P., pe temeiul egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, sprijinului și res
pectului reciproc, respectării stricte a dreptului lor 
inalienabil de a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revoluționară.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebitâ apre
ciere schimburilor de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe in legătură cu evo
luția actuală a vieții internaționale, care au re
levat pozițiile identice sau apropiate ale celor două 
părți asupra problemelor discutate. A fost subli
niat cu satisfacție faptul că tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe au exprimat, in ca
drul convorbirilor, hotărirea României și Republi
cii Zimbabwe de a intensifica conlucrarea dintre 
ele in cadrul O.N.U. și al altor organisme inter
naționale, ol „Grupului celor 77” și al mișcării 
de nealiniere, de a acționa ferm pentru încetarea 
neîntirziatâ o cursei inarmârilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, în primul rind o dezarmării 
nucleare.

Comitetul Politic Executiv și-o manifestat con
vingerea că dezvoltarea rapidă a colaborării ro
mâno-zimbabweene, in toate domeniile, in confor
mitate cu spiritul de prietenie și solidaritate care 
caracterizează relațiile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, contribuie la progresul eco
nomic și social al României și Republicii Zim
babwe, la promovarea păcii, independenței și coo
perării internaționale.

Comitetul Politic Executiv o stabilit măsuri pen
tru traducerea in viață a înțelegerilor convenite, 
documentelor semnate cu prilejul acestor vizite, 
care asigură dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
Colaborare dintre România și țările respective.

♦
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase

menea, probleme ale activității curente de partid 
și de stat.

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă și 
conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC, - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare in ziua de 24 

noiembrie 1981,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Partidul-forța conducătoare 
a întregului popor 

in opera de înfăptuire a programului 
de dezvoltare multilaterală a patriei socialiste

Se împlinesc astăzi doi ani de la 
Congresul ai Xll-lea al partidului, 
care s-a inscris in istoria contem
porană a României drept congresul 
ce a deschis drumul spre o nouă 
etapă, superioară, in infăptuirea 
Programului partidului, a adop
tat cutezătoare planuri de viitor, a 
stabilit mărețul obiectiv ce încunu
nează o intreagă perioadă de efor
turi si muncă susținute — trecerea 
României in rindul. țărilor cu dez
voltare medie. Poporul nostru păs
trează viu întipărite in conștiința 
sa lucrările acestui congres care âu 
ilustrat eu atîta strălucire capaci
tatea partidului de a-și îndeplini 
rolul de forță politică conducătoare 
în făurirea noii orînduiri sociale, 
unitatea indestructibilă a întregului 
popor in jurul partidului, a emi
nentului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pe bună drep
tate aprecia secretarul general al 
partidului că ..lucrările Congresului 
au demonstrat torta și capacitatea 
politieo-organizatorică a partidului 
nostru, unitatea de nezdruncinat a 
comuniștilor, a întregului partid — 
chezășia înfăptuirii cu succes a tu
turor hotăririlor adoptate, a între
gului Program al partidului... în
treaga desfășurare a Congresului a 
reliefat unitatea de nezdruncinat 
intre partid și popor, faptul că par
tidul nostru iși îndeplinește cu 
cinste misiunea sa istorică de a 
conduce întregul popor pe calea 
luminoasă a socialismului și comu- 
nistauhii. a bunăstării și fericirii, 
a independentei și suveranității pa
triei”.

Desigur, cei doi ani care au tre
cut de la Congresul al Xll-lea re
prezintă un răstimp scurt in per
spectiva istoriei, dar suficient pen
tru a releva imensa influentă exer
citată de hotărârile adoptate in-în
treaga noastră vfată socială. Acum, 
în pragul încheierii primului an din 
prezentul cincinal în care s-au a- 
plicat orientările Congresului . al 
Xll-lea, putem afirma că in toate 
domeniile de activitate — fie că 
este vorba despre industrie, agri
cultură. construcții, comerț. învătă- 
mint. cercetare științifică, cultură, 
ocrotirea sănătății — obiectivele 
stabilite de înaltul forum al comu
niștilor români au determinat o vie 
efervescență creatoare, intensifica
rea preocupărilor pentru a pune 
mai bine in valoare toate resurse
le materiale și umane, pentru a 
identifica noi căi si modalități de 
îndeplinire superioară a sarcinilor.

Faptele de zi cu zi ale oamenilor 
muncii atestă cu putere că hotărî - 
rile congresului au devenit cauză 
scumpă a întregului popor, că poli
tica partidului răspunde întru totul 
aspirațiilor milioanelor de locuitori 
ai patriei noastre.

Viata a învederat prestigioasa ac-

Doi ani de la Congresul 
al Xll-lea al Partidului 

Comunist Român

tivitate depusă în această perioadă 
de intregul partid, de întregul .po
por pentru transpunerea in faptă a 
obiectivelor Congresului al Xll-lea, 
pentru îndeplinirea sarcinilor reie
șite din documentele sale, in con
dițiile concrete, complexe ale aces
tor ani. tini nd in permanentă sea
ma de evoluția vieții economice și 
sociale internaționale. Sînt pildui
toare in acest sens energia și per
severenta. pasiunea și dinamismul 
cu oare secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a acționat si acționează pentru a- 
sigurarea celor mai bune condiții 
de înfăptuire a hotăririlor con
gresului. Vizitele sale de lucru în

cele mai diferite părți ale tării pri
lejuiesc de fiecare dată un rodnic 
dialog cu oamenii muncii, cu spe
cialiștii. privitor la modalitățile de 
înfăptuire a politicii partidului. Ex
punerile si cuvintârile bogate in 
idei si indicații practice, rostite de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul unor evenimente social-po- 
litice deosebite care au avut loc in 
această perioadă. documentele și 
hotăririie adoptate de conducerea 
partidului au dus mai departe, au 
îmbogățit .și concretizat orientările 
Congresului al Xll-lea, dovedin- 
du-se de mare însemnătate pentru 
succesul operei de construcție so
cialistă. pentru progresul multilate
ral al patriei.

Primul an din acest cincinal a 
pus in lumină acțiunile energice ce 
s-au întreprins, in spiritul docu
mentelor Congresului al Xll-lea, 
pentru afirmarea factorilor inten
sivi ai dezvoltării, pentru accelera
rea procesului de restructurare a 
industriei prin creșterea prioritară 
a ramurilor de prelucrare avansată, 
pentru dezvoltarea puternică a cer
cetărilor geologice și lărgirea con
siderabilă a bâzei proprii de mate
rii. prime și energie, astfel incit să 
se creeze toate condițiile realizării 
pină la sl'irșitul deceniului a inde
pendenței energetice a tării.

Un obiectiv prioritar in acest răs
timp a fost si este infăptuirea unei 
profunde revoluții agrare. Cuvintă- 
rile secretarului general al partidu
lui la Congresul agriculturii, pre
cum și cu prilejul consfătuirilor cu 
cadrele din agricultură si din cer
cetarea agricolă, al diferitelor vizi
te si intîlniri de lucru, au precizat 
obiectivele fundamentale ale noii 
revoluții in agricultură — accentua
rea procesului de modernizare si 
creștere intensivă a producției a- 
gricole. obținerea unor recolte su
perioare si stabile, dezvoltarea pu
ternică a zootehniei, introducerea 
cu rapiditate in producție a rezul
tatelor cercetării științifice, califi
carea superioară a forței de muncă, 
promovarea cu consecventă' a unei 
gindiri economice, avansate. Demnă 
de relevat' este preocuparea stator
nică a conducerii partidului, a se
cretarului său general de a deter
mina o angajare sporită a colecti
velor în transpunerea in viată a a- 
cestor cerințe, in fructificarea tutu
ror resurselor de creștere a pro-
(Continuare in pag. a IV-a)

j Sustinînd cu puternică în- 
ț Sl|llețire strălucita inițiati- 
j vă a tovarășului Nicolae 
j Ceaușescu, manifestîndu-și 
( adeziunea deplină față de 
j Apelul Frontului Democrației 
j și Unității Socialiste, 
ț

j întregul popor român
; cere cu fermitate
j să înceteze înarmările 
! nucleare, să se facă
! totul pentru menținerea 
; și consolidarea păcii!
i PAGINA A III-A

ÎNLĂNȚUITE BOMBELE SĂ FIE, j
SA LE SORTIM DEFINITIV LA MOARTE i
CA PORUMBELUL PÂCII ÎN VECIE t
LUMINA PĂCII-N LUME SA ȘI-O POARTE. ț

(Deșen de Gh. CALARAȘU) ț
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Să gospodărești uzina ca pe propriul tău avut!
Noi am trecut la autoconducere, la autogestiune, stabilind ca 

oamenii muncii-în calitate de proprietari, producători și beneficiari- 
să-și asume nemijlocit răspunderea bunei gospodăriri și conduceri a 
mijloacelor încredințate de popor, să participe la administrarea lor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Viața de producție, 
intr-o picătură de viață...
.„„Cu putină vreme în urmă 

a venit in întreprinderea noas
tră un client din străinătate. 
Voia să Se convingă, la lata lo
cului, dacă avem condiții pentru 
realizarea unor produse de și 
mai mare competitivitate — 
echipamente pentru centrala 
electrică nucleară și instalația 
de apă grea. La un moment dat 
am ajuns lingă un sudor care 
decupa o formă rotundă de oțel. 
Străinul cerea lămuriri peste 
lămuriri, timp în care sudorul 
își vedea liniștit de treabă. Parcă 
se afla singur in hală, cu apa
ratul lui. Flacăra de acetilenă 
urma docilă curbura însemnată 
cu cretă. „Omul ăsta, remarcă 
intr-un răstimp musafirul, ară- 
tînd spre sudor, parcă n-are 
urechi1'. „De ce ?“ — întreb ne- 
pricepînd ce vrea să spună. „Păi, 
nu vedeți 7 Discutăm la doi pași 
de el. dar n-a întors o clipă 
privirea. își vede întins de trea
bă. Sigur, ori n-aude, ori e mut". 
„Ba nu-i nici surd, nici mut. 
Pur și simplu e preocupat de 
ceea ce face".

gospodăriei. De asemenea... flori
— garoafe si crizanteme. Pe cei
3 000 mo gospodarul a obtinut 
peste 10 000 kg de legume — a- 
proximativ jumătate din canti
tatea realizată anul acesta de 
C.A.P. pe 1 hectar ! Din aceas
tă cantitate. 710 kg roșii și var
ză au fost contractate cu I.L.F. 
Berceni. 1 500 kg destinate con
sumului familiei, iar restul — 
circa 8 000 kg — au fost vindu- 
te în Piața Unirii, acolo unde 
Maria Toader e cunoscută de 
ani si ani.

Exemple de asemenea gospo
dari sint multe la.Jilava. Si încă 
mai există rezerve pentru folo
sirea si mai intensivă a curților, 
pentru contractarea unor canti
tăti mai mari de legume cu 
I.L.F. — oantitatea de 340 tone, 
contractată în acest an nepu- 
tind fi considerată satisfăcătoare
— și cu cooperativa de consum 
din comună — care, în 1980 și 
în lunile care au trecut din 
acest an. nu și-a îndeplinit 
larcinile de achiziții' la legume.

Revenind la demonstrația 
schițată mal sus. subliniem con
cluzia esențială desprinsă pe 
parcursul anchetei : faptul că 
principalul producător al comu
nei — C.A.P. Jilava — rezervă 
o șesime din suprafața sa arabi
lă legumiculturii trebuie să se 
justifice prin producții record 
și printr-o bună gospodărire a 
roadelor, de cind ele se află pe 
tulpină, pînă in momentul înca
sării prețului.

Creșterea animalelor.
Jilava este cunoscută și dato
rită faimei crescătorilor săi de 
animale. Unii interlocutori — 
cadre de conducere de la pri
mărie. bucureșteni de origine și 
încă locuitori ai Capitalei — a- 
firmă că. în urmă cu 20 de ani, 
în comună ar fi existat 3 000 de 
vite ; localnicii susțin că erau 
peste 5 000. O dispută pe aceas

...Parcă ușor iritat, deși se 
vedea limpede că-i place, repre
zentantul firmei în cauză a ape
lat și la alte mijloace de „tes
tare" a nivelului de pregătire a 
uzinei ploieștene privind reali
zarea unor lucrări de mare răs
pundere. complexitate și compe
titivitate. A numit la întîmplare 
un reper : „Aveți fișa tehnică a 
acestuia ?“. „Desigur", „In cit 
timp pot s-o văd ?“. Să zicem 8 
minute". „Perfect, aștept". Fișa 
cu pricina a fost prezentată în 
numai 3 minute pînă la urmă. 
„Recunosc că nici noi n-am fi 
putut obține o fisă tehnică oare
care Intr-un răstimp mai scurt.

Unitatea de măsură
care „nu minte!“

C« Înseamnă o întreprindere 
dă utilai chimic? in peisajul 
industriei românești nu credem 
că mai trebuie să. spunem. Pe 
scurt, o unitate gigant care fău
rește giganți. Iar întreprinderea 
din Ploiești, ca dealtfel si sura
tele sale din tară se pot mîndri 
cu performanta de a-și ști înzi- 
dite produsele lor în corpul tutu
ror marilor cetăti ale chimiei ro
mânești. Metalul, cu miile și 
zecile de mii de tone anual, este 
modelat și înnobilat prin munca 
oamenilor.

— De fapt, cit metal se consu
mă aici, la I.U.C. Ploiești, intr-un 
an, tovarășe secretar al comite
tului de partid, Nicolae Boancă ?

— 80 000 tone.
— Cum considerați că gospo

dăresc această avere cei 8 000 de 
angajați ai uzinei 7

— în general, bine, dacă mă 
gindesc la cele 1 300 de tone eco
nomii obțimite în acest an. Dar 
nu foarte bine ! Doar 80 la sută 
din metalul consumat se regă
sește și in produsul finit.

— S-ar putea mai mult 7
— Nu numai că s-ar putea, dar 

și trebuie, indicele planificat de 
utilizare fiind mai mare. Nu este 
deloc întîmplător că bătălia 
pentru economisirea metalului și 
valorificarea lui superioară o si
tuăm pe același plan cu bătă
lia pentru asigurarea unei înalte 
tehnicități.

L-am văzut nemulțumit pe 
secretarul comitetului de partid 
pentru ceea ce în alte unităti 
putea să devină un motiv ■ de 
reală mulțumire. Așadar. într-o 
unitate care are economii de

Rutina sapă obișnuințe...
—■ Ion Poenaru, răspundeți de 

magazia intermediară a secției 
cazangerie grea. Cum se face că 
n-am găsit în toată hala un elec
trod... rătăcit 7

— Se face așa că ar fi rău să 
fie altfel.

— De ce 7
— Pentru că in privința asta 

am cusut definitiv găurile risi
pei și facem totul să nu se 
ivească altele,

— Cum 7
— S-o luăm practic, că așa ne 

putem înțelege mai ușor. Iată, 
bonul acesta de lucru privește o 
anume sudură la un răcitor des
tinat petrochimiei. Ei bine, ca 
sudor — magaziner m-am... re
ciclat in vremea din urmă — 
știu că operația asta nu are sub 
nici un motiv nevoie de mai 
mult de 2 kilograme opt sute de 
grame de electrozi.. Dealtfel, 
cantitatea în cauză e scrisă și 
pe bon. Nu dau nici un gram mai 
mult. Așa am ajuns să economi
sim pe un an pînă la aproape 
1 000 kg de electrozi. Educația 
antirisipă, zic eu. trebuie făcută 
inainte de a se produce. Asta 
așa, ca o părere. în al doilea 
rind : magazia asta, intermedia
ră, a fost înființată nu demult, 
înainte ? Se ducea cite un sudor 
din fiecare echipă la magazia 
centrală — deci timp pierdut — 
cerea de acolo electrozi să aibă, 
nu exact cit trebuia — deci se 
ivea și putința risipea Unii au 
mai bodogănit că ce, Poenaru 
ăsta o face pe-al dracului, soco
tește pînă la... electrod. „Nu eu 
socotesc așa, ci tehnologia, le-am 
spus. Si nu mai bodogăniți, că 
știu și eu un pic cu ce se mă- 
nincă sudura".

Vrem și noi să vederp. mal pe 
îndelete, „cu ce se mănincă su

a rostit. în felul lui, o laudă, 
partenerul străin. Deși, in astfel 
de situații, apelăm la calcula
tor"...

Am reprodus aici, întocmai, 
două episoade curente din viata 
de uzină înfățișate de ing. Teo
dor Ungureanu, directorul tehnic 
al întreprinderii de utilaj chi
mic din Ploiești. Numai pentru 
înțelesul lor anecdotic 7 Se-nțe- 
lege că nu. ci pentru semnifica
ția lor mai largă : întreprin
derea de utilai „ chimic din 
Ploiești demonstrează că avem 
asemenea uzine care-si pot mă
sura de la egal la egal puterile 
cu unităti similare de oriunde. 
Chiar dacă nu toate lucrurile 
merg aici ca pe roate, cum se 
spune, chiar dacă mai sînt încă 
multe de perfecționat, important 
este ceea ce constata și musafi
rul venit in „recunoaștere" : aici 
sînt oameni care, prin munca 
lor dăruită, prin pregătirea lor 
sînt in măsură să satisfacă exi
gente dintre cele mai ridicate, 
pe care numai cele mai avansate 
uzine din lume și le pot pro
pune. „Picăturile de viată" de
cupate din procesul de produc
ție. argumentează limpede în fa
voarea acestei idei. Ca dealtfel 
și imaginea striperului din 
curtea unității — unul dintre 
cele mai complicate utilaje chi
mice pe care puține tari din 
lume se încumetă să le producă. 
Utilaj a cărui valoare se ridică 
la anroape 40 milioane lei.

Milioane care se constituie din 
muncă, din inteligentă, din 
exemplara organizare, din fie
care secundă cheltuită cu rost. 
Cu eficientă, semn sub care 
ne-ar plăcea să ne știm așezată 
munca fiecăruia dintre noi.

metal — și încă foarte mari ! — 
ni se vorbește in primul rind 
despre ceea ce trebuie făcut aici 
și in altă parte, pentru ca aceas
tă uriașa avuție a colectivului, 
părticică din avuția societății, să 
nu șe risipească. Iar drumul pe 
care aveam să-l parcurgem prin 
uzină, scormonind prin toate 
ungherele posibilei risipe, s-a 
transformat intr-un pasionant 
itinerar al căutărilor metalului... 
nobil. Căci ce altceva decît aur 
poate să însemne metalul plă
mădit cu atita trudă in cup
toarele siderurgiei sau adus din 
alte țări cu valută forte 7 Și nu a 
fost nevoie să apelăm la enci
clopedii conjuncturale de comerț 
exterior pentru a afla cit de 
scump este kilogramul de tablă 
din oțel inox, de exemplu. Pen
tru că, surprinzător, în secția de 
cazangerie. întrebîndu-1 pe mun
citorul Ene Pirvu dacă știe cit 
costă tona de otel inox. ne-a 
răspuns prompt, apăsat : „Kilo
gramul de tablă inox ajunge 
Oină la 3—4 dolari. Adică, tot 
atit cit două kilograme de 
carne !“

Da, este și aceasta o imitate 
de măsură a valorilor cu care 
lucrează muncitorii de la între
prinderea ploieșteană. O unitate 
de măsură care „nu minte", care, 
pune limpede în fată dimensiu
nea respectului față de kilogra
mul de tablă, nu numai fată de 
tonă ! „Ai aruncat un kilogram 
de tablă, gîndește-te că arunci 
două kilograme de came !. așa 
simt eu, in sufletul meu, răspun
derea fată de buna gospodărire 
a întreprinderii", conchide mun
citorul...

dura" la I.U.C.-Plolești, și iată-ne 
la sectorul de sudură automată 
stînd de vorbă cu maistrul Marin 
Ivașcu. De jur imprejur instala
ții de sudură la care lucrează 
multi tineri, multe fete mai ales.

— Tot ce se vede aici — este 
vorba despre utilajele de sudură 
automată, se-nțelege, ne spune 
meșterul — s-a născut prin 
.autoutilare.

Care-i rațiunea acestei inves
tiții de inteligență care a schim
bat nu numai o modalitate teh
nică consacrată, ci și o optică 
care se părea greu de clintit ? 
Reținem dintre argumentele 
aduse în sprijinul acestei schim
bări : 1. Sudura automată a
subansamblelor a concentrat 
această dificilă operație intr-un 
singur loc. 2. Productivitatea 
muncii a sporit de circa 8 ori. 
(Un exemplu: placarea manuală 
a unui subansamblu presupunea 
200 ore de muncă pentru un su
dor. Placarea automată, cu ban
dă, de pildă, nu durează mai 
mult de 16 ore si este de o ca
litate incomparabil mai bună). 
3. S-au redus de aproximativ 4 
ori rebuturile. 4. Se realizează 
mari economii de energie, de 
electrozi etc. 5. Acest loc de 
muncă a devenit o adevărată 
pepinieră unde deprind meserie, 
sub semnul celor mai înalte exi
gențe tehnice, sute și sute de ti
neri pe an.

— Avantajele au Intr-adevăr 
darul să convingă. De ce atunci 
unii dintre foștii sudori manuăli 
Si-au exprimat la început rezer
ve, ba au fost chiar împotrivă 7

— Ce drum nou se croiește 
fără poticniri 7 Rutina sapă în 
om obișnuințe la care e greu să 
renunțe uneori. în competiția cu 
noul însă, rutina nu are nici o 

șansă. Mai devreme ori mai 
tirziu este obligată să închine 
steagul. Important e că, acum, 
mulți dintre sudorii manuali, „cu

Supărarea ? S-o îndreptăm 
împotriva restanțelor!

de ga- 
care a
o ase-

O canti- 
material.

pentru
produs 7

bucșe de ra- 
piesă de ga-

Fusesem avertizați : pe cazan
giul Ion Cernea — si nu numai 
pe el — sint puține șanse de a-1 
afla mulțumit. L-am găsit în
tocmai.

— Ce vă nemulțumește? — îl 
întrebăm.

A arătat spre un utilaj 
zărit, neterminat. După 
adăugat :

— Știți ce valoare are 
menea coloană, cu rosturile ei 
pe platformele chimiei 7

— Nu.
— Vă spun eu atunci_: peste 

un milion și jumătate, 
tate enormă de muncă, 
energie...

— Care este cauza 
Care nu finalizați acest

— Ne lipsesc capacele de spate, 
racordurile și camerele de dis
tribuție. Nu ne-au fost trimise 
încă de la întreprinderea de ma
șini grele din București. Și ca să 
pun punct aici, mai adaug doar 
atit : coloana in cauză este des
tinată exportului...

Poate fi supărarea... molipsi
toare 7 Strungarul Vasile Dia
conu ne confirmă că da. Cum 7 
Luindu-ne de mină și adueîn- 
du-ne în fata unei 
cord. Și aceasta o 
baritl

— Ce-i cu ea 7
— Citiți cuvîntul 

ta pe metalul lucios, din care au 
mușcat cuțitele de strung.

Cuvîntul este format din cinci 
litere : rebut.

— Rebut, reia necăjit strungarul. 
După ce s-a cheltuit 60 de ore 
pentru prelucrare, alte 12 ore 
pentru tratamentele termice in
termediare, după ce s-a cheltuit 
energie, metal... Pentru că de
fectul de forjare — defect care 
nu-i singurul și de care se fac 
vinovati tovarășii noștri furni
zori. muncnori și ei, ca si noi — 
a anărut abia în faza aceasta, 
de finisare...

...Două secvențe ce ilustrează 
amîndouă ețcelași lucru : cum 
nu trebuie să decurgă o colabo
rare între unități care au fiecare 
plan, răspunderi, obligații con-

scris cu cre-

O risipă... proiectată

țeavă, 
piesă

apro-

Dacă vrei să cunoști tempera
tura spiritului gospodăresc într-o 
uzină e suficient să mergi în 
depozitul de materiale. Ceea ce 
surprindem aici, la I.U.C. Plo
iești, in depozitul de metal sint 
ordinea și curățenia „de farma
cie". Fiecare bucată de tablă, 
profile sau teavă se află orin- 
duite de mina unui gospodar 
pedant, avînd notate „la vede
re" principalele elemente nece
sare : calitatea, dimensiunea s-a. 
Totul bine organizat, pină la cel 
mai mic amănunt. Cind este 
scoasă din depozit o bucată de 
tablă se consumă atit cit este 
necesar, iar restul — bucăți mai 
mari sau mai mici — sint retur- 
nate după o evidentă clară, 
strictă în depozit. Un „bon roșu" 
însoțește ca un avertisment fie
care bucată de tablă sau 
pînă cind cea mai mică 
a fost decupată din ea.

...Șl totuși, în imediata 
piere a acestui depozit, căruia îi 
putem spune fără nici o exage
rare „model", surpriză ! Un ade
vărat munte de fiare mai mult 
sau mai puțin vechi, aruncate 
parcă la întîmplare. Avem în 
față, la scară naturală, două 
imagini-contrast. Inginerul Gh. 
Leoveanu ne sesizează nedume
rirea. „Sint S.D.V.-uri adunate 
aici de doi. trei, patru sau chiar 
și mai multi ani. Unele le mai 
folosim, dacă se nimerește 
petarea unei 
pot să nu aibă 
niciodată".

Argumentele, 
convingă : este __  __
menții în „așteptare" S.D.V.-uri, 
în eventualitatea unei refolosiri, 
decît să le confecționezi la fie
care comandă. Da, așa este, dar 
cu condiția ca păstrarea lor să 
se facă cel puțin cu respectul pe 
care trebuie să-l ai fată de lu
crul util. Or. aici, intr-o masă 
de 250—300 tone de metal, de
vine aproape o aventură găsirea 
și, mai ales, scoaterea dispoziti
vului sau a sculei necesare. In 
imediata apropiere, mai să nu n» 
credem ochilor : un alt depozit 
de S.D.V.-uri. De data asta — 
piese masive. aruncate tot la 
întîmplare în grămada de 2 000— 
3 000 de tone de metal. Șeful 
secției scufărie. inginerul loan 
Vrăbioiu, pare nu numai contra
riat, dar și nemulțumit de ava
lanșa de S.D.V.-uri :

— Dacă ar fi după mine, as 
fabrica numai produse cu cel 
mai mic consum de S.D.V.-uri...

— De ce atita năduf împotriva 
unor biete scule 7

re- 
comenzi : altele, 

această șansă
mai, mai sâ 
mai bine să

Buni sînt „oamenii răi
Există, poate. în fiecare uzină 

cite un om căruia îi merge neme
ritata faimă de om „rău". Un 
asemenea om am întîlnit si la 
I.U.C. Ploiești. Este contabilul- 
șef Ion Rusu.

— Ce vă nemulțumește la ora 
actuală în gospodărirea între
prinderii 7

— Simplul fapt că tot timpul 
mai avem „locuri pentru mai 
bine". Am făcut progrese foarte 
mari în ultima vreme. Si poate

„materiale" refolosibile la noi, in 
uzină, sau la alții.

— Și v-a fost greu 7
— în nici un caz comod. Iată, 

de pildă, ce s-a intîmplat cind 
s-a pus problema întocmirii 
bilanțurilor materiale, care re
flectă limpede cit metal intră in 
uzină, cit trebuie să consumăm 
conform normelor și cit rămine 
neconsumat. Adică, metal care 
trebuie recuperat și recirculat. 
Am discutat cu inginerii noștri 
și au început să se cam codeas
că. să spună ba că e greu, ba că 
nu e concludent un asemenea 
bilanț. Nici economiștii nu s-au 
arătat mai entuziasmați, date 
fiind complicatele probleme teh
nice și tehnologice.

— Și ce ați făcut 7 Ați ridicat 
brațele 7

— Ne-a venit ideea să dăm un 
fel de test profesional, avînd ca 
subiect „elaborarea bilanțurilor 
materiale la I.U.C.". Separat 
pentru economiști și 
pentru tehnicieni. Am urmărit 
să stirnim un pic de emulație, să 
mișcăm, oricum, lucrurile din loc. 
Primii au fost economiștii. Cînd 
aveam lucrarea lor in mină, 
ne-am adresat inginerilor, cerîn- 
du-le să se grăbească. Intr-un 
timp record, ceea ce părea impo
sibil, s-a înfăptuit. Cele două 
bilanțuri materiale, elaborate se
parat de ingineri si economiști, 
au fost finalizate și apoi con
fruntate.

— Au fost diferențe esențiale 7
— De circa 600 de tone între 

un bilanț și altul, ceea ce. la vo
lumul mare de metal consumat, 
nu este semnificativ, Oricum, 
pină la urmă am avut certitudi
nea că bilanțul de materiale care 
a rezultat pe uzină este elaborat 
cu adevărat științific.

— Cu ce finalitate practică 7
— Știm exâct pe calități de 

metal cît consumăm și ce desti
nație au resturile refolosibile. 
Cupoanele care pot fi refolosite 
le sortăm și le expediem la baza 
județeană de aprovizionare. Prin 
aceasta am valorificat, numai în 
anul trecut, cupoane, care nu 
puteau fi utilizate în întreprin
dere, în valoare de peste 12 mi
lioane lei. Totuși se ridică o 
blemă de fond...

— Care anume 7
— Dacă noi adunăm tot 

talul refolosibil și dacă îi
.....  adăugăm cantitatea de fier vechi 

de livrare, a rebuturilor, rezultată din casarea unor ma
șini sau^S.tj.V.-uri hu reușim 
să ne realizăm planul la fier 
vechi.

— Aveți si un plan pentru 
predarea fierului vechi 7

— Da. si este necesar. Numai 
că acest plan de regulă nu este 
realist. Iată, de exemplu, întrea
ga cantitate de fier vechi pe care 
o adunăm din întreprindere in 
acest an este de circa 17 000 tone. 
Or. planul la fier vechi este de 
25 000 tone. De unde să procur 
fier vechi 7 Soluția ar fi să trimit 
cit mai mult metal la retopit, 

ca să-mi fac și planul la 
vechi. Altfel, iată, deja am 
avertizați să vom fi penali- 
cu 300 000 lei pentru nerea-

rezerve" la început, sînt „auto- 
matiști" de clasă. Noul i-a ciști- 
gat definitiv. Spre binele lor. al 
producției.

tractuale, conștiința acestor în
datoriri. Ne facem „purtătorii 
de cuvînt" ai necazurilor celor 
doi muncitori pe lingă condu
cerea uzinei de la care aflăm : 
numai întreprinderea bucureș- 
teană numită de cazangiul Ion 
Cernea are față de această uni
tate ploieșteană o restantă de 
aproape 800 tone piese pe... 1979 
și 1980 ! Piese care tin in loc 
terminarea unor produse și li
vrarea lor. Cită muncă imobili
zată, obligată la starea nefireas
că de perpetuă așteptare !

Facem cunoscut conducerii în
treprinderii și calculele strunga
rului amintit in fata bucșei re
but Ceea ce ne oferă prilejul să 
ne apropiem cu adevărat de 
autentica risipă, de marea risipă, 
notată cu R mare ! Rebuturile in 
uzină se cifrează la circa 2 mi
lioane lei. Valoarea se înscrie 
sub procentul admis, e drept, dar 
asta n-o scutește de a fi risipă !

Cît privește rebuturile datorate 
furnizorilor, e drept, de aseme
nea, că întreprinderea încasează 
de la aceștia penalizări în valoa
re de zeci de milioane de lei pe 
an. A se 
ne de lei

— Mă 
plică de 
Diaconu, 
ca lumea, să plătească, 
v-am ruaa să nu scrieți 
despre aceste întîmnlări. 
spus multi tovarăși din 
prinderea ploieșteană.

— De ce 7
— N-am vrea să supărăm pe 

nimeni...
Nici reporterii nu doresc să 

supere pe nimeni. Totuși, 
înfățișarea deschisă a acestor 
neajunsuri se impune, imperativ, 
odată cu măsurile decise pen
tru înlăturarea lor. Iar supă
rarea, dacă se va ivi, zicem să o 
Îndreptăm șpre lichidarea restan
telor <" '
Pentru că...

Pentru că numai o asemenea 
supărare este în măsură să adu" 
că mulțumire tuturor...

milioa-reține : zeci de
pe an 1
rog. reținusem 
la strungarul 
cine nu face un lucru

Dar 
totuși 
ne-au 
între

în re- 
Vasile

că 
mai 
pu-

— Pentru simplul motiv 
risipim prea mult metal și, 
ales, prea multă muncă. Nu _ 
ține sint cazurile cînd S.D.V.- 
uriie necesare pentru fabricarea 
unui produs sint mai scumpe 
decit produsul respectiv. Ca să 
nu mai vorbesc de arbitrariul 
care continuă să fie în proiec
tare. Acum, toată lumea proiec
tează utilaj chimic : și cei de la 
Arad, și cei de la Craiova, și cei 
de la Tg. Mureș, și cei din Bucu
rești ș.a. Fiecare proiectant vrița 
să ia un ban in plus. Si atunci 
modifică și el cite ceva la o 
piesă, la un subansamblu. De 
cele mai multe ori asa. ca să 
fie. Prevede, deși nu e necesar, 
un diametru cu 3—4 milimetri 
— da. milimetri! — mai mic sau 
mai mare. Si noi, pentru cea 
mai rhică modificare, trebuie să 
facem un nou S.D.V. care costă 
citeva mii sau zeci de mii de lei 
și. mai ales, care înghite mult 
metal.

...Privim mai atent 5 ponsoa- 
ne — dispozitive utilizate pentru 
formarea fundurilor unor reci
pient!. Pe fiecare sînt trecute 
diametrele. Destinația : diferite 
combinate chimice din tară. Pri
vim și nu ne vine să credem 
ochilor : unul este de 980 de mi
limetri, iar altul de 990 mili
metri ; și mai stupid, in ime
diata lor apropiere. zărim un 
ponson de 947 de milimetri 
și un altul de... 948 milimetri ! 
Un milimetru în plus, plătit 
cu 6—7 000 de lei și cu citeva 
sute de kilograme de metal imo
bilizat, scos din circuitul econo
mic pentru multi ani ! Pentru 
că, așa cum am aflat, nu puține 
sînt S.D.V.-urile care zac aici de 
20 și chiar de 25 de ani 1

Trei măsuri se impun, credem, 
cît mai iute cu putință : I) In
staurarea unei riguroase ordini 
in depozitarea S.D.V.-urilor 
(așa cum s-a și dovedit că se 
poate in secția de forjă), pentru 
a trimite la retopit dispozitivele 
care prisosesc și care imobili
zează sute și mii de tone de 
metal ; 2) respectarea cu stric
tețe a normativelor privind tipi
zarea instalațiilor chimice, Indi
ferent cine și unde le proiec
tează ; 3) alcătuirea unui catalog 
pe întreaga economie cunrinzînd 
principalele tipuri de S.D.V.-uri 
existente în uzinele producătoare 
de utilaj chimic, în acest fel fie- 
.care comandă puțind fi dirijată 
și realizată operativ și în con
diții economice acolo unde exis
tă deja o pregătire tehnologică.

• •

că cea mai mare satisfacție 
mi-au dat-o progresele, dacă le 
pot numi asa. pe planul con
științei. A trebuit să luptăm se
rios. cu argumente, pentru a 
dezrădăcina din conștiința oa
menilor — deopotrivă munci
tori sau specialiști — noțiuni 
cum sint „deșeu", „rebut planifi
cat" ș.a. Cu încăpățînare. am 
căutat să dovedim tuturor că nu 
trebuie să existe asemenea no
țiuni, ci numai noțiunea de

separat

asa, 
fier 
fost 
zati 
lizarea planului la fier vechi.

— Ce propuneți 7
— Specialiștii din ministerul de 

resort care se ocupă de fun
damentarea normelor de consum 
și cci care fac planificarea fieru
lui vechi să se intilnească și să 
se pună de acord. Altfel zis. să 
facă un plan realist și rffobili- 
zator.

— VI se spune in întreprindere 
Si în afara ei că sinteti un om 
foarte „zgircit".

— S-ar putea. Sint nu numai 
„zgircit". dar si „rău", cînd este 
vorba de avutul întreprinderii. 
Nu înțeleg, de pildă, de ce noi, 
colectivul de la I.U.C. Ploiești, 
trebuie să suportăm neregulile, 
uneori grave, existente in activi
tatea unor beneficiari.

— Deschideți un nou subiect 
de discuție...

— îl deschid și îl închid re
pede. Dar vreau doar atit să se 
retină : că noi avem utilaje in 
valoare de 170—180 de milioane 
lei în care am investit muncă și 
metal și care au fost livrate de 
un an, doi sau mai multi unor 
beneficiari ai chimiei. Ei bine, 
nici pină azi nu ni le-au plătit ! 
Așa se face că, in măsură deci
sivă. realizarea beneficiilor pla
nificate în uzina noastră rămîne 
la cheremul unor beneficiari. 
44 de milioane Iei beneficii sînt 
imobilizate in aceste utilaje ne
plătite.

— Din nou aceeași întrebare : 
ce propuneți 7

— întrucit situația nu e sin
gulară, cred că nu ar fi lipsit de 
interes ca organele de speciali
tate — Ministerul Finanțelor și 
Banca Națională — să studieze 
posibilitatea introducerii unui 
credit pentru refacerea capacită
ții de plată a unităților benefi
ciare care nu au această posibi
litate. Este o problemă fun
damentală pentru o unitate ca a 
noastră.

Secvențe care conturează 
chipul unui colectiv matur, 
ordonat și disciplinat - ca 
atîtea altele din țară - un 
colectiv muncitoresc ambițios, 
gata să semneze certificatul 
profesional al unui nou salt 
calitativ : trecerea la fabri
carea de echipamente pen
tru centrala electrică nuclea
ră și instalația de apă grea 
- saltul împlinirii unei noi de
cizii pe care și-ou asumat-o 
lucid ei, muncitorii și specia
liștii de aici, în calitatea lor 
de proprietari, producători și 
beneficiari.

Anchetâ realizată de
Iile TANĂSACHE 
Viorel SALAGEAN 
Constantin CAPRARU

Au îndeplinit 
planul pe 11 luni 
32 de întreprin
deri din județul 

Bacău
Colectivele de 'oameni 

ai muncii din 32 de În
treprinderi industriale și 
unități economice din ju
dețul Bacău și-au înde
plinit cu două săptămîni 
mai devreme sarcinile de 
plan ce le reveneau pe 
11 luni ale anului în curs, 
între acestea se numără 
cele de îa întreprinderea 
mecanică din Bacău. în
treprinderea de utilaj 
chimic și întreprinderea 
de electrocentrale Bor- 
zești. întreprinderea mi
nieră Comănesti. Avansul 
cistigat va permite aces
tor unităti să realizeze 
nină la finele lunii o pro- 
ductie-marfă suplimenta
ră in valoare de 583 mi
lioane lei. concretizată in 
Însemnate cantităti de or
gane de asamblare, utila
je. energie electrică, căr
bune. nroduse a’imentare 
etc. (Gheorghe Baltă).

20 de întreprin
deri din județul 

Botoșani
Un număr de 20 de în

treprinderi industriale 
din județul Botoșani au 
raportat îndeplinirea pre
vederilor de plan pe 11 
luni ale anului, fapt ce 
creează posibilitatea rea
lizării unei productii- 
marfă suplimentare în 
valoare de peste 150 mi
lioane lei. De remarcat 
că cea mai mare parte a 
sporului de producție se 
va obține pe seama creș
terii productivității mun
cii. indicator depășit la 
nivelul industriei județu
lui cu 2 450 lei pe fiecare 
om al muncii. De aseme
nea. cheltuielile materia
le s-au redus față de cota 
planificată cu 8.2 lei la 
fiecare o mie lei produc- 
tie-marfă. (Silvestri Aile- 
nei).

pro-

me- 
mai

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA - IN EXPERIENȚE,

INIȚIATIVE Șl MĂSURI GOSPODĂREȘTI

COMUNELE DIN PREAJMA CAPITALEI
POT SI TREBUIE SĂ CONTRIBUIE MAI SUBSTANTIAL 

LA APROVIZIONAREA ORAȘULUI
Continuind ciclul de anchete 

consacrate realizărilor si posibi
lităților existente în comunele 
care alcătuiesc „centura" agro- 
alimentară a Capitalei, ne ocu
păm în rîndurile de fată de con
tribuția comunei Jilava la apro
vizionarea orașului. Jilava, cu
noscută dintotdeauna ca o pu
ternică zonă producătoare de 
legume și de creștere a anima
lelor. nu și-a pierdut, firește, 
caracterul agrar. O cooperativă 
agricolă puternică — deși cu nu
mai 720 de membri — s-a conso
lidat. autofinanțindu-se de mai 
multi ani. Peste 3 000 de oameni 
ai comunei lucrează pe platfor
ma industrială din comună. 
Dezvoltării economice îi cores
punde si evoluția pe planul 
condițiilor de viată. Consem
năm : școala, dispensarul, mij
loacele moderne de transport in 
comun care leagă comuna de 
Capitală, cele 22 de unităti co
merciale si de servire ale coo
perativei de consum.

Am încercat să efectuăm. îm
preună cu factorii locali, o tre
cere in revistă a principalelor 
elemente ale autoaprovizionării.

Produsele cerealiere. De
sigur. între culturile de bază 
ale C.A.P. se numără griul 
și porumbul — ne spunea 
tovarășul Petre Cesni, inginer- 
șef al cooperativei. Cultivam 
200 ha cu grip și 340 ha cu po
rumb. La grîu. .producția medie 
a crescut de la 3 130 kg/ha in 
1976 la 3 500 kg/ha în anul 1930 ; 
producția de porumb a soorit. 
la rîndul ei. de la 3 611 kg/ha 
in 1976 la 5 840 kg/ha în 1980. 
Cu aceste producții, comuna isi 
poate asigura consumul de pîi- 
ne si mălai, de ulei si zahăr : 
livrările cooperativei agricole 
la fondul de stat au crescut și 
ele de la an la an. la griu și 
porumb dublîndu-se in 1980 față 
de 1976.

Produsele de grădină. 
Tocmai datorită apropierii de 
oraș, a experienței de legumi
cultori încercați a localnicilor, 
este firesc ca legumicultura să 
dețină si în cooperativa agrico
lă de producție o pondere prin
cipală. Acest deziderat ar pă
rea asigurat prin creșterea su
prafețelor cultivate cu legume 
— de la 200 ha în 1976 la 270 ha 
in 1981. Dar creșterea cu 70 de 
hectare a suprafețelor ocupate 
de culturi legumicole nu se re
găsește intr-o creștere tot atit 
de energică a producțiilor res
pective. Realizările medii la 
hectar, comunicate de reprezen
tanții cooperativei agricole de 
producție, marchează unele spo
ruri. dar si aceste creșteri sînt 
timide : in 1978 — 17 072 kg/ha ; 
în 1979 — 18 028 kg/ha : 1980 — 
18 440 kg/ha. Fiind vorba de 
legume. In general, s-ar putea 
crede că producțiile medii se 
apropie de maximul posibil și. 
în această situație, gospodarii 
cooperativei ar trebui să fie 
mulțumiți. Dacă facem însă 
o comparație cu producțiile ob
ținute de unele echipe din ca
drul cooperativei agricole sau 
in gospodăriile individuale ale 
cetățenilor atunci vom vedea că 
nu toate posibilitățile au fost 
valorificate. I-am vizitat. în 
frumoasa lor gospodărie din

Din noua arhitectură a municipiului Baia Mare

LA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA :

Transformatorul de 30 MV A
Actionind pentru asimilarea de 

produse cu parametri tehnico- 
funcționali ridicați, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii fabricii de 
transformatoare din cadrul cu
noscutei întreprinderi craiovene 
„Electroputere" iși îmbogățesc 
continuu lista realizărilor de 
prestigiu. Intre acestea se află 
și transformatorul de 30 MVA 
pentru cuptoare de topit otel cu

Jilava. 6tr. Ungureni nr. 42, 
pe cooperatorii Maria și Ni- 
culae Toader. De ce l-am 
vizitat 7 Simplu : pentru că
— așa cum înseși cadrele de 
conducere din comună recunosc
— de ta ei se pot învăța chib
zuință. buna gospodărire, hăr
nicia. Cum iși gospodărește Ni- 
culae Toader curtea si grădina, 
adică cei 3 000 mo de teren pe 
care-i deține împreună cu șotia 
și cel doi copii ? Pe 1 500 mp a 
cultivat roșii in solar, obtinind 
culturi duble în jur de 7 000 
kg : pe 600 mp a cultivat 
varză timpurie si a obținut o 
recoltă de 3 000 kg; pe 300 mp 
a cultivat furaje pentru animale
— are doi porci (din care unul 
contractat cu cooperativa de 
consum), o vacă si un vițel. 40 
de păsări ouătoare ; pe un rest 
de suprafață a cultivat conopi
dă. vinete, oartofi. castraveți, 
ardei, ceapă, usturoi, verdețuri
— îndeosebi pentru consumul

Azi, despre valorificarea 
potențialului productiv 

al comunei Jilava * 3 

o capacitate de 50 tone
Noul transformator. i 
după o concepție a unui colectiv 
de la centrul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică al 
întreprinderii craiovene. este 
executat în premieră națională, 
asemenea transformatoare adu- 
cîndu-se pînă acum de peste 
hotare. (Nicolae Fetolescu) 

tă temă nu-și are rostul la ora 
actuală. Reținem că era vorba de 
mii. iar acum sint (în afara ce
lor 1 240 de vite din C.A.P.. din
tre care 750 de vaci și juninci) 
doar 57 de vaci 1 Iar dintre a- 
cestea, doar 23 dau lapte. Mai 
există un număr de porci și de 
păsări, care nu dă semne să 
crească fără o acțiune mai ho- 
tărîtă din parte- cons' ' 
popular.

Perspectiva efect 
gă de posibilitățile 
gura hrana animali 
cestea, consiliul p< 
nai și-a asumat < ntV"
de a asigura pină în 
rea cite unei vaci la 
familii și a cite i 
familie. Mai multi i 
care am stat de vort 
gajamentui. dar in 
deplinirii lui au făci 
propuneri :

O să se asigure u: 
fete destinate culturii 
îndeosebi lucernă și 1 
tru cornute ; în acest 
necesară si aprobarei 
atribui unele supra 
existente intre gospod; 
suficient folosite sau unele te
renuri mai mari rămase pirloa- 
gă deoarece... nu se știe exact 
cărei comune aparțin ! ;

O pentru dezvoltarea creșterii 
porcilor să se amenajeze în co
mună o crescătorie de scroafe- 
matcă :

® cooperativa de consum să-și 
onoreze la timp obligațiile fată 
de producătorii contractanti. iar 
cerealele cuvenite acestora să fie 
livrate in două tranșe. înlăun- 
trul perioadei de creștere și în- 
grășare a animalelor, nu după 
predarea lor, cind nu mai sînt de 
folos ;
• I.L.F. Berceni să pună. în 

continuare, la dispoziția cres
cătorilor de porci cartofii infe
riori căzuți la sortare ;

O în ceea ce privește păsările, 
să se asigure de către coopera- 
tie mai multi pui de o zi. spre 
a se putea îndeplini^ angajamen
tul asumat de a se crește cite 
40—50 de păsări In fiecare gos
podărie.

Citeva știri de ultimă oră. co
municate de tovarășa Ileana 
Vișu, secretar al comitetului co
munal de partid si primar al 
comunei : ® s-a aprobat folosi
rea unei suprafețe de 20 ha te
ren ca islaz comunal : ea va fi 
parcelată și atribuită crescăto
rilor de vite • consiliul popu
lar va organiza o materni
tate de scroafe-matcă. iar 
C.A.P. și cooperativa de con
sum un incubator. înlesnind 
astfel cetățenilor procurarea 
animalelor și puilor pe care să-i 
crească.

Comuna Jilava poate deveni 
o și mai puternică bază de a- 
provizionare a Capitalei cu le
gume și produse animaliere. 
Este însă nevoie de mai multă 
ordine și spirit gospodăresc in 
sectorul horticol al cooperativei 
agricole de producție, de mai 
multă operativitate din partea 
consiliului popular In solutio
narea unor probleme ridicate 
de producători, pentru ca și la 
Jilava participarea la înfăptui
rea obiectivelor prevăzute în 
recentele decrete să fie mai 
substanțială.

Maria BAB O IAN
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întregul popor român 
cere cu fermitate

*

*

„Să cerem cu toată energia \ 
oprirea amplasării și desfă- ' 
șurării pe continent a rache- 
telor nucleare cu rază medie ț 
de acțiune și trecerea neîntîr- 
ziată la tratative concrete în | 
acest scop!“ '

să înceteze cursa 
înarmărilor nucleare, 
să se facă totul
pentru menținerea
și consolidarea păcii!

Foto : S. Cristian

LUGOJ: „Este firesc să răsune în sprijinul păcii glasul 

conducătorului unui partid care conduce o mare 
construcție pașnică “

ZIMNICEA : „Politicii de forță 

să i se opună forța unită 
a popoarelor /“

Zimnicea este astăzi un oraș renăscut din temelii. 
Ceea ce in urmă cu mai bine de patru ani era un pro
iect îndrăzneț, a devenit • realitate. în perioada ce a 
trecut de la seismul din martie 1977, aici s-au Con
struit obiective și capacități economice care au sporit 
potențialul industrial de cinci ori. 2 700 apartamente, 
edificii moderne pentru comerț, invățămint, cultură și 
sănătate, aici, pe malul. Dunării. înăițindu-se astfel cea 
mai nouă cetate a României socialiste — simbol, al so
lidarității unei întregi națiuni, al puterii- creatoare a 
poporului, al forței orînduirii noastre,

Mîndri de moderna urbe in care trăiesc și muncesc, 
peste 7 000 de zimniceni s-au strins in piața locali
tății — in cadrul unei impresionante-adunări publice i— 
pentru a-și exprima deplina adeziune la nouă iniția
tivă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
orașului lor, al României moderne. Pe pancartele cu 

, care oameni ai muncii din Întreprinderi industriale și 
unități agricole, din instituții și școli au venit la mi
ting se putea- citi : ..Ceaușescu — România >— Pace !“, 
„Nu. armelor -nucleare !", „Nu, bonibei. cit neutroni !", 
„Avem un-țel frumos și-sfint trăiască pacea pe 
pămint !".

Deschizind mitingul, tovarășul Florea Unghianu, se
creta.- al comitetului orășenesc de partid, a spus : ..în
tregul conținut al Apelului F.D.U.S. ilustrează consec
vența și inalta răspundere cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu militează pentru înfăptuirea, obiectivelor po- 
liticij externe constructive de pace și colaborare.. a 
partidului și statului nostru, pentru apărarea dreptului 
fundamental al națiunilor la viață. la existență liberă, 
progres și prosperitate. Alături de întregul popor, lo
cuitorii Zimnicei susțin, din toată inima ideile cuprinse 
iii acest excepțional document, considerind că înlătu
rarea primejdiei unui război pustiitor, oprirea cursei 
inarmărilor, înfăptuirea dezarmării,. in primul rind a 
dezarmării nucleare, reprezintă imperativul vital al 
zilelor noastre".

tn cuvinte emoționante,, numeroși vorbitori — prin
tre care Constantin Dragnea, președintele cooperativei 
agricole de producție „Partizanul roșu",. Constantin Du
mitru, inginer, și Violeta Ungheanu, pionieră.— au sub
liniat necesitatea de a se acționa, pentru instaurarea in 
lume a unui climat in care toate popoarele să. se poată 
dezvolta liber și suveran, pentru oprirea amplasării și 
desfășurării in Europa a rachetelor nucleare cu rază 
medie sau cu orice altă rază de acțiune, pentru scoa
terea in afara legii a tuturor armelor de distrugere in 
masă. „Așa cum ne cheamă Apelul F.D.U.S.,,să ne dăm 
niiinile toți cei care, dorim pacea in lume — a spus 
medicul Niculina Zapodeanu. Și fiindcă unirea face 
puterea,. sint convinsă că, prin lupta, unită a maselor 

. populare, a tuturor forțelor progresiste din lume,. 
: dezarmarea poate fi realizată, pacea poate fi impusă,!".

La rindul său. Stelică Joița. inginer la întreprinderea, 
de țevi sudate, spunea : „Reprezint un colectiv de oa
meni care, prin activitatea lor cotidiană, produc 
bunuri necesare muncii și vieții pașnice. Cum să 
nu fiu îngrijorat aflind despre planuri, de pro
ducere a unor arme cu o tot mai mare forță de distru
gere. Șl în acesț scop inuman se cheltuiesc sume ce 
depășesc închipuirea noastră ! Oamenii de pretutindeni 
sint interesați să înceteze această risipă nemaipome
nită. Ne ridicăm, de aceea, glasul pentru a cere să se 
treacă la măsuri efective de dezarmare. Prin redu
cerea cheltuielilor militare pe plan mondial — așa 
cum propune țara noastră — s-ax . putea impulsiona 
construcția pașnică în toate țările și, totodată, s-ar 
putea rezolva problemele foametei și analfabetismului 
ce bintuie pe întinse zone ale planetei, astfel incit să 
poată fi ridicat gradul de civilizație al întregii omeniri. 
Sint convins că stă în puterea celor multi de pretu
tindeni să determine oprirea cursei înarmărilor, in
staurarea unei politici de pace și progres".

„Noi refuzăm să credem că tot ce s-a clădit cu dă
ruire și jertfă de geniul uman este amenințat acum de 
umbra unui război nuclear, a spus, cu emoție in glas, 
elevul Stelian Cristea. Vrem sâ învățăm pentru a de
veni oameni de nădejde, ai unei societăți libere, inde
pendente. însă pentru aceasta avem nevoie de pace. 
Toți copiii lumii vor să trăiască, fericiți și in pace".
In încheiere, intr-o atmosferă entuziastă, participan

ții au adoptat o moțiune adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care se afirmă cu tărie 
hotărirea lor. a tuturor cetățenilor orașului de a acțio
na. in spiritul Apelului F.D.U.S., pentru o pace trai
nică, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe pla
neta noastră. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Peste 4 000 de locuitori ai municipiului Lugoj, 
străveche așezare bănățeană, au participat la o 
însuflețită adunare populară pentru dezarmare si 
pace. Printre ei se aflau constructori de mașini 
de la noua și moderna întreprindere de utilaje de 
ridicat și transportat, țesătoare și filatoare de la 
întreprinderea textilă, muncitori ceramiști de la 
întreprinderea de materiale de construcții „Mon
dial", reprezentanți ai colectivelor din celelalte 
unități economice, din instituții, oameni de cul
tură, cadre didactice, elevi, gospodine, țărani co
operatori din unitățile agricole de pe raza 
orașului. Pe străzile străbătute de coloane purtind 
pancarte pe care erau înscrise chemări din 
Apelul F.D.U.S., ca și în incinta complexului 
cultural-sportiv „23 August", locul de desfășurare 
a adunării, s-a scandat „Ceaușescu — pace!“, „Vom 
munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“. „NU 
bombei cu neutronii", „Dezarmare — pace!" și 
alte lozinci ce exprimă voința lugojenilor de a 
milita neabătut pentru dezarmare și pace, pentru 
o lume fără războaie, a înțelegerii și colaborării.

Deschizind adunarea, tovarășul Victor Mureșan, 
prim-secretar al comitetului municipal de partid, 
primarul Lugojului, a spus, între altele: „Toți cei 
ce trăiesc și muncesc in acest frumos oraș de pe 
Timiș — români, germani, maghiari și de alte 
naționalități — au primit cu adîncă satisfacție și 
deplină aprobare Apelul F.D.U.S.. noua și străluci
ta inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Avem ferma convingere că, în pofida
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„Sâ impunem să se trea
că cu toată hotărîrea la 
înghețarea cheltuielilor 
militare la nivelul anului 
1981 și la reducerea trep
tată, in următorii ani, a 
bugetelor militare cu cel 
puțin 10 la sută pînă în 
1985 1”
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primejdiilor căre amenință omenirea, stă tn 
puterea unită a tuturor popoarelor de a opri iz
bucnirea unei conflagrații nucleare, pentru apăra
rea bunurilor fundamentale ale omului — viața 
și pacea".

Au urcat apoi la tribună reprezentanții celor mai 
tineri și celor mai virstnici locuitori ai orașului. 
Cu vie emoție, eleva Simona Jivan a spus : 
„Alături de cele mai dragi cuvinte pe care le 
invățăm primele — mamă și patrie — noi, copiii, 
punem întotdeauna cuvintul PACE. Ca să putem 
invăța, pentru a deveni oameni de nădejde, fo
lositori țării, avem nevoie să creștem și să trăim 
in liniște și siguranță. Iată de ce ne unim glasul 
cu cel al părinților și fraților noștri, spunind un 
NU hotărit armelor nucleare. Toți copiii lumii au 
nevoie nu de bombe, ci de școli, de cărți, de 
parcuri și terenuri de sport"?

La rindul său, pensionarul loan Bagiu. veteran 
de război, arată: „Noi. cei care am trăit ororile 
războiului, nu mai vrem ca generația de astăzi 
și de miine să cunoască un nou coșmar. Iată de 
ce susținem cu toată puterea ființelor noastre 
noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, izvorită din dorința de a asigura 
poporului nostru, ca și celorlalte popoare, dreptul 
la o viață liberă și fericită, la dezvoltare pașnică,' 
la progres și civilizație".

Voința hotărîtă de a acționa neabătut în spiritul 
Apelului F.D.U.S., pentru apărarea păcii, pentru 
îndeplinirea exemplară a hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului a răzbătut din 
luările de cuvint ale maistrului loan Schiopu, de 
la întreprinderea de utilaje de ridicat și trans
portat. țăranului cooperator Iosif Paulescu, pre
ședintele cooperativei agricole Lugoj, profesoarei 
Luminița Wallner-Bărbulescu, președinta comite
tului municipal al O.D.U.S.. care au cerut cu tărie 
să se pună capăt cursei înarmărilor, să he scoase 
în afara legii armele nucleate, toate mijloacele 
de distrugere in masă.

în unanimitate, participanții la adunare au a- 
doptat o moțiune adresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
dau expresie voinței lor neclintite de a face totul 
pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră, adeziunii depline a 
populației lugojene la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, sprijinului acțiuni
lor tării noastre consacrate păcii și intelegerii 
intre popoare, asigurării securității și destinderii 
in Europa și in întreaga lume. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scînteii").

*
*

*

„Să asigurăm înfăptuirea 
dreptului fundamental al tu
turor popoarelor la viață, 
pace și libertate, printr-o 
largă mișcare unită a tuturor 
forțelor iubitoare de pace, să 
împiedicăm izbucnirea unui 
nou război, să instaurăm liniș
tea și securitatea pe planeta 
noastră!“

Nu poți aparține lumii, nu poți 
deveni un „uomo universale", fără să 
fii mai intii un om al unui pămint 
definit, al unei patrii. Căci cum să 
aparții lumii, cind mai intii nu apar- ' 
ții definitiv părnintulut ce te-a năs
cut ? Scriitorul de totdeauna, cu atit 
mai apăsat cel de azi, și de aici, de 
pe acest pămint numit România, a 
fost mai intii al unui timp istoric și 
al unui teritoriu natal, al unei patrii, 
înainte de-a fi al unei „Terra eter
na". Căci ce e patria, simplu spus ? 
E. firește. Un loc al nașterii, un ținut, 
un loc al primelor cuvinte si al pri
melor litere din alfabet, dar el mai 
este și un loc al iubirii de o familie, 
de oameni, un loc al luminii sufle
tești și al cunoașterii, al împlinirii 
unei conștiințe umane. Conștiința 
de-a fi în univers o emanație unică, 
răsărită pe un sol unic — numit solul 
tăti matern.

Dar pentru scriitor patria devine 
și o cerință mai complexă decit nu
mai ceea ce am amintit pînă aici. 
Nu s-a văzut incă operă de artă clă
dită pe un vid de dăruire, pe un vid 
de iubire de semeni. Nu s-a văzut 
carte scrisă căreia să-i lipsească axul 
de foc al participării artistului la

****
*
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FĂLTICENI :„Nu vrem bombe, 

armament, vrem pace 
pe continent /“

Peste 10 000 de oameni de toate virstele și profesiile, 
purtind steaguri roșii și tricolore, panouri cu portretul 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu, par^carte pe care scria 
„ceaușescu — Pace!", „Să înceteze cursa înarmărilor!", 
„Nu. bombei cu neutroni !" s-au adunat, miercuri, in 
piața „23 August" din orașul Fălticeni, la o mare adu
nare publică, pentru a-și exprima adeziunea însufle
țită la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Apelul F.D.U.S. Erau printre partlcipanți 
oameni ai muncii de la fabrica de P.A.L. și mobilă, 
filatura de in și cinepă, U-F.E.T., cooperativa „Zorile", 
șantierul de construcții, de la autobază sau de la uni
tățile recent jntrate in funcțiune — fabrica de sticlărie- 
menaj, întreprinderea chimică, fabrica de amidon, din 
cartierele noi. ale orașului toate construite in anii 
luminoși ai socialismului. Din piepturile lor au. răsunat 

. vigurOs chemările : „România a ales : socialism, pace, 
progres !“, „Nu vrem bombe, armament, vrem pace pe 
continent !“, „Ceaușescu ne invață să apărăm dreptul 
la viață !“.

Deschizind adunarea, tovarășul Costică Arieni, pri
marul localității, a arătat că locuitorii ei, împreună cu 
toți cetățenii patriei, răspunzind chemării. ce le-a fost 
adresate, sint ferm . hotărîți să. acționeze pentru 
apărarea păcii.

Dind glas dorinței copiilor de a fi lăsați sâ crească 
in. liniște, să învețe și să se formeze pentru a fi folo
sitori patriei socialiste, pionierul Tărăboi Cătălin spu
nea : „Să ne unim, copii ai lumii, să ne stringem 
intr-o minunată horă a păcii. Vrem-ca azurul cerului 
de azi să nu fie minjit de umbra amenințătoare a 

, rachetelor și a armelor de orice fel. Vrem să răsune 
in continuare glasul vesel al clopoțelului, vrem ca 
porțile larg deschise ale școlilor Să ne primească cu 
aceeași dragoste și lumină".

Inginera Lăcrămioara Grigoriu a spus : „Să facem 
zid in jurul partidului, conducătorului nostru iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, conștienți că în glasul său 
răsună glasurile noastre, că inima sa mare bate pentru 
ca inimile noastre să bată in ritmul unei vieți dedicate 
muncii, prieteniei și colaborării intre popoare".

Din luările de cuvint ale muncitorului Vasile Ne- 
delcu. veteranului de război loan Bircă, elevei Vornicu 

: Claudia, medicului Constantin Moldbvahu. a preșe
dintei C.A.P. Fălticeni. Aurica Manole. deputată în 
Marea Adunare Națională, s-a desprins cu tărie în
demnul ca factorii politici, guvernele, conducerile 
statelor, parlamentele să acționeze hotărit pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor, a se trece la măsuri 
efective de dezarmare.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, de înălță
toare mindrie patriotică, a fost adoptată o moțiune 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care sint exprimate dragostea fierbinte și atașa
mentul nețărmurit ale locuitorilor din Fălticeni față 
de partidul nostru comunist și secretarul său general, 
dorința fermă de a face totul pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe, de progres și pace a partidului 
și statului nostru (Sava Bejinariu, corespondentul 
„Scînteii").

BOCȘA: „Să se pună capăt
■ i ii» iii» I II  li I*."*

spolierii popoarelor prin 
cursa înarmărilor!“

Străveche așezare a mineritului, metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, localitatea Bocșa, din județul 
Că;-aș-Sev6rin, a cunoscut în anii construcției socialis
te o amplă dezvoltare economico-socială și edilitâr- 
gosipbdărească, ceea ce a făcut1 să fie ridicată la rangul 
de oraș. Locuitorii iși iubesc orașul și doresc să-l vadă 
mereu mai frumos, purtind amprenta civilizației socia
liste. Ei leagă această perspectivă de asigurarea unei 
păci trainice — așa cum a arătat și marea adunare 
publică de pe stadionul din localitate, la care au luat 
parte peste 10 mii de oameni ai muncii din localitate.

Urcînd la tribuna adunării pentru a da glas adeziunii 
sale și a ortacilor săi la noua inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, maistrul miner Gheorghe 
Potoceanu, Erou al Muncii Socialiste, a spus :. „înfăp
tuind programul partidului, ne străduim să dăm țării 
mai mult cărbune, mai mult metal, mai multe mașini. 
Prin aceasta noi dorim să contribuim la edificarea pe 
pămîntul patriei noastre a orînduirii socialiste, orîn- 
duire care, prin însăși esența sa, este legată de pace. 
Apelul F.D.U.S. ne cheamă să ne ridicăm glasul pentru 
a cere hotărit să se pună capăt cursei inarmărilor. în
țeleg perfect insemnătatea acestei chemări. Cursa 
înarmărilor înghite uriașe cantități de metal, de com
bustibil care ar putea sluji unor opere pașnice, folo- 

. sitoare oamenilor. Astfel, roadele muncii a sute și sute 
de milioane de oameni sint transformate în bombar
diere și submarine, în tancuri și rachete destinate dis
trugerii. Iată de ce. noi, minerii, sintem alături de toți 
oamenii muncii- din tara noastră — fără deosebire de 
naționalitate — de toate popoarele lumii, care spun un 
NU răspicat rachetelor nucleare în Europa, bombei cu 
neutroni".

La rindul său, dr. Mihai Schmidt, de la spitalul-din 
localitate, a spus : „Conștient de marele pericol pe 
care-l prezintă pentru omenire cursa nesăbuită a inar
mărilor, ca cetățean român de origine germană, care 
trăiesc și muncesc în deplină frăție cu toți oamenii 
muncii din orașul meu natal și din scumpa patrie co
mună — România socialistă — Îmi exprim deplina 
adeziune față de Apelul la dezarmare și . pace inițiat 
de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă- 
zind.în acesta un act pătruns de cel mai profund uma
nism, o expresie concludentă a politicii juste a Româ
niei, pentru securitatea poporului român, a tuturor 
popoarelor din Europa și din lume".

în cuvintul lor,, electricianul Nicolae Mihăly, de Ia 
Întreprinderea de construcții metalice din localitate, 
Petru Greluș, veteran al celui de-al doilea război mon
dial. Florin Ionescu, mecanizator la secția de mecani
zare a agriculturii din localitate, Silvia Comleșan, pre
ședintă a Comitetului orășenesc al O.D.U.S., și alți vor
bitori au susținut cu înflăcărare noile demersuri ale 
României socialiste in vederea dezarmării și păcii in 
iunie, pentru salvgardarea prezentului și vi'itoriliui 
popoarelor.

Aceleași ginduri sint exprimate în moțiunea adresa
tă, intr-o atmosferă de puternică însuflețire, C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu — expresie a 
voinței locuitorilor din Bocșa de a înfăptui exemplar 
sarcinile privind înfăptuirea programului de dezvol
tare multilaterală a țării. (Nicolae Catană, corespon
dentul „Scinteii").

„Să cerem în modul cel mai 
ferm ca minunatele cuceriri 
ale geniului uman, ale științei 
și tehnicii moderne să fie puse 
exclusiv în slujba păcii și pro
gresului - și nu a distrugerii 
și a războiului /“
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t părăm pacea 1 în acest
’ cadru, am dat glas recu-
!
i.

creatoare
Eram copil cind ulti

mul război mondial a 
abătut atîtea nenorociri 
asupra țării mele, a Eu
ropei și a lumii. Aș pu
tea spune că drumul 
parcurs de mine spre 
împlinire profesională nu 
a fost ușor. Din ziua in 
care, ca tinăr muncitor, 
am intrat pe porțile fa
bricii și pînă la obți
nerea unei înalte califi
cări s-au scurs ani de 
muncă intensă si studiu. 
Am avut însă parte — și 
am mai ales astăzi — de 
multe bucurii legate de 
munca mea și a tovară
șilor mei din întreprin
dere. Sint sigur că 
același -lucru l-ar putea 
spune cei mai multi 
muncitori din generația 
mea. Ne bucurăm, pe 
drept cuvint, că efortu
rile noastre au rodit că 
patria noastră s-a dez
voltat cu pași uriași. 
Mai avem insă multe de 
înfăptuit. Avem în fată 
marile planuri. de con
strucție pașnică, stabilite 
de Congresul al XII-lea, 
de Programul partidului, 
înțelegem bine insă că 
tot ce ne propunem a 
înfăptui de aci înain
te. viitorul nostru sint 
strins legate de pace. De 
aceea, am primit cu 
adîncă mulțumire noua 
și strălucita inițiativă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, concretizată 
in Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontu
lui Democrației și Uni
tății Socialiste. Ideile 
cuprinse îfi Apel vin in 
intîmpinareg 1 aspirațiilor 
noastre și ale tuturor' 
popoarelor 'de â' trăi șt 
munci în pace. Consider 
că inițiativa conducăto-

rului partidului si statu
lui nostru in apărarea 
celui mai de preț bun — 
pacea — face cinste 
României socialiste si 
președintelui ei. intrucit 
dovedește nu numai 
simțul unei înalte răs
punderi pentru viitorul 
fericit al poporului nos
tru, ci și pentru soarta 
întregii omeniri.

Am avut prilejul ca, 
in misiune de serviciu, 
să călătoresc în diferite 
tari ale lumii. Pot spune 
că și oamenii muncii pe 
care i-am intilnit acolo 
sint și ei dornici să

ricolul războiului. Firesc, 
căci pacea este un bun 
de neprețuit și o spe
ranță comună a semeni
lor noștri de pretutin
deni. Conștiința mea 
muncitorească mă în
deamnă să-mi alătur 
glasul la acela al tuturor 
cetățenilor patriei, care, 
asemenea apărătorilor 
păcii din toate colturile 
lumii, cer cu hotărîre să 
se pună capăt inarmă
rilor. să se renunțe la 
bombe și rachete, să se 
treacă la dezarmare. 
Sint convins că. prin 
luptă unită, popoarele 
lumii vor putea împlini 
năzuințele lor cele mai 
fierbinți, pentru ca 
pacea, astăzi atit de pin- 
dită de primejdii, să 
triumfe pe tot pămîntul.

Mihalache 
NICULESCU
mpncitor, Erou ol Muncii 
Socialiste, întreprinderea 
de maȘini-tinefte 
și agregate - București

viitoruluîîn numele 
tinerilortuturor

Ca oricărui tinăr, îmi 
placă nespus de mult 
viața. M-am obișnuit ca 
dimineața intrînd în în
treprindere să văd a- 
ceeași imagine care mi-e 
dragă : oameni muncind 
cu tragere de inimă, 
chipuri de tineri cu 
zimbetul pe buze. încre
zători în viitor. Aș vrea 
să devin un muncitor 
fruntaș, de nădejde, spre 
a fi cit mai folositor 
colectivului din între
prindere, patriei. Toate 
aceste visuri tinerești 
sint strins legate de 
menținerea și întărirea 
păcii în lume, tn mod 
firesc. Apelul F.D.U.S. a 
avut un puternic ecou in 
inimile noastre, ale ti
nerilor și tinerelor 
din țara noastră, de
oarece ne îndeamnă să 
acționăm hotărit pentru 
apărarea păcii. In dorin
ța de a răspunde cum 
se cuvine acestei 
flăc&rate chemări, 
luat și eu parte
marșul păcii, care a avut 
loc simbătă in Bucu
rești, sub deviza „Tine
retul României dorește 
pacea". A fost o demon
strație 
punătoare ! 
Capitalei și la 
de la Palatul 
lor și culturii, 
fost cu zecile 
Dar voința 
fost una singură :

tova-

in- 
am 

la

grandioasă, im- 
Pe străzile 

adunarea 
sporturi- 
noi am 

• de mii. 
noastră a 

să a-

noștinței fierbinți 
de cel mai iubit fiu al

înaltul ideal al artei
Ion ARIEȘANU

înălțarea unui mare simțămînt în su
fletul omenesc. Sau, dacă se scriu 
asemenea cărți, ele nu slujesc nimă
nui. Efemeride ale unui scurt 
anotimp.

Scriitorul român din totdeauna și 
cel al timpurilor de azi, înnoitoare de 
conștiință, în care arta se înscrie ca 
o necesitate de educare a omului nou. 
a fost un scriitor ce și-a afirmat arta 
numai legată de patria, de realitățile 
sociale ale vremii. Pentru Sadovea- 
nu, Rebreanu, Călinescu. Arghezi. ca 
și pentru scriitorii contemporani, a 
scrie, a se afirma ca artiști, a presu
pus întotdeauna a scrie dinlăuntrul 
patriei, dinlăuntrul vieții lor. din is
toria. pămîntul, oamenii, evenimen
tele patriei. Nici n-ar putea fi altfel 
pentru un om a cărui datorie este 
aceea de-a se clădi pe sine, clădind 
conștiințe in jurul său și de a se afir
ma ca personalitate, afirmând la rin
dul său personalitatea si umanitatea 
din jur.

Chiar și o floare, ca să răsară, are 
nevoie de aer, lumină și curată li

niște. Cu atit mai firesc se cere crea
ției noastre de azi, pentru a se ză
misli, o atmosferă de calm, armonie 
și pace. Operă a spiritului, clădită pe 
o realitate socială, umană, istorică, 
opera de artă devine și operă a ar
moniei interioare, a eului creator, dar 
și o lucrare ieșită dintr-un mediu 
armonic, in care domină seninătatea, 
noblețea, iubirea, creația. Nu vom 
putea ști cit de mult sau de puțin vor 
influența operele noastre de azi con
științele contemporane. Nu vom cu
noaște niciodată cit de adine vor avea 
ele. repercusiuni in sufletul omenesc, 
făcindu-l mai bun, mai uman, mai 
generos. Un lucru însă vom ști, 
dacă vom avea pace : că aceste cărți 
se vor scrie în. liniște. $i că ele vor 
avea scopul de-a instaura climatul 
bunăvoinței între oameni, intre se
meni, al unei amiciții intre popoare, 
căci nimic ca graiul inefabil al artelor 
nu apropie un suflet de alt suflet și 
nu țese o minte de prietenie lumi

fată

poporului nostru, 
rășul Nicolae Ceaușescu. 
care, prin această iniția
tivă, a dovedit încă o 
dată grija sa părintească 
față de noi, tinerii, față 
de viața și viitorul nos
tru, ca și al tinerilor de 
pretutindeni.

Acest viitor nu trebuie 
să fie umbrit de ame
nințarea armelor nu
cleare, de alte arme ca
pabile să curme milioa
ne de vieți în floarea 
virstei. De aceea, am 
scandat, laolaltă cu ze
cile de mii de tineri : 
„Nu 1 înarmărilor nu
cleare !“ „Nu — bombei 
cu neutroni !“ „Nu — 
rachetelor nucleare în 
Europa !“.

Știu că, in ultima vre
me, in multe țări ale 
bătrînului nostru conti
nent, multi tineri parti
cipă și ei la marșuri 
ale păcii, la alte mani
festări de protest împo
triva inarmărilor nu
cleare. Noi. tinerii din 
România, ne simțim so
lidari cu toti participan
ta la această amplă 
mișcare împotriva arme
lor nucleare, le întin
dem prietenește mina 
și-i chemăm să milităm 
împreună și de aci îna
inte pentru dezarmare 
și pace, pînă cind aces
te deziderate nobile vor 
deveni realitate.

Carată DUMITRU 
muncitor sudor 
la întreprinderea 
„Automatica “-București

noasă, inestimabilă, peste distanțe și 
granite, peste limbi necunoscute și 
peste chipuri străine.

Scriitorul contemporan român, 
conștient de promovarea și apărarea 
tezaurului culturii autohtone și uni
versale, se simte legat de eld. fiind 
gata să ridice, în fața amenințării 
unui război cotropitor, glasul artei 
sale, forța scrisului său. in ampla miș
care pentru armonie și pace, dedieîn- 
du-se ca scriitor și cetățean cu inaltă 
adeziune inițiativei de pace a pre
ședintelui . României, materializate 
prin lansarea vibrantului Apel pen
tru dezarmare și pace, în acest mo
ment de răscruce pentru omenire. 
Popor care și-a apărat întotdeauna 
ființa și graiul, învățat cu intempe
riile istoriei, cu greul, poporul român, 
condus cu îndrăzneală și clarviziune 
de partidul său comunist, de condu
cătorul țării și partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, iși ri
dică azi, ca un singur om. energic 
fruntea și glasul, spre a se opune ar
melor nucleare, spre a întinde o pun
te de comuniune și idealuri generoa
se spre celelalte popoare ale lumii 
într-o eternă conviețuire pașnică.
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Scriitorul - profund angajat 
in realitățile 

și năzuințele patriei
— Judecind după personajul ul

timei dv. cărfi putem deduce că 
relația dintre societate, o anumită 
epocă fi omul de cultură, scriitor 
sau filosof, vă preocupă in mod 
deosebit. Cum vă apare rolul scri
itorului in mișcarea socială, de 
idei a trecutului ? Ce loc ocupă el 
astăzi, in societatea noastră con
temporană ?

— Personajul ultimei mele cărți 
este cărturarul Apâczai Csere Ja
nos, cel care s-a întors în Transil
vania la mijlocul secolului a! XVII- 
lea din Țările de Jos, aducînd cu 
sine raționalismul lui Descartes, 
heliocentrismul lui Copernic, pre
cum și spiritul unui democratism 
anume, care își trăgea seva din 
mișcările revoluționare ale Olandei 
și Angliei acelor timpuri. Nu in
sist asupra amănuntelor istorice, 
nici asupra caracterului cărții me
le, care nu este un roman biogra
fic, ci, un eseu romanesc, ce urmă
rește destinul personajului cu pri
lejul unei călătorii în spațiul geo
grafic al anilor săi de studii, o 
călătorie in prezentul nostru, precum și in prezentul personajului. 
Dîrzenia, eroismul spiritual și ci
vic cu care a înfruntat forțele 
unui feudalism Închistat, retrograd 
și obtuz față de ideile novatoare 
le consider un model al omului 
de cultură, atît In trecut cit și în 
prezent, pentru că modelul mode
lării novatoare rămîne pentru noi 
o datorie care se confundă cu vo
cația. Dealtfel, istoria literaturii 
ne confirmă că rolul scriito
rului în mișcarea socială de idei 
a trecutului a fost in esență de 
ferment spiritual în lupta ge
nerală pentru triumful umanis
mului, al emancipării umane, pen
tru progresul social, pentru schim
bări democratice, revoluționare.

Un scriitor — ca să mă refer di
rect Ia reprezentanții unei creati
vități ce presupune o sensibilitate 
specifică — își va irosi talentul ori 
de cite ori refuză să fie o conști
ință a epocii sale. Interacțiunea 
dintre conștiința scriitorului si 
conștiința colectivă se realizează, 
desigur, prin infinite modalități, 
incepînd cu zugrăvirea tabloului 
larg și complex al mișcărilor, mu
tațiilor, tendințelor și conflictelor 
epocii, prin reflectarea pasionată 
a ideilor novatoare ce au rolul de 
a contribui la o permanentă auto- 
depășire, la înnoirea stărilor exis
tențiale social-individuale, și pină 
Ia sensibilizarea afectivă a conști
ințelor contemporane, în scopul de 
a recepta și reverbera fiorul, ondu- 
lația unor sentimente etern uma
ne.

Ce loc ocupă scriitorul !n socie
tatea noastră contemporană ? Im
portant este ca el să ocupe un loc 
in viitoarea operei de desăvirșire 
a construcției socialiste, un loc pe 
care l-aș numi al inovației, adică 
al militării pentru nou, pentru in
tegritatea umană, împotriva a tot 
ce este retrograd, învechit, prăfuit, 
depășit, a tot ce periclitează au
tentica devenire umană. Situația 
cea mai intimă a sensibilității scri
itoricești se manifestă prin spiri
tul său angajat. Desigur, sensibili
tățile sînt diferite, talentele au un 
profil distinct și infinit de variat, 
dar într-un fel fiecare scriitor al 
României socialiste se simte impli
cat în marea bătălie a tării pen

tru victoria unei civilizații în care 
măsura revoluționară a tuturor lu
crurilor este omul și omenia.

— Mulți cititori și, la rindul lor, 
și critici literari sint inclinati să 
considere că romanul politic actu
al se găsește intr-o zodie favora
bilă, intr-o perioadă de puternică 
afirmare. Căror cauze datorăm, 
după opinia dv., înflorirea roma
nului social-politic in literatura 
României de azi?

— Consider existența o totalitate 
Infinită a complexitudinii. Dar o 
totalitate. în consecință, literatura 
își îndeplinește misiunea ei intrin
secă, atunci cînd se dedică reflec
tării acestei totalități. Fiecare ope
ră autentică are implicații social- 
politice. Există, desigur, opere ale 
căror subiect sau temă se' axează 
nemijlocit pe revelarea tectonicii 
vastei zone social-politice a exis
tenței noastre. Este un fenomen 
salutar — însemn al autocunoaște- 
rii unei societăți — pasiunea cu 
care un mare număr de scriitori 
s-a aplecat și se apleacă asupra

Convorbire cu SZĂSZ Jânos

fenomenelor istoriei noastre ime
diate. Napoleon spunea pe drept 
cuvint că politica este destinul 
modern. Pare oarecum firesc că 
scriitorul — antropologul existen
ței umane — să fie atras de desti
nul subiectului său. de forțele care 
modelează acest destin, de ideile 
politice ale epocii și confruntarea 
dintre ele, de inrîurirea lor asu
pra comportamentului uman. Va
loarea fluxului de romane la care 
v-ați referit constă după mine în 
larga cuprindere a adevărului vie
ții, a faptului istoric, cu toate im
plicațiile lui asupra destinului u- 
man. Ele nu sint nici pe departe 
simple ilustrații ale unor teze po
litice, ci opere de artă literară în 
care ficțiunea sintetizatoare a scri
itorului transformă fenomenele 
generale in particularități esenția- 
lizate. De unde și diversitatea es
tetică a acestui flux de romane, 
opere ale unor individualități ar
tistice. Convergența tematicii so
cial-politice abordate în ODera regretatului Marin Preda și în cea 
a lui Siitd Andrâs, bunăoară, este 
o expresie concludentă a faptului 
că literatura noastră socialistă u- 
nitară are rădăcini adînc înfipte în 
realitățile României contemporane, 
că evidențierea destinului comun și 
înfrățit al tuturor oamenilor ce 
trăiesc în țara noastră constituie 
una din posibilitățile majore ale 
unei literaturi autentice, în care se 
pot manifesta plenar particularități 
psiho-sociale ce se potențează re
ciproc datorită fenomenelor uni- 
tar-generale ale proceselor social- 
politice din istoria imediată a 
României socialiste. Astfel stind 
lUcrufile, scriitorul care își axează 
opera pe o experiență particulară, 
specifică deschide de fapt un dia
log cu spiritualitatea națiunii ro
mâne, a oamenilor muncii de alte 
naționalități cărora istoria le-a hă
răzit destinul comun de a trăi pe 
pămîntul României. Dealtminterl, 
relevarea particularităților unor 
experiențe naționale constituie, tot
odată, un dialog cu particularită
țile existențiale ale altor popoare

șl contribuie Ia îmbogățirea Între
gii spiritualități umane.

— In dezbaterile literare este 
frecventă invocarea tematicii de 
actualitate. Ce reprezintă, ce sem
nifică, după dv., actualitatea in li
teratură ?
f— încerc să răspund la această 

Întrebare referindu-mă și la cea 
premergătoare, întrucît ele se în
trepătrund. Fluxul de romane cu 
tematică social-politică se explică 
prin maturizarea societății noastre, 
ele vin ca un răspuns la întrebă
rile societății, care pentru a îna
inta. pentru a se autodepăși, are 
nevoie de cunoașterea drumului 
parcurs. Nimic mai actual decît a 
aborda teme care să satisfacă a- 
ceastă necesitate spirituală, aceas
tă rîvnă de a fi conștient de tine 
însuți, de destinul tău. O carte a 
lui Meliusz Jdzsef — Soartă și 
simbol — ne duce în anii celui 
de-al doilea război mondial, o sui
tă de romane ale lui Szabd Gyula 
— Mingile satanei — în secolul 
al XVII-lea. Sint ele de tematică 
actuală ? Firește că da. Această în
trebare este valabilă și referitor la 
unele opere ale lui D. R. Popescu, 
sau Bâlint Tibor, Radu Cosașu sau 
Kirâly Lăszlo, Constantin Țoiu sau 
Franz Storch. Răspunsul va fi, de 
asemenea, afirmativ. Pentru că vi
ziunea acestor cărți este actuală, 
mai bine-zis contemporană. Să nu 
confundăm momentanul cu actua
lul. Ultimul îl poate cuprinde pe 
primul, dar momentanul nu cuprin
de întreaga zonă a actualului. Exis
tă limbi in care acest cuvînt de o- 
rigine latină înseamnă : in esență. 
Actualul este totdeauna ceva esen
țial, ceva semnificativ pină la va
loarea simbolului. Iar semnificati
vul se relevă prin viziunea celui 
care îl descoperă, în cazul nostru 
prin viziunea scriitorului. Astfel 
deci, valoare de actualitate poate 
dobîndi o temă, o epocă, o situație, 
un caracter, un conflict, o stare 
sentimentală dacă ea este filtrată 
în așa fel de viziunea scriitorului 
ca să comunice ceva esențial în e- 
lucidarea destinului contemporani
lor săi. Este un truism că o temă 
istorică poate fi de stringentă ac
tualitate. Alt truism : o seamă de 
opere ancorate în contemporaneita
tea autorilor lor își păstrează ac
tualitatea, bogăția lor de semnifi
cații și după sute de ani. Măiestria 
singură nu poate explica aceste 
fenomene. Este vorba tocmai de 
viziunea scriitorului, de vigoarea 
umanismului său, de capacitatea 
sa de a surprinde semnificațiile 
actului uman, de a-1 înfățișa pe om 
în sublima sa luptă de a-și păstra 
integritatea, de a se realiza ca per
sonalitate în toate zonele existen
ței : în muncă, in lupta socială, în 
dragoste, în toate ipostazele. în în
cercările și împlinirile vieții. Sur
prinderea acestui act suprem al e- 
xistenței — iată cheia actualității 
unei opere literare. Cu cît viziunea 
umanistă este mai largă, mai cu
prinzătoare și mai profundă, cu cit 
semnificațiile au valori colective, 
cuprinzînd esențele unui întreg po
por, simbolizînd trecutul istoric 
drept memoria prezentului, și pre
zentul drept preistoria viitorului, 
cu atît este mai desăvîrșită actua
litatea unei opere.

AI. POPESCU

ROMANIA-FILM PREZINTĂ

.MONDO UMANO“
Montajul : Alex Petrescu, 

Mircea Ciocîltei; coloana so- 
I noră: Aly Yener; aranjamen

tul muzical: Ileana Popovici; 
imaginea: loan Grigorescu, 
Pantelie Țuțuleasa, George 
/eicu; regizor secund: Dorian 

ițeanu.
/n film de loan Grigorescu. 
■ilm realizat în studiourile 

.•ntrului de producție cine- 
atografică „București",

Cartea despre Emlnescu 
a lui N. Iorga nu este o 
carte nouă dacă ne luăm 
după vechimea textelor, 
unele de la 1890. Dar este 
pentru prima dată cînd 
ele se constituie la un loc 
într-o carte, rotunjind 
contribuția lui N, Iorga 
asupra marelui poet na
țional. Rolul cultural sau 
artistic al textelor care 
rămin în colecții este mai 
mic decît cel pe care-1 pot 
juca cu ajutorul volume
lor coerent constituite. O 
operă mare își proiectează 
mai fericit dimensiunea în 
volum, decît rămasă în 
pagini de revistă. Este 
elocvent chiar cazul poe
ziilor lui Eminescu. cunos
cute din Convorbiri lite
rare, dar care abia în vo
lum fac gloria acestuia. 
Strinse la un loc articole
le, • studiile lui N. Iorga 
despre Mihai Eminescu 
dau o imagine mai exactă 
asupra locului pe care-1 
ocupă N. Iorga în biblio
grafia eminesciană și a 
importanței pe care o are 
pentru înțelegerea lui 
Eminescu asiduitatea emi- 
nescologică a savantului.

Colecția Eminesciana, 
coordonată de Mihai Dră- 
gan, ajunsă la al 25-lea 
număr, este o acțiune im 
spirată, departe de a-și fi 
epuizat resursele. Ea a re
pus în circulație exegeze 
mai vechi asupra lui Emi
nescu, a publicat altele 
noi și, mai ales, a făcut o 
remarcabilă operă de resti
tuire adunînd la un loc 
contribuții care altfel s-ar 
fi pierdut fără a se fi des
coperit în ele coerenta 
unui întreg și valoarea 
unei contribuții. Un exem
plu anterior este culege
rea de articole și studii 
despre Eminescu datorate 
lui Mihail Dragomirescu 
(îngrijitor Leonida Ma- 
niu), care era totodată și 
un act de justiție literară 
postumă, iar altul de ace
eași factură este actualul 
volum N. Iorga alcătuit de 
Nicolae Liu.

Imaginea pe care s-au 
străduit s-o impună asu
pra lui N. Iorga criticii 
postlovinescieni și chiar 
E. Lovinescu a fost aceea 
a unui N. Iorga total inapt 
să guste literatura care 
iese din aria producțiilor 
dinainte de 1 700. Paginile 
despre Eminescu ale lui 
N. Iorga dezmint această 
imagine. N. Iorga nu este 
numai un fidel al lui Emi
nescu, dar și un spirit afin 
acestuia, în stare de a-i 
înțelege nu numai article- 
ria politică, dar și demer
sul estetic. Este N. Iorga 
cel de la 1800, înainte de a 
fi ciștigat exclusiv de is
torie, care promitea a fi 
un mare critic, dar și cel 
de mai tîrziu. Tot ceea ce 
scrie despre Eminescu în 
faza de dinainte de 1 900 
este de referință. N. Ior
ga înțelege cum n-au în
țeles alții valoarea prozei 
lui Eminescu și prețuiește 
foarte mult postumele.

gest de pionierat pentru 
vremea Iui. N. Iorga în 
ipostaza sa de tinerețe ur
mărește tot ce apare des
pre Eminescu și face re
marcabile cronici la ediții
le care încep a tipări pos
tumele, ca și la tentati
vele monografice asupra 
Iui Eminescu. Ediția lui 
V. G. Morțun este elogiată 
pentru că face loc unor 
opere lăsate pe dinafară 
de ediția Maiorescu și mai 
ales prozei. Primele anali
ze de referință ale prozei 
poetului datează de acum, 
iar observațiile criticului 
asupra evoluției poeziei 
eminesciene și a origina
lității ei sînt remarcabile. 
Cartea lui Alexandru Gra
ma. ca si cea a lui N. Pe- 
trascu sînt analizate De 
larg, fără graba unei ex
pedieri grăbite, devenind 
pretexte binevenite Pentru 
clarificări de care exegeza

Cercetarea contribuției 
lui N. Iorga intr-o ediție 
cu minim aparat de istorie 
literară, cum este culegerea 
lui Nicolae Liu. aduce lim
peziri importante asupra 
rolului jucat de N. Iorga în 
cultivarea valorilor literare 
ale Junimii. Este intere
sant de observat si pre
zenta carte ne aduce sub 
ochi o dovadă că valorile 
literare ale Convorbirilor 
literare au fost cultivate si 
perpetuate în primul rînd 
de criticii de descendentă 
gheristă : N. Iorga. G. 
Ibrăileanu. H. Sanielevici, 
Ionescu Raicu-Rion. Nu se 
poate concepe fixarea în 
conștiința publică a lui 
Creangă. Caragiale si. mai 
ales. Eminescu fără activi
tatea acestei echipe de cri
tici care face din moșteni
rea Junimii principal obiect 
de exegeză literară si de 
impuls editorial.

EMINESCU 
ÎN VIZIUNEA 
LUI IORGA-)

contribuit la afirmarea unui 
scriitor mare. Este cu atît 
mai mare atunci cînd este 
vorba de scriitori de talia 
lui Mihai Eminescu. Acest 
titlu de glorie se cuvine lui 
N. Iorga. O inițiativă criti
că de tipul celei susți
nute de Călinescu în 
Opera lui Eminescu nu 
este de conceput fără pre
cedentul Iorga si fără acest 
pionierat neobosit care a 
creat cadrele viitoarei emi- 
nescologii.

Despre Istoria literaturii 
românești contemporane 
s-a scris mult, dilatîndu-se 
cu bună stiintă erorile de 
informație Si apreciere ale 
autorului. Dar tot aici se 
vorbește si despre Creangă, 
despre Slavici, despre Emi
nescu. asa cum n-au vorbit 
alții pînă la apariția isto
riei literare călinesciene. 
Capitolele pe care N. Ior
ga le consacră lui Emines
cu aici constituie una din 
cele mai interesante sinte
ze asupra vieții si operei 
acestuia. Apăruse Viata lui 
Eminescu de G. Călinescu, 
operă care nu inhibă ne 
vechiul istoric literar, ne
mulțumit de felul in care 
aici sînt tratate raporturile 
poetului cu Veronica Mi
ele. N. Iorga face dealtfel 
printre primii si disocie
rile trebuitoare cu privire 
la relația poetului cu Ju
nimea si. plecînd de la 
opera lui Eminescu. el sta
bilește dezacordul de spirit

^FAPTUL1
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») N. Iorga : Eminescu, 
colecția ..Eminesciană", e- 
ditura Junimea. 1981.

profită si astăzi. Sint re
cenzate edițiile de poezii 
Saraga. volumul de scrisori 
către Cornelia Eminescu, 
biografia în limba germa
nă pe care i-o face în 1903 
loan Scurtu. prima ediție 
a romanului Geniu pustiu, 
prima culegere de texte 
din manuscrise si din re
viste făcută tot de loan 
Scurtu. edițiile lui Nerva 
Hodos si Uarie Chendi, 
drama istorică din manu
scrise. Bogdan Dragos, 
Icoane vechi și npuă, a- 
mintirile lui T. V. Stefa- 
nelli, edițiile G. Murnu și 
Perpessicius.

Propoziții care vor face 
mai tîrziu carieră în exe
geza eminesciană s-au scris 
mai întîi de către N. Iorga 
in această publicistică 
promptă, vie. avertizată. 
N. Iorga respinge, de pildă, 
criteriile eticlste si politice 
ale canonicului Grama de 
la Blaj din cartea despre 
Eminescu a acestuia. N. 
Iorga prețuiește opera pen
tru valoarea ei estetică 
dincolo de orice condițio
nări de moment. Inteligen
ta si spiritul critic al aces
tor comentarii, unite cu o 
prețuire a poetului pe toate 
laturile activității Iui. au 
dus Ia impunerea în con
știința contemporanilor a 
personalității integrale a 
poetului. Apariția. în 1939. 
a ediției Perpessicius, pe 
care N. Iorga o lntîmpină 
cu unul din cele mai avi
zate comentarii, este o 
realizare care-si are rădă
cinile si în osîrdia marelui 
savant dedicată restituirii 
unui Eminescu integral.

De numele Iui N. Iorga 
se leagă si ideea unui alt 
Eminescu, altul decît cel 
cunoscut si publicat de Ju
nimea. cu o operă mai pro
fundă si mai întinsă decît 
o arătase ediția lui Titu 
Maiorescu. In 1903. cu pri
lejul apariției biografiei lui 
Mihai Eminescu. scrisă de 
loan Scurtu, N. Iorga pu
blică antologicul text Emi
nescu și generația de astăzi, 
sinteză a revizuirii ante
rioarei imagini a poetului. 
Apariția poeziilor inedite, 
scoaterea la lumină a unei 
părți din manuscrise si mai 
ales valorificarea articole
lor politice ale poetului îl 
determină pe N. Iorga să 
scrie : „Un nou Eminescu 
apăru". Actuala statură a 
poetului. înțelegerea nouă 
a creației lui datorează 
enorm redimensionării pe 
care N. Iorga a propus-o 
la începutul secolului con
temporanilor. întregirea o- 
perei antume cu cea pos
tumă. de natură pentru 
unii critici moderni a 
schimba radical fizionomia 
artistică a lui Mihai Emi
nescu. lsl găsește Începu
turile conștiente, perseve
rente. Inspirate în acțiunea 
de critic literar sj lui N. 
Iorga. Manuscrisele emi
nesciene nedesfăcute de 
Titu Maiorescu si donate 
de acesta Bibliotecii Aca
demiei intră pe mîini noi 
si descoperirea lor este e- 
venimentul literar cel mai 
însemnat al acestui început 
de secol. N. Iorga a înțe
les evenimentul printre 
primii si s-a pus în slujba 
lui. Este un titlu de glorie 
pentru un critic de a fi

între poet si societatea ie
șeană. Disocierile lui N. Ior
ga sînt inevitabile pentru 
oricine face un studiu serios 
asupra vieții si operei 
scriitorului. Cît despre ana
liza onerel reproducem aici 
una din cele mai incisive 
si noi caracterizări a poe
ziei eminesciene care des
chide perspectiva unor a- 
sociatii estetice neexoloa- 
tate încă : „Dealtfel nu 
sînt aici potriviri întimplă- 
toare ieșite din entuziasmul 
inspirației. Avem a face nu 
cu un creier in efervescen
ță, ci cu un spirit calculat, 
chibzuit, meticulos, care 
leagă intre ele elemente 
disparate, pregătite de mul
tă vreme, și iată, aici 
e explicația tumultului de 
icoane, care nu izvorăsc 
deodată din imaginația ne
bunită de cugetarea intensă 
sau biciuită de sentiment, 
ci vin de pe paginile caie
tului unde fiecare-și aștep
ta ceasul". Calculul si refle
xivitatea actului poetic si
tuează oe Eminescu intr-o 
companie artistică profita
bilă pentru înțelegerea o- 
perei lui. Aria comparatis- 
tică se lărgește spre avan
tajul unei receptivități mai 
avertizate a operei lui.

Eminescul lui N. Iorga, 
În alcătuirea Iul N. Liu, 
marchează unul din cele 
mal importante sl mai 
înalte puncte de receptivi
tate fată de opera lui 
Mihal Eminescu. cu atît 
mai important si mai înalt 
cu cît este si unul din pri
mele, deschizător de drum.

M. UNGHEANU
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Toamna culturală buzoiană 
la o nouă ediție

La Buzău js-a desfășurat cea de-a 
14-a ediție a-.,Toamnei culturale bu- 
zoiene", care a cuprins bogate mani
festări politico-educative și artistice, 
între care o expoziție de artă popu
lară cu lucrări ale laureaților Festiva
lului național „Cîntarea României", 
un concurs de interpretare a cântecu
lui popular, sub genericul ..Românie 
— plai de dor". O altă manifestare în 
județul Buzău — „Luna culturii cine
matografice" — prilejuiește publicului 
buzoian cunoașterea celor mai va
loroase producții ale cinematografiei 
românești. (Stelian Chiper).

Culorile satului
I
I

Partidul - forța conducătoare a întregului popor
(Urmare din pag. I)
ductiei agricole, pentru sporirea 
contribuției acestei ramuri la dez
voltarea generală a tării, la ridica
rea nivelului de trai.

Se cuvine. în același timp, sub
liniat faptul că orientarea spre a- 
plicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar. a principiilor 
autoconducerii si autoaprovizionării. 
a stimulat considerabil preocupări
le oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea unei noi calități în întreaga 
activitate — obiectiv esențial stabi
lit de Congresul al XII-lea.

Prin orientările stabilite. Con
gresul al XII-lea a determinat un 
și mai profund realism în aborda
rea problemelor dezvoltării econo- 
mico-sociale. adoptarea unor soluții 
originale, adecvate posibilităților și 
resurselor reale ale României de 
azi. necesităților sale de dezvoltare 
viitoare, realităților complexe ale 
vieții economice internaționale.

în răstimpul care a trecut de la 
Congresul al XII-lea s-au înfăp
tuit noi progrese în adîncirea de
mocrației socialiste — factor esen
țial și necesitate obiectivă in fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Crearea organizații
lor proprii ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, instituirea 
adunărilor publice — ..Tribuna de
mocrației" — modificările aduse 
Constituției si Legii electorale, des
fășurarea marilor foruri democra
tice la nivel national — Congresul 
consiliilor oamenilor muncii. Con
gresul agriculturii. Congresul Uniu
nii Generale a Sindicatelor. încu- 
nunînd dezbateri la care au parti
cipat milioane de oameni, au mar
cat importanți pași în procesul a- 
tragerii maselor celor mai largi ale 
oamenilor muncii, practic a între
gului popor, la conducerea tării, la

stabilirea căilor de dezvoltare a so
cietății noastre.

Din perspectiva creșterii funcțio
nalității meoanismelor democrației 
noastre socialiste, o reală contribu
ție înscrie si vasta activitate ce se 
desfășoară pentru formarea omului 
nou. pentru ridicarea nivelului de 
pregătire politică, profesională și 
culturală a tuturor cetățenilor, pen
tru încorporarea în viata fiecărui 
colectiv, a fiecărui om al muncii, a 
normelor eticii si echității socialiste.

Programele de dezvoltare adopta
te de Congresul al XII-lea trasează 
curba ascendentă a devenirii noas
tre în următorii ani. Cele aproape 
11 luni care au trecut din acest cin
cinal au probat din plin că cheia 
succesului se află in propriile noas
tre mîini. în răspunderea cu care 
muncim, în chibzuință cu care gos
podărim avuția socială ce ni s-a în
credințat. în perseverenta cu oare 
acționăm la fiecare loc de muncă. 
După cum se știe, fenomenele ne
gative ale vieții economice mondia
le — criza, inflația — nu pot să nu 
influențeze si economia noastră. In 
aceste condiții, cu atît mai mult se 
impune să acționăm cu toată răs
punderea pentru ^sporirea eficientei 
producției, pentru înlăturarea risi
pei. sub orice formă s-ar manifes
ta. pentru valorificarea din plin a 
rezervelor de creștere a producției 
și a productivității, pentru ridica
rea calității si tehnicității produse
lor. Fiecare dintre noi trebuie să 
fie conștient că înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului depinde și 
de el. de calitatea si cantitatea 
muncii pe care o prestează, că re
zultatele la nivel national nu pot 
exprima decît suma rezultatelor 
obținute de fiecare colectiv. Tocmai 
de aceea, toate colectivele de oa
meni ai muncii sint chemate să

promoveze soluții economice efici
ente. să antreneze. în spiritul unei 
înalte discipline pe toți membrii 
lor la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor. aceasta fiind calea princi
pală de accelerare a progresului, de 
sporire a prosperității generale și 
individuale.

Perioada care a trecut de la Con
gresul al XII-lea al partidului a 
reprezentat o confirmare grăitoare 
a justeței politicii externe a P.C.R., 
a aprecierilor și concluziilor sale a- 
supra vieții internaționale. Este pe
rioada în care partidul nostru. în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, a depus o activitate inten
să pentru dezvoltarea relațiilor 
României cu toate țările socialiste, 
pentru intensificarea colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, pentru extinderea 
cooperării pe multiple planuri cu 
toate statele, indiferent de orindui- 
re socială — relații al căror curs 
este profund influențat de activita
tea dinamică, neobosită, a președin
telui tării. tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Ca tară europeană. România mi
litează activ pentru securitate, co
laborare și pace în Europa, ulti
mii doi ani consemnînd importante 
initiative ale tării noastre consacra
te înfăptuirii acestor teluri vitale 
ale popoarelor. Acțiunile hotărite 
ale României pentru securitate și 
pace își găsesc o deplină motivație 
în amploarea deosebită pe care a 
luat-o cursa înarmărilor. în acumu
larea unui uriaș arsenal militar. în 
tendințele de a amplasa noi arme 
de distrugere în masă pe continen
tul nostru. Amplele acțiuni care se 
desfășoară în aceste zile în tară, in 
urma strălucitei initiative de pace 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, cu 
participarea celor mai diferite ca
tegorii ale populației, intilnirile. 
mitingurile și marșurile păcii re

prezintă cea mai fidelă expresie a 
dorinței poporului nostru de a ac
ționa. în strinsâ unitate cu celelalte 
popoare din Europa, din întreaga 
lume, pentru a pune capăt cursei 
înarmărilor, pentru a asigura o 
pace trainică în Europa si pretutin
deni.

In conformitate cu documentele 
Congresului al XII-lea. România 
depune eforturi deosebite pentru 
lichidarea subdezvoltării, a marilor 
decalaje dintre țările bogate și ță
rile sărace, sursă permanentă de 
Încordare, de tensiune și conflicte, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor. îndeosebi al ce
lor rămase în urmă.

Realizările ultimilor doi ani, ca și 
toate realizările, fără precedent în 
istoria țării, obținute în perioada ce 
a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului — de cînd în fruntea 
partidului si statului nostru acțio
nează ca un strălucit exemplu de 
gîndire patriotică, revoluționară, 
de luptă comunistă. tovarășul 
Nicolae Ceausescu — învederează 
cu putere acea realitate care a con
stituit temelia de granit a tuturor 
acestor succese — unitatea de 
nezdruncinat a întregii națiuni în 
jurul forței sale conducătoare — 
Partidul Comunist Român, a secre
tarului general al partidului. întă
rirea continuă a acestei unităti, ho- 
tărîrea cu care clas# muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, urmează partidul și 
acționează pentru transpunerea in 
viată a politicii sale constituie ga
ranția supremă că mobilizatoarele 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea vor fi exemplar înfăptuite, 
asigurînd astfel înaintarea neabă
tută a României pe oalea socialis
mului si comunismului.

„încerc din nou o 
modestă întîlnire cu 
imagistica poeziei lui 
Lucian Blaga, ne măr
turisește artista deco
ratoare Titina Comșa. 
șl doresc ca această 
expoziție să fie o tir- 
zie floare de toamnă 
pe locul odihnei ne- 
sfirșite de la Lancrăm, 
unde poetul își trece 
neființa de 20 de ani, 
in ■«satul minunilor»"...

Consecventă univer
sului imagistic afirmat 
deja cu prilejul unor 
manifestări personale 
și al participării la 
numeroase expoziții 
colective naționale și 
internaționale, artista 
își însoțește, ca un o- 
magiu, lucrările de ta
piserie ale noii sale 
expoziții de la gale
riile „Orizont" cu ver
surile poetului. Ani
mate de păsări fantas
tice și nori, de trans
parențele unor corole 
sau de vibrațiile lumi
nii din zori, de fas
tuoasele armonii vege
tale ale toamnef, punc
tate de imaginea stili
zată a satelor româ
nești, aceste tapiserii, 
din care răzbate, încă 
vie, tradiția scoarței 
oltenești, apelează u- 
neori la o ilustrare di
rectă a versului. Alte
ori însă ele sugerează 
doar stări lirice provo
cate de poezie, lăsînd 
spațiu sugestiei, inter
pretării afective, ecou
lui liber pe care l-ar 
putea provoca în con
știința privitorilor.

Tot timpul prezente, 
slementele narațiunii 
devin elemente con
stitutive ale unor com
poziții alcătuite după 
legile artei decorative, 
respectind rigorile im
puse de tradiția bidi
mensională a tapiseriei 
românești. Lectura a- 
cestor elemente are loc 
atît într-un plan al 
discursului rațional, 
menit să sugereze ima
gini ale poeziei blagie- 
ne, cît și pe planul

(Tapiserie de Titina Comșa)

sensibilității croma
tice — capabil în acest 
domeniu să dea mă
sura exactă a unei în
zestrări artistice.

Expresia e densă, 
concentrată, de o no
bilă gravitate.

în interiorul acestor 
determinări de ansam
blu, tapiseriile Titinei 
Comșa (distinse dealtfel 
cu Premiul de arte de
corative la Bienala 
U.F.A.C.S.I. de la Vi
chy, cu Premiul de o- 
noare la Bienala 
U.F.A.C.S.I. — Cler
mont Ferrand — Fran
ța) se impun prin 
armonia cromatică, 
prin capacitatea artis
tei de a exprima, fo
losind jocul urzelii și 
al firului textil, o a- 
devărată bucurie a cu
lorii. Preponderent 
calde, armoniile croma
tice folosite se dove
desc capabile să suge
reze, în toate aceste 
lucrări, o ambianță 
muzicală.

Folosind o tehnică 
de prestigioasă tradi
ție, respectind reguli

ce s-au impus din ge
nerație în generație, 
reguli desprinse din 
însăși calitatea, din 
plasticitatea fibrei tex
tile, artista a creat an
sambluri unitare, ar
monioase, care atestă 
o atentă preocupare 
pentru acuratețea teh
nică a exprimării. Este 
desigur una din con
dițiile importante in 
articularea coerentă, 
de sine stătătoare a u- 
nei sensibilități artis
tice. O sensibilitate 
care a vibrat la fru
musețea versului bla- 
gian. incercînd să-i a- 
ducă, cu mijloacele 
specifice limbajului 
plastic, un frumos o- 
magiu. Un omagiu pe 
care lucrările în sine 

.îl conțin, căruia i se 
vor adăuga organiza
rea unor seri de poe
zie în sala de expozi
ții, unde va răsuna, de 
asemenea, păstrată de 
„fonoteca de aur", vo
cea inimitabilă a poe
tului.
Marina PREUTU
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Un viscol puternic a surprins 
turma de 600 de oi a fermei 
Buhuși din cadrul întreprinderii 
agricole de stat Bacău undeva 
printre ripile din apropierea co
munei Parincea Mare. Mare pe
ricol ca oile să moară de frig 
și foame. Toți oamenii satului, 
in frunte cu primarul Ion Pri- 
săcaru, au pornit să salveze 
turma. In ajutorul lor au venit 
și săteni din Ninești, ostași. Cu 
tractoare grele prevăzute cu 
mijloace de deszăpezire, cu 
lopețile, oamenii și-au croit 
drum pînă la locul unde se aflau 
oile. Dar viroagele, aropile si 
zăpada înaltă de peste un me
tru ii împiedicau să aducă oile 
pe... picioarele lor. Au fost ne- 
voiti să le care în brațe, in circă. 
O zi și o noapte au muncit din 
răsputeri, fără odihnă, pină 
le-au văzut pe toate la adăpost. 
Oameni, gospodari adevărați.

Cale lungă, 
drum de fier

S-au împlinit 100 de ani_
cînd primul tren a parcurs dis
tanța dintre Buzău și Focșani. 
Momente din hronicul acestui 
veac : inaugurarea gării din Rm. 
Sărat in 1881 (gara din Buzău 
expedia trenuri incă din 1874) ; 
construirea podurilor peste a- 
pele Buzăului, Rimnicului si 
Milcovului; înființarea stațiilor 
C.F.R. Drăgaica, Buzău-Sud, Bu- 
zău-Nord...

Tot de aici, din gara buzoiană, 
Caragiale își saluta bonom ami
cii, urmărind cu privirea cele 11 
trenuri care veneau si plecau 
zilnic.

Acum, tot intr-o zi, trec in
tr-un sens si altul, 234 trenuri.

de

Căpriorul 
și ceasornicarul

O întîmplare unică in felul ci 
petrecută cu prilejul unei vină- 
tori organizate in apropiere de 
Gherla, ne relatează cititorul 
nostru Gheorghe Lupșa. Era o 
vinătoare de fazani. La un 
moment dat, stind la pîndă 
în așteptarea fazanilor. în bă
taia puștilor au apărut cite
va căprioare speriate. Intre a- 
cestea, un căprior de toată fru
musețea s-a îndreptat glonț spre 
un stufăriș, unde se afla la pin- 
dă Sile, de meserie ceasorni
car. Intr-o fracțiune de se
cundă, căpriorul a vlrit ca
pul intre pușcă si cureaua 
acesteia, i-a smuls-o din mină si 
a pornit cu ea la git. spre pă
dure. La marginea pădurii, că
priorul s-a împiedicat, a căzut, 
s-a ridicat cu un salt acrobatic 
și, scăpind de pușcă, a rupt-o 
la sănătoasa. Ceasornicarul, că
ruia li stătuse... ceasul de frică, 
nu s-a mai încumetat să se ducă 
după pușcă. I-au adus-o alții...

Făcăleț a pus-o 
de mămăligă

Treziți de zgomote si răcnete, 
tocmai cînd le era somnul mai 
adine, oamenii din bloc încercau 
să-l potolească pe vecinul lor 
Gheorghe Făcăleț, dar Făcăleț 
parcă tocmai asta aștepta, pen
tru ca scandalul să fie si mai 
mare. Azi așa, mîine așa, pină 
cînd Făcăleț a fost de citeva ori 
avertizat de autoritățile din Ale
xandria. De fiecare dată regreta 
cele intimplate, promitea că n-o 
să mai facă ce-a făcut, dar re
pede uita ce zicea și o lua de la 
început. Pînă la urmă a fost 
„potolit" cu o condamnare de 
cinci luni și cu avertizarea că 
dacă tot nu se astimpără nici 
„după", Făcăleț o s-o pună si 
mai rău de mămăligă.

Trezit numai 
din somn ?

Deși se luminase de mult de 
ziuă, Gheorghe Vlădulescu din 
Cimpulung (Argeș) dormea încă 
buștean. Seara făcuse un chef 
strașnic și fusese și într-o vizită. 
La plecare, în loc de mulțumire, 
ii furase gazdei sandale, bluze 
Si tot ce-i căzuse sub mină.

Dimineața, dormea atît de 
adine, incit oamenii leail cu 
greu l-au trezit. După ce s-a 
frecat la ochi, prima lui grijă a 
fost să-și arunce privirea sub 
pat. S-a dat singur de gol, pen
tru că sub pat se aflau obiectele 
sustrase. Fiind recidivist, instan
ța de judecată o să-l trezească 
de-a binelea.

4“ din 
întim- 

lor se 
ferate.

A fluierat trenul 
șl a căzut... 
tencuiala

Locatarii blocului „X 
Tulcea ne semnalează o 
plare ciudată. Blocul 
află in apropierea căii
Deunăzi, la trecerea unui tren, 
jumătate din tencuiala de pe pe
retele exterior al blocului s-a 
dărimat. Și aceasta, sub privirile 
speriate ale copiilor aflati în a- 
propierea blocului, la joacă. Din 
fericire, n-a fost nici o victimă.

întrebarea e următoarea : Ce 
legătură există între fluieratul 
trenului și căderea tencuielii ?

Răspunsul nu-l putem afla 
decit de la meseriașii întreprin
derii județene de construcții- 
montaj. Pină una-alta. ar face 

să pună mina pe mistrie, 
nu ca data trecută.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IRubrică realizată de

Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii”^
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Excelenței Sale U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Alegerea dumneavoastră fn funcția de președinte al Republicii Socia

liste a Uniunii Birmane îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde fe
licitări. însoțite de urări de succese în activitate, de sănătate si fericire 
personală.

îmi exprim convingerea că raporturile prietenești dintre țările noastre 
se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor român si birmanez 
prietene, al cauzei păcii, destinderii, independentei si progresului in în
treaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu satisfacție si mulțumesc sincer pentru amabilele salutări 
și felicitări pe care mi le-a transmis Excelenta Voastră cu ocazia realegerii 
în funcția de președinte al Emiratelor Arabe Unite, pentru un al treilea 
mandat.

Folosesc acest prilej pentru a transmite urări de fericire si prosperitate 
poporului român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație si stimă.

ZAYED IBN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele

Emiratelor Arabe Unite

TELEGRAME

t V

Primul ministru al statului Belize. 
George Price, a adresat tovarășului 
Ilie Verdet. primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. o telegramă prin care mulțu
mește pentru felicitările si urările 
primite cu ocazia proclamării inde
pendentei tării sale si îsi exprimă 
încrederea în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie si colaborare dintre sta
tul Belize si Republica Socialistă 
România.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Ilie 
Verdt a trimis o telegramă primului 
ministru al Republicii Tunisiene, Mo
hamed Mzali. cu prilejul reînvestirii

Cronica zilei
Miercuri s-au încheiat, la Bucu

rești. lucrările celei de-a XII-a se
siuni a Comisiei mixte româno-sue- 
deze de cooperare economică, indus
trială si tehnică.

Cu acest nrilei. președinții celor 
două părți în comisie. Ion Constan- 
tinescu. adjunct al ministrului in
dustriei de masini-unelte. electroteh
nică si electronică, si. respectiv. Sten 
Niklasson. subsecretar de stat la Mi
nisterul Industriei, au semnat pro
tocolul sesiunii, care prevede măsuri 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării economice, industriale si 
tehnico-stiintifice dintre întreprinderi 
din cele două țări. în domenii de 
interes comun.

La semnare au fost de fată Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Hans E. Skold. 
ambasadorul Suediei la București.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 noiembrie. In tară : Vremea va 
ti in încălzire ușoară și treptată. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai pro
nunțate în nordul țării șl vor cădea pre
cipitații slabe locale, mai ales sub for
mă de burniță și ploaie. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, IN ETAPA A 14-A LA FOTBAL

Jocuri numai pentru clasament
Scăpat de „grija" jocurilor interna

ționale pentru calificarea la „Mun- 
diaJul" spaniol 1982, fotbalul nostru 
și-a luat în foarte serios propriul 
cam- “onat. Jucătorii sînt conectați cu 

tii.Aa. înalta tensiune a întrecerii 
; prea conectați !), arbitrii și spec- 

t»ko>tii la fel. astfel că în acest început 
de sezon de iarnă și final de sezon 
fotbalistic avem parte de meciuri 
aprige, care încălzesc tribunele și 
infierbintă pasiunile. Numai golurile 
sînt parcă prea puține. în raport cu 
ce am dori. Nu-i vorbă, ineficacita
tea și-a făcut loc și prin alte cam
pionate naționale (Spania, Franța, 
Bulgaria, ca să nu mai vorbim de 
Italia), dar și să înregistrezi numai 
14 goluri, într-o etapă cu 9 partide 
și 18 echipe competitoare cum s-a 
intimplat la noi în etapa de dumi
nică, e prea din cale-afară ! Ieri, 
ce-i drept, au fost înscrise mai multe 
goluri, 24, dar și această cifră e de
parte de ceea ce așteaptă iubitorii 
fotbalului.

Ca și în etapa a 13-a, și ieri. In 
etapa a 14-a, echipele gazdă au lăsat 
adversarelor vizitatoare doar trei 
puncte, adică o victorie și o egali
tate. în rest, nu mai puțin de 7 for
mații și-au fructificat (mai greu sau 
mai ușor) ceea ce obișnuim să nu
mim avantajul terenului și au în
vins pe linie, adjudecindu-și ambele 
puncte puse în joc.

Cele trei puncte pierdute de gazde 
au avut drept beneficiare (cum era 
de așteptat) echipele clasate pe pri
mele două locuri. Lidera, Dinamo 
București, deși s-a deplasat pe sta
dionul din strada „Dr. Staicovici", a 
jucat ca la București și a întrecut 
pe Progresul — Vulcan cu 3—1 ; în
vingătorii (din rindul cărora Dudu 
Georgescu a părăsit terenul acciden
tat destul de grav) și-au mărit avan
sul față de craioveni la două puncte; 
învinșii și-au „consolidat" poziția 
ultimă pe care o ocupă in clasa
ment și e foarte probabil că vor 

în funcție prin care îi adresează calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și de deplin succes 
în activitate. în telegramă se expri
mă, totodată, convingerea că relațiile 
de prietenie și fructuoasă cooperare 
statornicite ihtre țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta și mai mult 
în viitor în toate domeniile de in
teres reciproc.

★
De asemenea, tovarășul Ilie Verdet, 

a adresat o telegramă de felicitare 
lui U Maung Maung Kha, cu prile
jul realegerii în funcția de prim- 
ministru al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane.

precum si membrii celor două dele
gații.

★
Miercuri a fost inaugurat în Ca

pitală sediul reprezentantei în tara 
noastră a Oficiului cehoslovac de tu
rism (C.E.D.O.K.).

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Jan Muzik, director in cadrul 
C.E.D.O.K.. si Costache Zmeu, ad
junct al ministrului turismului, au 
relevat dezvoltarea fructuoasă a 
colaborării dintre Cehoslovacia si 
România, contribuția schimburilor tu
ristice la cunoașterea reciprocă a 
frumuseților naturii, istoriei si cul
turii. la adîncirea legăturilor de prie
tenie dintre popoarele celor două 
tari.

La festivitate a participat Vladimir 
Vaclavik. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. (Agerores)

minime vor fi cuprinse Intre minus 8 
și plus 2 grade, izolat mai coborîte in 
primele nopți, iar cele maxime între 4 
și 14 grade. Dimineața și seara se va 
produce ceață. Izolat, condiții de depu
nere de polei. In București : Vremea se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab. Seara și diminea
ța se va produce ceață. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 2 
și plus un grad, iar maximele Intre 1 
și 10 grade. (Cornellu Pop, meteorolog 
de serviciu).

avea o iarnă grea și o primăvară și 
mai grea. Campioana. Universitatea 
Craiova (clasată a doua, dar cu două 
jocuri restante), a reușit un punct 
la Constanța, de unde era gata-gata 
să plece cu amîndouă (a condus 60 
de minute, fiind egalată abia în ul
timul minut). Prin urmare, cursa 
pentru titlul de campioană de toam
nă continuă...

Dintre celelalte rezultate se re
marcă numai categoricul scor de 3—0 
cu care F.C. Olt a întrecut, pe terenul 
propriu, „stegarii" brașoveni — 
performerii etapei precedente (țJrin 
acel 1—0 de la Tg. Mureș). In rest, 
s-au înregistrat numai rezultate 
normale : „U“ — Jiul 3—1 ; U.T.A. — 
F.C. Argeș 2—0 ; A.S.A. — C.S. Tîr- 
goviște 2—0 ; S.C. Bacău — Chimia 
Rm. Vilcea 1—0. Hunedorenii lui 
Mircea Lucescu ajunseseră să conducă 
la un moment dat cu 3—0, dar timișo
renii lui Marcel Pigulea (alt antrenor 
tinăr și competent) au redus din 
handicap pină la 3—2. Un meci viu 
disputat și echilibrat a avut loc pe 
stadionul din „Regie" între bucu- 
reștenele Sportul studențesc și 
Steaua. Echilibrul era să se frîngă 
pe la mijlocul reprizei a doua, dar 
stelistul Balint a ratat incredibil ; 
s-a frînt totuși peste citeva minute, 
cind a înscris Octavian Ionescu (in
trodus într-un tîrziu in formație, la 
cererea tribunelor și în disperare de 
cauză). Deci. 1—0 pentru echipa uni
versitară, care în felul acesta l-a 
recîștigat definitiv pe jucătorul cu 
nr. 10 pe tricou și cu 10 inimi sub 
tricou !

Clasamentul are o înfățișare pasa
geră, pentru două zile — deci nu-1 
mai reproducem. Etapa a 15-a. ce se 
va juca duminică, programează și 
citeva întîlniri care pot aduce unele 
restructurări. Le așteptăm. Dar 
așteptăm și mai mult fotbal, șl mai 
multe goluri.

Gheorqhe MITROI

TOATE FORJELE PENTRU ÎNDEPLINIREA^ 
INTEGRALĂ A PLANULUI PE ANUL 1981!
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in 

întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oa
meni ai muncii din întreprinderi industriale, de pe 
șantierele de construcții, din transporturi, din unitățile

agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor 
și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării 
indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a între
cerii, la 31 octombrie *) pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 449,5 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele egeneratoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția Sistemului 
Energetic Național, 15,1 la sută la 
productivitatea muncii ; consumul 
de energie electrică pentru scopuri 
tehnologice a fost redus cu 0,7 la 
sută, iar cheltuielile prevăzute în 
buget cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Constanta.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI SI GAZULUI METAN

Locul I: Schela de foraj-extracție 
Marghita, județul Bihor, cu 596 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 25 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii. 1 la sută la productia- 
marfă vîndută și încasată; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
7 la sută, iar cele materiale cu 5 la 
sută.

Locul II: Schela de extracție Vi
dele, județul Teleorman.

Locul III: Schela de extracție 
Cartojani, județul Giurgiu.

IN INDUSTRIA 
METALURGIEI NEFEROASE

Locul I: întreprinderea de pre
lucrarea aluminiului Slatina, județul 
Olt, cu 900,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 5,8 Ia sută la pro
ducția netă, 4,1 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
18.4 Ia sută la beneficii; au fost, de 
asemenea, depășite sarcinile de plan 
la export; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 0,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
3,6 la sută.

Locul II: întreprinderea „Laro- 
met“-București.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I: întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița, cu 
1 294 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 1,2 la sută la pro
ducția netă și producția fizică. 1,3 
la sută la productivitatea muncii, 
5,3 la sută la beneficii și cu 18,9 la

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe nouă luni.

LIVRAREA PRODUSELOR AGRICOLE LA FONDUL DE STAT, 
obligație legală, îndatorire patriotică a unităților 
agricole, a tuturor oamenilor muncii de la sate

Știrile sosite în ultimele zile Ia redacție evidențiază că o serie de 
unități agricole au livrat integral cantitățile de produse prevăzute la 
fondul de stat și F.N.C. Alte unități, îndeosebi cele care au obținut 
producții sporite, și-au suplimentat livrările. Situația la zi arată însă 
că într-un șir de județe ritmul livrărilor trebuie mărit intensificat, asi- 
gurindu-se astfel îndeplinirea integrală și neîntârziată a obligațiilor 
contractuale asumate față de stat.

în legătură cu desfășurarea livrării produselor agricole la fondul 
de stat și F.N.C., iată ce relatează corespondenții noștri :

BOTOȘANI :

Ritmul livrărilor — 
mai intens, prin folosirea 

tuturor mijloacelor 
de transport

Unitățile agricole cooperatiste ale 
județului Botoșani mai au de Livrat 
la fondul de stat peste 16 000 tone 
porumb și o însemnată cantitate la 
fabricile pentru nutrețuri combmate. 
E drept, în unele din zilele săptă- 
minii trecute, datorită ninsorilor 
abundente și viscolului, căile rutiere 
spre bazele de recepție au fost 
impracticabile, situație ce a conti
nuat pină marți noaptea, cind vre
mea s-a ameliorat. Dar tot atît de 
adevărat este că. în localitățile în 
care organele locale de partid și de 
stat s-au aflat permanent la datorie, 
transportul porumbului de pe cimp. 
chiar dacă s-a desfășurat mai ane
voios, n-a încetat. Așa se face că, 
pînă ieri, cooperativele agricole din 
Bucecea, Crasnaleuca, Bajura. Pe- 
tricani, Vomiceni ș.a. și-au îndepli
nit în întregime obligațiile la fondul 
de stat și F.N.C., cu toate că și aces
tea au avut de livrat cantități mari, 
pină la 1 450 tone. Cum s-a proce
dat ? Notăm din răspunsul tovară
șului Ioan Sposib. primarul comunei 
Bucecea : „Cind am văzut că auto
camioanele și tractoarele cu remorci 
nu puteau pătrunde pe tarlale, pînă 
la arioaiele unde se depănușa. am 
concentrat la această acțiune toate 

sută la livrările de mărfuri la 
fondul pieței; a fost depășit substan
țial planul la export; unitatea s-a 
încadrat în cheltuielile planificate 
totale și materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă.

Locul II: întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.

Locul III: întreprinderea „Elec- 
tromureș“-Tg. Mureș.
IN RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I: Rafinăria Ploiești cu 
860,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 22 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii. 17,5 la sută la producția fizică, 
14,1 la sută la productia-marfă 

Fruntașii in întrecerea socialistă 
pe zece luni ale anului

vîndută și Încasată, 14,8 la sută la 
beneficii; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă. totale și 
materiale, au fost reduse cu 1,5 la 
sută.

Locul II: Rafinăria Crlșana, ju
dețul Bihor.

Locul III: Rafinăria Vega, ju
dețul Prahova.

IN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANTI ȘI LACURI
Locul I: întreprinderea chimică 

Craiova cu 712,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 10,4 la sută la pro
ducția netă. 47.3 la sută la pro
ducția fizică, 12,3 la sută la pro- 
ducția-marfâ vîndută și încasată,
10.3 la sută la productivitatea mun
cii, 32,5 la sută la beneficii. 17,9 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței.

Locul II: întreprinderea de pro
duse cosmetice „Nivea" — Brașov.

Locul III: întreprinderea de me
dicamente și coloranți „Sintofarm" 
— București.

IN INDUSTRIA 
EXPLOTARII LEMNULUI

Locul I: întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport 
Rimnicu Vilcea, județul Vilcea, cu
775.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 2,2 la sută la pro
ducția netă. 3 la sută la producția 
fizică, 12,5 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată și la 
beneficii, 11,8 la sută la livrările 
de mărfuri la fondul pieței : consu
murile normate de energie electri
că și combustibili au fost reduse cu 
1,8 la sută.

Locul II: întreprinderea forestle- 

căruțele din comună, inclusiv pe cele 
ale gospodarilor. Iar cind a nins, au 
fost înhămați caii la sănii. Bineînțe
les. pentru a intensifica livrările, 
transportul cu atelajele s-a făcut 
pină la drumurile principale, unde 
porumbul se încărca în autocamioa
ne sau remorci". Și astfel au ajuns 
în stațiile de depozitare toate cele 
1184 tone de porumb prevăzute.

Mai ales acum, cînd terenul este 
acoperit cu un strat gros de zăpadă, 
transportul cu săniile a fost practicat 
în numeroase cooperative agricole 
din județ. Ieri, dimineață, în comu
na Mihai Eminescu. unde coopera
tiva agricolă mai avea de transportat 
la fondul de stat și F.N.C. aproape 
400 tone de porumb, lucrau 34 de 
sănii. „Pînă diseară. ne-a spus Cos- 
tache Chiriac, secretar adjunct al 
comitetului comunal de partid, aflat 
la arioaia din apropierea satului 
Ipotești. terminăm transportul po
rumbului de la ferma Cerviceștl. 
Miine vom concentra forțele la fer
ma din Cucorăni, urmînd ca cel tîr
ziu vineri la amiază să încheiem 
livrarea în întregime a porumbului 
la fondul de stat". Săniile, care cir
culau încărcate de la locurile unde 
porumbul fusese depănușat către 
bazele de recepție, ca și cei peste 70 
de cooperatori ce adunau știuleții cu 
coșurile ori cu sacii dovedeau că 
aici se lucra intens șl cu toată răs
punderea.

In alte comune însă, deși pe cîmp 
există mari cantități de porumb, fac
torii de răspundere așteaptă ...îmbu
nătățirea vremii. Ce cantitate de 
știuleți mai aveți depozitată pe tar

ră de exploatare șl transport Tirgu 
Secuiesc, județul Covasna.

IN INDUSTRIA 
PIELĂRIEI, CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I: întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești cu 871,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 2.7 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii. 10,6 la sută Ia export. 5,9 la 
sută la producția fizică. 8,1 la sută 
la productia-marfă vîndută si în
casată. 4.4 la sută la beneficii. 10,9 
la sută la livrările de mărfuri la 
fondul pieței : consumurile normate 
de materii prime și materiale au 

au fost reduse cu 2,1 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 9,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de pie
le, încălțăminte și marochinărie 
„13 Decembrie“-Sibiu.

Locul III : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Dimbovița"- 
București.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre

parate și conserve din carne — 
București cu 2 177,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26,1 la sută la 
producția netă și productivitatea 
muncii, 36,1 la sută la tieneficii, 
14,1 la sută la livrări Ia fondul 
pieței ; consumurile de energie 
electrică și combustibili au fost re
duse cu 2 la'sută.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii Bacău.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii București.
IN ÎNTREPRINDERI agricole 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC — MIXT

Locul I : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 455,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la pro
ducția de carne și 9,0 la sută Ia 
cea de lapte de vacă ; 2,4 la sută 
la livrările la fondul de stat de 
carne și cu 1,7 la sută la cele de 
lapte de vacă. 32.1 la sută la bene
ficii ; efectivele de taurine la sfîr- 
șitul perioadei au fost mai mari 
decît cele planificate cu 3 la sută, 
iar efectivele de porcine cu 1,1 la 
sută ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 2,8 la sută. ' 

lale ? — l-am întrebat ieri la amiază 
pe Florin Toma, secretar adjunct al 
comitetului comunal de partid Vlă- 
deni. „Mult, foarte mult" — a răs
puns. Și așa era ! După evidențele 
la zi — circa 900 tone. în mod sigur, 
această cantitate ar putea fi trans
portată mai repede dacă ar fi folo
site și cele 61 de sănii existente în 
comună. Situații similare ca cea din 
Vlădeni există și la Răuseni, Corlă- 
teni, Hudești și în alte localități. în 
aceste condiții, nu este de mirare că 
unitățile din consiliile agroindustriale 
Coțușca, Dorohoi și Ripiceni mai au 
de livrat la fondul de stat și F.N.C. 
aproape jumătate din cantitatea încă 
nelivrată pe ansamblul județului.

Pentru impulsionarea ritmului de 
transport și a livrărilor, unitățile sînt 
sprijinite de membri ai biroului sau 
de activiști ai comitetului județean 
de partid. Totodată, s-a stabilit ca 
toate atelajele de la sate să fie con
centrate exclusiv la această acțiu
ne. în unele localități aflate la dis
tanțe mai mari față de bazele de re
cepție și care dispun de condiții de 
depozitare, au fost înființate noi baze 
volante pentru receptionarea și pre
luarea porumbului, (Silvestri Aileneî).

TULCEA :

Dovezi ale răspunderii 
față de cerințele 

economiei
Timpul nefavorabil din ultimele 

zile a stingherit. în mare măsură, 
desfășurarea lucrărilor agricole în 
județul Tulcea. în ciuda condițiilor 
grele de muncă, agricultorii tulceni 
s-au aflat zi și noapte la datorie. La 
sfîrșitul săptăminii trecute ei au în
cheiat livrarea porumbului la fondul 
de stat. Astfel, cele 45 000 tone po
rumb prevăzute pentru acest an au

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Gorj cu 505,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15,3 la sută la 
producția netă, 4,2 la sută la volu
mul mărfurilor transportate, 16.4 
la sută la productivitatea muncii.
15,9 la sută la beneficii. 15 la sută 
la venituri brute din activitatea de 
transport ; consumul de carburanți 
a fost redus cu 11 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Brăila.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Alba Iulia cu 424 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,8 la sută la 
livrări de mărfuri cu ridicata, iar 
prevederile la beneficii au fost de
pășite substantial ; cheltuielile de 
circulație planificate la 1 000 lei 
livrări au fost reduse cu 13.2 la 
sută, iar nivelul fondului .de retri
buire planificat la 1 000 lei livrări 
cu 5,1 la sută.

Locul ÎI : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile — încălțăminte Baia Mare.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice Ploiești.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Snagov cu 380,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,6 la sută la 
desfacerile prin alimentația publi
că, 5.6 Ia sută la beneficii. 1.5 la 
sută la prestările de servicii pen
tru populație, 4,6 la sută Ia înca
sările medii pe un lucrător ; com
parativ cu anul anterior, numărul 
de turiști — zile a crescut cu 7,7 
la sută. '

Locul II : întreprinderea balneo- 
climatică Buziaș.

Locul III : Oficiul național de 
turism „Carpați" Brașov.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bihor 
cu 360,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8.1 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozite, 
23,8 la sută la beneficii, 17 la sută 
la mărfuri încărcate și expediate 
paletizat și cu 18,1 la sută la cele 
pachetizat ; au fost preluate canti
tăți importante din stocurile dispo
nibile la unitățile din județ.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vrancea.

Locul III : 
aprovizionare 
Satu. Mare.

Baza județeană de 
tehnico-materială

(Agerpres)

fost transportate în totalitate la ba
zele de recepție. Unele cooperative 
agricole au livrat cantități suplimen
tare de porumb : Somova — 120 tone, 
Corugea — peste 100 tone. Nufărul — 
aproape 40 tone. Sînt dovezi ale hăr
niciei cu care lucrătorii ogoarelor din 
județ au muncit peptru realizarea 
de producții sporite și, totodată, ale 
înțelegerii răspunderii față de cerin
țele economiei naționale, ale bunei 
aprovizionări a populației cu produse 
agroalimentare.

Acum, forțele mecanice și umane 
din unitățile agricole tulcene sint 
concentrate la transportul tuturor 
cantităților de porumb la fabricile 
de nutrețuri combinate și la comple
xele zootehnice. Față de 90 000 tone 
porumb, cit au de livrat unitățile a- 
gricole din acest județ la F.N.C. și 
complexe zootehnice, pină la 18 no
iembrie s-au dat 70 000 tone. Canti
tăți mai mari de livrat au cooperati
vele agricole Frecăței (peste 1 000 
tone), Murighiol și Agighiol (cîte 500 
tone fiecare). Cu restanță de aproape
1 000 tone de porumb se mai înscriu 
și întreprinderile agricole de stat 
Mihail Kogălniceanu și Baia. Deși in 
județ ninge, iar vintul viscolește ză
pada, agricultorii tulceni lucrează 
fără contenire la încărcarea și trans
portul porumbului din cimp sau de 
pe platformele din incintele unități
lor agricole la bazele de recepție. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a hotărit suplimentarea mij
loacelor de transport. Astfel, din uni
tățile economice ale județului lucrea
ză la transportarea porumbului auto
camioane care însumează aproape
2 000 tone capacitate. S-a suplimen
tat, de asemenea, numărul tractoare
lor cu remorci pentru transport cu 
încă 100 tone capacitate. Acționind 
în acest- fel, se preconizează ca în 
maximum două zile, în ciuda condi
țiilor climatice nefavorabile, întreaga 
cantitate de porumb contractată să 
ajungă in depozitele stabilite. (Necu- 
lai Amihulesei).

Programul 1
9.00 Teleșcoală

11,00 Roman foileton : „Vîntul speran
ței" — episodul 12 (reluare)

11.50 laureat) ai Festivalului „Marla IA- 
tărețu" — ediția a Il-a — Tîrgu- 
Jlu

1-2,25 Forum politico-ideologic • Impe
rativul pregătirii multilaterale in 
cincinalul calității șl eficientei 
• Idei contemporane

12.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Reportaj pe glob : Insulele Shet

land. producție a studiourilor bri
tanice

17,25 Viața culturală
18,35 Desene animate : Povestiri din pă

durea verde
19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19.45 Documentele Congresului al XII- 

lea, program al dezvoltării Româ
niei socialiste

20,15 Ora tineretului
20.55 Originea omului — serial științific. 

Episodul 2
21.45 Din cînteoele șl dansurile po

poarelor
22,10 Telejurnal

Programul 2
19.00 Telejurnal
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunll Române. Trans
misiune directă. Dirijor : Mod-st 
Cichlrdan. Soliști : Valentin Teodo- 
rlan si Valentin Arcu. în pauză : 
Deasupra de Reșița. Regia : Mfrel 
Illeșiu. Documentar, producție a 
studioului „Sahiafilm"

21.55 Program muzlcal-folcloric
22,10 Telejurnal

SIBIU O întreprinderea poligra
fică din Sibiu a scos de sub tipar, 
in condiții grafice excelente, mono
grafia județului Sibiu (Editura 
sport-turism. colecția „Județele 
patriei"), amplă lucrare informa
tivă și documentară privind dez
voltarea economico-socială a aces
tui „județ din inima țării, punte de 
legătură și de circulație a valori
lor materiale și spirituale, leagăn 
de străveche cultură și civilizație 
românească, zonă de fecundă sim
bioză a creațiilor culturii românești 
și a naționalităților conlocuitoare..." 
(Nicolae Brujan).

IAȘI ® La Tîrgu Frumos a avut 
loc o „Săptămină a culturii și edu
cației socialiste". în cadrul căreia 
au avut, loc simpozionul „Trecut, 
prezent și viitor în dezvoltarea ora
șului Tîrgu Frumos", o expoziție 
dă produse realizate de întreprinde
rile din localitate, o șezătoare lite
rară, spectacole artistice. (Manole 
Corcaci).

CĂLĂRAȘI © Biblioteca jude
țeană Călărași, bibliotecile Combi
natului de hirtie și celuloză. Com
binatului siderurgic, întreprinderii 
de confecții, cooperativei meșteșu
gărești Borcea. cooperativei agricole 
de producție Măgureni au organizat 
o ..Decadă a cărții științifice și teh
nice". Au avut loc expoziții, sim
pozioane și prezentări de cărți. 
(Rodica Simionescu).

PRAHOVA O în cadrul marilor 
aniversări recomandate de către 
Consiliul Mondial al Păcii și 
U.N.E.S.C.O.. la Ploiești a avut 10c 
o manifestare consacrată celebru
lui pictor și luptător pentru pace 
Pablo Picasso, cu prilejul centena
rului nașterii sale. Istoricul și cri
ticul de artă Dan Grigorescu a pre
zentat viața și vasta operă a mare
lui artist, după care a urmat un 
film documentar. (Constantin Că
prarul.

TELEORMAN • în satul Pru- 
naru, comuna Bujoreni, județul Te
leorman, a avut loc o emoționantă 
evocare a faptelor de vitejie săvîr- 
șite in noiembrie 1916 pe aceste 
meleaguri de cavaleriștii regimen
tului nr. 2 Roșiori împotriva tru
pelor invadatoare. Au participat 
activiști de partid și de stat, urmași 
ai eroilor care au căzut pe cimpul 
de luptă, veterani de război, pio
nieri, militari. numeroși săteni. 
(Stan Ștefan).

SUCEAVA • Timp de două zile, 
la Suceava s-au desfășurat lucră
rile sesiunii anuale de comunicări 
științifice a Muzeului județean, sub 
genericul „Suceava — permanențe 
istorice", la care au luat parte mu
zeografi. istorici, cadre didactice 
universitare și cercetători din Bucu
rești, din județul Suceava și din 
alte 16 județe ale țării. Participanții 
au prezentat în cele 5 secțiuni de 
lucru peste 100 de comunicări știin
țifice. care sintetizează rezultatele 
studiilor și investigațiilor întreprin
se timp de mai mulți ani. (Sava 
Bejinariu).

li

VASLUI O în sala „Arta" a 
Muzeului județean a fost vernisată 
expoziția de pictură „Nicolae G. Ior- 
ga“. Organizată de Uniunea artiș
tilor plastici și comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
expoziția reunește aproape 50 de 
lucrări din creația artistului. (Petru 
Necula).

ARGEȘ 9 Căminul cultural din 
comuna Tigveni a găzduit „Sărbă
toarea mărului", manifestare al că
rei program a cuprins un simpo
zion și o seară cultural-educativă. 
* La căminul cultural din satu! 
Livezeni s-a desfășurat un con
curs județean de muzică populară. 
(Gh. Cirstea).

PRONOEXPRES
Numerele extrase Ia Tragerea 

din 18 noiembrie 1981
Extragerea I : 8 14 5 7 33 6. 
Extragerea a Il-a : 36 15 28 39 18 20.

• METODA ORIGI
NALĂ DE CONSTRUIRE 
A BARAJELOR. OamenU de 
stiintă sovietici au propus o 
metodă originală pentru con
struirea baraielor centralelor e- 
lectrice ce vor folosi energia 
mareelor. Este vorba de un sis
tem special de explozii, care ur
mează să ridice la înălțimea do
rită rocile submarine, formind 
corpul viitorului barai. în ase
menea condiții, costul realizării 
baraielor scade de 10—20 de ori 
in comnaratie cu cheltuielile ce
rute de metodele clasice. Pe 
baza cercetărilor efectuate de 
specialiștii sovietici s-a de
monstrat posibilitatea construirii 
In golful Mezensk. Marea Albă, 
a unei centrale de 10 milioane 

kW, care să folosească energia 
mareelor. Este în curs de elabo
rare si proiectul unei alte cen
trale de acest gen. cu o putere 
de 300 000 kW.

• CONSUMUL MON
DIAL DE ENERGIE. Potrl- 
vit concluziilor unui studiu dat 
publicității la Roma de gruoul 
petrolier de stat italian ..ENI“, 
în anul 1980 consumul mondial 
de energie De locuitor a scăzut 
cu circa trei procente fată de 
cel din 1979, redueîndu-se de 
la 1.56 la 1.51 tone dehivalent- 
petrol (T.E.P.).

• SOL ARTIFICIAL. Sa 
știe că solul din sere lsi epui
zează după 4—5 ani resursele 
de fertilitate si trebuie să fie 

înlocuit. în Bulgaria a fost 
elaborată rețeta unui sol ar
tificial pentru sere, denumit 
„Balkanin". care conține toate 
macro- si microelementele ne
cesare plantelor, are excelente 
calități de schimbător de ioni si 
de absorbție, absoarbe bine apa, 
este permeabil nentru aer. A- 
cesț sol artificial se asază în 
sere într-un strat gros de 15—25 
centimetri. în raDort de cultu
ra ce urmează să fie semănată. 
El este udat cu aDă curată, fără 
adaosuri minerale. Experiențele 
au demonstrat că numeroase 
culturi cresc De „Balkanin" mai 
reoede si mai bine decît De sol 
natural. Astfel, căpșunile cresc 
si se coc cu 20 de zile mai de
vreme. ele conțin cu 50 la sută 
mai multă vitamină C. în cu- 
rînd va intra în funcțiune Pri

ma fabrică de aol artifi
cial.
• „VACA DE MARE". 

O companie iaDoneză a propus 
folosirea în industria alimenta
ră a unui concentrat preparat 
dintr-o vietate marină numită 
saida. care se găseste din bel
șug în Oceanul Pacific. în ceea 
ce privește gustul, produsul sea
mănă uimitor de mult cu car
nea de vacă si are proprietăți 
nutritive înalte contlnind pro
teine într-o proporție de 85 la 
sută. Ca aspect exterior, se pre
zintă sub forma unor granule 

alb-gălbul. Se păstrează pină 
la sase luni, iar înghețat — nînă 
la un an. în ană. fiecare granu
lă îsi sporește greutatea de cinci 
ori. în ceea ce privește asimi
larea de către organism, „vaca 
de mare" nu rămîne in urma 
ouălor. în favoarea noului pro
dus Pledează si faptul că obți
nerea. păstrarea si transportul 
lui nu reclamă cheltuieli mari.

• O PUTERNICA 
ERUPȚIE VULCANICĂ • 
început. în noaptea de marți 
spre miercuri. în zona munte

lui Krafla. din nordul Islandel, 
s-a anuntat la Reykjavik. A- 
gentia France Presse notează că 
este cea mai violentă erupție 
care s-a produs în zonă. Lava, 
foarte lichidă, care înaintează 
rapid, atinsese, miercuri dimi
neața. lungimea de 8 kilometri 
si lățimea de 3—4 kilometri. 
Vulcanul degaiă nori de cenușă, 
care sînt proiectați la 4 000 me
tri altitudine.
• CE SE TRADUCE 

IN LUME ? Ultima ediție a 
catalogului mondial al traduce
rilor, întocmit de UNESCO, re
levă că cea mal mare parte 
dintre cele 50 428 de titluri de 
carte repertorizate sînt cuprinse 
la rubrica „literatură", care In
clude o largă gamă de volume 
de la poezii la benzi desenate. 

în domeniul literaturii, operele 
scriitorilor clasici beneficiază de 
principala atenție : Shakespeare 
— 103 traduceri. Dostoievski 90, 
L. Tolstoi — 85, Al. Dumas — 
71, Balzac — 61. Dickens — 63, 
Zola — 43. Cel mai tradus poet 
contemporan este Pablo Neruda, 
cu 32 titluri înregistrate. Roma
nele polițiste și de aventuri 
ocupă un loc de frunte. Agatha 
Christie, urmată îndeaproape de 
Georges Simenon, plasindu-se 
printre autorii preferați. în ce 
privește cărțile pentru copii, cele 
mal traduse sint ale lui Hans 
Christian Andersen și frații 
Grimm.
• INTRE INSOMNIE 

Șl SOMNOLENȚA. Ind1’ 
cele de mortalitate este mai 
mare la persoanele care dorm 

mai puțin de șapte ore sau mai 
mult de opt. afirmă profesorul 
american Thomas Roth, de la 
un spital din Detroit, care stu
diază de cîțiva ani tulburările 
somnului. Potrivit cercetărilor 
comunicate de Roth. aproximativ 
30 la sută din populația lumii 
suferă de insomnie. 10 Ia sută 
de insomnie cronică, iar, 
pe de altă parte, există un 
număr ridicat de persoane afec
tate de somnolentă diurnă pato
logică. Specialistul afirmă că 
tulburările care provoacă redu
cerea sau prelungirea somnului 
influențează și calitatea acestuia. 
De aceea este nevoie de un 
diagnostic corect și de un trata
ment corespunzător, căci insom
nia și somnolenta nu sînt mala
dii. ci simptome, iar ceea ce 
trebuie tratat este boala ca 
atare. •



„Președintele Nicolae Ceaușescu 
aduce o contribuție remarcabilă 

la cauza păcii și bunei înțelegeri între popoare11

Cod 71 Ml, București piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele ae fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl Instituții, tn etrălnătate, abonamentele >e fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

Problema foametei poate fi soluționată prin reconverts 
uriașelor cheltuieli de înarmare«

Dezbaterile din plenul Conferinței generale a F.A.O.

Noua inițiativă de pace a președintelui tării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dovadă grăitoare a înaltei responsabilități fată de destinele po
porului român și ale întregii umanități, se bucură de un larg ecou in presa 
mondial^. Agenții de presă, posturi de radio și televiziune, cotidiane și alte 
publicații relevă importanța Apelului pentru dezarmare și pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste pentru mobilizarea voinței tuturor po
poarelor lumii la lupta pentru realizarea unui climat de pace, a unei vieți 
la adăpost de amenințarea nucleară, de grozăviile unei noi conflagrații ; sint 
consacrate, totodată, spații ample 
care se desfășoară in țara noastră.

marilor adunări ji mitinguri pentru pace

Marea demonstrație de la Bucu
rești — scrie ziarul sovietic „IZ? 
VESTIA" — „s-a desfășurat sub devi
za „Tineretul României dorește pa- 
cea“.Pe străzile centrale ale Capitalei, 
tinerii mesageri ai orașelor și satelor 
republicii au trecut spre Parcul tine
retului. Aici, la Palatul sportului și 
culturii, a avut loc un mare miting. 
Participantii au adresat organizațiilor 
de tineret și studențești din întreaga 
lume chemarea de a-și uni forțele in 
lupta împotriva pericolului războiului 
și a cursei înarmărilor, pentru pace 
și destindere pe Plan international".

Ziarul turcesc de mare tiraj „GU- 
NAYDIN", sub titlul ,400 000 de ro
mâni au manifestat in București îm
potriva armelor atomice", subliniază 
că această acțiune este cea mai amplă 
manifestare pentru pace care a avut 
loc în România după cel de-al doilea 
război mondial.

Sub titlul „Balcanii : Zonă denu- 
elearizată", AGENȚIA SPANIOLA 
E.F.E. relevă că „unul dintre cei mai 
fervenți apărători ai creării unei zone 
denuclearizate în Balcani este 
președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, care, recent, a cerut 
retragerea tuturor rachetelor atomice 
de pe continentul european".

AGENȚIA FRANCE PRESSE scrie: 
„România se pronunță ferm împotri
va amplasării de noi arme de dis
trugere în masă pe continentul eu
ropean. pentru retragerea si redu
cerea — și de o parte și de alta — a 
rachetelor cu rază medie de acțiune", 
relevînd că „președintele României 
ș-a declarat profund îngrijorat de 
acumularea in Europa a unui uriaș 
arsenal de arme, inclusiv nucleare, și 
de tendința de a se amplasa în aceas
tă zonă noi arme distrugătoare". 
România se opune „ferm producerii 
bombei cu neutroni", scrie agenția 
franceză, adăugind că șeful statului 
român a cerut „să se facă totul pen
tru a se pune stavilă creșterii chel
tuielilor militare și pentru a se ajuta 
țările sărace", „lichidarea marilor 
decalaje dintre țările bogate si țările 
sărace fiind unul dintre obiectivele 
prioritare ale politicii externe româ
nești, ca și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale".

La rîndul său. egentia REUTER 
scoate în evidentă faptul că România 
consideră „dezarmarea nucleară ca 
fiind o problemă de importantă pri
mordială pentru pacea în Europa", 
reluind declarațiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu : „România se 
pronunță ferm împotriva amplasării 
de noi arme de distrugere în masă 
pe continent, pentru retragerea si re
ducerea — și de o parte și de alta — 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune, ca un prim pas spre înlăturarea 
și lichidarea lor deplină".

în cadrul emisiunii „Actualitatea 
Internațională", TELEVIZIUNEA E- 
GIPTEĂNA a transmis o amplă rela
tare. însoțită de imagini, de la mar
șul tineretului organizat în capitala 
României în sprijinul Apelului Fron
tului Democrației si Unității Socia
liste. în comentariul emisiunii a fost 
subliniat faptul că recenta inițiati
vă de pace a președintelui Nicolae 
Ceaușescu se înscrie în eforturile 
constante ale șefului statului român 
de a promova pacea si înțelegerea 
Pe plan european si international.

Relatări despre manifestările popu-

lare care au avut loc !n aceste zile 
în tara noastră au fost difuzate, de 
asemenea, de Dosturile de radio si 
de celelalte mijloace de informare în 
masă egiptene.

RADIO ALGER a difuzat un am
plu comentariu privind recentele ini
tiative românești pentru pace. pen-, 
tru dezarmare. în primul rînd pen
tru reducerea arsenalelor nucleare. 
Postul de radio alserian a subliniat, 
totodată, consecventa cu care Româ
nia acționează ne plan international 
în favoarea unor măsuri concrete de 
dezarmare în lume si. în primul rînd. 
în Europa, precum si caracterul ..con
cret. fundamentat si convingător" al 
propunerilor românești ..în aceste 
probleme de importantă majoră pen
tru omenire".

dorește o pace globală, pentru tot
deauna. nefiind de acord cu ideea că 
războaiele sint inevitabile. El susține 
că forța nu trebuie să fie folosită 
pentru reglementarea disputelor".

Un cotidian important de limbă 
engleză din Sri Lanka. „CEYLON 
DAILY MIRROR", a publicat arti
colul „România este împotriva bom
bei cu neutroni". în care se eviden
țiază că „la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceausescu, in România au loc 
manifestații de masă pentru pace, 
împotriva producerii și amplasării în 
Europa de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, pentru eliminarea celor 
existente. împotriva bombei cu neu
troni, pentru convocarea unei confe
rințe de întărire a încrederii si 
armare în Europa".

Cotidianul „LA PRENSA" 
Peru publică o știre. însoțită de 
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
referitoare la marele miting organi-

- zat la București împotriva armelor 
atomice în Europa. „Circa 100 000 
de români — se' spune in articol — 
au participat la București la o am
plă acțiune de protest împotriva 
amplasării armelor atomice în Eu
ropa".

dez-

din 
por-

Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceausescu lansează un nou apel Ia 
dezarmare", cotidianul marocan „AL 
BAYANE" publică un articol în care 
se referă la noua inițiativă de pace 
a României socialiste, subliniind ne
cesitatea întreprinderii de eforturi 
pentru oprirea cursei înarmărilor nu
cleare. in primul rînd în Europa. 
Președintele României — se arată in 
articol — a reafirmat opoziția fată 
de amplasarea de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa si a ce
rut retragerea rachetelor deja insta
late. nronuntîndu-se. de asemenea, 
pentru crearea unei zone denuclea
rizate în Balcani. Totodată, președin
tele Ceausescu a exprimat 
fată de bomba cu neutroni 
tează „Al Bayane".

Revista indiană ..EAST 
PEAN TRADE" publică

opoziția 
— no-
EURO- 

_____  articolul 
„România și noua ordine economică 
internațională". în care se arată că 
..România insistă asupra problemei 
incompatibilității dintre necesitatea 
eradicării subdezvoltării 8i continua
rea cursei înarmărilor, .care, la ac
tualele dimensiuni, pune în pericol 
nu numai pacea, cî insăsi existenta 
omenirii si care cauzează o uriașă 
irosire de resurse materiale, finan
ciare. tehnice si umane". „Actionind 
pentru oprirea cursului spre o ca
tastrofă mondială — scrie publica
ția amintită — România a propus să 
se cadă de acord asupra constitui
rii unui Fond de dezvoltare finan
țat cu o parte din economiile care 
pot fi făcute prin reducerea cheltu
ielilor militare si destinat să spri
jine realizarea unor proiecte indus
triale si agricole, extinderea mijloa
celor de transport sau alte activități 
în țările în curs de dezvoltare", 

în articolul „Legătura irevocabilă 
a prieteniei" inserat de aceeași re
vistă și semnat de R. V. Swa- 
minathan. ministru de stat la Mi
nisterul Agriculturii, se precizează, 
printre altele :

„Contribuția președintelui Nicolae 
Ceausescu merită pe deplin o men
țiune cu totul specială. El este un 
simbol al păcii si al bunei Înțele
geri. Suferințele aduse omenirii de 
războaie il neliniștesc permanent. El

„Secretarul general al P.C.R.. 
Nicolae Ceaușescu — scrie ..La 
Prensa" — a fost primul dintre con
ducătorii țărilor socialiste care a in
sistat pentru retragerea tuturor ra
chetelor nucleare din Europa și re
nunțarea la planurile N.A.T.O. de a 
introduce noi rachete cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul Europei".

Sub titlul „Cîștigă teren propu
nerea privind crearea în Balcani a 
unei zone denuclearizate", cotidianul 
„EL DIARIO" publică un comenta
riu în care se spune că „Unul dintre 
cei mai consecvenți promotori ai 
acestei idei este președintele român 
Nicolae Ceaușescu, care, recent, a 
cerut retragerea tuturor rachetelor 
atomice de pe pămîntul european".

Știri și informații similare au apă
rut și în alte mijloace de informare 
din Peru.

Ziarul brazilian „O ESTADO DE 
SAO PAULO" informează despre 
marea manifestație care a avut loc 
în capitala României împotriva ar
melor nucleare. Ziarul evidențiază 
că președintele Nicolae Ceaușescu a 
cerut retragerea tuturor rachetelor 
atomice instalate în Europa și anu
larea planurilor N.A.T.O. de a instala 
rachete nucleare nord-americane pe 
teritoriul european.

ședințele Nicolae Ceaușescu, întilnire 
care va avea, fără îndoială, un efect 
pozitiv în cadrul eforturilor care, din 
diferite părți, se intensifică în aceste 
săptămini în scopul de a se crea o 
atmosferă internațională mai puțin 
inveninată Și cit mai propice pentru 
progresul tratativelor de dezarmare", 
în acest sens, in articol sint evocate 
acțiunile perseverente ale României 
in favoarea dezarmării. împotriva 
cursei înarmărilor care se desfășoa
ră in Europa Și pe plan mondial.

Ziarul belgian „LE DRAPEAU 
ROUGE" publică articolul „Europa de 
sud pentru dezarmare", in care se 
arată : „La București, aproape 100 000 
de români au participat la o mani
festare împotriva armelor nucleare 
în Europa".

Ziarul „LA LIBRE BELGIQUE" a 
publicat un articol in care subliniază 
că in capitala României, 100 000 de 
persoane au demonstrat, la chemarea 
Partidului Comunist Român, pentru 
a protesta împotriva prezentei arme
lor nucleare pe continentul european.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
subliniază ziarul — ă declarat din 
nou că România se pronunță in mod 
categoric împotriva instalării de noi 
arme de distrugere în masă pe con
tinentul european și pentru retra
gerea rachetelor cu rază medie de 
acțiune existente.

Ziarul vest-german „DIE WELT" 
publică un articol intitulat „Demon
strații pentru dezarmare", in care se 
menționează, printre altele : „In 
București. Brașov și Galați au avut 
loc demonstrații împotriva armelor 
atomice in Europa, la care au parti
cipat peste 200 000 de oameni". Zia
rul relevă că șeful, partidului și sta
tului român. Nicolae Ceaușescu. s-a 
pronunțat în importante 
rostite în ultima vreme 
înarmărilor nucleare 
de rachete nucleare 
de acțiune în Europa.

UNITED PRESS

ROMA 18 (Agerpres). — Corespon
dentă de la Gh. Cercelescu : La 
Roma s-au încheiat dezbaterile din 
plenul celei de-a XXI-a sesiuni a 
Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). care se des
fășoară in prezenta reprezentanților 
celor 152 de state membre, ai unor 
mișcări de eliberare națională.

Timp de zece zile, participantii au 
dezbătut probleme legate de situa
ția alimentației și agriculturii in 
lume, strategia internațională în a- 
cest domeniu pentru cel de-al III- 
lea deceniu .a] dezvoltării (1980—1990). 
programul alimentar mondial ș.a.

Toți vorbitorii au apreciat că situa
ția alimentară in lume este azi mai 
precară ca oricind în perioada post
belică si că ieșirea din impas trebuie 
să se facă pe baza realizării unui 
echilibru între volumul producției a- 
gricole și nevoile de consum in ță
rile unde există un astfel de deze
chilibru.

Ca urmare, majoritatea covirsitoare 
a vorbitorilor au fost de acord cu 
propunerile de program si buget 
pentru 1982—1983 prezentate de di
rectorul general al F.A.O.. Edouard

Saouma, care sint orientate în spe
cial in direcția sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare de creș
tere a producției lor agricole, acordă
rii de asistentă in vederea formării 
de oadre naționale, ajutorării de ur
gentă în caz de calamități naturale.

Numeroși vorbitori au apreciat că 
există puține sanse de a fi soluțio
nată integral problema foametei in 
lume dacă nu se va acționa energic 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea hotărită la acțiuni concrete 
de dezarmare, in urma cărora s-ar 
elibera importante fonduri ce ar pu
tea fi folosite in scopul dezvoltării 
producției agricoje mondiale.

Expunind concepția tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, cu pri
vire la căile de_ soluționare a marilor 
probleme care 'confruntă lumea con
temporană. șeful delegației tării 
noastre, ambasadorul Ion Mărginea- 
nu. a prezentat pe larg propunerile 
României de înghețare și, apoi, re
ducere treptată a bugetelor militare 
in vederea creării de disponibilități 
financiare necesare soluționării a- 
eestor probleme, inclusiv a foametei 
in masă care bintuie in lume.

și 
cu

cuvîntări 
împotriva 

a instalării 
rază medie

INTERNATIO
NAL subliniază faptul că „Zeci de 
mii de tineri au demonstrat in cen
trul capitalei României impotriva 
înarmării nucleare, in cadrul mariior 
manifestații pentru pace și dezarma
re, acțiune inițiată de președintele 
Nicolae Ceaușescu".

Agenția relevă că, încă în octom
brie. in interviurile acordate unor 
ziare vest-germane, șeful statului ro
mân a cerut retragerea rachetelor 
din Europa.

„Frontul Democrației și Unității 
Socialiste — relevă U.P.I. — a adre
sat un apel pentru organizarea de 
marșuri si adunări în sprijinul păcii 
și dezarmării in uzine, instituții, școli 
și gospodării agricole colective din 
întreaga țară". La „marea adunare 
ținută la Zalău, unde au participat 
100 000 de oameni, președintele 

inionui european. Ceaușescu a cerut ca regiunea Bal-
Ziarul socialist italian. să devină zonă denucleariza-
coniRÂrrat. noii initiaf.ivp. românești și a sâlutat ceea ce el a numit

mișcarea impotriva armei nucleare in 
Europă".

„Pancartele purtate simbătâ de 
manifestanți in Parcul tineretului 
condamnau producerea armei cu neu
troni, amplasarea de rachete cu rază 
medie de acțiune și cereau retrage
rea și distrugerea celor existente, 
edificarea unui climat de pace și 
securitate pe continentul european și 
în întreaga lume".

Rețeaua națională de radiotelevi- 
ziune din Canada — C.B.C., a trans
mis în cadrul emisiunilor sale si in 
grupaje de știri consacrate probleme
lor internaționale imagini și comen
tarii privind marele marș pentru 
pace și dezarmare care a avut loc la 
București.

a consacrat noii inițiative româhsști 
de pace mai multe articole. Astfel, 
lntr-unul din numerele sale, pe pri
ma pagină ziarul inserează un am
plu articol : „Cu Ceaușescu — un pas 
pentru a construi pacea". în care re
latează despre noile initiative pentru 
pace și colaborare ale conducătorului 
partidului și statului nostru. Referin- 
du-se la recenta întrevedere dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R., și Bettino Craxi, 
secretar general al P.S. Italian, 
articolul arată : „A examina fie
care dintre elementele care concură 
la tensiune, a aprofunda punctele 
de contact, aceasta este metoda de a 
lucra cu adevărat pentru pace, fie
care potrivit posibilităților și rolului 
său. Aceasta a reieșit din întîlnirea 
secretarului general al P.S.I. cu pre- (Agerpres)

Reuniune consacrată
DAR ES SALAAM 18 (Agerpres) — 

In capitala Tanzaniei s-au încheiat 
lucrările conferinței miniștrilor de 
externe din țările africane din „pri
ma linie" consacrată examinării pro
blemei namibiene. Au participat mi
niștrii de externe din Angola. Bots
wana, Mozambic, Tanzania. Zambia. 
Zimbabwe, precum si cei ai Kenyei 
și Nigeriei. A luat parte, de aseme
nea, o delegație a Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). condusă de președinte
le organizației, Sam Nujoma.

într-o declarație făcută presei la 
încheierea reuniunii, ministrul de 
externe al tării-gazdă. Benjamin 
Mkapa, a subliniat că procesul ac
cesului la independentă al Namibiei 
trebuie să fie încheiat pină la sfîrși- 
tul anului 1982. Participantii la în- 
tilnirea de la Dar es Salaam, a 
menționat el au elaborat o poziție 
comună ’față de propunerile făcute in 
problema namibiană de reprezentan
ții „grupului de contact" — S.U.A., 
Marea Britanie, Franța, R.F.G. și

problemei namibiene
Canada. Răspunsul Africii indepen
dente. a arătat ministrul tanzanian, 
este reafirmarea atașamentului fată 
de prevederile Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. cu 
privire ki acordarea independentei 
depline a Namibiei. In cadrul confe- 

’ rintei s-a reafirmat solidaritatea cu 
poporul namibian. cu dreptul său 
sacru de a-si elabora de sine stătă
tor Constituția viitorului stat inde
pendent si de a-și desemna propriul 
guvern.

Miniștrii de externe au condamnat 
poziția obstrucționistă a regimului 
minoritar de la Pretoria fată de re
glementarea.. problemei Namibiei, 
arătind că politica R.S.A. constituie 
un permanent pericol si o sursă de 
încordare in Africa australă.

Președintele S.W.A.P.O., Sam Nu- 
joma. a declarat că organizația sa va 
intensifica lupta de eliberare, pentru 
instaurarea in Namibia a unui gu
vern care să slujească interesele tu
turor namibienilor, indiferent de 
rasă.

P.C. din Japonia se pronunță 
împotriva amplasării 

de rachete nucleare 
in Asia și Extremul Orient

TOKIO. Prezidiul Permanent al 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia a adoptat o declarație in care 
cheamă poporul japonez să lupte 
pentru dezarmare și pace, împotriva 
planurilor de transformare a tării 
intr-un cimp de confruntare nucleară. 
In document se menționează că po
porul japonez este unanim in respec
tarea celor trei principii care prevăd 
ca Japonia să nu producă, să nu sto
cheze și să nu admită amplasatei de 
arme nucleare pe teritoriul său. 
Abaterea de la aceste principii — 
continuă declarația — ar atrage din 
nou țara intr-un dezastru nuclear, de 
data aceasta de zeci de mii de ori mai 
nimicitor decit cele de la Hiroshima 
și Nagasaki din 1945. In continuare 
se arată că in calitate de partid din 
țara care singura din lume a suferit 
un bombardament atomic. Partidul 
Comunist din Japonia respinge cu 
hotărire și indignare declarațiile pri
vind „războiul limitat", menționind 
că asemenea declarații, care se fac 
pe fondul intensificării cursei înar
mărilor, pun in primejdie întreaga 
omenire, deoarece in actuala situație 
internațională orice „război limitat" 
se va răspindi imediat in întreaga 
lume. Aceasta — arată documentul 
respectiv. — explică și amploarea de
monstrațiilor fără precedent ce s-au 
desfășurat și se desfășoară in Europa 
impotriva amplasării și dezvoltării 
armelor nucleare pe continent. vț 
rinduj său. P.C.J. cere ca toate 
chetele, aparținînd marilor putxvi, să 
fie retrase din Asia și Ex’O?mul 
Orient. „Partidul Comunist dijj Japo
nia — continuă declarația — cheamă 
pe fiecare cetățean al Japoniei, care 
se opune transformării țării intr-un 
cimp de confruntare nucleară, să pro
testeze cu hotărire impotriva ampla
sării de rachete nucleare in Japonia 
sau in alte regiuni ale Asiei și să în
tărească solidaritatea cu țările vest- 
europene in lupta impotriva amenin
țării unui război nuclear". în înche
ierea declarației. Prezidiul Permanent 
al C.C. al P.C.J. adresează o chemare 
tuturor forțelor păcii și democrației 
din Japonia să amplifice lupta pen
tru totala interzicere a armelor nu
cleare, pentru stabilirea de zone fără 
arme nucleare și abrogarea „Trata
tului de securitate japono-american".
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PLENARA C.C. AL P.C. PE
RUAN. La Lima s-au desfășurat 
lucrările plenarei C.C. al P.C. Pe
ruan. Raportul prezentat de secre
tarul general al P.C.P., Jorge del 
Prado, a analizat probleme legate 
de îmbunătățirea structurii organi
zatorice a partidului, de sporirea 
rolului Partidului Comunist ca de
tașament de avangardă al clasei ,, 
muncitoare, de întărirea unității for
țelor de stingă -din țară. Plenara a 
hotărît ca lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres extraordinar 
Partidului Comunist Peruan să 
desfășoare în perioada 14—17 
nuarie 1982.

posibil". Cancelarul vest-german 
s-a pronunțat pentru realizarea 
unui acord in domeniul rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa. reafirmi nd poziția 
R.F.G. in favoarea „opțiunii zero", 
adică a retragerii tuturor rachete
lor nucleare din Europa.
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SCHMIDT — 
Bonn s-au desfă- 
convorbiri între

CONVORBIRI 
THATCHER. La 
șuvat. miercuri.
cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, 
și primul ministru al Marii Brita
nii, Margaret Thatcher. Declarația 
comună dată publicității la Bonn 
subliniază că R.F.G. și Marea Bri
tanie apreciază necesară menținerea 
unui echilibru militar intre Est și 
Vest, subliniind insă că acesta tre-

jbuie să fie „la cel mai redus nivel

NOUL PARLAMENT UNICAME
RAL AL GrRECIEl și-a ales pre
ședintele în persoana 
Alevras, 
Mișcării 
(P.A.S.O.K.). care a ciștigat ultimele 
alegeri legislative in această tară. 
Alevras, in virstă de 72 de ani. este 
din 1974 șeful grupului parlamentar 
al P.A.S.O.K.

lui Ioannis 
membru al conducerii 

Socialiste Panelene

Ședința C. C. al U. C. I.
BELGRAD 18 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 22-a ședințe a C.C. al U.C.I., 
care a examinat si adoptat platfor
ma politică a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia pentru acțiunea for
țelor socialiste organizate în direc
ția dezvoltării autoconducerii socia
liste. a frăției, unității și comuniunii 
în provincia Kosovo.

La ședință au fost analizate șl a- 
doptate informarea cu privire la ac
tivitatea Prezidiului C.C. al U.C.I. 
ne un an de zile, urecum si o in
formare cu privire Ia. stadiul pre
gătirii celui de-al XÎT-lea Congres 
al U.C.I. A fost adoptată. de ase
menea. hotărîrea du privire la vii
toarele alegeri in cadrul Uniunii Co
muniștilor.

REZOLUȚIE. Participantii la 
cea de-a 14-a convenție bienală a 
celei mai mari centrale sindicale 
americane A.F.L.—C.I.O.. care are 
loc la New York, au adoptat o re
zoluție in care se cere guvernului 
șă ia măsuri urgente pentru 
crearea de locuri de muncă și pen? 
tru combaterea recesiunii.

Orientarea statornică, permanent 
validată de fapte, a politicii externe 
a partidului și statului nostru de 
continuă dezvoltare a prieteniei și 
colaborării cu tinerele state ce au 
pășit pe calea evoluției de sine stă
tătoare — fată de a căror luptă pen
tru consolidarea independentei și 
apărarea drepturilor lor legitime, 
pentru progres și bunăstare, poporul 
român nutrește o caldă simpatie și 
manifestă o nedezmințită solidaritate 
— și-a găsit o nouă și semnificativă 
confirmare în aceste zile prin, vizita 
oficială de prietenie efectuată în tara 
noastră. Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de tovarășul Robert 
Mugabe, președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe —- Frontul 
Patriotic (Z.A.N.U. — F.P.). primul 
ministru al Republicii Zimbabwe. îm
preună cu tovarășa Sally Mugabe.

Atmosfera de prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă în care s-au des
fășurat convorbirile oficiale. însufle
țirea cu care au fost salutați pre
ședintele României și premierul Re
publicii Zimbabwe la marele miting 
de la uzinele „23 August", entuzias
tele manifestări de simpatie făcute 
pretutindeni înaltului oaspete in 
cursul primei sale vizite pe pămîn
tul românesc după obținerea inde
pendenței de către Zimbabwe — iată 
tot atîtea dovezi ale trăiniciei senti
mentelor de prietenie si solidaritate 
ce leagă popoarele român si zim- 
babweean. Sînt sentimente ce s-au 
născut în perioada îndelungatei lupte 
de eliberare a poporului din Zim
babwe, pe care, așa cum se știe. 
România a sustinut-o cu fermitate si 
consecventă, acordind patriotilor 
zimbabweeni un sprijin larg — po
litic, diplomatic, moral si material. 
Tot In acea perioadă au fost puse 
bazele unei strînse conlucrări intre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, un rol determinant 
avînd in această direcție îptîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe. 
După proclamarea independentei Re
publicii Zimbabwe — cu care Româ
nia socialistă a Stabilit relații diplo
matice chiar din ziua constituirii 
noului stat — legăturile dintre po
poarele noastre au intrat într-o fază 
nouă, marcată de preocuparea comu
nă de a găsi cele mai adecvate forme 
pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale. Au fost convenite măsuri pen
tru sporirea schimburilor comerciale 
și a colaborării economice, s-au mul
tiplicat contactele între factorii de 
răspundere din cele două țări. In 
această privință se cuvine reliefat

ca un moment de mare Importantă 
vizita efectuată în România. în sep
tembrie anul trecut, de președintele 
Republicii Zimbabwe. Canaan So- 
dindo Banana, care s-a înscris ca o 
contribuție marcantă la extinderea 
conlucrării în interesul reciproc.

Referindu-se la evoluția rodnică a 
relațiilor dintre țările noastre, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia la mitingul prieteniei româ- 
no-zimbabweene de la Uzinele „23 
August" : „Intre partidele si po
poarele noastre, după cucerirea inde
pendentei in Zimbabwe, s-a dezvol-

rile periodice și schimburile de ex
periență și de delegații între forțele 
politice conducătoare din cele două 
țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe au semnat Acordul 
de cooperare intre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, document politic de mare în
semnătate pentru dezvoltarea . rela
țiilor de ansamblu dintre România și 
Zimbabwe.

Hotărîrea de a imprima un conți
nut mai bogat conlucrării pe multi
ple planuri își găsește materializare

că există posibilități importante pen
tru lărgirea schimburilor comerciale 
și dezvoltarea cooperării economice 
reciproc avantajoase in domenii de 
importanță hotărîtoare pentru eco
nomiile ambelor țări, cum ar fi in
dustria, agricultura, geologia, mine
ritul, energia, transporturile, precum 
și alte sectoare de interes comun. 
Tocmai în vederea valorificării aces
tor posibilități, s-a hotărit ca prima 
sesiune a Comisiei mixte de coopera
re economică, industrială și tehnică, 
recent constituită, să se intîlnească 
în curînd spre a finaliza negocierile

realizarea de progrese pe această cale 
fiind de natură să aibă o influență 
pozitivă asupra păcii și înțelegerii in 
întreaga lume. în acest context a fost 
evidențiată necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor partici
pante la reuniunea de la Madrid pen
tru încheierea acesteia cu succes, 
spre a da un nou impuls înfăptuirii 
unitare a principiilor Actului final 
de la Helsinki.

în mod deosebit s-a subliniat că 
o problemă-cheie a relațiilor interna
ționale actuale o constituie reali
zarea unor măsuri practice, efective.

Rezultate rodnice, mareînd o contribuție de importanță istorică 
la întărirea relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare 

multilaterală dintre România și Zimbabwe
tat și se dezvoltă o colaborare largă, 
activă, în multe domenii de activi
tate. Sîntem bucuroși de această co
laborare care se dezvoltă in noile 
condiții și care își are rădăcinile trai
nice in solidaritatea și colaborarea 
din timpul luptei pentru independen
ță națională".

Exprimind sentimentele de adîncă 
recunoștință, de stimă și considera
ție ale poporului zimbâbweean față de 
tara noastră, fată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul RO
BERT MUGABE declara, la rîndul 
său : „Doresc să vă exprim mulțu
mirea și recunoștința noastră pro
fundă pentru sprijinul substanțial pe 
care ni l-ați acordat atit de generos 
în timpul luptei noastre pentru in
dependența națională. Sprijinul dum
neavoastră neprecupețit a constituit o 
contribuție uriașă la victoria noastră 
asupra forțelor imperialismului și 
colonialismului".

Desfășurate intr-o ambiantă deose
bit de favorabilă, de caldă prietenie, 
înțelegere și respect reciproc, con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe s-au 
soldat cu rezultate din cele mai 
rodnice.

Pornind de la aprecierea comună 
că o contribuție esențială la conso
lidarea și aprofundarea prieteniei șl 
conlucrării reciproce o au consultă-

în Tratatul de prietenie si cooperare 
intre Republica Socialistă România și 
Republica Zimbabwe, menit să asi
gure un cadru politic și juridic rela
țiilor dintre țările Și popoarele noas
tre. Tratatul consfințește principiile 
fundamentale ce călăuzesc relațiile 
dintre România și Zimbabwe, precum 
și raporturile lor cu alte state — 
egalitatea in drepturi, respectul in
dependentei și suveranității naționa
le, al dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, fără 
nici un amestec din afară, de a dis
pune de bogățiile sale naturale po
trivit propriilor interese naționale, de 
a se abține în relațiile internaționale 
de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța și a acționa pentru regle
mentarea diferendelor dintre state 
numai prin mijloace pașnice. Toate 
acestea sînt principii de o însemnă
tate universal-valabilă, putîndu-se 
astfel aprecia că tratatul reprezintă, 
în același timp, un document de certă 
însemnătate internațională, de na
tură să influențeze favorabil climatul 
politic in lume.

Tn cursul discuțiilor s-a evidențiat 
convingerea, relevată și în Comuni
catul comun, că legăturile econo
mice. îndeosebi cooperarea în pro
ducție, constituie un element funda
mental al intensificării și aprofundă
rii raporturilor româno-zimbabweene.

în legătură cu unele acțiuni de coo
perare, a identifica noi domenii de 
conlucrare și a asigura creșterea con
stanta a schimburilor comerciale.

Un loc important in cadrul con
vorbirilor la nivel inalt de la Bucu
rești l-a ocupat schimbul de păreri 
în problemele vieții internaționale. 
Evidențiind mutațiile și prefacerile 
revoluționare ce au loc în lume, ca 
urmare a afirmării tot mai puternice 
a luptei popoarelor pentru libertate 
și progres. președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Robert Mu
gabe au relevat, totodată. îngrijo
rarea celor două țări față de agra
varea situației internaționale, apre
ciind că este imperios necesar ca for
țele înaintate de pretutindeni să ac
ționeze cu cea mai mare energie, 
strîns unite, pentru împiedicarea în
răutățirii in continuare a situației in
ternaționale. pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, in
dependență națională șl pace.

Cum era și firesc, în cadrul dia
logului la nivel înalt o atenție deo
sebită a fost acordată problemelor 
specifice ale zonelor geografice în 
care sint situate România și Zim
babwe, respectiv Europa și Africa. 
S-a subliniat astfel că edificarea 
securității europene constituie unul 
dintre comandamentele majore ale 
păcii și destinderii internaționale,

de stăvilire a cursei înarmărilor, de 
trecere la dezarmare generală, in pri
mul rînd de dezarmare nucleară, in 
acest sens avind o importanta pri
mordială renunțarea la planurile de 
amplasare Și retragerea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
renunțarea la producția ai-mei cu 
neutroni. Sint acestea obiective fun
damentele pentru securitatea Și pacea 
continentului și a lumii, obiective 
nobile care impun angajarea cu toate 
forțele și sub toate formele a po
poarelor în lupta pentru a asigura 
tuturor oamenilor dreptul de a trăi 
la adăpost de primejdia războiului.

Vizita înaltului oaspete a prilejuit 
reafirmarea sentimentelor de solida
ritate ale poporului român cu lupta 
poporului din Zimbabwe și a celor
lalte popoare africane impotriva ra
sismului. colonialismului și neocolo- 
nialismului. România și Zimbabwe 
sprijină pe deplin lupta de eliberare 
și independentă a poporului nami
bian, lupta populației majoritare din 
Africa de Sud pentru lichidarea po
liticii de apartheid, care reprezintă o 
violare gravă a normelor fundamen
tale ale relațiilor internaționale și a 
demnității umane, condamnă repe
tatele acte de agresiune din partea 
Africii de Sud împotriva statelor in
dependente vecine.

în cadrul dialogului au fost abor

date și alte probleme de mare în
semnătate ale vieții internaționale, 
cum ar fi necesitatea lichidării 
subdezvoltării și a instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
imperativul soluționării exclusiv prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state, importanta rolului O.N.U. 
și a adaptării structurilor sale la 
realitățile vieții internaționale con
temporane etc- Pornind de la intere
sele comune și pozițiile lor identice 
sau apropiate asupra problemelor in
ternaționale. România Și Zimbabwe 
și-au exprimat dorința de a intensifi
ca consultările și conlucrarea lor in 
cadrul O.N.U. și al altor organizații 
și organisme internaționale, inclusiv 
in cadrul „Grupului celor 77" și al 
mișcării țărilor nealiniate, pentru a 
contribui la rezolvarea justă, demo
cratică a problemelor cu care este 
confruntată omenirea.

Ca o concluzie fundamentală, ca 
un imperativ de prim ordin pentru 
îhfrinarea evoluțiilor primejdioase de 
pe arena mondială, pentru a se re
lua și.continua politica de destinde
re și colaborare, de independență na
țională și pace, schimburile de ve
deri la nivel inalt au relevat nece
sitatea întăririi solidarității și cola
borării tuturor forțelor antiimperia- 
liste, progresiste de pretutindeni, in 
ansamblul acestor forțe un rol de 
seamă revenind țărilor in curs de 
dezvoltare și celor nealiniate, cu deo
sebire statelor mici și mijlocii, care 
au dreptul și datoria de a participa 
tot mai activ, pe picior de deplină 
egalitate, la soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale.

Se poate afirma, astfel, cu deplin 
temei, că, prin evidențierea unor ast
fel de concluzii și principii, prin 
roadele și semnificațiile sale, actualul 
dialog ia nivel înalt româno-zimbab- 
weean se înscrie nu numai ca un mo
ment de importanță istorică in dez
voltarea relațiilor dintre România și 
Zimbabwe, dar și ca un eveniment 
remarcabil al actualității internațio
nale. Salutînd cu sentimente de vie 
satisfacție rezultatele acestui dialog, 
exprimind deplina aprobare fată de 
documentele semnate Și înțelegerile 
realizate, opinia publică din tara 
noastră nutrește încrederea că tradu
cerea lor in practică va deschide ori
zonturi- și mai largi colaborării pri
etenești multilaterale dintre România 
și Zimbabwe, in interesul și spre 
binele reciproc, £1 cauzei generale a 
păcii, progresului și independenței 
popoarelor.

Vasile OROS

Opinii divergente 
la reuniunea ministerială 

a C.E.E.
BRUXELLES 18 (Agerpres). — Re

uniți timp de două zile' la Bruxelles, 
miniștrii de externe ai „celor zece" 
nu au ajuns la nici o ințelegere in ce 
privește preconizata reformă a Pie
ței comune — principalul punct in
serts pe ordinea de zi a intilnirii la 
nivel inalt a C.E.E.. programată să se 
desfășoare la Londra, in zilele de 26 
și 27 noiembrie — informează ț gen- 
țiile France Presse și Reuter. lez'CjJ “ 
măgirea parjjcipanților reiese Voi, 
ritate din declarațiile unor ..
Astfel, ministrul de externe francez, 
Claude Cheysson. releva că rezulta
tul dezbaterilor pe aceasta temă de
cepționează. iar Peter Corterier, se
cretar de stat vest-german, declara 
că discuțiile consacrate reformei co
munitare „n-au progresat nici măcar 
cu un milimetru". La rindul său, 
Gaston Thorn, președintele Comisiei 
C.E.E., nu și-a ascuns îngrijorarea in 
legătură cu divergențele dintre parte
neri, arătind că. după opinia sa, „po
zițiile -~celar zece» sint mult mai di
ferite decit se credea inițial". In sfir- 
șit. ministrul de externe britanic, lor
dul Carrington, care este Și președin
tele in exercițiu al Consiliului Mi
nisterial, s-a arătat și mai sceptic de
cit colegii săi. declarind că. „dacă lu
crurile sint lăsate așa cum se prezin
tă acum, există un real pericol ca 
șefii de stat și de guvern să nu reu
șească să ajungă la un acord".

Comentînd rezultatul dezbaterilor, 
agenția France Presse scrie : „Cel 
zece sint deosebit de divizați asupra 
politicii agricole și bugetului C.E.E. 
Marea Britanie, și în mai mică mă
sură R.F.G., ar dori reducerea alo
cațiilor destinate Pieței comune agri
cole. care reprezintă acum aproxima
tiv 70 la sută din totalul bugetului 
comunitar". Franța consideră că po
ziția pe care se situează Marea Bri
tanie reprezintă, practic, o negare a 
Pieței comune.

ORIENTUL MIJLOCIU
ABU DHABI 18 (Agerpres). — A- 

flat la Abu Dhabi în cadrul turneu
lui De care îl efectuează în mai mul
te capitale arabe. Y’asser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației Dentru Eliberarea Palesti
nei. a avut o întrevedere cu seicul 
Khalifa Bin Zayed, adjunct al co
mandantului suprem al forțelor ar
mate din Emiratele Arabe Unite. Au 
fost analizate. potrivit agenției 
I.N.A.. ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu si ale pro
blemei palestiniene, precum si as
pecte legate de viitoarea reuniune 
arabă la nivel înalt. La sfîrsitul în
trevederii. Khalifa Bin Zayed a de
clarat că nu poate fi realizată o 
pace dreaptă si durabilă in Orien
tul Mijlociu fără recunoașterea drep
turilor legitime ale ponorului pales
tinian. In cadrul turneului său. li
derul palestinian a vizitat Kuwei
tul. Qatarul, R.D.P. Yemen. R.A. Ye
men si Bahreinul.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA


