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Sarcini de maximă răspundere ale organizațiilor de partid
și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi

REALIZAREA INTEGRALA A PLANULUI PE 1981
Șl PREGĂTIREA TEMEINICA A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
Practic, mai sînt 42 de zile Pină
la sfîrșitul acestui an. O perioadă de
amplă concentfare a eforturilor, de
muncă stăruitoare de zi cu zi, a tu
turor colectivelor din întreprinderi,
pentru recuperarea tuturor restanțe
lor și îndeplinirea integrală a obiec
tivelor planului pe acest an Ia pro
ducția fizică și Ia export, la toți in
dicatorii calitativi, așa cum a indicat
.recenta ședință a Comitetului Politic
E-ecutiv al C.C. al P.C.R.
Concomitent însă se pune cu tot
mai r. ijltă acuitate necesitatea ele a
se acționa ferm pentru buna pregă
tire a producției din anul care vine,
pentru definitivarea întregii strategii
a realizării planului pe anul 1982.
Este vorba de o acțiune complexă, care vizează, deopotrivă,
contractarea producției, asigurarea
bazei materiale, întocmirea progra
melor de fabricație pentru încăr
carea rațională a capacităților de
producție, stabilirea căilor și măsu
rilor concrete de ridicare a calității
și competitivității produselor, de
sporire susținută a productivității
muncii, de reducere a cheltuielilor
materiale și, îndeosebi, de diminuare
a consumurilor de materii prime și
materiale scumpe, deficitare sau
care se importă. în mod firesc, deci,
activitatea economico-productivă din
anul viitor trebuie clarificată cit mai
detaliat, sub toate aspectele — atit
cele organizatorice interne ale fie
cărei întreprinderi, cit și cele care
țin de domeniul relațiilor economice
dintre unități.
Din analiza stadiului pregătirilor
pentru activitatea economică din
anul 1982 reiese că în multe unități
este avansat. A contribuit la aceasta
cunoașterea cu un avans substantial
de timp, de către titularii de plan, de
către unitățile economice, a obiecti
velor și sarcinilor de plan pe anul
viitor. Aceste sarcini au fost dezbă
tute în adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderi și cen
trale — forurile supreme ale autoconducerii muncitorești — care au
adoptat programe de măsuri nentru
îndeplinirea lor in bune condiții.
Din păcate însă, mai sint multe
probleme care nu au fost rezolvate pină la capăt.
Care sînt acțiunile care trebuie finalizate cu maximă urgență ?
O acțiune de cea mai mare însem
nătate!) reprezintă ÎNCHEIEREA
NEÎNTÎRZIATĂ A TUTUROR CON
TRACTELOR ECONOMICE CU FUR
NIZORII ȘI BENEFICIARII. Aceasta
presupune. întîi de toate, clarificarea
neîntîrziată. cu spriiinul centralelor,
ministerelor si al organelor centrale
de sinteză, a problemelor structurii
de detaliu a producției în fiecare în-

treprindere. corespunzător cerințelor
efective ale economiei naționale, ale
exportului. Datele de care dispunem
atestă că la o 6erie de materii pri
me. materiale și produse principale
stadiul contractării este necorespun
zător. Or. dacă în cazul unor pro
duse nefinalizarea acțiunii de con
tractare este determinată de factori
care țin de concretizarea anumitor
sarcini de export, pentru materiile
prime din minerit și Industria
chimică, ca si pentru asigurarea
bazei materiale la o serie de pro
duse din construcțiile de mașini
care au clarificate problemele de
producție si desfacere — cum este
cazul navelor maritime si fluviale,
rulmenților, vagoanelor-cisternă —nu
există nici o justificare pentru neîncheierea pînă la această dată a tu
turor contractelor economice. Similar
stau lucrurile si în cazul încheierii
anumitor contracte între industrie si
comerț oentru bunurile de consum
destinate aprovizionării populației.
Subliniem, totodată, in mod deosebit
cerința de a se urgenta contractarea
utilaielor tehnologice oentru obiecti
vele de investiții.
în toate cazurile, contractele tre
buie încheiate potrivit legii, cuprinzînd detalierea clauzelor pe
sortimente, tipodimensiuni, calități
șl cantități, pentru a se realiza
o sincronizare perfectă intre necesi
tățile beneficiarilor și posibilitățile
furnizorilor, în conformitate cu cri
teriul suprem al asigurării înfăptuirii
sarcinilor din planul națjonal unic de
dezvoltare economico-socială. al creș
terii eficienței la nivelul economiei
naționale.
Totodată, cu deosebită exigentă
trebuie să se acționeze acum pentru
ORGANIZAREA RIGUROASA. PE
BAZA PLANULUI, A RELAȚIILOR
DE COOPERARE ȘI LIVRĂRI DE
MATERIALE ȘI SUBANSAMBLE
dintre întreprinderile constructoare
de mașini, dintre unitățile economiei
forestiere și materialelor de con
strucții. dintre unitățile metalurgice,
dintre cele ale industriei ușoare sau
dintre cele ele industriei chimice, instaurindu-se o ordine desăvîrșită in
acest domeniu. Este absolut necesar
să se tragă toate învățămintele din
neajunsurile ce s-au făcut simțite în
acest an, cind, datorită nerezolvării
corespunzătoare, din vreme, a pro
blemelor cooperării interuzinale. o
serie de unități din cadrul acelorași
ministere sau centrale si-au făcut re
ciproc dificultăți care s-au repercutat
asupra realizării planului la diferite
produse. Cu totul greșită s-a dovedit
— si trebuie înlăturată cu desăvîrși(Continuare in pag. a HI-a)

BÎRLAD : întreprinderea de produse abrazive
și-a îndeplinit planul anual
Datorită unei mal bune organi
zări a activității șl sporirii conside
rabile a productivității muncii, co
lectivul tinerei întreprinderi de pie
tre de polizor din municipiul Bîrlad
și-a îndeplinit sarcinile de plan pe
anul 1981 la producția-marfă in
dustrială si producția netă. Este un
succes deosebit, care a fost dobîndit

chiar in primul an al intrării in
funcțiune a modernei întreprinderi.
Harnicul colectiv de oameni ai
muncii de aici s-a angajat să li
vreze suplimentar economiei na
ționale pînă la 31 decembrie pro
duse abrazive in valoare totală de
peste 40 milioane lei. (Petru
Necula).

HARGHITA î Producție fizică peste prevederi
Oamenii muncii români și ma
ghiari din industria județului Har
ghita continuă să înregistreze noi
și importante succese în muncă.
Astfel, de la începutul anului și
pînă în prezent, ei au realizat su
plimentar 2 097 tone fontă, 6 675
tone pirită, 18 tone cupru în con
centrate. aproape 400 tone mașini
și utilaje pentru industria chimică
și metalurgică, 195 tone produse din
mase plastice, mașini de prelucrat
prin așchiere, produse ale industriei
de mecanică fină și aparataj elec
tric de joasă tensiune in valoare
de aproape 45 milioane lei, 11 206 mc

cherestea, 75 000 mp placaj, 45 593 mp
uși-ferestre, 145 000 mp țesături și
alte însemnate cantități de produse
solicitate de beneficiarii interni și
partenerii externi.
Cele mai bune rezultate au fost
înregistrate de colectivele de la în
treprinderea de fier Vlăhița, între
prinderea minieră Bălan, întreprin
derea mecanică Gheorgheni, între
prinderea de matrițe și piese din
fontă Odorheiu Secuiesc, întreprin
derea forestieră de exploatare și
transport Miercurea-Ciuc si Combi
natul de exploatare si prelucrare a
lemnului Toplița (I. D. Kiss).

BRADIȘOR : Barajul hidrocentralei a ajuns
la cota finală
Constructorii hidrocentralei Brădlșor de pe Lotru aval au turnat ul
timii metri cubi de beton în corpul
barajului. Avind o înălțime de 57
metri, acesta urmează să retină apele in viitorul lac de acumulare.
Acest succes, care încununează e-

forturile oamenilor chemați să rea
lizeze acest important obiectiv hi
droenergetic al tării, asigură con
dițiile de dare în exploatare a ul
timei hidrocentrale de pe Lotru
aval cu o putere instalată de 11»
MW la sfirsltul acestui an. (Ion
Stanciu).

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in țară continuă ample

admiri și mitinguri tare dau expresie voinței națiunii:

„VOM ACȚIONA CO TOATE FORȚELE. CV TOATA
ENERGIA PENTRO ELIMINAREA PRIMEJDIEI NOCLEARE.
PENTRO DEZARMARE, PENTRO PACE!"
Pe întreg cuprinsul patriei, în județe, municipii și
orașe din Cimpia Bărăganului, de pe o parte și de
alta o Carpațiior, din Moldova și Maramureș, con
tinuă, ca răspuns la vibranta chemare a secretarului
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Apelul Frontului Democrației și
Unității Socialiste, ample manifestații și mitinguri ale
oamenilor muncii pentru dezarmare și pace. Participanții - bărbați și femei, tineri și virstnici, cetățeni
de cele mai diverse profesii și preocupări, români,
maghiari, germani și de ălte naționalități - dau glas
sprijinului lor unanim față de noua inițiativă de pace

Lupta pentru pace a început oda
tă cu civilizația umană. La toate
popoarele. Omenirea civilizată, ca
să fie civilizată, trebuia să mun
cească în tihnă și să trăiască în
pace. Mitologia greco-romanâ, de
pildă, a făcut din ideea de pace
o zeitate.
Dacă pacea s-a bucurat de slă
virea tuturor oamenilor mari ai
lumii și ai istoriei, războiul și con
secințele' lui au fost condamnate
fără reticență. „Cei înțelepți, spu
nea Terentius, trebuie să încerce
totul, Anainte de a recurge la ar
me". Poetul exilat la Tomis, Ovidiu, scanda „neînțelegerile șl ura
dau naștere la crîncene războaie".
Sătui de războaie interne și ex
terne, romanii au ridicat în cinstea
lui Augustus, pacificatorul, un Ara
pacis — altar al păcii, împodobit cu
cele mai artistice sculpturi. Și, gîndind la lupta pentru pace, nu pot
să nu amintesc zecile de proiecte
de pacificare a lumii, care au popu
lat veacurile, alcătuite de oameni
politici care au gîndit asupra răz
boiului și păcii și au înfiripat pro
iecte pentru înlăturarea unuia și
tnveșnicirea celeilalte. Aceasta nu-

MOBILIZÎND MAI INTENS FORȚELE DE LA SATE, TOATE LUCRĂ
RILE AGRICOLE TREBUIE TERMINATE PRETUTINDENI ÎN TIMPUL
CEL MAI SCURT
;J...................................................................................... . ......... ........ ...........

Intre colectivele care se situează in fruntea întrecerii socialiste pe 10 luni
ale onului se numără și cel de la Combinatul de fibre sintetice din lași.
Publicăm astăzi lista altor unități fruntașe in întrecere - in pagina a Ul-a
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Ce gîndesc despre viața la țară tinerii care au prins rădăcini în satul lor
Chiar dacă s-a mai spus de o mie de ori, ne place s-o
repetăm și aici : pentru agricultori toamna este anotimpul
„numărătorii bobocilor", ceea ce înseamnă nu doar grijile
și bogata activitate de sezon, ci si meditația asupra a tot
ce s-a intimplat intr-un an și chiar in mai mulți ani de
muncă. Intr-un asemenea moment am sosit la Drăgănești-Vlașca, din județul Teleorman.
După ce și-au strins și și-au depozitat recolta, după
ce lungi șiruri de tractoare au fost pornite peste timpuri
pentru arăturile adinei care să asigure temeiul bunelor
recolte de anul viitor, oamenii de aici au acum răgazul
să se gindească și la alte lucruri, care nu țin de iureșul
unei campanii. In toamna aceasta, ei au făcut, de exemplu,
constatarea că in viața localității se petrece, in ultimul
timp, ceva nou și interesant, ceva care ar putea să fie
semnul unei schimbări de adintime : SE ÎNTORC ACASĂ
ȘI SE INTEGREAZĂ ÎN ACTIVITĂȚILE SATULUI
MULȚI DINTRE CEI CARE. TINERI MAI CU SEAMA.
PLECASERĂ SĂ-ȘI ÎNTEMEIEZE ALTE ROSTURI. PE
LA ORAȘ. Meditind asupra lui, fenomenul iși dezvăluie
explicațiile, consecințele, foloasele. Faptul acesta ne-a
preocupat și pe noi și iată, intr-o suită de reportaje de*
la Drăgănești-Vlașca, situații, întimplări și opinii a căror
semnificație nu se oprește intre hotarele localității...

La Drăgănești-Vlașca. în
cimpla Burnasului. comună
mare, la încrucișare de
drumuri, treburile din cîmp
au început a se isprăvi, oa
menii mai au timp și de
povestit, asa că stăm ..la
taclale", seara. acasă la

Anghel Filip, unde a venit,
de la cîteva case mai la
vale, bătrînul său tată.
Gheorghe Filip. E cald in
odaie, pe masă piine caldă,
brînză proaspătă (..Am două
vaci în bătătură"), vin nou.
roșu. Dir.tr-una într-alta, a

Da, există o chemare
a pămîntului de acasă1
venit vorba despre pămînt
și despre război ; ce legă
tură e intre ele o să vedem
numaidecît...
— Și cum vă spuneam.
Istorisește bătrînul. războ
iul e o măre nenorocire pe
capul
oamenilor.
urgie
mare, cită mizerie, cită
moarte și cită cruzime am
văzut mi-au ajuns pentru
toată viata. d;ir altceva vo
iam eu să vă spun... Cum
vă spusei, la granița dintre
Ungaria și Cehoslovacia,
cădem prizonieri la nemți.
Si de acolo începe chinul
nostru. Ne pun in coloană
Si ne pornesc pe jos spre
Germania. Cit am mers
nu mai știu, pierdusem
șirul zilelor, atita știu
că am ajuns la Dachau, in

lagăr, și-acolo au venit
americanii, am căzut în
zona lor de ocupație. Ne-au
măi ținut și ei dduă luni...
Ardeam să ajungem acasă,
la pămîntul și la rosturile
noastre. Pină la urmă,
că nu mai scăpau de gura
noastră, ne-au strîns pe cei
care voiam să plecăm
morți-copți si ne-au dat
drumul, pe jos. Unii au ră
mas să aștepte trenurile,
Pe drumul de întoarcere,
cind ne-am uitat să ve
dem cine si citi eram cei
care porniserăm pe ios.
așa. fripți de dorul casei.
am văzut că eram numai și
numai țărani. Ca după
război, treceam prin sate
pustiite si găseam pe dru
muri fel de fel de lucruri

aruncate. Și-am luat si noi
ce gîndeam că o să ne facă
trebuință. Am ajuns la
Viena cu cîte o sarsana în
spinare. Ce credeți că adu
nasem noi, țăranii ? Numai
și numai „de-ale târanului", cîte un ham. cite o
coasă, cîte un fier de
plug... Le-am cărat în spi
nare sute și sute de kilome
tri, ca să ajungem cu ele
acasă și să ne lucrăm pă
mîntul de care ne frigea
dorul. Țăranul e legat de
pămint orice ar fi. așa să
știți dumneavoastră...

x
Mihai CARANFIL
Dionisie Ș1NCAN

(Continuare în pag. a II-a)y

a României socialiste, pronunțîndu-se cu toată hotărirea împotriva cursei înarmărilor, pentru măsuri de
dezarmare, pentru salvgardarea păcii mondiale.

în pagina a V-a

• Relatări despre adunări și mitinguri

• Glasul oamenilor muncii : apărăm
pacea.

Apel solemn la rațiune

• Strîngerea și transportul uiți melor cantități de produse de pe
cîmp ® încheierea arăturilor adinei în toate județele • Livrarea
integrală a produselor prevăzute la fondul de stat ® Asigurarea
tuturor condițiilor pentru buna ternare a animalelor

Brăila si în cooperativele agricole din
județele Giurgiu, Ialomița, Călărași și
Brăila, be asemenea, mai este de re
coltat sfecla de zahăr de pe 7 000 hec
tare, suprafață localizată cu deose
bire in județele Dolj, Teleorman.
Giurgiu, Ialomița, Călărași. Brăila.
Buzău, Timiș etc. în grădini mai sînt
încă însemnate cantităti de produse :
varză — îndeosebi în județele Bihor,
Brăila. Călărași. Giurgiu, Ialomita. Olt — și rădăcinoase — in
județele Covasna, Giurgiu, Ialomița. Neamț. Teleorman, Vilcea
și altele. Timpul este rece si. de
aceea, pretutindeni trebuie să se
acționeze energic, cu toate forțele.
pentru ca pină la sfîrșitul acestei săptămîni în toate județele să se încheie
recoltarea și transportul. Nici un mo
ment să nu se piardă din vedere că
acum orice zi întîrziere la strîngerea
și transportul produselor din cîmp.
mai ales în cazul celor perisabile —
sfeclă de zahăr și legume — duce la
deprecierea acestora, ceea ce în
seamnă pagube atît pentru unitățile
agricole, cit și pentru economia tării.
Puner.ea Ia adăpost a recoltei aflate
încă pe cîmp este legată nemijlocit
de organizarea în cele mai bune con-

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. . care s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

Răspunzind strălucitei inițiative de pate

URGENȚE IN AGRICULTURĂ

Timpul este foarte înaintat și' de
aceea acum, cind ne aflăm in a doua
carte a lunii noiembrie, este foarte
important ca ultimele cantităti de
produse agricole aflate în cîmp să fie
puse la adăpost, să fie arate toate su
prafețele, astfel incit să fie pusă o
temelie puternică recoltei anului
viitor. Pornind de la faptul că pe
cîmp și în grădinile de legume se mai
află cantităti însemnate de produse
agricole — porumb, sfeclă de zahăr,
legume, rădăcinoase si varză — că
intr-un șir de județe arăturile sînt
intirziate. Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. a cerut comitetelor
județene de partid, consiliilor popu
lare și conducerilor unităților agricole
să acționeze energic pentru mobili
zarea puternică a tuturor forțelor de
la sate spre a asigura strîngerea si
depozitarea in bune condiții a între
gii recolte. încheierea neîntârziată a
celorlalte lucrări agricole. Care sînt
prioritățile acestor zile ?
Reeoltarea, transportul șl depozi
tarea tuturor produselor din cîmp $i
din grădinile de legume. Porumbul
mai este de strîns de pe suprafețe
mici în întreprinderile agricole de
stat din județele Călărași. Constanta.

Zeelande la București. în vizită de
rămas bun, în legătură cu încheierea
misiunii acestuia in țara noastră.

dițil a transportului. Precipitațiile din
ultima perioadă au umezit puternic
pămîntuL ceea ce împiedică pătrun
derea camioanelor pină la grămezile
de produse aflate în cimp și în gră
dinile de legume. De aceea, trebuie
extinsă experiența acelor unități
agricole care folosesc toate atelajele
de care dispun, precum si un mare
număr de tractoare cu remorci pentru a scoate produsele pînă la drumurile de acces. De asemenea. se
cere ca întreaga forță de muncă a
satelor să fie mobilizată la încărcarea
mijloacelor de transport, astfel încît
cu fiecare camion să se facă un nu
măr sporit de curse. Această proble
mă trebuie să preocupe în si mai
mare măsură organele de partid, con
siliile populare și conducerile unită
ților agricole din județele Constanta.
Călărași. Ialomița, Giurgiu. Timiș,
Arad, Dolj, Brăila Și altele. Nimic
nu trebuie precupețit pentru ca toate
produsele aflate în cimp și în grădini
să ajungă neîntirziat la locul de depo
zitare.
Continuarea in ritm și mai intens a
arăturilor adinei să se afle pe primul
plan al urgențelor în agricultură, de
executarea lor pe toate suprafețele
depinzînd în mare măsură nivelul
viitoarei recolte. Potrivit datelor
furnizate de Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, pînă ieri au
fost executate arături adinei pentru
însămințările de primăvară pe 2.9 mi
lioane hectare — 74 Ia sută din su
prafața prevăzută. în unitățile agri
cole din județele Argeș, Bihor. Vilcea,
Gorj și Mehedinți această lucrare s-a
încheiat, iar in altele — Bacău. Dîm
bovița — se ară ultimele su
prafețe. Arăturile trebuie Intensifi
cate cu deosebire în unitățile agricole
de stat și cooperatiste din județele
Ialomița, Călărași. Brăila, unde pro
centul realizărilor este scăzut, reprezentind mai puțin de 50 la sută din
programul stabilit. Pentru ca arăturile
să fie încheiate pînă cel tirziu la
sfîrșitul săptăminii viitoare, este ne
cesar să se lucreze în două schim
buri, iar munca să fie organizată in
formații mari de tractoare, sub supra
vegherea nemijlocită a specialiștilor.
Totodată, în aceste zile, organele
agricole trebuie să dirijeze operativ
tractoarele din unitățile'unde lucră
rile s-au încheiat, in cele in care mai
sînt de arat suprafețe mari, iar orga
nizațiile de partid si consiliile popu
lare au datoria să mobilizeze pe toți
locuitorii satelor la eliberarea tere
nurilor de resturi vegetale pentru a
se crea front de lucru mecaniza
torilor.
Livrarea integrală a produselor des
tinate fondului de stat și chiar a unor
cantităti suplimentare constituie o
obligație legală, o îndatorire patrio
tică a un'tăților agricole, a tuturor
(Continuare în pag. a' III-a>

mai și numai pentru salvarea civilizației și a omenirii.
E foarte dureros, tragic chiar, să
afli că azi, cind războiul amenin
ță, în chipul cel mai concret, mai
nimicitor, întreaga omenire, cind
războiul atomic ar însemna distru-

Dumitru ALMAȘ
gerea globului, în întregime, sînt
încă destui și zgomotoși propaga
tori cinici ai războiului. Adică ai
sinuciderii omenirii întregi. Iar în
istoria contemporană teoreticienii
fascismului au fost, in același
timp, și din nefericire mai sînt,
cei mai nerușinăți apologeți ai răz
boiului. Lor li se datorează multe
din nenorocirile, din catastrofele,
din nemaipomenitele distrugeri din
primul și al doilea război mondi
al. Iar în ultimii ani, datorită ne
săbuitelor înarmări atomice a spo
rit nu numai panica în fața unei
conflagrații definitiv catastrofale,
ci și teoriile „filosofice" întru sus
ținerea ideii de fatalitate, de ire-

■;'ț

versibilă prăbușire In neant a în
tregii omeniri.
Spunea Plinius junior, încă de
acum aproape două mii de ani :
Armis arma irritantur — armele
ățiță armele. Istoricii, rînduiți în
marele front al oamenilor de ști
ință, cunosc mai în adine pricinile
războaielor. Analizînd legile de
dezvoltare ale societăților și orînduirilor. ei știu că. totdeauna, con
dițiile existenței umane înseși ii
situează pe oameni In fronturi ad
verse. Dar tot ei știu că aceste
condiții se pot modifica, se pot di
rija spre căile limpetsi ale înțele
gerii și păcii. Le-au arătat cu o
claritate de neegalat Marx și En
gels, teoreticienii orinduirii socia
liste. Ilustrul nostru om politic N.
Titulescu spunea că „pacea înseam
nă înainte de toate o stare de spi
rit alcătuită din încredere, din în
țelegere reciprocă, din nădejde in
ziua de mîine". Noi, românii, și
țara noastră ne înscriem în istoria
contemporană cu contribuții remar
cabile pe drumul păcii, neobosițl în
(Continuare în pag. a V-a)

PATRIOTISMUL
sentiment fundamental
al poeziei
Și Eminescu, și Bla
retorismul poeziei de
ga, și Brâncuși sau gen o confirmă. Evoc,
D. Ghiață, ca să nu dintre ele. diversitatea
mai vorbim de George tematică în cadrul te
Enescu, au trăit acest mei mari. căutarea
sentiment nobil al pa
esențelor, exprimarea
triei și l-au revelat in
prin simboluri și me
capodopere. în anti tafore netocite, neuzi
chitate grecii si-au tate, o modernizare a
cintat cetatea și în
prozodiei.
secolele ce au ur — Făcînd o selecție ri
mat. pînă în lumea guroasă
a
poeziei
modernă, poeții auten
românești de azi vom
tici n-au plutit în aer. comenta succint, ca un
deasupra orașelor și
argument la cele afir
peisajelor natale ; amate mai sus. opera a
ventura — chiar cind a
cîtorva autentici poeți
fost posibilă — s-a cir
din generațiile relativ
cumscris, pină la urmă, mai noi. pentru care
locurilor în care a cres
sentimentul patriei e o
cut fiecare din exporealitate estetică si po
nenții spirituali ai lu litică în același timp.
mii. Un mare post
La NICHITA STA„heimatlos" (apatrid)
NESCU putem vorbi
nu există, ci numai
de o poezie cu dezlăn
poetaștri. Dictonul la
țuiri de metafore (or
tin „ubi bene, ibi pa
ganizate pe reacții în ■
tria" era numai un
badinaj epicureic al
unei epoci de deca
Emil MÂNU
dență.
A scrie poezie pa
triotică nu înseamnă lanț), unele definind
însă a ne întoarce, co
un sentiment esențial
mod, la sonuri vechi, al
patrii eterne,
ci a folosi lecția — în unei
volumele Roșu ver
adusă Ia zi — a unor
(1967) și Un pămari clasici. Eminescu tical
msnt numit Romania
e mereu modern, dar
(1970), poetul iese din
nu înseamnă a-1 epi- cercul
speculațiilor și
goniza. De la El învă
ajunge
la o atitudine
țăm să fim noi înșine,
de
contemplare
a tre
în goana după formule cutului condensat
în
inedite sau insolite,
prezent, oglindind vi
unii poeți au încercat
itorul : „Stllpii porților
să scrie ca francezii,
,,I“ de la Ion, / Strigăsau ca americanii, fără tul
d? bucium
huriiim. „I" de
de
să se întrebe nici ma
Ion, / Trunchiurile
gar dacă autorii de la
„I" de la
acolo, pe care-i ur- copacilor
Ion /... / Acest, nume
meazâ, sint sau nu
susține ca
sînt valori universale. simbolic
al ■ permaS-a spus despre Emi sentiment
nenței
—
Tara
!".
nescu că fiind foarte
Remarcabil în. opera
român e prin asta uni
versal. De la alții nu lui Nichita Stânescu
trebuie să luăm esen este faptul că postul
țele, ci să subordonăm dă formă lirică unor,
esențelor noastre in sentimente fundamen
iminente, tale. definitorii pen
fluențele
tru prezentul socia
pentru a ne plasa în
list. Astfel, un poem
circuit universal, pen
intitulat O viziune a
tru a se afirma in
păcii ne comunică cu
lume.
multă elevație o me
Patriotică nu este. în
taforă atît de contem
concepția și sensibili
porană : „Eu te iu
tatea noastră, numai
besc. Pace, cu dragos
poezia cu o tematică
tea ochiului / pentru
nemijlocit consacrată :
ochiul lui geamăn / cu
patriei, eroilor, luptei
dragostea miinii pen
eroice. Tematica pa
tru cealaltă mină. /
triotică are un sens
cu
gindurimult mai larg, nu se lor dragostea
pentru cuvintele
raportează numai la care/ se
scufundă în
„cintecele de vitejie",
tocmai... // De aceea
la marșuri sau imnuri,
îmi lepăd liniștit scu
la evocarea trecutului.
tul / și sulița pe
Poezia patriotică este
care-am ascutit-o-ndeîn primul rînd o poe
lung / în nopțile cu
zie a idealurilor pre
lună / și sandalele cu
zentului.
tălpi de plumb / ca să
Modalitățile prin care
nu mai piară iarba
•
poeții contemporani cei sub ele...".
mai buni au depășit
Poezia imnică a lui

IOAN ALEXANDRU
propune o trăire inițiatică a istoriei, descifrind miraje existen
te în acea zonă a ve
chimii pe care o cul
tivase și Lucian Blaga
la un alt mod. loan
Alexandtu e un poet
al luminii, înțeleasă ca
un simbol al vieții
românești dintotdeauna, figurină o lume
apropiată de naivitatea
eternă a pămîntului :
„Ies buciumile moților
m Apuseni / tn zori
de zi pe dealuri și pe
sate / Să dea de știre
tării de pe munți / Că
lancu-i impărat după
dreptate. ! De cind.
trecu înflăcărat in
grai / Din om in om pun
fiecare casă / Lăsind
la grinzi in nopțile
tirzii / Această lampă
din vecie trasă. / Că
nu-i de-ajuns să rabzi
și să trudești / Cind
buhele-n mălai se în
cuibează, / Din pod se
cere coasa s-o ridici !
Să fulgere sub cerul
de amiază".
Dar poetul se apro
pie cu aceeași pateti
că înflăcărare de pei
sajul și de oamenii de
azi. oferindu-ne o sui
tă de fresce ale unei
Transilvanii mirifice,
ca în acest moment
autumnal : ..Griul e
strins de mult svîn___
tat / Pe scoarte-ntins
și-ales la umbra / Din
livadă și morile în
cep / Povestea lor de
toamnă. / Primele
Diini s-au și arătat /
In albele ștergare..."
(Transilvania).
Tot un căutător al
permanentelor româ
nești e ION GIIEORGHE. înclinat către un
arhaic țărănesc,
din
care rr*-a dispărut pri
mitivitatea sau mai
exact naivitatea primordială. Arhaicul este
la acest poet o reve
lație ca la Blaga. nu o
nostalgie de paradis
pierdut ca la Goga.
Poemele sale, gindite
ca o „probă a logosu
lui", ne apar ca niște
orații de nuntă a
munților, , ca niște
predici păgîne sau ca
niște
cînturi
di
dactice cu o retorică
acuzat barocă. Iată un
cintec aspru despre
purificarea
„lanciei"
gete : ,,Să fii get cu
lancie purificată la fo
cul ce te mistuie, I
Să-ți cureți arma în
(Continuare
în pag. a IV-a)

A

/

SCÎNTEIA — vineri 20 noiembrie 3981

PAGINA 2
•*

i

I------------------ i

l divers i
I

i

i
i

Descoperirea
| de fa Zlatna
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In orașul Zlatna — ca pretu
tindeni in țari — constructorii
au deschis noi șantiere pentru
locuința si edificii social-culturale. Deunăzi, săpăturile efec
tuate pe un șantier al orașului
au scos la iveală noud vase de
o formă ciudată. Chemați de în
dată la fața locului, specialiștii
de la Mttzeul Unirii din Alba
lulia au constatat e<i vasele res
pective, de o formă intr-adevăr
rar întîlnită. erau utilizate la
scoaterea
minereului
din
adlncuri. Descoperirea prezintă o
importanță deosebită pentru is
toricul mineritului din Zlatna și
în întreaga zonă a Apusenilor.
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Dintr-a scrisoare sosită pe
adresa rubricii noastre : „împre
jurări nefericite m-au făcut să
aptflez la sprijinul Spitalului de
oftalmologie din București, pen
tru a-mi salva lumina ochilor.
N-are importanță numele celui
care vă scrie aceste rinduri, pen
tru că ele ar putea fi semnate
de zeci și zeci de oameni pe
care i-am intîlnit in spital, fie
care c» durerea' și speranța lui,
dar ș? cu încrederea în semenii
lor in ' "halate albe. încredere
izvorită din faptul că întregul
pcrsonxăr.al spitalului, de la doctorița Rrtea Neagu pînă la di
rector. profesorul Petre Stănescu, alcătuiește o admirabilă
echipd:ii'•pasiunii și competentei
profexiorMe. n dăruirii și ome
niei. Poale că recunoștința cea
mai fierbinte pentru strădania
lor ie idfiește în tnamentul i>}
care se .la ultimul bandaj și în
clipirea ochilor apare imaginea
celor care le-au redat bucuri»
luminii".
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La bani mărunți

De-ale
birocrației...
„M-ăm mutat de curînd în
tr-un apartament din blocul P-21
A, de pe Șoseaua Mihai Bravu
nr, 12 din București — ne scrie
cititoarea Maria Zamfir. La în
ceputul lunii noiembrie m-am
pomenit cu o adresă din partea
centrului nr. 3 al I.C.R.A.L. —
Foișor, prin care eram somată să
desființez „lucrarea de închidere
a balconului". Cum nu aveam
balconul închis si nici n-am de
gind să-l închid, mi-am zis că,
probabil, o fi vreo greșeală sau
glumă. Dar, după o săpt.ămînă,
am primit un proces-verbal. în
care scrie negru pe alb precum
că „in urma verificărilor la fața
locului" s-a constatat că am
închis, fără autorizație, balconul
și, în consecință, am fost amen
dată. Să vezi și să nu crezi !
Cum o fi constatat din birou re
prezentantul I.C.R.A.L., C. Bălan,
că am închis un balcon care, de
fapt, n-a fost niciodată și nici
nu este închis
întortocheate mai sint căile
birocrației...

Nâzdravănul
dîn sac
Lucrînd ca îngrijitor la gospodăria-anexă a Întreprinderii me
canice Muscel, Iile Manea din
Cimpulungr in înțelegere cu
prietenul său Aurel Stăvaru, a
virit trei purcei intr-un sac, i-a
pus sacul in spinare amicului și
au pornit la drum. După cițiva
pași. Stăvaru s-a împiedicat și
a căzut, iar un purcel a ieșit din
sac și a rupt-o la sănătoasa,
guițînd de mama focului.
— Prinde-I, llie I — a strigat
Stăvaru.
Dar au fost amindoi prinși de
paznicii alertați de guițatul
purcelului.
După cum ne informează
procurorul V. Rusu, cei trei
purcei au fost duși inapoi la
boxa lor, iar cei doi făptași tot
la... locul potrivit.

Act necugetat
— Știi ce ne-am gîndit,
omule ? Vecina noastră are de
■făcut niște reparații la casă și
n-ar strica să-i dai și tu o mină
de ajutor.
Ascultind de sfatul soției,
Constantin Mușa din comuna
Ștefan cel Mare, județul Călă
rași, s-a dus să-i dea o mină de
ajutor vecinei lor Alexandrina
Panțiru.
In timp ce omul lucra, veci
nele s-au așezat la taifas. Din
vorbă-n vorbă și din te miri ce,
s-au luat la ceartă. In loc să in
tervină să le potolească și să le
împace. Constantin Mușa i-a luat
apărarea soției, lovind-o -pe
vecină. Lovitura s-a dovedit ta
tală, vecina nemaiputind il
salvată.

cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Pentru sporirea răspunderii
ia îndeplinirea sarcinilor de producție

I

„Vă aduc la cunoștință o proble
ma personală și vă rog să apreciat!
da.că am sau nu dreptate" — relata,
intr-o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu. maistrul Gheorghe Pană, șeful atelierului încăl
țăminte de ia întreprinderea „Vilceana" din Rîmnicu Vîlcea. La ce
se referea autorul scrisorii ? El își
exprima nemulțumirea în legătură
cu modul cum s-a procedat în uni
tate la aplicarea unor penalizări
pentru nerealizarea planului pe
anul trecut, susținind că în mod
nefast, prin diminuarea retribuției,
ar suporta „material și moral vina
altora".
Scrisoarea a fost dată spre rezol
vare, la indicația secretarului ge
neral al partidului, viceprim-ministrului d.e resort al guvernului și
ministrului industriei ușoare. Acti
viști ai Comitetului județean de
partid Vilcea Și specialiști din
M.l'.U. și centrala de resort au ve
rificat la fata locului afirmațiile
autorului. Din discuțiile purtate cu
/actorii de răspundere din unitate,
cit și din cele constatate în atelie
rul pe care-1 conduce a reieșit că
el dovedește competență profesio
nală. este bun organizator al pro
ducției și se preocupă nermanont
de bunul mers al activității.
Totuși, datorită lipsurilor in asi
gurarea ritmică a materiilor prime
și materiatelor, precum și unor di
ficultăți legate de calificarea per
sonalului nou încadrat, planul de
producție pe 1938 nu a fost realizat,
fapt care, conform reglementărilor
legale, a determinat reducerea te-

in condiții corespunzătoare
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La Întreprinderea de industriali
zare a laptelui Galati au fost con
struite 12 centre de răcire a lapte
lui care nu sint insă folosite co
respunzător — se relata intr-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu.' Autorul sesiza câ timpul
de lucru nu se folosește cum tre-
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tribuției personalului din condu
cerea întreprinderii și atelierelor.
In consecință, s-a procedat legal și
in cazul maistrului respectiv.
In vederea creșterii răspunderii
personalului pentru realizarea sar
cinilor ce-i revin s-au stabilit o
seamă de măsuri. Astfel, atestarea
lunară a realizării sarcinilor pro
prii de muncă de către personalul
din cadrul unității se va face pe
filiera organizatorică și va fi su
pusă. în mod obligatoriu, aprobării
biroului executiv al C.O.M., al eărui membru este și autorul scrksorii ,; indicatorii
m
uiuit-amiu vuie
care condiționează
acordarea retribuției pentru perso
nal tir prevăzut la ari. 41 (2) din Le
gea nr. 57/1974 (maiștri, personal de
execuție tehnic, economic și de altă
•specialitate etc.) se vor stabili, po
trivit prevederilor legale, de către
CjO.M. din întreprindere — și nu de
biroul executiv — asigurindu-se aprobarea unei structuri rationale
de indicatori ; in scopul îmbunătă
țirii activității pe linie de aprovi
zionare, planul lunar de producție
ce se înaintează compartimentului
de resort de către biroul de planprogramare va cuprinde prevederi
mai detaliate : pentru eliminarea
timpilor neproductivi și. prin aceas
ta, a pierderilor de producție se va
generaliza preluarea obligatorie a
lucrului din mers intre schimburi.
Se apreciază că aceste măsuri vor
duce la mai buna organizare a pro
ducției și Ia întărirea răspunderilor
personale ce revin fiecăruia din
factorii implicați în activitatea de
producție.

Zestrea întreprinderii — întreținută

I
I

buie și că zilnic se aruncă mari
eantităti de ambalaje din sticlă,
carton, folii de polietilenă.
Scrisoarea a fost verificată de
activiști ai C.C. al P.C.R. și ai Comitetuiui județean Galati al P.C.R.,
sub îndrumarea secretarilor de re
sort ai Comitetului Central — așa

cum a indicat secretarul general al
partidului.
Cu acest prilej s-a constatat ca
întreprinderea de industrializare a
laptelui Galați a avut prevăzut în
plănui de investiții să construiască
și să pună in funcțiune 12 Centre
de răcire si conservare a laptelui.
La data controlului erau terminate
și recepționate 10 centre, iar cele
din Fundeni și Priponești se aflau
in faza de execuție, avînd agrega
tele de frig achiziționate. La reali
zarea acestor obiective au participat
și cooperativele agricole de pro
ducție beneficiare, producătoare de
lapte, care au executat partea de
construcții, precum și întreprinde
rea de industrializare a laptelui,
care a asigurat și montat, agregate
le și instalațiile de răcire. Este ade
vărat că, în timpul iernii, la centrele
Piscu si Goilor s-au deteriorat
parțial tencuielile și faianța (deoa
rece au fost executate De timp fri
guros, fără a se lua măsurile de
protecție necesare), iar centrele
Brehășești și Șerbănești se aflau
intr-o stare de igienă necorespun
zătoare, La această situație s-a mai
adăugat faptul că In unele unităti

In consens cu dorința sătenilor
într-o scrisoare adresată secre
tarului general al partidului, in nu .
mele locuitorilor din satul Chilii, apărtinind de comuna Icușești, ju
dețul Neamț, se solicita ca satul să
treacă in componența comunei Valga Ursului, aducindu-se in acest
sens o serie de argumente plauzi
bile. în scrisoare se mai arăta că
diferite organe de stat au promis
■in mai multe rinduri rezolvarea
favorabilă a cererii, fără a se* în
treprinde însă nimic concret.
Secretarul general al partidului a
indicat ca de studierea și soluțio
narea cererii sătenilor din Chilii să
se ocupe secretarul de resort al C.C.
al P.C.K., președintele Comitetului
pentru
Problemele
Consiliilor
Populare.
Prin analiza întreprinsă pe teren
s-a constatat că satul, cu o popu
lație de peste 1 300 locuitori, este
situat la o distantă de. peste 12 km
de reședința comunei. legătura
realizîndu-se printr-un drum comu
nal greu practicabil, care trece
printr-o zonă de pădure și teren
accidentat ; prin mijloace auto, le
gătura cu reședința comunei se
noate face numai nrintr-o rută oco
litoare, lungă de 28 km.
Satul este situat însă mult mai
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...Si locuitorii așezărilor Mane isi pot asigura
din producție proprie legumele necesare
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Rubrică realizată de
Petre POPA
*i corespondenții „SelntefT^

partid, în euvîntările și indicațiile
întărirea capacității organizatorice
secretarului general al partidului,
în vederea unirii energiilor comu
iar
pe de altă parte — in strinșă le
niștilor, a tuturor oamenilor muncii,
gătură cu acestea — necesitățile
pentru înfăptuirea exemplară a sar
imediate și de viitor ale întreprinde
cinilor economice constituie preocu
rii și, implicit, ale compartimentelor
parea centrală a organizației de
sale. Iată, pornind de la cerința di
partid de la Întreprinderea de sîrmă
minuării cheltuielilor materiale (în
și produse de Sirmă din Buzău. Ascrisă in planul tematic orientativ),
cettstă preocupare se regăsește în
biroul organizației de bază din sec
multitudinea aspectelor vieții de
ția întreținere și reparații a, prevă
partid, în toate acțiunile întreprinse
zut intr-unui din planurile sale de
de comuniști ; ea este evidentă încă
personalul de exploatare nu a domuncă o adunare de partid consa
din faza de concepere a întregii
bindit calificarea necesară pentru
crată reducerii consumurilor energe
munci organizatorice și politico-edu
folosirea si întreținerea în bune
tice și recuperării secundare. Prin
cative. atunci cind se stabilesc direc
condiții a agregatelor șl instalaspecificul său, activitatea secției se
țiile esențiale de acțiune ale comu
fiilor frigorifice.
împletește strins cu cea a tuturor
niștilor. un accent deosebit puninîn referatul de cercetare se precompartimentelor de producție ale
du-se pe pregătirea și desfășurarea
cizează că chiar în timpul controîntreprinderii. De aceea in analiza
adunărilor generale, pe organizarea
lului s-au luat măsuri de punere în
rea acestui aspect s-a apelat la spe
practică a muncii pentru a se asigu
funcțiune a centrelor recepționate si
cialiștii
serviciului energetic și Ip ca
ra finalizarea măsurilor stabilite.
s-au urgentat lucrările de construcdrele tehnice din celelalte secții.
Astfel. în tematica orientativă pentru
tiî-monta.î la cele din Fundeni și
Studiul efectuat, care a constituit de
adunările generale stabilită la începu
Priponești I s-a stabilit ca specia
altfel Însuși referatul pus în discuția
tul acestui an de către biroul orga
liștii întreprinderii de industriali
comuniștilor, a scos în evidență se
nizației de bază din secția cord me
zare a laptelui Galati să acorde
rioase rezerve insuficient valorifica
talic era enunțată Si ideea urmăririi
asistență tehnică cooperativelor si
te. Ceea ce în prezent constituie fap
cu perseverență a îmbunătățirii calisă instruiască personalul de ex
te — reducerea
ploatare asupra întreținerii și folo
tatii produselor,
unu! din impera
consumului
de
sirii în bune condiții a instala
tivele economice
țiilor frigorifice ; inspecțiile de spe
gaze Prin moder
Din experiența
nizarea cuptoare
cialitate vor efectua controale pe
ale
actualului
riodice asupra felului cum sint res
cincinal. La un
lor la liniile de
organizației de partid
moment dat s-a
pectate normele de calitate și igiezincare la cald si
de
la
întreprinderea
nico-sanitare în cadru) centrelor.
constatat că nu
introducerea de
mărul reclamatiirecuperatoare de
în ^cela.și timp. 6-au stabilit mă
de sîrmă și produse
lor de la benefi
căldură — au
suri pentru folosirea mai bună a
ciar
manifesta
a
tost initial mă
din sîrmă - Buzău
timpului și forței de muncă, pentru
tendință de creș
suri adoDtate la
reducerea consumului de materiale
tere. Biroul or în valorificarea resurselor amintita adunare
și economisirea energiei și combus
ganizației de bază
dc partid.
unității
tibilului, prin concentrarea produc
a înțeles că si
într-un mod ației in schimburi complete.
tuația reclama o
semănător a fost
abordată si tema
dezbatere la obiect a problemei calității, o_____
promovării progresului tehnic
analiză profundă a cauzelor care deter
o adunare a comuniștilor dm
minau .sporirea numărului reclamasecția laminor. Ei si-au rj-opus
țiilor și, în consecință, adoptarea de
să valorifice din plin int Agen
măsuri eficiente. întocmirea refera
ta tehnică a muncitorilor, tehnicie
aproape, la numai 6 km. de reședinnilor si inginerilor pentru a se
tului a fost încredințată unui colec
ta comunei Valea Ursului, legătura
renunța la o mare parte din repe
tiv condus de șeful serviciului C.T.C.,
fiind asigurată printr-un drum din
ing. Monica Pantea. Dacă mate
rele de import necesare laminorului,
care aproximativ jumătate este as
ceea ce au și reușit prin contribuția
rialul prezentat a vizat în prin
faltat. Pe de altă parte, locuitorii
inginerilor Constantin Tănase, Va
cipal mal mult laturile strict teh
din Chilii circulă in mod curent trelentin Coman, lăcătușilor Dumitru
nice.
intervențiile
participanților
cind prin comuna Valea Ursului că
s-au referit la răspunderea comu
Bălcinolu, Constantin Jipa și a altora.
tre municipiul Roman, unde raulțl
niștilor, a întregului colectiv de a aConcludentă in acest sens a fost
din ei sint încadrați in muncă. De
Sigura, produse de calitate, au criti
dezbaterea comuniștilor din secția fi
asemenea, terenul agricol din raza
cat superficialitatea în muncă a unor
liere fabricație sîrmă consacrată mo
satului este și el situat pe aceeași
membri de partid și a factorilor de
dului in <S.re biroul organizației de
platformă cu al C.A.P. Valea Ursu
conducere din secție. Adunarea a hobază antrenează brigada de muncă și
lui. iar asistenta medicală se asigutărit să aibă loc o analiză detaliată . educație comunistă la rezolvarea tu
ră mai ușor.în această comună. Și
cu toți membrii colectivului prin
turor problemelor colectivului. Dis
procesul de învătămint pledează în
antrenarea organizațiilor de masă și
cuțiile au prilejuit analiza critică a
același sen,?, deoarece copiii dip
obștești, să fie sporită vigoarea mun
multiplelor aspecte din viata secției
Chilii cuprinși în treapta I de
cii politico-educative prin punerea in
— îndeplinirea integrală a indicato
liceu trebuie să parcurgă zilnic pe
mișcare a variatelor sale forme, mun
rilor de plan, pregătirea profesională,
jos circa 7 km pînă în satul Băca de Ia om la om, gazeta de perete,
respectarea disciplinei de muncă și de
lușești. unde funcționează școala —
vitrina calității etc. Faptul că reclaproducție, responsabilitatea de a
in timp ce la Valea Ursului există
mațiile au devenit tot mai rare este
drămui cu grijă materiile prime, în
o școală similară, cu un internat de
dovada cea mai convingătoare că or
tărirea spiritului de întrajutorare. Nu
80 de locuri, nefolosit la întreaga
ganizația de partid de aici a acțio
s-a scăpat din vedere nici chiar săr
capacitate.
nat cu perseverență pentru finali
bătorirea zilei de naștere a fiecărui
Fată de toate acestea, s-au făcut
zarea măsurilor stabilite de adunarea
membru al colectivului cu buchetele
demersurile necesare pentru tre
generală a comuniștilor.
de flori și felicitările de rigoare. „Am
cerea satului Chilii din componenta
ales această temă — ne spunea secre
La o lectură atentă a tomaticilor
comunei Icușesti în aceea a comu
tara biroului organizației de bază.
adunărilor generale ale celor 23 de
nei Valea Ursului, venindu-se astfel
Jeni Aldea — deoarece vrem să con
organizații de bază de aici se poate
in intîmpinarea solicitării îndreptă
solidăm un bun ciștigat. sudura su
observa că, în formularea lor, birou
țite a sătenilor.
fletească între toți membrii colecti
rile organizațiilor de bază au avut in
vului, climatul de muncă, care face
vedere pe de o parte cerințele ac
Neculai ROȘCA
pe oricine din secție să vină cu plă
tualei etape de dezvoltare, așa cum
cere la lucru, să-i fie drag colectivul
sint ele stabilite 'în documentele de
și munca pe care o face".
nor
Este cu totul normal, ca. așa cum
demonstrează și exemplul evocat, te
matica adunărilor de partid să nu fie
închistată, rigidă. Firește, planurile de
Popasuri turistice sucevene
muncă trebuie respectate deoarece
aceasta' este" și rațiunea lor de a fi,
dar atunci cind sg ivesc noi cerințe,
noi situații sint necesare schimbări,
flexibilitate, adoptarea ..din mers" a
acestora la noile împrejurări și evo
luții. în această ordine de idei amin
tim că există în tematica adunărilor
dc partid de aici încă destule formu
lări stereotipa cu caracter vag, ca de
pildă „analiza vieții de partid". Exis
tă in același timp și o vizibilă stră
danie de a se evita „tipizarea" teme
lor, de a se diversifica subiectele
puse In discuția comuniștilor potrivit
realităților concrete, cerințelor com
plexe și de mare varietate pe care
le ridică viața de organizație.
Fără îndoială, o contribuție im
portantă in obținerea acestor bune
rezultate o are și comitetul de partid
din întreprindere, care Îndrumă in
așa fel activitatea organizațiilor de
partid Incit fiecare dintre ele să se
este și hanul „Ilișești", situat la
Frumoasele meleaguri din nor
Încadreze
armonios in ansamblul vie
23 km de Suceava, pe drumul na
dul Moldovei, bogate în renumite
ții
Întreprinderii.
tional 17 sore Vatra Doinei. intr-o
monumente istorice si de artă, pot
Cea mai bună dovada că strădanii
pădure de stelari din apropierea co
fi vizitate in orice anotimp al amunei Ciurian Porumbescu. Unita
le comuniștilor de aici de a situa per
nului. In locurile cele mai pito
tea are camere confortabile, un res
manent în fruntea tuturor preocupă
rești. turiștii au la dispoziție citetaurant. o braserie si un bar de zi.
rilor lor bunul mers al întreprinderii
va hanuri care oferă condiții op
La intrarea în iudetul Suceava,
și depășirea unor dificultăți pe care
time de găzduire.
Pașcani
sau
venind
dinspre
Roman.
Astfel, la 17 km de Rădăuți, pe
s-au înverșunat să nu le treacă la
D.N. 17 A, in localitatea Sucevița,
Tg. Neamț, la 02 km de munlci„cauze obiective" o constituie remar
piui Suceava. Hanul „Drăgușeni"
hanul „Sucevița", de categoria I,
cabilele realizări pe Întreaga paletă
dispune de camere elegante, cu tot
este, de asemenea, un agreabil loc
a indicatorilor de plan.
de popas.
confortul, un restaurant si un bar
In imagine 1 hanul „Ilișești".
Constantin VARVARA
de zi. Foarte apreciat de vizitatori

analizate și soluționate în concordanță eu legile țării,

i

Bucuria luminii

Odată numit șeful mei forma
ții de lucru la Asociația intercoopemtută de prestări servicii —
Argeș, Ion Mims s-a gindit că
„rangul" la care ajunsese îl
obligă să trăiască „pe picior
mare". După ce a „studtiat" toate
„portițele" prin care să se stre
coare spre mult rivnita bunăsta
re, a ajuns la concluzia că o
vacă bună de muls sint— deconțările. Decontări pentru servicii
efectuate manual. De ce ma
nual ? Pentru că astfel de servicii erau mai bine plătite decit
cele efectuate mecanic. Și uiteașa, a început să ticluiască tot
felul de acte prin care să decon
teze servicii după servicii. In
tr-un timp care poate fi consi
derat record in materie. Marcuș
a reușit să-și însușească paste
100 000 de lei. Șeful prestărilor
de servicii a fost arestat, ttrmtnd
ca tribunalul să-?i facă si el...
serviciul său.

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Cum a învins neîncrederi și cum a obținut deosebite succese gospodărești ini
moșul activ al Organizației democrației și unității socialiste din comuna Cerașu
Prahova
— A, nu-i vorba de nici o „mi
nune a resteului". ne precizează pri
marul comunei Cerașu. Ion Ogxezeanu, amintindu-ne cunoscuta snoavă
povestită de Petre Is pireseu, despre
hitrul călător care. la văicărelile
gazdei („n-avem de nici unele de pus
pe masă"), săvirșește „minunea" :
încropește o tigaie de jumări din
ouăle... uitate prin cuibare.
Un fel de ..minune" s-a nrodus aici
in comuna prahoveana cățărată pe
culmile munților Ciucaș și Siriu. cu
solul străpuns de colți de stincă si cu
primăveri care intirzie cite 12—13
zile fată de comuna învecinată ..din
vale" : cerășenii au consumat anul
acesta roșii și vinete din producție
proprie.
— Noi nu-i zicem minune, ci mai
simplu : gospodărire, continuă pri
marul. Gospodărire bazată De gindire
și mai ales pe unirea oamenilor. Aici,
în munte, fără unirea oamenilor, nu
se poate. întrebati-i pe tovarășii
din conducerea Organizației Demo
crației și Unității Socialiste din co
mună de activitatea lor și a mem
brilor O.D.U.S. Poate vă vor spune
și despre ședințele lor. Dar mai m.ult
ca sigur, vă vor spune despre fapte.
Am rugat-o pe tinăra educa
toare Filofteia Cojocaru, președinta
O.D.U.S., să
_
.. .
faptei”.
— Totul a pornit de la un... necaz,
Elevii școlii de zece ani n-aveau
cum să facănractica
________Ia.biologie.
____ , Motivul — obiectiv ; școala n-are pămînt
arabil. A apărut o idee : ce-ar fi dacă
practica s-ar face acasă? în curțile
părinților, adică. Totodată, a apărut
însă și îndoiala : „Cine credeți că
si-ar rupe o bucățică din puținul
pămînt al satului Cerașu. pentru
nu știu ce experiență a copi
lului ?“. Asa că — relatează in con
tinuare tovarășa Coiocaru — Îm
preună cu învățătoarea Elvira Stănculescu, secretara O.D.U.S.. am por
nit din casă-n casă. Aveam două ob
stacole de învins : zgircenia justifi
cată a oamenilor în drămuirea pămintului și neîncrederea absolută că,
in climat aproape alpin, s-ar putea
cultiva legume iubitoare de căldură.
Le-am explicat oamenilor că nu e
vorba de „prăpădirea" bucății de pămint din curte, ba dimpotrivă, de
ciștigarea ei. Că leguma din curte e
alta decit cea din sacoșă. Le-am vor
bit despre rezultatele „miraculoase"
ale cultivării in solarii. Am cerut si
sprijinul primăriei pentru procurarea
foliilor de plastic. Temporar, am în
vins îndoiala, oamenii au acceptat să
ne găzduiască experiențele. în vară,
apoi toamna, ideea noastră a dat
roade nu numai in roșiile si vine
tele care s-au nrins si au umplut
cămările oamenilor, ci si în convin
gerea sătenilor că se poate. Acum,
primăria nu mai prididește să rezol
ve cererile de folii, profesorul de
biologie a început să fie oprit pe
stradă, vizitat acasă pentru sfaturi.
Pină in prezent avem în comună 125
de solarii. Si numărul lor sporește.
O altă „minune" : anul acesta.
Cerașu a livrat pentru prima oară
statului... fin. Și ce-i eu asta? O co
mună de munte are finețuri destule!

— Ei, nu-i chiar așa. intervine pri
marul. E adevărat, cerășenii sint
crescători de animale. Avem 1 200
taurine, 4 G00 oi, 1 400 porci, peste
20 000 păsări. Pînă-n luna octombrie
livraserăm statului pe bază de contract aproape 70 000 kilograme carne
de vită, 8 500 — de porc, 90 000 litri
lapte de vacă, 28 000 — de oaie, 17 000
kilograme de lină, 20 000 ouă. Pină
aici, nimic deosebit fată de alti ani.
Ca și-n trecut, pentru hrana anima
lelor cosiserăm printre colții ascutiți
de stincă pînă și bucata de fineată
pe care abia ar avea găina loc de
cuibar. Dar de unde să livrăm fin ?
Ne-am sfătuit cu bătrînii. «Doar nu
l-om lua de pe vîrfu’ lu’ Crai" — a
zis unul cu ironie. «Ba tocmai
de-acolo — i-a răspuns, serios, un
altul, Pamfil Fercu, vicepreședinte al
O.D.U.S». «Păi’ la iarba aia. ..nărușca",
țepoasă ca părul de porc și tare-n ră
dăcină. vitele nici nu se uită fraților*
— a obiectat al treilea. Să încercăm,
au conchis pină Ia urmă.
împreună cu doi bătrîni, primarul
a urcat muntele și a Cosit de probă
două purcoaie. Le-au pus in iesle la
vaci, la oi. Nici fir n-a rămas. „Păi,
d-aia n-o pasc vitele fraților ! Că-i
tare-n rădăcină și subțire-n fir. de-și
taie buzele-n ea" — au descoperit ei...
oul lui Columb. A doua zi au fost în
chise magazinele, consiliul popular și
toti. cu mic. cu mare, cu coasele si
greblele-n spinare — sus, pe Virfu’
lu’ Crai. Pină seara s-au cosit 16 tone
de fin pe care l-au livrat statului.
Fin a-ntiia 1
Cum a mai devenit Cerașu „cen
tru" ? Fără-ndoială. prin meșteșugul
femeilor de aici. Măiestrele cusătoare
de ii au deprins arta... covoarelor
persane. Vestite nu numai in tară, ci
și peste hotare. Firul faptei — Ia fel
de simplu. La o consfătuire a
O.D.U.S. la Ploiești, Constanta Frincu
a vorbit despre „miinile de aur“ ale
cerășencelor, care se îndreaptă insă
spre alte locuri pentru a fi puse in
valoare.
— Cînd am cerut să se înființeze
la noi in comună o secție de covoare
a cooperației meșteșugărești, am sim
țit în privirile tovarășilor- o umbră
de îndoială : lipsa forței de muncă
școlite. linsa de spatii, depărtarea...
înapoiată in comună. Constanta
Frincu și-a vizitat consătencele pe
care le știa cu gustul frumosului și
al muncii. Le-a ambiționat. I-a pus
„pe roate" și pe cei de la consiliul
popular.
— Spatiile de lucru de aici și din
satul Slon le-arr. ridicat cu miiniie
astea — ne spune azi una din „ve
teranele" țesutului covoarelor. Lucia
Boieroiu, care a împlinit... doi ani de
meserie. Tehniciană, detașată aici
din Ploiești, spre a „școli" forța de
muncă și a urmări procesul tehnolo
gic, s-a înapoiat cu conștiința împă
cată. în locul ei a rămas șef de bri
gadă Constanța Frincu „parcă ieri"
simplă țărancă. Iar „depărtarea de
oraș" e azi o- nimica toată fată de
depărtările de peste mări și țări unde
ajung covoarele lucrate de cele 40 de
femei din Cerașu.
Locuitorii Cerașului își simt parti
ciparea la fiecare din realizările care

le aduce comuna „în centru", făcînd
impropriu calificativul de așezare
„pierdută in munți" : și în șoseaua
asfaltată, și in clădirea'centrului co
mercial. a dispensarului modern, a
celor patru Scoli, a bazinului de apă
potabilă, a conductei ce le aduce
aoa-n robinete...
Cerășenii s-au angalat să realizeze
prin forte proorii lucrări în valoare
de peste trei milioane lei. „Pină acum am și realizat trei milioane" —
ne spune tinăra Filofteia Cojocaru.
— Și mai departe ?
— Același flux continuu de muncă,
de împliniri. Pe care le lăsăm co
piilor, ca hioștenire de continuat.
Apropo. Cerașu are azi peste o mia
de copii. La 5 500 locuitori !

Laurențiu DUȚA
Constantin CAPRARU

(Urinare din pag. I)

Atît de veche, atît de puternică Si
atît de firească această legătură a
țăranului român cu pămintul roditor,
cu glia sa și a tării, cu vatra si lea
gănul său. ea a fost în fel și chip
descrisă și cintată, înfățișată uneori
ca fiind însăși natura săteanului.
Alexandru Sandu, secretarul ad
junct al comitetului comunal de
partid, ne vorbise mai devreme des
pre bătrînii satului...
— La „Tribuna democrației" îi invi
tăm chiar și pe cei mai bătrîni.
Avem nevoie de observațiile, de
gindurile. de sfaturile lor. Despre ce
credeți că vorbesc ei cel mai mult ?
Despre pămînt. Nici la vîrsta cind ar
cam trebui să-și încheie socotelile cu
pămintul ei n-au astimpăr. umblă
peste cîmpuri și observă ceea ce noi
nu observăm întotdeauna...
Pînă aici s-ar putea înțelege că
atașamentul fată de pămînt in gene
ral și fată de pămintul de acasă in
mod special ar aparține generațiilor
mai virstnice. oamenilor care, prin
natura relațiilor de altădată dintre
țăran și pămint, n-ar mai putea în
țelege și altfel rostul lor pe lume.
Alte citeva intimplări și mărturisiri
ne fac să credem că lucrurile nu
stau deloc așa.
Spuneam la început că ne-am
aflat, seara, acasă la Anghel Filip,
fiul bătrinului Filip, Ne-am dus la
el tocmai ca să aflăm povestea unor
peregrinări ale fiului și tatălui.
Anghel, fiul, ne-a Istorisit urmă
toarele :
— într-o vreme cînd, mai pe la
început, treburile nu mergeau prea
bine la noi in ..ceape". eu. tînăr fiind
și luindu-mă si după alții care apucau drumul
___ _ orașelor, m-am dus la
București, am făcut o școală la
C.F.R. și-am devenit manevrant la
București-Triaj. Muncă bună, nimic
de zis, ciștigul, și ei bunicel. După
mine a venit și tata, s-a angajat tot
la C.F.R.. la terasamente. Si așa,
vreo petru ani. am tot bătut drumu
rile Bucureștiului. Dar, într-o zi, discutînd cu tata, ne-am zis noi așa :

Stelian CHIPER

„Ce-om căuta noi oare să batem dru
mul de fier cind ne așteaptă colea,
la noi acasă, munca in cooperativă?"
Și ne-am întors la vacile noastre,
adică acolo unde lucrasem și înainte,
în zootehnie, că dacă n-ar fi fost cei
patru ani am fi putut să spunem că
sintem cei mai vechi de acolo : eu
lucnasem, aproape din copilărie, la
ferma de vaci. Am luat în primire
iarăși o grupă de vaci, tata la fel și.
iată, acuma răspundem amindoi de
un grajd și treaba merge bine de
multă vreme, mă simt iar om si nu

na! veneam acasă, aici îmi găseam
liniștea..."
— Și totuși, cum ai prins din nou
rădăcini acasă ?
— S-a intîmplat ca trustul de con
strucții să preia o lucrare chiar aici.
Ja Drăgănești-Vlașca : complexul avi
col în care ne aflăm. Am cerut să
lucrez la acest șantier și. cind totul
s-a isprăvit, am zis așa : „Gata, eu
mi-am făcut datoria fată de trust,
am contribuit la construirea acestui
complex, rămin să lucrez în el, aici,
la mine acasă. Și. cum vedeți, mă

Da, există o chemare
a pămintului de acasă!
un vintură-lume. Venim seara acasă
mulțumiți, casa e și ea casă, sintem
în sat la noi. în rînd cu lumea, n-aș
mai schimba cu nimic viata asta...
Ei doi nu sint deloc singurii pentru
care priveliștea sl aerul satului, cu
lorile și sunetele, parfumul și far
mecul. întreaga ambiantă a satului sî
deschisele lui legături omenești au
răzbit in sufletul lor și i-au chemat
de departe. Si dacă la asta s-a adău
gat și avantajul material direct, ezi
tarea a dispărut. Așa se face că la
Drăgănești-Vlașca intilnești astăzi
destui tineri care poartă în buzunar
buletinul cu expirate vize de-flotant
pe la București sau Giurgiu. Iată, de
exemplu, povestea lui ton Baltă...
...Avînd un frate mai mare. Ilie,
plecat la Giurgiu și devenit con
structor, Ion Baltă a plecat și el,
cind i-a sosit vîrsta, la București (ca
să fie mai grozav ?) și s-a înscris la
o școală profesională pentru con
strucții pe care a absolvit-o ; după
care a lucrat la un trust de con
strucții... „Ședeam la cămin și deși
la început m-a atras viața asta, că
eram numai intre tineri, nu m-am
putut acomoda... De aceea, săptămi-

aflu aici. însurat, la casa mea. cu
grădina mea. cu tot ce-mi trebuie.
Soția lucrează și ea tot aici, avem si
doi copii și e bine, e foarte bine
acasă la tine...
Și mai convingător este ceea ee
s-a petrecut (și încă se petrece) cu
Valeriu Lupescu. Atras și el de oraș
(„A fost mai mult un mirai", spune
el acum), a făcut, la București, o
școală profesională și a lucrat apoi
ca strungar la întreprinderea „Au
tobuzul".
— Am locuit mai intii Ia căminul
de nefamlliști al uzinei. Eram toți
tineri, era vesel, dar tot mai des mă
gindeam Ia cei de acasă. Era și prea
multă agitație acolo. Și m-am mutat
la gazdă. Ziceam că poate așa... Dar.
Ia cămin sau la gazdă, orașul era tot
așa de mare, eu tot așa de mic pen
tru el. Și. într-o zi. mi-am strins
lucrurile și m-am reîntors acasă. Am
găsit imediat de lucru aici, la com
plexul avicol...
Totuși, iucrurile nu s-au isprăvit
aici. După un timp, Lupescu a ple
cat din nou la București. Medicul
veterinar Ion Ungureanu. șeful com
plexului ;

•— Cind a plecat i-am spus așa :
„îți păstrăm locul, câ o să te întorci..."
Si intr-adevăr, după citva timp a
revenit. Dar n-a mai îndrăznit să se
prezinte la noi. L-am văzut cum tot
dădea tîrcoale, tot trecea in sus si
în jos pe aici prin față... Plecam
undeva, și la poartă am încetinit
mașina si i-am strigat din mers :
„Du-te Valerică la treabă, postul tău
te așteaptă !“. I-am tăiat insă prima,
ca să știe că aici nu e un loc vraiște,
să vină el și să plece cînd o vrea...
Stă acum In fata noastră si zîmbește. amuzat și el de proprjile-i
„aventuri".
— Totuși, de ce te-ai dus din nou
la București ? Ai avut necazuri aici?
— Aici, necazuri ? E bine aici, e
foarte bine, clștig bine, sint la mine
acasă... Alta e cauza... Știți, cum să
vă spun eu dumneavoastră, am și eu
o prietenă ia București, mai de
demult. Cind am venit eU încoace ea
n-a vrut să vină, că e și ea de pe
aici, dintr-un sat vecin, de la Botoroaga. Mi-a zis să renunț eu. să
rămin la București și să ne căsăto
rim... Dar eu n-am ce să caut la
București... Pe urmă, știti cum e.
m-am dus la ea... Dar tot nu pot să
trăiesc la București. Am încercat din
nou s-o conving...
— Și tot n-ai reușit...
— Ba. cred câ da...
Alexandru Sandu, secretarul adjunct al comitetului comunal de
partid, vorbindu-ne despre tinerii sa™
tului, ne spunea Că mereu mai muiți
dintre cei care au urmat diverse școli
și au lucrat prin orașe vor să se
Întoarcă și se întorc acasă. Motivele
sint multiple. întii că multe lucruri
s-au schimbat în viata satului. în
condițiile de muncă din agricultură,
în starea materială a locuitorilor, in
condițiile de viață de aici. Și, desi
gur, nu în ultimul rînd, pentru că
există această atracție a vieții de
acasă, a ambiantei locului natal. Dar
despre condițiile de muncă și de
viată ale satului, într-un alt reportaj
de la Drăgănești-Vlașca...
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oamenilor muncii de la sate, întrucît
de aceasta depind buna aprovizio, nare a populației cu produse agroalimentare și satisfacerea altor nevoi
ale economiei naționale. în aceste
zile are o deosebită însemnătate or
ganizarea temeinică a muncii pentru
a se transporta la bazele de recepție
toate cantitățile prevăzute la fondul
de stat, cele destinate plătii muncilor
executate de S.M.A. și pentru fabri
cile de nutrețuri combinate. Pentru
a se grăbi livrarea produselor, și în-

ialomița

giurgiu

apă și pregătirea furajalor. Totodată,
trebuie strînse 'și însilozate grabnic
cantitățile mari de coceni ce se mai
află pe cîmp, pentru a se echilibra
în fiecare unitate balanța furajeră.
Pornind de la urgentele actuale din
agricultură, este de datoria organelor
și organizațiilor de partid, a consi
liilor populare să acționeze ferm, res
ponsabil pentru mobilizarea puternică
și organizarea mai bună a forțelor de
la sate, astfel ca toate lucrările agri
cole să fie încheiate peste tot cît mai
repede.

, Se string de pe cîmp ultimele produse

Joi. în județul Ialomița a fost pri
ma zi cu soare după o perioadă cu
ploi, lanovită si ninsori. Numeroși
locuitori ai satelor au ieșit la recol
tarea porumbului de pe ultimele
1 800 hectare și a sfeclei de zahăr de
pe cele 530 hectare. La transportarea
produselor. în cooperativele agricole
din Smirna. Amara. Miloșesti. Slobo
zia. Traianu. Iazu. Grindu. Gîrbovi,
Valea Măcrișului. Suditi. Cocora. Co
lilia si Reviga. care au livrat la fon
dul de stat aproape întreaga cantita
te contractată, se transportă acum
porumbul ce reprezintă obligațiile
pentru muncile S.M.A. De asemenea,
porumbul din cîmp este transportat
■ și depozitat în pătulele unităților, cu
acte de custodie pentru fondul de
stat. F.N.C. și munci S.M.A.
Iată cum se lucrează la cooperati
va agricolă Munteni Buzău. La 18
noiembrie. 700 de cooperatori, lu
crători din celelalte unităti de pe
raza comunei au fost în cîmp la re-

,

deosebi a porumbului, este necesar ca
preluarea să se facă si direct — în
pătulele unităților agricole — asigurindu-se buna păstrare și integrita
tea producției.
Pe același plan al urgentelor în
aceste zile se situează și asigurarea
condițiilor pentru adăposiirea și fu
rajarea animalelor pe timpul iernii,
în mod deosebit se cere să fie termi
nate lucrările de modernizare a graj
durilor, să se asigure etanșeizarea uși
lor și ferestrelor, buna funcționare a
instalațiilor pentru aprovizionarea cu

coltarea și transportul porumbului de
pe cele 93 hectare ce mai erau de
cules din suprafața de 926 hectare.
Pentru urgentarea transportului, la
fiecare remorcă au fost repartizați
rite 10 oameni. în acest fel. cu fie
care din cele 48 de remorci s-au efec
tuat cite două drumuri ; au fost
transportate 410 tone porumb, cifră
ce constituie un record, comparativ
cu zilele bune din luna octombrie.
Ferma nr. 1. condusă de Stan Dumi
tru. a încheiat transportul întregii
cantități de porumb. Prin eforturi
unite, la ferma nr. 2. condusă de Ion
Enache. s-au recoltat 22 hectare și
s-au transportat 128 tone. In cîmp,
culegînd în rînd cu ceilalți oameni,
l-am întîlnit oe tovarășii Dumitru
Matei, primarul comunei. Al. Culina.
activist al comitetului județean de
partid, și Mihai Popescu, inginer-șef
al unității. Munca bine organizată s-a
materializat în cele 3 525 tone livra
te la fondul de stat, ce reprezintă re-

alizarea integrală a contractului.
Acum se livrează suplimentar însem
nate cantităti de porumb. Coopera
torii cu care am stat de vorbă ne
spuneau : „Livrînd suplimentar la
fondul de stat, contribuim la buna
aprovizionare a țării, a muncitorilor
de la orașe".
Desigur, se poate pune însă între
barea : de ce pînă la această dată
cooperatorii din Munteni Buzău nu
au încheiat campania de toamnă ?
Pentru că forțele au fost concentrate
la recoltarea si transportul sfeclei
de zahăr de pe cele 280 hectare, la
care s-a realizat o producție de 34 200
kg la hectar, ta strîngerea celor 50
hectare de butași de sfeclă de zahăr
și însilozarea furajelor necesare ani
malelor pentru iernat. Dar acum, prin
eforturi susținute, întreaga recoltă
este pusă la adăpost.

Mlha! V1ȘO1U
corespondentul „Scinteil*

■ Obligațiile contractuale la fondul de stat

îndeplinite neîntîrziat și în întregime
După ultima situație comunicată
de Direcția agricolă a județului Giur
giu, mai sint de transportat din cîmp
mai multe mii de tone de po
rumb, care trebuie să ajungă ne’ntirziat in hambare. în consiliul agro
industrial Putineiu. unde se află cea
mai mare cantitate din această re
coltă (peste 950 tone), precum și la
întreprinderile agricole de stat Prundu și Toporu (aproape 1 100 tone) au
fost concentrate importante forte
mecanizate și umane pentru ca în
cel mult două zile să se încheie
transportul și livrarea porumbului la
fondul de stat.
în pofida timpului neprielnic, la
cooperativele agricole Vieru. Izvoru,
Putineiu și Gogoșari. oamenii muncesc cu răspundere pentru a trans
porta porumbul din cîmp la bazele
de recepție pentru fondul de stat și
la complexul de creștere a porcilor
de la Izvoru. în ultimele trei zile.
numai C.A.P. Izvoru a transportat
la baza de recepție o cantitate de

1 500 tone de porumb, iar C.A.P.
Vieru — 500 tone. Livrările pot fi
însă mult intensificate. în curtea
C.A.P. Gogoșari există o mare can
titate de porumb nedepănușat. des
tinată complexului de creștere a
porcilor. Dar în ultimele trei zile au
fost transportate abia 80 de tone.
Datoria consiliului de conducere și
a organizației de partid din această
unitate este _de a concentra mai
multe forte umane la depănușat și
la încărcarea știuleților în mijloa
cele de transport.
Măsurile luate recent au impulsio
nat ritmul transportului. Ca urmare,
în ultimele două zile unitățile agri
cole din județ au livrat la fondul de
stat 2 200 tone de porumb. Există
toate condițiile ca în două zile bune
de lucru să fie transportată din
cimp în magazii întreaga cantitate
de porumb.
Se impun măsuri mai hotărîte
pentru accelerarea ritmului recoltă
rii sfeclei de zahăr. Mai este de

strins sfecla de pe aproape 700 de
hectare. La C.A.P. Daia trebuie mo
bilizate mai multe forte la recoltat,
deoarece aici mai este de strins
sfecla de zahăr de pe 145 hectare.
De asemenea, la cooperativele agri
cole Prundu, Singureni, Gogoșari șl
Cucuruzu mai sint de recoltat cite
50 hectare. Există multă sfeclă recol
tată și strînsă în grămezi. Bunăoară,
la C.A.P. Braniștea așteaptă să fie
transportate 2 500 tone, la cooperativele Oinacu și Gogoșari — cite
1 800 tone, la Singureni — 800 tone,
Pe întregul iudet mai sint de transportat din cîmp 15 000 tone sfeclă.
Conducerile unităților agricole sint
chemate să acționeze în aceste zile
cu întreaga răspundere pentru ca
toate produsele destinate fondului
de stat să ajungă neîntîrziat la ba
zele de receotie.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteli"
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Prezentăm în continuare Rezultatele obținute în întrecerea socialistă
pe zece luni ale anului in cura de alte colective de oameni ai muncii din
industrie, transporturi construcții, agricultură, circulația mărfurilor și uni
tăți prestatoare de servicii pentru populație.
Potrivit rezultatelor obținute șl punctajului general stabilit pe baza
îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare^ a
întrecerii, în cele zece luni din acest an •) pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL PRODUCERII
Principalii indicatori de plan au
ENERGIEI HIDROELECTRICE
fost depășiți cu : 0.8 la sută la pro
ducția netă. 14,2 Ia sută la export,
1.4 la sută la producția-marfă vînLocul 1 : întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier, cu 497,3
dută și Încasată. 8.5 la sută la li
puncte.
vrări de mărfuri la fondul pieței ;
Principalii indicatori de plan au unitatea s-a încadrat în consumu
fost depășiți cu : 8,6 la sută la pro
rile. normate de materii prime și
materiale si a redus consumul de
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor si la graficul
energie electrică si combustibili cu
10.6 la sută.
de putere la dispoziția sistemului
Locul II : Combinatul metalurgic
energetic național ; unitatea s-a
încadrat în sarcinile de plan privind
Cîmpia Turzii, județul Cluj.
productivitatea muncii și în chel
IN INDUSTRIA DE UTILAJ
tuielile prevăzute în buget ; con
ENERGETIC, PETROLIER
sumul de energie electrică pentru
SI UTILAJ TEHNOLOGIC
consumul propriu tehnologic a fost
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
redus cu 5,7 la sută.
MATERIALE
DE CONSTRUCȚII
Locul II : întreprinderea electroSI ALTE RAMURI
centrale Rîmnicu Vîlcea.
Locul III : întreprinderea electroLocul I : întreprinderea „Armă
centrale Curtea de Argeș.
tura" Cluj-Napoca, cu 914,6 puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : întreprinderea minieră
Bălan, județul Harghita, eu 678,5
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,9 la sută la pro
ducția netă, 1,1 la sută la producția
fizică, 2,8 la eută la producția-mar
fă vîndută și încasată. 57,6 la sută
la volumul de pregătiri miniere ț
consumurile normate de materiale
au fost reduse cu 11,6 la sută, iar
cele de combustibil și energie elec
trică cu 14,5 la sută.
Locul II : întreprinderea minieră
Cavnic. județul Maramureș.
Locul III : întreprinderea minieră Baia de Arieș. județul Alba.

ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR
GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni sl explorări geologice Hu
nedoara, cu 735 punete.
Principalii indicatori de clan au
fost depășiți cu : 2.3 la sută 1a vo
lumul lucrărilor geologice. 20.9 la
sută la volumul fizic la forajul cu
sondeze, 1,6 ta sută la viteza medie
de lucru la forajul cu sondeze, 2,9
la sută la volumul producției nor
mate ne o persoană : consumurile
normate de materii prime si materiale au fost reduse cu 15,7 la sută,
iar cele de combustibil si energie
electrică cu 29.7 la sută.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ba
natul.
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni si explorări geologice
Maramureș.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR
METALURGICE

Un caz aparte la transportul sfeclei de zahăr

OPTIMIZARE» ÎN PRINCIPIU, PAGUBĂ ÎN PRACTICĂ
Este lăudabilă acțiunea pentru asa ceva. Curse
Ministerului Transporturi inutile în gol. Mai grav este
lor și Telecomunicațiilor de celălalt aspect : schimbarea
a optimiza transportul măr beneficiarului : Fabrica de
furilor și al produselor a- zahăr Pașcani, în locul celei
gricole pe calea ferată. în de la Bucecea. Unitățile
multe, chiar foarte multe din consiliul agroindustrial
cazuri ea a dat roade. Dar Verești se află la limita ju
nu în toate. Iată unul care dețului, aproape de Fabrica
vine să demonstreze la ce de zahăr Bucecea. de care
risipă de carburanți se ne desparte doar apa Șire
poate ajunge atunci cînd tului, dar care se află în
optimizarea se face doar județul Botoșani. Anul tre
prin prisma unui singur in cut ne duceam cu camioa
teres : cel al Ministerului nele pline de sfeclă la
Transporturilor si Teleco Bucecea și ne întorceam cu
municațiilor. Este situația ele tot pline de borhot. Ne
întilnită în consiliul unic convenea de minune. Doar
agroindustrial Verești-Su- sîntem vecini, nu? Dar
ceava. și care ne-a fost acum camioanele se află
înfățișată de tovarășul Cos- mai mult pe drumuri si
tache Sandu, președintele se irosește motorina. Din
acestui consiliu :
calculele făcute de noi re
„în campania de recol zultă că în urma acestei
tare a sfeclei de zahăr din optimizări s-au consumat
acest an a intervenit o în plus, fată de anul trecut.
schimbare față de anii an 20 000 tone de motorină".
Tovarășul loan Cociș. ac
teriori. în ceea ce privește
predarea de către noi a tivist la secția agrară a
sfeclei și preluarea în comitetului județean de
schimb a borhotului. în tre partid, este de părere că o
cut livram sfecla ta Fabrica vină are și Centrala zahă
de zahăr Bucecea. de unde rului, care, accepting aceas
preluam și borhotul nece tă optimizare, a creat o
sar în prepararea furaielor. situație necorespunzătoare
Acum, în urma optimizării, în aprovizionarea cu sfeclă
trimitem sfecla la fabrica a celor două fabrici de
de la Pașcani. Pentru a- zahăr. Toate consiliile agro
ceasta avem la dispoziție industriale din județul Su
două gări : gara Verești. ceava trimit sfecla la Fa
unde transportăm cu cami brica de zahăr Pașcani, la
oanele sfecla pe rampe spre fel cum toate consiliile aa fi încărcată în vagoane, groindustriale din județul
și gara Ițcani-Suceava. de Botoșani trimit sfecla la
unde preluăm borhotul so Bucecea. Normal ar fi fost
sit pe calea ferată de la fa să se stabilească, pe baze
brica de zahăr. Asa se face științifice, zonele de apro
că, în prezent, camioanele vizionare cu materie primă
se duc pline la Verești și se — sfecla — a fiecăreia din
întorc goale la cooperative aceste două fabrici de
le agricole pentru că aceas zahăr.
tă gară nu e optimizată
Pentru a se curma consupentru borhot. Cînd sintem
anunțați că a sosit borhot, mul exagerat de motorină,
camioanele sint trimise la datorită unei organizări
Ițcani, care este optimizată necorespunzătoare a pre-

(Urmare din pag. I)

re — practica unor mlntstere. îndeo
sebi a Ministerului Industriei Meta
lurgice si a Ministerului Industriei
Chimice, de a nu se încheia contrac
te pentru livrarea unor materiale sau
semifabricate între propriile unităti
si de a se efectua livrarea acestora
» *oe bază de grafice care se modifică
«4
de la lună la lună.
Concomitent cu încheierea grabni
că a contractelor economice, menite
să asigure baza materială si desface
rea producției anului viitor. în fie
care întreprindere trebuie întreprin
se măsuri energice pentru PREGĂ
TIREA, SUB TOATE ASPECTELE,
I A FABRICAȚIEI. Prin această pris
mă, esențială este programarea judi
cioasă a producției fizice, astfel incit
k sg
existe garanția că toate prqdusele
vor ti fabricate la timp și livrate co-

luărilor de sfeclă (a se
vedea harta), la inter
venția comitetului județean
de partid a fost solicitat un
director al Centralei zahă
rului să vină la fata locu
lui pentru a analiza si de
cide. Ce a hotărît trimisul
centralei? Nici mai mult
nici mai puțin decît înfiin
țarea unei baze volante de
preluare a sfeclei de zahăr
din județul Suceava chiar
în poarta fabricii de zahăr

din Bucecea. De aici, sfecla
se încarcă in vagoane pen
tru a fi trimisă spre prelu
crare la Pașcani. Si asta
în timp ce „1
___
__
fabrica
din
Bucecea primește cantități
mari de sfeclă de zahăr.
adusă din județele din su
dul tării, in vagoane ce trec
prin (via) Pașcani, ,.salutînd din mers" fabrica de
zahăr din acest oraș.

V. GHEORGHIȚA
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SUCEAVĂ .
(Gara Ițeam)
Optimizată
pentru borhot

BUCECEA
V (Fabrică do
I
aahăr)

_ SILNICEA

QTnuHnnMENl
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(Gara Verești)
optimizată pentru
sfeclă de zahăr

* *
o

r
.■(

respunzător obligațiilor contractuale
asumate. Evident, un caracter priori
tar continuă să-1 aibă, ca si în acest
an, producția pentru export, pentru
ca fondul de marfă prevăzut în con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni să fie realizat și livrat ritmic.
Este esențial ca asigurarea bazei
materiale a planului să se facă prin
REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CONSUMURILOR MATERIALE,
SPORIREA SUBSTANȚIALĂ A GRA
DULUI DE VALORIFICARE A MA
TERIILOR PRIME ȘI MATERIALE
LOR. eliminîndu-se cererile exagera
te de materiale si resurse energetice
din partea unor întreprinderi, ceea ce
prelungește în mod neiustificat pro
cesul de perfectare a contractelor
economice. Si aceasta deoarece fieca
re colectiv trebuie să-si îndeplinească
sarcinile de producție cu resursele
materiale care i-au fost alocate. întrucit economia națională nu are ii

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

IN DOMENIUL
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea „Ilefor"
Tîrgu Mureș, cu 1 195,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția netă. 6 la sută la export, 8.6
la sută la producția fizică. 5 la sută
la producția-marfă vindută șl în
casată. 2.5 la sută la productivitatea
muncii. 10 la sută La beneficii: con
sumurile normate de materii prime
și materiale au fost reduse cu 4,4
la sută. Iar cele de energie electri
că șl combustibili cu 6,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" —
București.

Fruntașii în întrecerea socialista
pe zece luni ale anului
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția netă, 1.9 la sută la export, 5
la sută la producția fizică, 3,7 la
sută la productivitatea muncii, 40,2
la sută la livrări de mărfuri ta fon
dul pieței ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 1,2 la sută, iar
cele materiale cu 3.7 la sută.
Locul II : întreprinderea meca
nică de utilaj tehnologic Moreni.
județul Dîmbovița.
Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
CHIMIE ANORGANICĂ
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I: întreprinderea chimică
Dudești — București, cu 1380,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 40,6 la sută la
producția netă. 5,8 la sută la ex
port. 17,8 la sută la producția fizi
că, 45,5 la sută la producția-marfă
vindută și încasată. 52,1 1a sută la
productivitatea muncii. 47.9 la sută
la livrări de mărfuri la fondul
pieței.
Locul II : Combinatul chimic Vic
toria.
Locul III : Combinatul de pro
duse sodice Govora.
IN INDUSTRIA CHIMICA
SUBRAMURA CAUCIUC
SI MASE PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria" — Florești, județul
Prahova, cu 934,2 puncte.
Principalii indica+ori de plan <au
fost depășiți cu : 6.9 la sută la pro
ducția netă. 2.1 la sută la export,
3.9 la sută la producția fizică. 8.4
la sută la producția-marfă vindută

Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu: 16 la sută la ero
ducția fizică de carne, ouă si Ia 11vrările de carne in viu. si cu 22 la
sută la livrările de ouă; efectivele
de păsări la sfîrșltul perioadei au
fost mai mari cu 13 la sută decît
cele planificate; cheltuielile planificate la 1 00(1 lei producție-marfă au
fost reduse cu 2 la sută.
Locul II- întreprinderea avicolă
de stat Galați.
Locul III: întreprinderea avicolă
de stat Bâicoi. județul Prahova.
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Locul III : Combinatul da prelu
crarea lemnului Zalău.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I: întreprinderea de trico
taje șl perdele Pașcani, județul
Iași, cu 1 203,2 p'uncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 4.6 la sută la pro
ducția netă. 1,7 la sută la export,
10,4 la sută la producția fizică, 4,7
la sută la productivitatea muncii,
30,7 la sută la livrările de mărfuri
la fondul pieței ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale
au fost reduse cu 1,7 la sută, iar
cele de energie electrică si combustibili cu 2,7 la sută.
Locul II: întreprinderea de mănuși și ciorapi Agnita, județul Sibiu.
Locul III: întreprinderea de tri
cotaje „Tinăra gardă" București.

ÎN INDUSTRIA
ULEIULUI, ZAHĂRULUI
ȘI A PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I: întreprinderea de Indus
trializarea sfeclei de zahăr Tirgu
Mureș, cu 2 320,2 buncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 21,9 la sută la pro
ducția fizică. 97,3 la sută la productia-marfă vindută si încasată ;
cheltuielile totale planificate la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu 11 la sută, iar cele materiale cu 14 la sută.
Locul II: întreprinderea de produse zaharoase București.
Locul III: întreprinderea de ulei
„Muntenia" București.

ÎN AGRICULTURA DE STAT UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I: întreprinderea avicolă de
stat Brașov, cu 727 puncte.

IN DOMENIUL
CONSTRUCȚII-MONTAJ
— ALTE MINISTERE

r

Locul I: întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov, cu 697,5
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu: 4,6 la sută la pro
ducția netă. 4,1 la sută la produc
tivitatea muncii, 1,5 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată, 7,8 la sută la investiții; au fo«t
reduse consumurile normate la ci
ment cu 23,7 la sută, iar la com
bustibili și carburanți cu 5,2 la
sută.
Locul II: Trustul de construcții Si
instalații petroliere Ploiești.
Locul III: întreprinderea de utilaj
greu Galați.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— STAȚII DE CALE FERATĂ
Local I: Statia de cale ferată Slmeria triaj, cu 427,1 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu: 2 la sută Ia vagoa
ne intrate-ieșite. 1,5 la sută la greu
tatea medie brută a trenului de
marfă, 3,5 la sută la utilizarea
mijloacelor de transport: stationarea
vagoanelor de marfă în tranzit cu
manevră a fost redusă cu 0,7 Ia sută,
iar consumurile de combustibili si
energie electrică cu 0.4 la sută,
Locul II: Statia de cale ferată
Fetești.
Locul III: Statia de cale ferată
Bacău.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
LOCATIVE ȘI PRESTĂRI
ÎN CONSTRUCȚII
Locul I: Exploatarea pentru admi
nistrarea, tiftretinerea fondului de
stat, producerea și distribuirea ener
giei termice Bacău, cu 1123,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 41,4 la sută Ia în
casări din activitatea de producție
și prestări de servicii. 11.7 la sută
la volumul lucrărilor de întreținere,
reparații curente și prestări în con
strucții. 10 la sută la prestări ser
vicii pentru populație: cheltuielile
totale planificate la 1 000 lei pro
ducție prestații au fost reduse cu
11.5 la sută, iar cele materiale cu
12,8 la sută: consumurile normate
de materii prime și materiale au
fost reduse cu 15 la sută, iar cele
de combustibili si energie electrică
cu 14 Ia sută.
Locul II: Exploatarea pentru ad
ministrarea. întreținerea fondului de
stat, producerea si distribuirea energiei termice Arad
Locul III: întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo
cuințe „Foișor" București.
(Agerpres)

EXPORTUL - URMĂRIT Zi DE ZI, CONSECVENT REALIZAT!
> Prin modernizarea producției și buna

organizare a muncii, la depășirea planului
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Locul I : întreprinderea metalur
gică Aiud, județul Alba, cu 368,4
puncte.

șl încasată. 5 la sută la productivi
tatea muncii, 4,4 la sută la livrări
de mărfuri la fondul pieței : consu
murile normate de materii prime și
materiale au fost reduse cu 3.7 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 5.1 la sută.
Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta.
Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București.

©PAȘCANI
(Fabrică de
' zahăr)

nu poate să-i pună la dispoziție re
surse suplimentare.
în contextul pregătirilor pentru
anul viitor. în mod cu totul deosebit
se pune cerința intensificării măsu
rilor pentru REDUCEREA PE TOA
TE CĂILE A IMPORTURILOR în
scopul ușurării efortului valutar al
tării și echilibrării balanței de plăți
externe. Practic. In fiecare întreprin
dere. secție sau atelier trebuie să
existe programe concrete prin care
să se promoveze larg soluțiile tehnice
și tehnologice menite să elimine con
sumul materialelor, subansamblelor
și pieselor aduse din import. Totoda
tă, întregul potențial de inteligentă
creatoare și măiestrie profesională a
oamenilor muncii, de creație a știin
ței și tehnicii românești trebuie să
fie mai deplin pus. în valoare îh ve
derea fabricării în tară a mașinilor,
utilajelor și pieselor de schimb ne
cesare economiei naționale.
ț

Privită de sus. în sensul propriu
al cuvintului, adică din înălțimea
dealului in care și-a mușcat căi de
acces și pe care și-a așezat nume
roasele uzine — fiindcă toate secțiile
sale sint. de fapt, adevărate mari
uzine — întreprinderea de construc
ții de mașini din Reșița pare un ade
vărat orășel. Un orășel aparte, inun
dat de toamnă si de liniște. Si nu
este vorba numai de o liniște exte
rioară. ci de acea stare pe care ți-o
poate da numai gîndul că tot ceea
ce vezi este rezultatul minții și miinilor oamenilor.
— Aici, pe aceste locuri — ni se
spune — se fabricau, acum 40 de
ani. tunuri si bombe...
...Sint acum, aliniate în fata noas___
tră. motoare pentru nave oceanice,
tfata de plecare spre cine știe ce
părți ale lumii. Tot de aici au mai
plecat și vor mai pleca zeci de compresoare si de turbine, care vor duce
lumină si putere, ca un mesaj de
pace. De aici, de unde plecau cîndva
tunuri si bombe — stupidă trudă 1 —
oamenii muncii trimit azi lumină și
liniște, ti vezi preocupați, grijulii,
aproape delicați cu gigantii ieșiți din
mîinile lor. Si nu e de minare. Giganții aceștia, care aduc tării, an de
an. tot mal multă valută si. ceea ce
e la fel 'de important, un prestigiu

Problemele privind pregătirea pro
ducției anului . viitor care au mal
rămas de clarificat sint, așadar, nu
meroase și importante. ~
Tocmai de aceea, factorii de resort din ministere
și centrale au obligațiai sâ urmărească îndeaproape, la fațai locului, in unităti. desfășurarea i.acțiunilor
_____
_de
pregătire a producției viitoare, să nu
admită nici un fel de întîrzieri. nid
un fel de amînare a rezolvării pro
blemelor, intervenind prompt, cu
competentă și răspundere pentru sta
bilirea tuturor măsurilor care se im
pun. La rîndul lor, organele si orga
nizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii din întreprinderi
au datoria să asigure condiții pen
tru aplicarea tn practică a tutu
ror măsurilor hotărîte în recentele
adunări generale ale oamenilor mun
cii, să acționeze perseverent pentru
soluționarea pină la capăt a tuturor
problemelor.

«rescind, au înmagazinat în el, fle
care. munca a sute de oameni.
Ne-am referit doar la cîteva pro
duse ale întreprinderii reșitene. Dar
aici se fac și motoare pentru tractiune feroviară, pentru platforme de
foraj marin, motoare pentru vase
fluviale, boghiuri pentru locomotive,
exhaustori pentru furnale și cocserii. mese glisante pentru mașiniunelte, piese de schimb și utilaj
metalurgic. Și multe, multe altele. O
precizare, credem, binevenită : aceste
produse, purtînd marca întreprinde
rii de construcții de mașini Reșița,
se exportă — fie direct, fie încorpo
rate în alte produse ce se fabrică în
țară — în peste 25 de țări de pe

materie pe plan mondial, este. în
ultimă instanță, condiția fundamen
tală a afirmării unei întreprinderi.
Si reșitenii știu acest lucru și tin
seama de el. Mai mult decit atit,
există tendința de a anticipa, de a
veni, pe cit posibil, in intimpinarea
unor cerințe. De exemplu pornind
de la constatarea că in ultimul timp
a cîștigat m>ai mult teren, la noi și
în alte țări, ideea folosirii potenția
lului hidroenergetic. întreprinderea
de construcții de mașini, cu sprijinul
Centrului de cercetare științifică îi
inginerie tehnologică pentru echipa
mente hidroenergetice din Reșița, a
determinat grăbirea introducerii în
fabricație a microturbinelor.

La Întreprinderea de construcții
de mașini Reșița
toate continentele lumii. în afara
Australiei. Volumul exportului este
în creștere de la un an la altul ; în
viitor, de exemplu, creșterea va fi
de 115 la sută. Adică mai mult decît
dublu față de acest an.
O creștere care ilustrează capacita
tea tehnică sl profesională a colecti
vului de* a realiza produse de înaltă
calitate, competitive. modul exem
plar in care isi onorează sarcinile de
plan ia export. în acest, prim an al
cincinalului, constructorii de mașini
din Reșița au înregistrat lună de
lună depășiri însemnate Ia export.
Depășiri care, în zece luni, se ridică
la 5 milioane de lei, cea mai mare
parte pe relația devize libere.
— Executăm produse de mare teh
nicitate — ne spunea tovarășul Grigore Tănase, secretarul comitetului
de partid al întreprinderii — pentru
U.R.S.S.. R.F.G.. Anglia. China, Po
lonia, Iugoslavia și alte țări. Iar
dacă răspundem exigentelor parte
nerilor străini, aceasta înseamnă că
dispunem de o dotare tehnică mo
dernă, de oameni bine pregătiți, de
toate condițiile pentru a realiza pro
duse competitive, de calitate.
Sigur, dotarea tehnică, perfecțio
narea pregătirii profesionale a oa
menilor reprezintă numai o condiție,
e drept, esențială. Dar acum cind.
in permanentă, .progresul tehnic ișl
pune amprenta asupra fiecărui pro
dus. cind pretențiile sint din ce în
ce mai sporite, a tine pasul cu tehni
ca de virf. cu tot ce apare nou in

De fiecare dată. în confruntarea cu
piața externă, ale cărei rigori au
fost bine înțelese, colectivul reșitean
a soluționat cu atentie probleme so
cotite cîndva insolubile, actionînd
permanent cu tenacitate si convingere în reușită. Să ne oprim. de
pildă, la standardizarea producției,
In’ ciuda faptului că. de decenii. se
spune că profilul acestei fabrici nu
îngăduie standardizarea, producția
de serie, ci numai unicatele, reșitenii au realizat o autentică demonstrație de ambiție tehnică, de mobi
litate : prin eforturile specialiștilor
și cu sprijinul permanent al centra
lei și ministerului, un nou tip de
motor — este vorba de motorul
R-251 — va fi produs în serie și
adaptat apoi, cu ușurință, si la tractiune navală, si la foraj marin, si la
tracțiune feroviară, ceea ce va permite, pe de o parte, sporirea substantială a producției, iar pe de alta.
va ușura efortul muncitorilor, scurtînd perioadele de pregătire, de „fa
miliarizare" a acestora cu noul pro
dus introdus în fabricație.
Șl poate că in fiecare caz în parte
și în toate la un loc. ceea ce isi
spune cuvîntui decisiv este organi
zarea. Din multele si toarte impor
tantele măsuri cu caracter organiza
toric, să ne oprim la una care îm
bină in chip fericit această predis-'
poziție pentru organizare cu pasiu
nea pentru lucrul bine făcut : testa
rea lucrătorilor. Aici. prin insușl
profilul întreprinderii, este imposibi-
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lă existenta unor secții specializate
pe export, fiecare sect.ie avind partea
ei de contribuție La realizarea producției destinate exportului. S-a luat
însă decizia testării cunoștințelor și
priceperii profesionale în vederea în
ființării unor formații specializate,
astfel incit cei ce lucrează pentru
export să fie cei mai buni dintre
muncitorii întreprinderii. Este inte
resant mai aies faptul că această
testare nu are nimic formal, ea constînd din probe teoretice și practice,
care necesită o pregătire prealabilă
serioasă și pe care muncitorii o pri
vesc cu maximă răspundere. Și știu
că aceia dintre ei care, trecind cu
succes acest test, vor lucra în echi
pele specializate pentru export, vor
fi și mai bine retribuiți și se vor
bucura de un prestigiu sporit în ochii
tovarășilor de muncă. Si rezultatele
de pînă acum atestă cu prisosință
eficienta acestei măsuri.
— Dar să nu vă închipuiți că to
tul este perfect, că nu există si lu
cruri perfectibile în activitatea noas
tră, ne spunea șeful compartimentu
lui import-export, dr. ing. Dan Golupbină. Și riu mă refer numai la
întreprinderea în oare lucrez. Sint
citeva aspecte care, după părerea
mea, nu mai trebuie lăsate să trene
ze. Unul ar fi acela că. deseori, nu
avem posibilitatea să aflăm operativ
că anumite produse, anumite subansamble se realizează în unități
din tară. Cunoaștem însă bine fir
mele străine consacrate, de unde pu
tem cumpăra pe valută ceea ce ne
trebuie. Si asta și facem uneori. Să
vă dau un exemplu : am văzut re
cent la „T.I.B. ’81“ un compensator
pe care, cu unele mici adaptări, pu
tem să-l folosim la construcția mo
toarelor navale, contribuind la dimi
nuarea importului. Dar nu e numai
asta ; în general, am observat că nu
prea știm să ne facem cunoscute
produsele, care de multe ori sint
chiar mai bune decît produsele simi
lare oferite de alte țări. Nu există
material informativ, pliante, reclame
corespunzătoare. Eu cred că aici, in
acest domeniu, am avea nevoie de
sprijin. în rest. în ce privește pro
ducția. calitatea, oamenii isi cunosc
datoria.
Ceea ce inimosul colectiv reșitean
probează cu frumoasele sale fapte
de zi cu zi.

Anlca FLORESCU
Nkolae CATANA

Principalul sediu de ma• nlfestare a vieții spirituale.
căminul cultural, a devenit,
printr-o evoluție firească,
locul unde se intersectează
toate firele activității cul
turale din localitățile rura
le. într-un fel propriu, sta
rea căminului cultural lasă
să se vadă mai departe sta
rea generală a iptregii lo
calități. Cui nu i-a fost dat
țsă facă legătură nemijloci
tă intre un cămin cultural
frumos zidit, intens și bine
folosit și înfățișarea loca
lității respective, de la fe
lul cum se prezintă ea nou
lui venit pină la traiul coti
dian al fiecăruia. Și nu cre
dem să «Teșim dacă afir
măm că intr-un mod aparte căminul cultural este
oglinda sensibilă a existen
tei obștii respective, a pre
ocupărilor acesteia penti-u a
dobindi o calitate a vieții
tot mai înaltă.
O asemenea relație ne-a
fost confirmată Încă o data
de vigoarea muncii cultu
rale observată cu prilejul
unui raid in citeva localități
ala județului Gorj. Fie că
acestea se numesc Stănești,
Runcu sau Tismana, infiorirea lor economică și edi
litară se însoțește nu nu
mai firesc dar și necesar
cu o permanentă, eferves
centă mișcare culturală,
reflex al unei bogate vieți
spirituale. Situarea lor in
vatra unei vechi tradiții
folclorice se reflectă în în
seși programele de activi
tăți ale căminelor culturale,
constituie atracția princi
pală pentru locuitori, indi
ferent de vîrstă. Dacă la
Tismana se desfășoară cu
mare succes „Festivalul
clntecului și jocului gorjenese* nu este intimplător
că această zonă a fost alea
să și nu alta. La Stănești,
de pildă, ființează un an
samblu de fluierași cu băc’te si țluierite, o formație
de frunzărite, prezente cu
regularitate pe locurile
fruntașe’ in faza finală a
Festivalului național „Cintarea României", grupuri
vocale fo’.clo-ice, formații ■
de trans, tarafuri de muzi
că populară, asa cum multe
din acestea pot fi înttlnlte
cu „stagiuni" permanente
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la Runcu și Tismana, in ge
neral o bună parte din
ceea ce pot valorifica că
minele culturale dintr-o
tradiție spirituală. Din cele
relatate de factorii de răs
pundere, atit localnici, cit
și de la județ, de oameni
din zona respectivă, activi
tățile culturale se bucură
de o largă popularitate toc
mai pentru că pun in va
loare un folclqr autentic,
cules cu mare grijă, chiar
cu
probitate științifică.

LA

vate cerințelor actuale. „Avem de rezolvat la Tisma
na — subliniau Miloiu Du
mitru, secretar adjunct cu
propaganda, și Ciolacu Ale
xandru, directorul căminu
lui cultural — serioase pro
bleme de coordonare a
muncii culturale la cele 4
cămine de care dispunem.
Există însă suficiente forțe
locale pentru a susține o
permanentă activitate cul
turală, în așa fel incit să
avem sentimentul că ne ex

CĂMINUL

servă aici o susținută orien
tare a programelor spre
munca de educație patrio
tică și cetățenească, spre
ridicarea nivelului profesio
nal al muncii, spre atrage
rea tuturor locuitorilor la
îndeplinirea planurilor eco
nomice a localităților. Fo
ruri de cultură, acestea au
înțeles în bună parte mi
siunea lor de formare a
conștiințelor prin mijloace
cit mai diverse si mai ales
prin stăruința cu care se

mentelor de partid, a felu
lui cum acestea se materia
lizează in viața fiecărei lo
calități. a fiecărui om. în
acest sens un ajutor impor
tant acordă activul de
partid județean, care perio
dic vine în mijlocul cetățe
nilor pentru a expune pe
larg aspecte actuale ale
politicii partidului nostru.
Propaganda ateistă cunoaș
te, de asemenea, o intensifi
care, cum am putut să ob
servăm la Runcu, unde se
folosesc mijloace diverse, de
la fotomontaje la piese de
teatru cu subiecte adecva
te, pină la inființarea unui
„cerc al micului ateu".
Sporirea ponderii activi
tăților politico-educative in
ansamblul muncii căminelor
culturale — așa cum se re
flectă in această zonă —
dovedește o mai complexă
integrare a acestor institu
ții in viața localităților res' pective. înțelegerea rolului
activ ce le este rezervat in
procesul educațional. Se
cere însă subliniat că in
tensificarea acestor activi
tăți necesită. în primul
rind, o mai corespunzătoare
adecvare a tuturor progra
melor la viața localităților,
a preocupărilor oamenilor,
astfel ca manifestările po
litico-educative să devină
surse de acțiune practică,
de sporire a cunoștințelor
și de intelegcre profundă,
de asimilare intimă a mari
lor transformări pe care Ie
parcurgem. Tmbinînd armo
nios activitatea artistică și
distractivă cu munca poli
tică și educativă, căminele
culturale Iși pot spori rolul
în dinamizarea forțelor sa
telor pentru realizarea pla
nurilor economico-sociale
din fiecare localitate. în ătingerea unei noi calități a
muncii in agricultură, pen
tru sporirea cantităților de
produse agroalimentare li
vrate. Spre aceste obiective,
căminele culturale, toți cei
ce activează în cadrul lor,
trebuie să-și concentreze
mai intens activitatea coti
diană pentru a spori gradul
de civilizație materială și
spirituală a satelor noastre.

CULTURAL:

Munca politico-educativă—
izvor de acțiune socială
Raid în citeva localități din județul Gorj
Toate acestea, atent și mi
nuțios pregătite, fac din
fiecare spectacol, după cum
am observat, un eveniment
în viața comunelor respec
tive.
Fapt esențial în acti
vitatea căminelor cultura
le : posibilitatea de a-și re
aliza principalele programe
cu forțe proprii. Tradiționa
lele activități sînt întregite
de puternice formații cora
le, de echipe de teatru, bri
găzi artistice de agitație,
orchestre de muzică ușoară,
grupuri de recitatori. „Avem antrenați în activități
permanente — ne spune
profesorul Angheloiu Mar
cel, directorul căminului
cultural din Stănești —
peste 130 de oameni de toa
te virstele la o permanentă
activitate ih localitate și în
alte părți ale județului". O
creștere a calității activită
ților culturale presupune
aflarea unor forme de or
ganizare și îndrumare adec

primăm deplin ca cetățeni
in toate domeniile". într-adevăr, este vizibilă pre
ocuparea pentru găsirea și
utilizarea unor forme de
activități cultural-educative
cit mai variate. Astfel au
apărut cercurile de pictură,
foto, un cerc al modelelor
de artizanat, care răspunde
solicitărilor nemijlocite ale
producției artizanale din
localitate, și, mai recent, se
depun străduințe pentru
înființarea unui cerc al ino
vatorului și inventatorului,
căci in spațiul rural se ma
nifestă astăzi, cu deosebită
putere, o autentică ofensi
vă a noului, promovat de
oameni de diverse profesii,
care configurează imaginea
socio-profesională a satu
lui de azi.
Realitate elocventă pen
tru solicitările actuale, sce
na căminului cultural nu
este rezervată numai mani
festărilor cu caracter artis
tic sau distractiv. Sa ob

adresează oamenilor. Dez
baterile pe probleme eco
nomice
dețin ponderea
principală. Au loc intilniri
unde se discută conținutul
noii revoluții agrare, alte
le unde se dezbat „eficien
ța, atribut important al
agriculturii moderne" (Stă
nești), pregătirea tinerilor
pentru activități industriale
(Tismana), se oferă consul
tații zootehnice (Runcu) de
către specialiști. Existența
unei palete mai largi de
manifestări poiitico-ideologice cuprinse in planurile
de activitate este o dovadă
a accentuării muncii de educație pe care o depun că
minele culturale in concor
danță cu noile realități și
cerințe ale colectivității ru
rale de astăzi. Alături de
informările politice curente,
de tribuna democrației, de
conferințe pe diverse pro
bleme, o atenție sporită se
acordă aprofundării docu

Emil VASIIESCU

Practica studenților agronomi -

acolo unde se hotărăsc recoltele
Numai cine cunoaște pe viu. la fața
locului, dialogul fertil cu inepuizabi
lul lui fond de învățăminte, dintre
studentul agronom și ogorul aflat fie
în pregătire, fie sub povara lanului
de griu, de porumb, de Iloarca-soarelui înțelege pe deplin importanța fun
damentală pe care o are pentru pre
gătirea viitorilor specialiști ai recol
telor participarea lor nemijlocită, sis
tematică, înalt productivă in fluxul
muncilor agricole. Acest adevăr, pen
tru care am militat adesea in dezba
terile consacrate practicii studenților,
l-am verificat o dată mai mult pe
ogoarele județului Călărași. Circa
270 de studenți din anul al III-lea al
facultăților bucureștene de agricultură
Și zootehnie și-au desfășurat aici
practica pe o durată de peste 30 de
zile. Conducerea Institutului agro
nomic „N. Bălcescu" a dat astfel
curs soiicitărilor organelor de spe
cialitate ale județului Călărași de a
trimite aici, in practică, un număr cil
mai mare de studenți care, prin cu
noștințele și priceperile lor să compli
nească și. in bună parte, să supli
nească numărul relativ insuficient de
mecanizatori disponibili in această
campanie de toamnă. Așadar, cei
270 de studenți au plecat pe tar
lalele călărășene ca mecanizatori
pentru recoltat și pregătirea terenu
lui. Această practică, la nivelul anu
lui al III-lea, era deci anume
concepută incit să le prilejuiască stu
denților cunoașterea, prin participare
directă, a unei întregi game de lu
crări mecanice în condiții de timp si
calitate specifice momentului respec
tiv, cind durata optimă a unei lucrări
se situează în imediata apropiere sau
se suprapune alteia, la fel de impor
tantă, solicitind deopotrivă eforturi
de gindire și de rezistență fizică, ini
țiativă și spirit organizatoric.
Și acolo unde întreg acest complex
de exigențe a fost respectat, rezul
tatele pozitive n-au intirziat să apară.
Pe unii dintre studenți, 16 la număr,
i-am văzut la lucru. în formații bine
organizate, ei arau și discuiau terenul
folosind macini ale S.M.A. Roscți. pe
lingă care fuseseră repartizați. E ade
vărat, nu toți 16 lucrau in același
timp ; nu li se repartizase un număr
corespunzător de mașini, așa cum
fusese stabilit inițial. Dar acest fapt
nu influenta prea mult eficienta prac
ticii. Mai bine zis, acești tineri har
nici, studenți și studente, pricepuți și
pasionați deopotrivă, gata oricind să
renunțe nu numai la orele de distrac
ții, dar chiar și la masă, la odihnă,
numai și numai ca să mai tragă o
brazda și apoi încă una, pină în pra
gul serii, și adeseori dincolo de el. au
știut să suplinească pină și această,
deficientă organizatorică, fie ea obiec
tivă sau subiectivă. Cum ?
în timp ce unii studenți lucrau pe
mașini — și lucrau bine, și lucrau re
pede — ceilalți se lansau in discuții
aprinse, de inaltă ținută, asupra
propriei lor activități practice. în
crucișările scăpărătoare de opinii,
de sugestii, de observații criti
ce și autocritice, așadar parti
ciparea integrală a ' acestor tineri
la „metamorfozele autumnale" ale
cimpiei, se constituiau intr-un verita
bil colocviu de specialitate. A fost,
de fapt, cel mai interesant colocviu
la care am participat in ultima vreme,
o dezbatere universitară pe teme aco
perind nu o disciplină, cit o profe
siune. in care erau parcă prezente nu
numai experiența lor proprie sau
cursurile audiate și lecțurate. ci și
marea tradiție a părinților acestor
etțidantt cu toții fii de țărani.
Se pare insă ea aici. în amfiteatrul
cimpiei. unde toți oamenii ee judecă
după aceeași măsură — a faptelor
exemplare — studenții nu sini deloc
comozi. „Vă apun sincer — ne măr
turisea coni. univ. dr. Victor Dobra,
îndrumătorul mereu nrezent intre stu
denți — nu credeam că in specialita
tea mea mi se pot pune atitea intre-

bări cărora să nu le pot răspunde. Aici
m-am convins repede de contrariu. Ce
să le răspunzi studenților cinci, de
pildă, ci pun față in față enunțul din
cursuri, cum că o combină de recol
tat porumb n-are voie să piardă mai
mult de citeva procente, cu realitatea
din urma combinelor călărășene ? Sau
cind compară consumul specific teo
retic al tractorului cu cel din mun
ca lor practică de fiecare zi ? Sau...
etc. etc." Iar o asemenea opinie nu e
singulară decit in sinceritatea expre
siei. Curînd aveam să constatăm că,
de fapt, ea este împărtășită — fireș
te, într-o manieră strict personală —
și de unele conduceri de S.M.A.. ca și

O inițiativă ce merită
toate laudele,
dar și unele aspecte
de formalism ce merită
critici severe
la Trustul județean pentru mecani
zarea agriculturii.
...în ziua anchetei noastre — o zi
foarte bună pentru muncile agricole
— 19 studenți-mecanizatori reparti
zați la S.M.A. Cuza Vodă se aflau, la
ora 14,30, in dormitoare. în ziua aceea
nu li se dăduse absolut nimic de lu
cru, deși, ca o culme a ironiei, ceva
mai tîrziu aveam să citim intr-o
„operativă", întocmită de conducerea
trustului, cum că in ziua respectivă
„toti cei 19 studenti au lucrat pe trac
toare". în prezența tovarășului conf.
univ. dr. Victor Dobra facem* cu stu
denții de la S.M.A. Cuza Vodă un
inventar al lucrărilor efectuate de la
începutul practicii. Stupoare 1 Mai
mult de jumătate din timpul afectat
acestei practici n-au lucrat absolut
nimic. ..Astăzi, de pildă, am plecat de
dimineață Ia secția de mecanizare
care deservește C.A.P. Grădiștea —
ne spune un student din grupa 1 305
a anului al III-lea. Facultatea de
agricultură. Șeful de secție „s-a în
voit" să ne primească la practică nu
mai dacă vom rămine aici 12 ore pe
zi. Noi am acceptat și am cerut să ni
se dea citeva tractoare. El n-a accep
tat, noi n-am înțeles ce vrea să lu
crăm fără mașini, așa că am plecat
acasă". „Cu citeva zile în urmă —

(Urmare dîn pag. I)
flăcările
propriului
rug, / Iată o puritate
la care nu a a ajuns
nici grecii, nici roma
nii. / O silă de-al.e
terestrității și-o lepă
dare de tot ce-i aici — /
îngrijorare de a nu
infesta lumea cealaltă
ie răul de pe pămint ■— / Cum numai
in laboratoarele cosmi
ce / Avea să nutrească
peste sase milenii,..".
Același poet al ar
haicului abordează acute probleme ale ac
tualității in uoeme
dinamice si siipSolice.
Memorabile râmi n
versurile pe care Ion
Gheorghe ie dedică
fiilor patriei contem
porane. de la conducă
torul tării pină la
muncitorul și plugarul
de azi. într-o „decla
rație patetică" el scrie:
..Partidul Comunist a
fost făcut de oameni /
pentru că omul nu
este atotputernic : I
fel de fel de furtuni
rup pinzele statelor, /
le spulberă plinea de
pe masă ; uneltelor le
leasă cineva ochii, /
altcineva trebuie să le

intervine un cole£ din grupa 4 302,
Facultatea de zootehnie — am mers
cu o remorcă la vreo 30 km, dăr cum
la locul de „practică" am încercat, cu
intenția de a ne preciza mai bine
obiectivele, să ne spunem părerea
despre ceea ce s-a făcut și a mai ră
mas de făcut, am fost repede infor
mați că în ziua aceea eram de fapt
liberi și că remorca... se defectase.
Așa că am venit pe jos la dormi
toare și ne-am culcat".
După ce i-am văzut in „activitate"
pe cei 19 studenti și după ce conf.
univ. dr. Victor Dobra nc-a relatat
cum practica studenților repartizați
la S.M.A. Chirnogi sau S.M.A. Frăsinet a fost aprox’imativ de aceeași
factură, am înțeles mai bine unele
particularități ale discuțiilor prelimi
nare pe care le avusesem pe această
temă cu factori de răspundere din
conducerea direcției agricole județene
si a trustului. Răspunsurile la în
trebările noastre excelau în informa
ții și aprecieri. cu privire la rolul
viitorilor specialiști, importanța .prac
ticii studenților, modalitățile de per
fecționare a acesteia, dar sfirșeau
brusc de fiecare dată cind solicitam
evaluarea, fie și în cifre aproxima
tive, a ceea ce studenții efectuaseră
pină atunci pe ogoarele călărășene. Și
nu s-ar putea spune că o asemenea
„abținere" este o chestiune exclu
sivă a interlocutorilor noștri. Formula
amintită de practică a fost adoptată
de Institutul agronomic în ideea că
ea asigură participarea tuturor stu
denților la muncile agricole. în cali
tate de mecanizatori, nu de... obser
vatori. Calitate pentru dobîndirea
căreia s-au făcut și unele sacrificii,
în sensul că s-a hotărîț adoptarea
acestei formtile, in această campanie
de toamnă, chiar dacă o bună parte
dintre cei circa 270 studenti din anul
al III-lea-Agricultură încă n-au
lucrat pe combină la recoltarea pă1 oaselor. iar unii dintre viitorii
zootehniști (din grupa 4 305, de pildă)
încă n-au văzut, după propria lor
mărturisire, „cum arată și cum se or
ganizează o fermă de oi sau una de
porci".
Și atunci 7 Reticențele sau tăcerile
prelungite, cind vine vorba de efi
ciența practică a practicii studenților,
nu anticipează, oare, un deficit și mai
greu in privința eficientei viitorului
specialist agricol ?

Mihai IORDANESCU

păzească lucrarea — / . 5’ rumene-s toate ca
piini aburind". Fără
el a fost făcut să
să-și poetizeze temele.
se-mpotrivească măi
Marin Sorescu este,
intii, / să dărime. să
preocupat ca lirica pa
pună înapoi ce lipsea".
triotică să nu cadă în
(Poetul și partidul).
Un
întreg
volum,
pitoiescizare și etnografizare. în multe
„Elegii politice" cu
prinde. dealtfel, mani
din
poemele
sale
feste lirice de strin
gentă actualitate, in
spirate din prefacerile
contemporane.
din
condiția de azi a ță
ranului roman.
MARIN SORESCU
abordează istoria și te
matica patriotică printr-o scară de meta
fore. integrate com
o demonstrează cu
pozițional intr-o me
intr-un
taforă generală, de sinceritate.
mod de comunicare
venită simbol unitar,
firesc
:
„De
la
arcul
în acest, sistem de
Carpaților / Am înțe
metafore sjnt prezen
les că putem visa /
tate, de exemplu, fe
Pină la luceafăr și
tele geților de la To
chiar mai sus. / Cu
mis. ț.acolo unde este
pe
bogățiile
Zeu’ Zamolxe": „Odras capul
noastre / De uraniu și
lele geților, copile roș
aur".
(Astfel)
cate i alături de pieile
Un poet care cultivă
aspre de capre stînd
leneș / înțredeschid eu tact și intuiție
numai pleoapele ruși tematica istorică e
GHEORGHE TOMOnate de propria lor ZE1,
pentru care isto
goliciune frumoasă, * ria națională
e încă
neîndrăznind cu întregi un teritoriu liric ine
ochii a privi-o : Z Dar dit
și inedit
ră
boarea întrece sfiala / mine. pentru fiecare

teatre
• Teatrul Național
(sala mică) :
Gaițele — 15; Caligula — 30; (sala
Atelier) : Elegie — 10.
• A.R.I.A. (la sala Palatului) ; Con
cert extraordinar cu POP GROUP
„EOLICA" din Riga — 20.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Paul Nadler. Solist : Ernesto
Farago (S.U.A.) — 19.30.
e Opera Română : Frumoasa din pă
durea adormită — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 19.80.
a Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgurcanu) : Mormintul
călărețului avar — 19,30: (sala Grădi
na Icoanei) : Poezia muzicii tinere —
19.30.
• Teatrul Mic : Diavolul și bunul
dumnezeu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul
Kennedy — 20,15.
• Teatrul de comedie : Don Juan —
19.30.
Teatrul „Nottara" (sala Magheru) :
aramazovii — 18,30; (sala Studio) :
Cinci romane do amor — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Malestic) :
A cincea lebădă — 19,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy) : Veselie la Tănase —
19,30; (sala Victoria) : Belmondo al
II-Iea — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* :
Zi-le d-alea dc-ale noastre — 19.
• Teatrul- „Ion Vasilescu“-Glurglu :
Piatră la rinichi — 19,30.
a Circul București : Music-liall Ia clro
— 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" : Jocuri de
poeți, jocuri,de copii — 17.

S

cinema
e Mondo umano : CENTRAL — 9:
11,15; 13,30; 16; 13; 20, ARTA — 9;
11,13; 13,30: 15,45; 18; 20.
a Croaziera : SCALA — 9; 11.16: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• întoarcere la dragostea dinții : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15.46: 18; 20.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21,
22 și 23 noiembrie, in (ară : Vremea va
continua să se încălzească ușor. Cerul
va fl variabil în sudul târli și mai mult
noros în celelalte regiuni, unde vor că
dea precipitații locale, mai ales sub
formă de ploaie. La începutul interva
lului. Izolat, se va produce notei. Vlntul va sufla slab, pină la moderat. Tem

poet. El desenează
portrete de voievozi,
descrie peisaje mirifi
ce din trecut, dezgroa
pă cuvinte și taine,
evocă — la modul mo
dern — tragediile eroi
ce ale istoriei, ca pe
cea de la 1601 : „Cîm-

Patriotismul
pia Turcii la 1601. / Un
pilc de călăreți go
nind / spre cortul Vi
teazului. Unul / ducea
halebardă, altul / se Incovoaie sub o sabie de
călău, / altul duce un
suris mincinos l si
unul cu greabănul aplccat, duce / chiar
moartea Viteazului...".
Dar alături de fres
cele istoriei naționale,
Ghcorghe Tomozel așază imaginea țării
de azi : „Coroană ești,
pe fruntea unei doi
ne, / iluminezi cu
frunze de pâmînt. /
țară a mea cu chip

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Stefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a primit, joi.
pe Josef Simon, noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Cehoslovace in
Republica Socialistă România, in le
gătură cu apropiata prezentare a
scrisorilor de acreditare.
,

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări transmise cu
ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a independenței Republicii Panama
și adresez urări pentru bunăstarea și prosperitatea națiunii române prietene
și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

Președintele Republicii Socialiste România

ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

★

La București au început joi lu
crările celei de-a IX-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale romăno-Italiene de colaborare economică,
industrială si tehnică.
Delegațiile, conduse de Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, si
Bruno Corti, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Ita
liei. analizează stadiul actual al re
lațiilor economice bilaterale, posibi
litățile dezvoltării in continuare a
cooperării industriale si tehnice in
domenii de interes reciDroc. Drecum
si ale extinderii schimburilor comer
ciale.
La deschiderea lucrărilor a parti
cipat Benedetto Santarelli. amba
sadorul Italiei la București.
(Agerpres)

tV
PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Emisiune tn limba germană jî;'
Tragerea Loto
.
La vojan
1001 de seri
,■.•/«»
Telejurnal
Actualitatea economică
Practic, util, goșpodărește
Memoria documentelor
Film artistic : „Ncvastă-mea. puș
tiul și cu mine". Premieră pe țară.
Coproducție franco-italiană
21.40 Luptăm pentru pacea lumii — cintece șl versuri
21.50 Pentru dezarmare șl pace — o
nouă și strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a
României socialiste
22.10 Telejurnal
' a '
PROGRAMUL 2
16,00 Concert de muzică românească
16.20 Civica (reluare)
16.45 Melodii populare instrumentale
17.10 O viață pentru o idee
17.45 Cintarea României.
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Avanpremieră
19.30 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii
„George
Enescu".
Transmisiune directă de la Ateneul
Român
21.20 stadion
22,00 Intermezzo coregrafic
22.10 Telejurnal

16.50
1S,05
16.30
18.25
18,35
18.50
19,00
19.25
19.40
19.45
20.10

a învingătorul : GIULEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Ștefan Luchian : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
a Toată lumea este a mea; DRUMUL
SĂRII — 10,30, -LIRA — 15,30; 19;
COSMOS — 0; 12; 16; 19.
a O lume fără cer — 15,30; 17,30;
19,30, Campionul — 10; 12,30 : VIITO
RUL.
a Convoiul : POPULAR — 15.30:
17,30; 19,30.
a Ana și „hoțul" : FLACARA —15.30;
17,30; 19.30.
a Călăuza : CAPITOL — 9: 12.38;
16; 19.
a Lupii mărilor : SALA MARE A
PALATULUI — 10,30, PATRIA — 8;
11,30; 14,30; 17; 19,30. BUCUREȘTI —
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30. MO
DERN - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
a soțul ideal : favorit — 9: 11,16:
13,30: 15,45; 18: 20.16, FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20:15.
a Ostaticii de la Bella Vista s VIC
TORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
a Război și pace : TIMPURI NOI —
9; 12,30; 18.
a Oricum tat* mă va snopi — 15,30.
Pe aici nu se trece — 18, FERENTARI,
a Avarul : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.
a Ziua de naștere a unul tinăr varșovian : COTROCENI — 15; 17,30: 20.
• Fiul meu — 15,30, -Am fost șaispre
zece — 17,30; 19,30 : PACEA.
a Intîmplare nocturnă — 15,30: 17,30;
19,30, Shabana — 9; 12 : MUNCA.
a înainte de zbor j PROGRESUL —
16; 18; 20.
a Războiul stelelor : festival — 9;
12; 16: 19.
a Kramer contra Kramer : STUDIO
— 10; 12; 14: 16; 18; 20.
a Program de desene animate — 9,15;
11,30; 13; 14,30, Hamlet — 16,15; 19,15 :
DOINA.
a Asociatul : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 13,45; 18; 20,15.
a Yankeii : GRIV1TA — 9; 12; 16* 19.
TOMIS — 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9;
12; 16; 19.
a Picdone în Egipt : BUZEȘTJ — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
a Iubirea are multe fețe : MELODIA
— 9; 12; 16; 19. GLORIA — 9; 12;
16: 19.
a Ghețuri pe înălțimi : AURORA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

peraturile minime vor fl cuprinse între
minus 6 și plus 4 grade, iar cele maxi
me între 4 și 14 grade. So va produce
ceață mai frecventă și mai persistentă
în primele zile. La munte — lapovită
și ninsoare. în București : Vremea va
continua să se încălzească ușor. Cerul
va fi variabil. Vintul va sufla In ge
neral slab. Temperaturile minime vor
coborî la noapte pină în jurul valorii
de zero grade, iar maximele vor fi cu
prinse între 7 și 19 grade. Dimineața șl
seara se va produce ceață. (Comehu
Pop, meteorolog de serviciu).

trecut prin moine /
căreia slujitorul cel
din urmă sint", (Sonet
cu doină).
La ADRIAN PAUNESCU ■ țara devine
expresia unui adevăr.
O dominantă lirică a
poeziei lui patriotice e
sentimentul de vechi
me. de permanență :
■„Norocul nostru-i țara,
ea-ncepe. ea descheie!
pămintul, ochi de-albastru și-im cer cu bo
lovani / cind încă nici
nu știm de-i brazdă
sau tranșee ! ce lasă
plugu-n urmă de două
mii de ani".
Poezia lui Adrian
Păunescu este traver
sată. cum se știe, de
jurenții puternici ai ac
tualității, de mai toate
problemele cu care
ne confruntăm astăzi.
In Manifest pentru
sănătatea pămintului
poetul dă exnresje
adevărului suprem
al contemporaneității,
pacea : „De ce luptați
cu armele de foc / $1
ați dus moartea la
perfecțiune. / De ce
nu puneți banii la un
loc ! Pentru aflarea
leacurilor bune. I! Li
deri ai lumii, bunii

noștri frați, / Noi
v-am cedat si ranguri
și proporții, / Dar nu
putem continua. sto
pați / Această compe
tiție a marții".
Am trecut in revistă
numai opera cîtorva
poeți contemporani —
lor putîndu-li-se adău
ga firește și alte nume,
din toate generațiile
lirice — urmărind mo
dalitățile prin care is
toria națională de ieri
și de azi — ca temă
și sentiment — de
vine nu discurs, ex
punere teoretică sau
descriere ilustrativă, ci
fior, imagine, simbol,
în poezia noastră is
toria e o combustiune.
o interogație asupra
condiției umane. Poe
zia patriotică nu este
un depozit de adevăruri
clasate, ci spațiul di
namic unde se decan
tează permanent valo
rile moral-filozofice in
care credem, oe care
ne sprijinim existenta
de azi și de mîine. Ea
ne oferă echipul pa
triei socialiste, identi
tatea spirituală a ce
lor ce trăiesc și mun
cesc in această tară.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru ai Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Ilie Verdeț. ă primit, joi dupăamiază, pe Francis Anthony Small.

ambasadorul Noii Zeelande la Bucu
rești, in vizită de râftias bun, în le
gătură cu încheierea misiunii sale în
tara noastră.
(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI ADUNĂRII POPULARE
SUPREME A R. P. D. COREENE
La invitația Marii Adunări Națio
nale. joi a sosit în Capitală o de
legație a Adunării Populare Supre
me a Republicii Populare Democra
te Coreene, condusă de tovarășul
Hwang Jang Yop, secretar al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Comitetului Permanent al
Adunării.
Din delegație fac parte Co Iun
Suk. deputată. O Man Săk. direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe
al R.P.D. Coreene.
La aeroportul Otopeni oaspeții au
fost salutați de tovarășii Nicolae
Giosan. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. președintele Marii Adunări
Naționale, de deputati.
Au fost de fată Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București,
membri ai ambasadei.

două țări in amplificarea continuă a
raporturilor bilaterale, in mai buna
cunoaștere și întărire a prieteniei și
solidarității dintre țările și popoa
rele noastre.
S-a apreciat, de asemenea, că par
lamentele din România si R.P.D. Co
reeană. alături de celelalte parla
mente, printr-o mai strinsă conlu
crare. pot să-și aducă a contribuție
sporită Ia reluarea și ’continuarea
cursului spre destindere și înțelegere
intre toate națiunile lumii, pentru
dezarmare si pace.
La întrevedere au participat Virgil
Teodorescu. vicepreședinte al M.A.N..
loan Sâlă.ian. președintele comisiei
constitutionale si juridice a M.A.N.,
Constantin Chirită. deputat.
A luat parte Sin In Ha. ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

Joi după-amiază. la Palatul Marii
Adunări Naționale, tovarășul Nicolae
Giosan a avut o întrevedere cu dele
gația Adunării Populare Supreme
a Republicii Populare Democrate Co
reene. condusă de tovarășul Hwang
Jang Yop.
în timpul convorbirii s-au subli
niat cu satisfacție relațiile de strinsă
și rodnică colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și R.P.D.
Coreeană, evidentiindu-se importan
ta convorbirilor si înțelegerilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu si
Kim Ir Sen. în întărirea si aprofun
darea raporturilor de prietenie si
conlucrare pe plan politic, economic,
tehnico-știintific și cultural, in inte
resul ambelor țări și popoare, al
cauzei generale a socialismului, in
dependentei naționale, păcii si coo
perării internaționale. în acest con
text s-a exprimat dorința comună de
a contribui la ridicarea acestor relații
la un nivel superior, la extinderea
si perfecționarea lor în continuare.
S-a reliefat, totodată, rolul parla
mentelor si parlamentarilor din cele

în aceeași zi. Biroul Marii Adu
nări Naționale a oferit un dineu în
onoarea oaspeților coreeni, care s-a
desfășurat într-o atmosferă caldă,
tovărășească. S-a toastat in sănăta
tea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și
Kim Ir Sen, pentru realizarea nă
zuințelor de reunifieare pașnică a
poporului coreean, pentru întărirea
continuă a relațiilor de colaborare și
solidaritate româno-coreeană.

★

Delegația Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare Demo
crate Coreene a depus o coroană de
flori la Monumentul eroilor- luptei
pentru libertatea ponorului și a pa
triei, pentru socialism.
Au fost prezenti deputati. repre
zentanți ai Consiliului popular al
municipiului București, ofițeri ai
forțelor noastre armate, alte persoa
ne oficiale.
Au participat ambasadorul R.P.D.
Coreene la București și membri ai
ambasadei.
(Agerpres)

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN FRANȚA
■ Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan
Andrei, va efectua, în cursul, săptămînll viitoare, o vizită oficială in

Franța, la invitația ministrului rela
țiilor externe al Republicii Franceze,
Claude Cheysson.

Concursul „ Fondul Păcii"
Comitetul Național pentru Apărarea
Păcii organizează, in anul 1982. con
cursul pe bază de buletine „Fondul
Păcii1* cu tema : „Contribuția Româ
niei la făurirea unei lumi a păcii,
mui bune și mai drepte, fără arme si
fără războaie".
Tematica se înscrie în hotărîrile
Congresului al Xll-lea al P.C.R., în
acțiunile prevăzute de noua și stră
lucita inițiativă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu de angajare și participare
tot mai intensă a maselor largi din
țara noastră la acțiunea unită pentru
înlăturarea pericolului unui nou
război mondial, pentru colaborare,
securitate și pace. Adresindu-se tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii do la orașe și sate, concursul se
încadrează în marile acțiuni dc masă
menite să a/irnte voința noastră de
pace, ca o contribuție la marea miș
care ce se desfășoară in lume pen-

tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru instaurarea unui climat in care
toate popoarele să so poată dezvolta
liber și suveran, la adăpost de orice
amestec sau agresiune din afară.
Concursul este dotat cu numeroase
premii, iar buletinele pot fi procu
rate. cu începere de la 1 decembrie
1981, prin comitetele județene, muni
cipale șl orășenești de luptă pentru
pace, prin întreprinderi. Instituții si
cooperative, prin unitățile de învățămlnt de toate gradele și asezămintele
culturale de la orașe și sate.
In Capitală, buletinele se pot
procura de la sediul Comitetului mu
nicipal de luptă pentru pace, sir.
Biserica Amzei nr. 29, sector 1. de la
comitetele de luptă pentru pace ale
sectoarelor Capitalei și de la Univer
sitatea eultural-stiințifică — sala
Dalles, bd. Nicolae Bălcescu n.r. 18.

• SPORT e SPORT © SPORT ® SPORT
în preliminariile Campionatului mondial
de fotbal
Miercuri seara s-au disputat o serie
de partide importante in grupele
europene ale preliminariilor Campio
natului mondial de fotbal, in urma
cărora
reprezentativele
Angliei,
U.R.S.S. si Irlandei de Nord și-au
asigurat participarea la turneul final
do anul viitor din Spania, iar o altă
selecționată, cea a Franței, si-a creat
mari șanse de a fi prezentă, la rindul
ei, în faza finală a competiției.
Comentind meciul dintre selecțio
natele Angliei și Ungariei, desfășu
rat pe stadionul „Wembley" din Lon
dra. in prezența a peste 90 000 de
spectatori și ciștigat de gazde cu 1—0.
agenția Reuter notează, printre al
tele : „înscriind, prin Paul Mariner,
un gol norocos, datorat și formei sla
be a portarului Meszaros. echipa
Angliei, care nu mai marcase pe
„Wembley"'de un an, a obținut ca
lificarea la turneul final din Spania.
Desfășurat pe o ploaie sicîltoare. tipic
londoneză, meciul a fost dQminat de
gazde, care și-au creat numeroase
ocazii favorabile, in timp ce fotbaliștii
unguri au pus foarte rar în pericol
poarta lui Shilton".
Clasamentul final al grupei a 4-a sd
prezintă astfel ; 1. Ungaria — 10
pupete ; 2. Anglia — 9 puncte ;
3. România — 8 puncte ; 4. Elveția —
7 — puncte ; 5. Korvegia — 6 puncte.
Referindu-se la meciul de la Paris,
în care Franța a învins, cu 2—0 echi
pa Olandei, agenția France Presse
subliniază faptul că în urma acestui
rezultat reprezentanții ..cocoșului ga
lic" sint practic califleați. deoarece le
este suficientă o victorie la limită in
joțul cu formația Ciprului, ne teren
propriu, pentru a ocupa locul secund,
după Belgia, in grupa a 2-a. Fotba
liștii francezi au reușit sn elimine pe
vicecampioana ultimelor două ediții
ale campionatului mondial, nrintr-un
joc avintat in repriza a doua, cind au
și înscris cele dquă goluri.
La Tbilisi, in grupa a 3-a, selecțio
nata U.R.S.S. a practicat un joc ev un
pronunțat caracter ofensiv, necedind
nici un moment inițiativa echipei
Țării Galilor, pe care a întrecut-o cu
un scor net : 3—0. cucerinBu-și un
binemeritat loc in turneul final..
La Belfast, echipa Irlandei de
Nord și-a îndeplinit obiectivul unei

victorii la limită (scor 1—0) in fata
formației Israelului, caliticindu-se
pentru a doua oară (după ediția 1958,
din Suedia) in l’aza finală a campio
natuluiCelelalte două intilniri, fără miză,
disputate miercuri, au fost eistigate
scontat de echipele R.F. Germania
(8—0, la Dortmund, cu Albania, in
grupa I) si. respectiv, Portugaliei,
care, intrecind pe teren propriu cu
2—1 selecționata Scoției, deia califi
cata, a reușit să evite ultimul loc in
grupa a 6-a, in care inițial era cotată
ca una dintre favorite.
Pină m prezent, pentru turneul fi
nal al campionatului mondial, pro
gramat in iunie 1982 in Spania, sint
calificate 16 formații: Belgia,. Un
garia, Anglia. Italia, Irlanda de Nord,
Polonia, Scoția, U.R.S.S.. R.F. Germa
nia, Brazilia. Chile, Peru, Algeria,
Honduras. Argentina (deținătoarea
titlului) și Spania (țara-gazdă).
Șansa mari de calificare au echipele
Iugoslaviei, Austriei, Franței si Came
runului.
(Agerpres)
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Răspunzmd strălucitei inițiative de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în țară continuă ample adunări și mitinguri care dau expresie voinței națiunii:

„VOM ACT1ONA CU TOATE FORȚELE, CU TOATĂ ENERGIA PENTRU
ELIMINAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE, PENTRU DEZARMARE, PENTRU PACE!11
zimnicea:

Ceaușescu - pace!

turda:

DA ~ încrederii și colaborării!

Foto : Mirea Lastnic

JUDEȚUL vilcea ,
mai

fierbinți

„Am regăsit in Apei cele
aspirații

Peste 5 000 de oameni ai muncii,
purtînd drapele tricolore și pur
purii, portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pancarte pe
care scria „NU — armelor nuclea
re !“, „Pace și colaborare între po
poare !“, s-au îndreptat spre- noua
și moderna sală polivalentă a mu
nicipiului Rm. Vilcea. pentru a-și
exprima adeziunea entuziastă la
strălucita inițiativă de pace a iubi
tului nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Apelul
F.D.U.S.
Deschizînd. adunarea publică a
oamenilor muncii din județul
Vilcea și municipiul Rîmnicu
Vilcea, tovarășul Teodor Coman,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vilcea al P.C.R., a spus : „Oa
menii muncii din acest minunat
colț’ al patriei, laolaltă cu întreaga
țară, trăiesc sentimente de adincă
recunoștință fată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, exponentul ce
lor mai înalte aspirații ale națiunii
noastre, care și prin noua inițiativă
de pace a arătat consecventa, fer
mitatea. spiritul de abnegație cu
care slujește interesele fundamen
tale ale poporului nostru, dezide
ratele de pace și progres ale întregii
umanități".
In cuvinte pornite din inimă,
Ion Popa, lăcătuș mecanic la în
treprinderea de utilaj chimic și
forjă, Vasile Roman, directorul
liceului „Vasile Roaită". Maria Predisor. muncitoare la Combinatul de
prelucrare a lemnului, eleva Car
men Mihalcea au relevat ecoul pu
ternic pe care Apelul F.D.U.S. l-a

TECUCI:

„Vrem

să

ale

noastre"

avut în rindul oamenilor muncii
din colectivele pe care le repre
zintă.
La rindul său. ing. Vasile Săvulescu, directorul Combinatului de
produse sodice Govora, a subli
niat : „Am regăsit in cuvintele
Apelului F.D.U.S. aspirațiile noas
tre cele mai fierbinți. Răspunzind
cu tot elanul îndemnurilor sale, ne
alăturăm glasurile tuturor acelora
care muncesc și țrăiesc pe pămintul scump al României socialiste,
tuturor oamenilor iubitori de pace
de pretutindeni, pentru a cere să
fie oprită cursa înarmărilor. 6ă se
renunțe la amplasarea de noi ra
chete nucleare pe continentul eu
ropean și să se înlăture cele exis
tente. Spunem un NU hotărit bom
bei cu neutroni !“.
„Eu sint lucrător al ogoarelor șl
știu cit de mult doresc țăranii noș
tri să lucreze pâmintul în pace
pentru a-i smulge an de an roade
tot mai bogate — a spus Nicolae
Mitruț. președintele C.A.P. Șu
tești. Vrem să se înfăptuiască
dezarmarea, pentru ca toate tunu
rile, rachetele, alte arme să se pre
facă în tractoare și pluguri, spre
folosul și bunăstarea tuturor po
poarelor".
Participants la mitingul de Ia
Rm. Vilcea au adoptat în unani
mitate o moțiune adresată C.C.
al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, prin rare se angajează
să-și aducă contribuția la înflorirea
patriei, la cauza păeii. (Ion Slanciu,
corespondentul „Scinteii").

ne

bucurăm

în

pace

de tot ce am înfăptuit, de tot ce creăm“
Municipiul Tecuci din județul
Galați a cunoscut în anii socialis
mului o dezvoltare economico-socială fără precedent. Noile obiecti
ve construite in ultimii ani. cum
sint întreprinderea de ambalaje
metalice pentru agricultură și in
dustria alimentară, întreprinderea
de construcții metalice, întreprin
derea de reparații auto, I.P.I.L.F.
și altele, ca și noile cartiere, dotă
rile social-culturale au schimbat
din temelii imaginea tirgului de
odinioară. In numele acestor rea
lizări. a ceea ce își propun să în
făptuiască de aici înainte, locuito
rii municipiului și-au afirmat în
cadrul unei însuflețitoare adunări
publice adeziunea deplină la stră
lucita inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.
în cuvintul său, maistrul Nico
lae Vrinceanu. de la I.M.A.I.A.. a
spus : ..Acum, cind pacea omenirii
este amenințată de acumularea
unor arme din ce in ce mai dis

trugătoare, noi spunem într-un
glas : NU — cursei înarmărilor.
Vrem să trăim în pace, să ne bucu
răm de tot ■ ce am înfăptuit, să ri
dicăm patria-noastră pe noi culmi
de progres și civilizație — așa cum
ni se conturează viitorul în Progra
mul partidului".
Ferma hotărire de a lupta pentru
realizarea dezideratelor omenirii,
afirmate cu putere în Apelul
F.D.U.S., a fost exprimată șl de altl
participanți la cuvint. printre care
Emil Regea, Denia Chirica. Silviu
Chiburță,, Maria Arhip. Tănase Ionescu, Elebnora Matran, Maria
Neacșu și pioniera Alina Boldea.
Prin aplauze entuziaste, partici
panta la adunare au adoptat o mo
țiune adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
care se exprimă hotărîrea tutu
ror locuitorilor municipiului Tecuci
de a acționa pentru apărarea păcii.
(Tudorel Oaucea).

rîmnicu sărat:

NU - înarmărilor nucleare!

lî.

Foto : Arbcl Gal

țJr Chemări la acțiune, chemări la faptă!
■ țț
țj în interesul păcii și liniștii pe planeta noastră, să ne ridicăm
ț( cu toată energia împotriva politicii de continuare a înarmărilor!
țț Să acționăm hotărit, împreună cu toate popoarele, cu toate
lucide de pe continent, pentru a evita ca
ț conștiințele
Europa să fie nimicită în cadrul unei conflagrații nucleare!
i
Să conlucrăm strîns pentru a determina pe promotorii
țțț înarmărilor
să renunțe la pozițiile lor periculoase, să pună
cu desăvîrșire politicii de înarmări, folosirii forței și
fîț capăt
amenințării cu forța, astfel ca toate problemele litigioase să
) fie soluționate numai și numai prin tratative, pe cale pașnică!
L

Foto : Dorin Ivan
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Apel solemn la rațiune
(Urmare din pag. I)

eforturile multiple și complexe de
a apăra pacea. în anii cind atitea
epocale descoperiri științifice me
nite a ajuta viata și progresul sint
răsucite nefiresc, absurd, criminal
spre distrugere prin utilizarea lor
întru creșterea arsenalelor milita
re, în anii cind energia atomică,
ultima minune a minții umane, in
trată in mina belicoșilor fără con
trol și fără limită, ține omenirea
sub cea mai apocaliptică teroare, și
istoricii de ia noi se alătură oa
menilor de știință care apără pa
cea. Căci istoricii nu sint, nu pot
fi decît profund, total devotat! po
porului, tării, vieții, omenirii și
deci păcii. Un istoric propagandist
al războiului ar fi un non sens.
Xorga socotea istoria cea mai uma
nă dintre toate științele. Prin vo
cație, prin subiect și sens, istoria
este o știință militantă pentru pa
ce. Căci ea face apologia civiliza
ției, a culturii, a marilor creații
umane care înfrumusețează țările
și planeta numită Terra. Ea con
damnă tot ce-i barbar, crud, anti
uman, absurd. Ca istoric și scriitor
știu că, din păcate, pacea nu se
proclamă doar, ci se cucerește, se
cucerește cu armele rațiunii, ale
educației generațiilor, ale înțelege
rii și conlucrării întru cucerirea
progresului. Dacă omenirea nu stăpinește încă pacea, ea pășește

mereu cu stăruință și efort neli
mitat spre pace. Și nu-i om. nu
există popor care în străfundurile
conștiinței să nu iubească, să nu
slăvească pacea, să nu creadă că
rațiunea va birui. De aceea, istori
cii aderă din toată inima și cu
toată capacitatea lor științifică, cu
tot specificul creației lor la ideea
creării unui Comitet national ro
mân „Oamenii de știință și pacea",
în mesajul adresat participanților
la Simpozionul internațional „Oa
menii de știință și pacea", tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta : „Mai
mult ca oricînd se impune organi
zarea unui front mondial al oame
nilor de știință care să acționeze
și să-și spună cuvintul autorizat la
Organizația Națiunilor Unite, la
Conferința de dezarmare și in alte
organisme internaționale in legătu
ră cu dezarmarea și asigurarea
unei păci trainice pe planeta noas
tră". Nu-i om de știintă român
care să nu adere la această gene
roasă și absolut necesară formă de
a preveni războiul și de a apăra
pacea- Și iată. în continuarea
unor acțiuni pentru salvgardarea
păcii pe care România socia
listă le-a propus in cele mai
înalte foruri internaționale luăm
cunoștință- cu mîndrie patriotică
de o nouă și strălucită iniția
tivă de pace a președintelui, tării
noastre menită să facă să răsune

puternic vocea poporului nostru
iubitor de creație pașnică. în mari
manifestații de masă spunem un
NU hotărit înarmărilor, acumulării
în proporții nemaicunoscute a pe
ricolelor unui război care apasă umerii omenirii întregi. Apelul pen
tru pace și dezarmare, izvorît din
gîndirea și inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu. este un vibrant
apel la conștiința umanității, o che
mare de a face totul pentru ca ge
niul uman să supraviețuiască, pen
tru ca popoarele să trăiască într-un
climat de dezvoltare liberă, la adăpost de orice amenințare sau agresiune, în deplină securitate și
colaborare. In anii aceștia de mari
încercări, toti oamenii de știintă
adevărați resping, cu indignare,
ideile și practicile nesăbuit?, bar
bare, antiumane de a Înfometa și
exaspera popoarele prin suprainarmări fără limită, cu cele mai dis
trugătoare arme. Iar noi. scriitorii
și istoricii, putem ajuta eficient și
datori sintem a ne înscrie ferm
voința in voința poporului, pronunțîndu-ne cu toată energia pen
tru încetarea cursei înarmărilor,
pentru dezarmare, pentru folosirea
pașnică a energiei nucleare. Prin
istorie și literatură, glasul oameni
lor de știintă, conștienți de rolul
lor în viata umanității, poate fi
ajutat să sune hotărit și de neinfrint întru apărarea păcii.

Europă

„0

a

securității

înseamnă un continent fără arme nucleare"
Rm. Sărat, care pînă nu de mult
intra în categoria orașelor unde nu
se îritimplă nimic, a devenit, prin
grija partidului, un puternic centru
industrial, un oraș modern al. jude
țului Buzău. Locuitorii săi. mindri
de prefacerile înnoitoare, ai căroi
autori și beneficiari sint, doresc
să multiplice realizările de pînă
acum în condiții de pace. A arătat-o
convingător însuflețită adunare pu
blică, desfășurată în Piața Nicolae
Bălcescp, la care peste 7 000 dc ce
tățeni au venit să-și exprime ade
ziunea fierbinte la noua inițiativă
de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
„Oamenii muncii din Rîmnicu Să
rat, ca și întregul nostru popor răs
pund înflăcărate! chemări a condu
cătorului iubit al partidului, ridieîndu-și glasul pentru a cere oprirea
cursei înarmărilor. Securitatea' eu
ropeană inseamnă eliberarea cnțitliientului de arme nucleare" — a
spus în cadrul adunării Ioana
Rache, vicepreședinte al consiliului
orășenesc al sindicatelor. '
Inginera chimistă Lidia Toader,
prim-secretar al comitetului orășe
nesc al U.T.C., a adus în cadrul
mitingului cuvintul înaripat al ti
nerilor din Rîmnicu Sărat. „Am
cunoscut doar din cărți si filme

dezastrele de la Hiroșima și Naga
saki, dar ca ingineră chimistă îmi
dau bine seama de pericolul pe
care-1 reprezintă un război nuclear
pentru însăși viața viețuitoarelor pe
planeta noastră. Noi, tinerii din
Rimnicu Sărat, subscriem la legămîntul făcut de participantii la mar
șul păcii și la adunarea tineretului,
care au avut loc in capitala țării, și
ne angajăm să milităm din ce în
ce mai activ pentru apărarea drep
tului oamenilor și popoarelor la via
tă. la libertate și un viitor fericit".
Aceeași hotărîre fermă de a apăra
pacea a răzbătut și in cuvintul altor
vorbitori, printre care Victoria. Mușat, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Rimnicu Sărat. Sorin
Popescu, tehnician. Catita Teodoreanu. ajutor de maistru. Dumitru
Pândele, pensionar. Nicolae Roșea,
veteran de război, Stela Toma, cas
nică. Marin Cruceru și Șerban Du
mitru, profesori, precum si al
citorva pionieri.
Moțiunea adoptată Ia mlling sl
adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu exprimă sprijinul ne
țărmurit al locuitorilor orașului
față de întreaga politică internă șl
externă a partidului și statului nos
tru. (Stelian Chiper, coresponden
tul „Scinteii").

BÎRLAD:

„Cerem

să

cursei

absurde

spre

Străvechiul Birlad. acum cetate
a rulmenților românești, oraș aflat
în puternică dezvoltare, a cunoscut
o animație cu totul deosebită. Peste
12 000 locuitori — oameni ai mun
cii din marile întreprinderi, insti
tuții șl școli, bărbați și femei, ti
neri și virstnici — după ce au stră
bătut principalele artere ale orașu
lui într-un însuflețit marș, s-au în
trunit în Piața Victoriei, unde a
avut loc adunarea publică.
„Ca făuritori de bunuri materia
le destinate oamenilor muncii,
bunăstării și fericiri) lor, ne expri
măm entuziasta adeziune față de
Apelul F.D.U.S. — 'acest adevărat
manifest al păcii — a spus, in cu
vintul său. Constantin .Foarfecă,
secretarul comitetului de partid de
la intreprinderea de rulmenți. în
spiritul Apelului. înțelegem să ac
ționăm l'erm, alături de întregul
nostru popor, de ampla mișcare
care se desfășoară in prezent în
multa țări ale lumii, pentru a se
pune capăt cursei absurde spre
distrugere".
„Am cunoscut direct urgia războ
iului — a spus Costache Radu, ve
teran de război. Iată de ce con
sider cu totul binevenit Apelul,
care adresează înflăcăratul și res
ponsabilul indemn : „Să ne unim
cu toții, oameni care vrem .pacea,

se

pună

capăt

distrugere"

pentru a opri declanșarea unei noi
conflagrații mondiale, pentru a ob
ține interzicerea armelor nucleare
șl a înfăptui dezarmarea — singura
garanție solidă a păcii".
La rindul său, Lucica Buhușl,
muncitoare la întreprinderea de
elemente pneumatice și aparate de
măsură, a arătat, intre altele: „Mare
le marș si adunarea care au avut
loc la București, cu participarea re
prezentanților tinerei generații din
toată tara, au demonstrat convin
gător că tineretul României dorește
pacea. Subscriu din toată inima la
legămintul făcut acolo că vom fi
luptători vrednici pentru triumful
păcii".
Și alți vorbitori, între care Emil
Copceag, inginer, Gheorghe Vinătoru. secretarul comitetului muni
cipal a! U.T.C.. Doina Luca. pio
nieră. Marcel Movileanu. muncitor,
Maria Cincă. pensionară. Elena
Bondescu. jurist., au afirmat spri
jinul deplin fată de programul de
dezarmare susținut de România.
In moțiunea adoptată cu entu
ziasm de către participanți și adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, se reafirmă
adeziunea fierbinte Ia strălucitele
acțiuni de pace ale României. (Petru
Necula, corespondentul „Scinteii").

GLASUL OAMENILOR MUNCII: APĂRĂM PACEA
în numele înfloririi patriei
Imprumutind dim tăria roci
lor tenacitatea și dirzenia,
noi, minerii, ne facem dato
ria. acolo, in adîncurile pămintului, cu o neslăbită voin
ță de a da patriei mai mult
cărbune și a ne număra prin
tre oamenii destoinici ai tot
mai mindrei noastre țări so
cialiste. Poate de aceea. cind
ieșim din subteran resimțim
puternic dorința unei vieți
luminoase, pline de binefa
cerile păeii și omeniei.
In ultima vreme însă ne
Ingmdurează tot mai mult
norii negri care s-au strips
pe cerul lumii, între altele,
ca urmare a febrei cu care
se produc și se înmagazinea
ză in arsenale arme tot mai
nimicitoare, in stare să nimi
cească civilizația făurită prin
strădaniile atitor generații de
înaintași. Noi, muncitorii, nu
putem rămine nepăsători în
fața acestor perspective. Iată
de ce acum, cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu. iubitul
nostru conducător, „minerul
de onoare" al Văii Jiului, a

gindit și lansat e nouă iniția
tivă de pace, cind am luat
cunoștință de Apelul Frontu
lui Democrației și Unității
Socialiste, noi. minerii, uniți
ca unul singur cu toți fiii acestei țări — de orice națio
nalitate ar fi ei — ne-am
ridicat glasurile pentru a
spune cu tărie : „NU războ
iului !“, „NU — armelor nu
cleare !“, „DA — păcii și co
laborării intre popoare !",
Și aceste gînduri de pace
ale minerilor se împletesc cu
hotărirea noastră muncito
rească de a ne spori puterile
în vederea realizării și depă
șirii prevederilor de plan pri
vind producția de '"ărbune.
Este, socot eu, un răspuns
bun. căci se îngeamănă in el
atît grija pentru bunăstarea
familiilor noastre, dragostea
de patrie, cit și dorința de a
trăi intr-o lume a păcii.

Teodor BONCAIO

miner, șef de brigadă
la I. M. Lupeni,
Erou al Muncii Socialiste

...în numele mamelor și copiilor
Si eu, ca și toți cei 2 500 de
membri ai colectivului fila
turii noastre, am primit cu
mare satisfacție Apelul pen
tru dezarmare și pace al
Frontului Democrației
și
Unității Socialiste. inițiat
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru că am gă
sit în el gînduri și simțămin
te ale noastre, ale tuturor
bărbaților și femeilor din
țara noastră. Si, de fapt, as
pirații ale oamenilor cinstiți
de pretutindeni.
Lucrez intr-o intreprindere
care produce pentru pace și
de aceea cea mai vie dorință
a mea. ca și a celor peste
1 600 de textiliste de la „Da
cia", este să trăim și să mun
cim in pace. Această voință
a răsunat cu putere la mitin
gul păcii care a avut loc zi
lele trecute în intreprindere.
Ne-am spus atunci răspicat
cuvintul ca muncitoare și ca
femei. Am copii și viața lor
îmi este scumpă ca lumina
ochilor. Toate mamele de la

noi eer să-și vadă copiii mari,
formați ca oameni, ca cetă
țeni de nădejde ai patriei.
Pentru asta ei trebuie să fie
feriți de amenințarea arme
lor atomice, care — așa cum
se știe — au o nemaipome
nită putere de ucidere si de
distrugere. De aceea, ca răs
puns la Apelul F.D.U.S.. am
cerut in cadrul mitingului și
voi cere necontenit, împreună
cu toate femeile și toii băr
bații din tara noastră, cu toți
oamenii cinstiți de pretutin
deni : să se pună capăt înar
mărilor nucleare, să se facă
totul pentru dezarmare, pen
tru o viață mai bună pe Pămint I știu că la fel ca mine
gindesc milioane șt milioane
de femei din toate țările. Și
sint încredințată că dacă toa
te popoarele își vor ridica
glasul si vor acționa unite,
vom izbuti să ne impunem
voința !

Maria DIACONU
Erou al Muncii Socialiste,
Filatura „Dacia” București

...al educării tinerei generații
Am aderat din toată inima
la noile inițiative de pace
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general
al partidului, președintele
Republicii.
De peste douăzeci și șase
de ani, în fiecare zi. cind
intru in clasă, sint întimpinată de privirile luminoase
ale copiilor, care vor să știe,
să invefe! Și sint atitea de
învățat, iar noi — dascălii —
avem atitea de făcut pentru
educarea lor. pentru a face
din ei oamenii de care este
nevoie pentru a desăvirși
grandioasa operă de construcție a României socialiste.
Și eu. ca si atitea alte mii
de învățători de pe tot cu
prinsul tării, incerc sentimen
te de mare satisfacție cind
elevii noștri, beneficiind de
grija părintească a parti
dului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. ajung muncitori
de înaltă calificare, medici,
ingineri
învățători
mine.

Nici unii dintre ei nu au
cunoscut ororile războiului și
nu doresc să le cunoască.
Nici ei, nici noi! Dorim să
învățăm, să muncim în li
niște și pace! Iată pentru ce
strălucita inițiativă de pace
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Apelul F.D.U.S.
au găsit un atît de puternic
ecou in inimile noastre, în
rolindu-ne in detașamentul
milioanelor de cetățeni ai
României care manifestează,
în aceste zile, spunind un
NU hotărit războiului și un
DA. fără drept de apel.
PĂCII I
Sînt mindră că frățesc tiitr-o țară care are un conducător cum este
__
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, neînfricat
luptător pentru libertate și
pace, și un popor ale cărui
năzuințe sint activitatea paș
nică și progresul.

Viorica ENACHE
învățătoare,
Școala generală nr. 27
București

...al creșterii bunăstării poporului
Ca om al gliei, știu bine ce
înseamnă războiul. căci tărănimea a dat cele mai grele
jertfe in trecutele războaie,
Din ceea ce știu din gazete,
un nou război mondial ar
aduce nenorociri mult mai
mari decit oricare altul de
pînă acum, fiindcă acum
există arme mult mai ucigă
toare și mai distrugătoare. De
aceea, socot că trebuie făcut
totul ca un asemenea război
să fie preîntlmpinat.
In calitate de președinte al
unei cooperative agricole de
producție care se numără
printre unitățile fruntașe din
județul Ialomița, ca tată și
bunic, vreau să-mi exprim
întreaga mea adeziune față
de noua inițiativă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. fată de
înflăcăratul Apel al F.D.U.S.,
care cheamă poporul nostru
și toate popoarele lumii la
luptă hotărîtă pentru apărarea păcii. Marele bărbat
de stat își merită pe deplin
renumele de Omul Păcii.
La noi, la Grindu, au venit
si vin multi oaspeți din alte

țări, din Europa și de pe alte
continente. Ne-au apreciat
realizările, sectoarele zooteh
nice complet modernizate,
producțiile de lapte si came,
de cereale, satul cu casele lui
mîndre și luminoase. Unii
ne-au întrebat cum de am
reușit să facem toate acestea.
Noi le-am spus : „Ne-am
bucurat de sprijinul unui
partid puternic, de înțelep
ciunea iubitului nostru con
ducător. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de binefacerile
păcii".
„Si la noi. țăranii doresc
pacea și belșugul" — au spus
acești prieteni. Și le-am răs
puns : „Există o zicală româ
nească : Unirea face puterea.
Să ne unim toți cei ce voim
pacea 'și cu siguranță copiii
șt nepoții noștri se vor bucu
ra de binefacerile păcii".

Anghe! Mircea DAN

Erou al Muncii Socialiste,
președintele cooperativei
de producție din comună
Grindu, județul Ialomița
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„O acțiune care răspunde
intereselor vitale
ale întregii umanități"
LA NAȚIUNILE UNITE Șl PE CONTINENTUL AMERICAN-AMPLU
RĂSUNET AL INIȚIATIVEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN SPRIJINUL DEZARMĂRII NUCLEARE
Grandiosul marș al păcii de la
București, celelalte acțiuni din țara
noastră organizate ca răspuns la
vibranta chemare a președintelui
Nicolae Ceaușescu, la Apelul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, adresate întregului po
por român de a-și manifesta pro
testul hotărit împotriva politicii de
continuare a cursei înarmărilor, de
a acționa cu cea mai mare energie
pentru instaurarea .siguranței și li
niștii pe întreaga planetă, au tre
zit un amplu ecou și în rindurlle
mijloacelor americane de informare
în masă.
Sub titlul semnificativ : „100 000
de români sc pronunță pentru mă
suri de dezarmare", cotidianul de
mare tiraj „NEW YORK TIMES"
relatează astfel pe larg despre im
punătoarea demonstrație de la
București desfășurată sub generoa
sa lozincă „Tineretul Românuei do
rește pacea". în relatare se / arată
că, reuniți intr-un marș al păcii,
apreciat a fi „cea mai mare
manifestație de acest fel orga
nizată vreodată tn România", ti
nerii participant și-au spus cuvîntul în sprijinul unor măsuri concre
te pe linia dezarmării. „Marșul, in
lungime de niai multi kilometri, se
relevă mâi departe, a avut loc sub
egida Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, care luna trecută a
lansat un Apel la dezarmare și
pace. Amplul cortegiu al tinerilor,
multi îmbrăcați in costume națio
nale, era deschis de demonstranți
care cereau să se pună capăt cursei
înarmărilor".
Relatarea reamintește, in conti
nuare, de chemarea președintelui
Nicolae Ceaușescu, in consens cu
năzuințele cele mai fierbinți ale
popoarelor europene, ale tuturor po
poarelor planetei de a se renunța
la proiectele de instalare de noi
arme-răchetă cu rază medie de ac
țiune pe continentul nostru și, tot
odată, de a se retrage armele-rachetă existente.
Cunoscuta rețea de televiziune
C.B.S., ale cărei emisiuni pot fi ur
mărite pe întreg teritoriul Statelor
Unite, a transmis de două ori in
cuprinsul aceleiași zile la orele de
maximă audiență, in emisiunile
consacrate celor mai importante
știri de pe glob, impresionante sec
vențe de la „marele marș al păcii
de la București". în imaginile color
care au putut fi urmărite de zeci
de milioane de telespectatori ame
ricani au revenit stăruitor uriașele
lozinci purtate de demonstranți
„Ceaușescu — Pace !", care simbo
lizează astăzi, in conștiința întregii
umanități, identificarea dintre ac
țiunea politică tenace a secretaru
lui general al partidului nostru,
președintele Republicii, și idealul
suprem al întregii umanități. în
cursul celor două emisiuni, chipul
președintelui României a fost înfă
țișat de mai multe ori in prim-plan,
ca o grăitoare expresie a interesu
lui stîmit, pe toate meridianele lu

mii, de o inițiativă care vine în
întimpinarea dezideratelor funda
mentale ale opiniei publice de pre
tutindeni. așa cum arată si nume
roasele acțiuni pentru pace si de
zarmare nucleară organizate în di
ferite țări ale Europei, precum și
aici, în Statele Unite.
Despre rolul hotăritor pe care sînt
chemate să-1 joace opinia publică,
masele largi, popoarele însele, idee
susținută permanent cu cea mai
mare energie de România socialistă,
de președintele ei, ne-a vorbit pe
larg intr-o declarație pentru ziarul
„Scînteia" dl. ALFONSO GARCIA
ROBLES, șeful delegației mexicane
în Comitetul de dezarmare de la
Geneva și reprezentant al Mexicu
lui în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al
Adunării Generale a O.N.U., unul
din diplomații care, de-a lungul

Corespondență
din New York
anilor, s-a făcut cunoscut pentru
activitatea sa vizînd oprirea cursei
înarmărilor, în primul rînd a celor
nucleare (domnia sa este cunoscut
in cercurile O.N.U. ca „părintele
tratatului de la Tlătelolco", prin
care s-a creat prima zonă denuclearizâtă din lume, cea din America
Latină).
„Devine din ce in ce mai evident,
a subliniat interlocutorul, in ce mă
sură corespunde unei necesități
reale îndemnul cuprins in documen
tul final al primei sesiuni speciale
din 1978 a O.N.U. consacrate în în
tregime dezarmării, in sensul că
pentru atingerea acestui mare
obiectiv se impune să se procedeze
la o viguroasă mobilizare a opiniei
publice. De aci și propunerea, însu
șită de Comitetul de pregătire a
celei de-a doua sesiuni speciale a
O.N.U., de anul viitor, de a se lan
sa o -Campanie mondială in spri
jinul dezarmării», acțiune cu carac
ter permanent avind un triplu scop :■
să informeze, să educe și să creeze
un puternic curent de opinie pe în
treg globul in vederea înlăturării
pericolului unui conflict nuclear.
Am aflat cu interes de faptul că
Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste din țara dumnea
voastră, care fără îndoială antici
pează asemenea cerințe primordia
le, se adresează celor mai largi pă
turi ale opiniei publice mondiale,
indiferent de păreri politice sau
convingeri religioase de a-și uni
forțele intr-o mișcare amplă avind
ca scop tocmai să impună dezarma
rea. Subscriu pe deplin la un ase
menea îndemn in consonanță cu as
pirațiile generale de liniște și pace".
„Personal, a continuat domnia sa,
consider că pentru a-și merita nu
mele, campania mondială a dezar
mării trebuie să fie cu adevărat

Puternic ecou in Japonia al manifestărilor
pentru pace din țara noastră
TOKIO 19 (Agerpres). — Amplele
acțiuni de masă desfășurate în Româ
nia — la inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele României. — pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru dezarmare
și pace sînt urmărite cu interes de
opinia publică japoneză.
într-o serie de articole consacrate
acestor evenimente, organul central
al Partidului Comunist Japoțiez —
AKAHATA — relatează despre mi
tingurile și demonstrațiile pentru
pace care au avut loc in București
și în alte orașe românești, prezintă
hotărirea cu care tineretul român,
masele largi din România condamnă
intenția de a se produce și stoca în
Europa arma eu neutroni. Este evi
dențiată chemarea poporului român

de a se opri cursa înarmărilor prin
renunțarea la instalarea de rachete
cu rază medie de acțiune și retra
gerea celor existente, prin desfiin
țarea blocurilor militare opuse. Ziariil japonez subliniază contribuția pe
care poporul român o aduce astfel
la cauza păcii și democrației, a
securității tuturor statelor, a indepen
dentei și dreptului fiecărui popor de
a-și construi viitorul în conformitate
cu propriile-i aspirații.
Informindu-și cititorii asupra ac
țiunilor in favoarea păcii desfășu
rate. în ultimele două săptămîni. in
România, ziarul ..Japan Times" se
referă la Apelul pentru dezarmare și
pace al -F.D.U.S. din România, pre
zintă poziția României în problema
opririi instalării de noi rachete în
Europa și a retragerii celor existente.

universală, adică să mobilizeze
imensa masă a oamenilor simpli.
Demonstrația în favoarea păcii, or
ganizată in aceste zile la București,
este din acest punct de vedere un
fapt cu totul remarcabil. Apreciez
ca foarte nimerit ca asemenea ac
țiuni să se desfășoare in țările so
cialiste, care au un cuvint impor
tant de spus in problemele dezar
mării.
Desigur, un rol de seamă in mo
bilizarea opiniei publice este che
mată să-l aibă comunitatea acade
mică, profesorii și studenții. Am
luat cunoștință de Apelul de la
București al oamenilor de știință și
consider că el se înscrie in sensul
unor cerințe esențiale ale actualită
ții. Părerea mea este că in rindul
oamenilor de știință de pretutin
deni se trezește un spirit crescind
al responsabilității față de soarta
păcii".
Asupra rolului hotăritor al opiniei
publice, al popoarelor de pretutin
deni s-a referit și un alt reputat spe
cialist în domeniul dezarmării, ALESSANDRO CORRADINI, care se
ocupă de această problemă de mai
bine de un sfert de veac, fiind în
prezent consultant pe lingă Secre
tariatul general al O.N.U. Acesta
ne-a declarat : „Trebuie să aducem
laolaltă un număr cit mai măre de
organizații care se pronunță in spri
jinul dezarmării și care să repre
zinte toate sectoarele opiniei publi
ce. In fond, supraviețuirea este
scopul tuturor și toți trebuie să ne
unim pentru înfăptuirea acestui
scop. Avem foarte puțin timp la
dispoziție și trebuie să ne grăbim
pină nu este prea tirziu, pentru că
in actualele împrejurări, noțiunea
de război nu mai corespunde reali
tății : in cazul unui conflict atomic
termenul real este exterminare".
Aprecieri care dovedesc încă o dată
cit de larg împărtășită este poziția
binecunoscută a României asupra
urgenței cu care se impun a fi adoptate măsurile de dezarmare, în
primul rînd nucleară.
„Din acest punct de vedere, a
continuat interlocutorul. Apelul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste răspunde unei necesități
reale. Acțiunea concertată a opiniei
publice este cu atit mai necesară
cu cit in ciuda marelui număr de
rezoluții adoptate in diferite foruri
care se ocupă cu dezarmarea, nu
s-au înregistrat nici un fel de re
zultate concrete, ba, dimpotrivă,
bursa înarmărilor s-a întețit și mal
mult ; in fapt, rezultatele intr-o
problemă sau alta nu se pot judeca
după numărul de rezoluții. Tocmai
în stăruința asupra laturii concrete,
asupra transformării declarațiilor de
intenții in realitate și adoptării unor măsuri de dezarmare cu apli
cabilitate imediată rezidă însemnă
tatea unor propuneri și acțiuni
de genul celor preconizate de
România".

Romulus CAPLESCU

0 nouă rundă
de convorbiri intercipriote
NICOSIA 19 (Agerpres). — După o
Întrerupere de peste o lună, la Ni
cosia a avut loc o nouă rundă a con
vorbirilor intercomunitare din Cipru.
Reprezentantul special al secretarului
general al O.N.U. în Cipru. Hugo
Gobbi, a prezentat un raport elaborat
de Kurt Waldheim cuprinzind o eva
luare a negocierilor de pină acum și
oferind unele jaloane pentru depă■ șirea actualelor dificultăți — relatează
agenția cipriotă de presă — C.N.A.
Reprezentanții comunităților grecocipriotă și turco-cipriotă au expus
pozițiile și aprecierile lor- cu privire
la documentul prezentat.
Potrivit unui comunicat oficial, „in
terlocutorii au exprimat gratitudinea
. lor față de eforturile desfășurate de
secretarul general al O.N.U.. in ca
drul misiunii de bune oficii în
credințate de Consiliul de Securitate,
in direcția găsirii unei soluții juste
și durabile la problema cipriotă".

Divergențe în legătură
cu reforma Pieței comune

Numeroși locuitori ai Yckohamei au participat la o acțiune de protest împo
triva prezenței unor vase militare americane în roda acestui port

„Demonstrații fără precedent în Europa”
— apreciază ziarul „The Times of lndia“
tămînă înainte de aceasta, un sfert
DELHI 19 (Agerpres). — într-un
de milion de bărbați și femei au de
material consacrat valului de de
monstrat
impotriva pericolului atomic
monstrații impotriva înarmărilor, care
la Bonn.
au loc în prezent în Europa occiden
tală. ziarul ..The Times of India" din
în Belgia. 66 la sută din locuitori
Delhi sprier „Europa nu a mai văzut
resping amplasarea armamentului aceva de o asemenea amploare. La
tomic eurostrategic. fată de 42 la
sfîrșitul săptăm'nii trecute, peste o
sută cu un an in urmă. în Olanda,
jumătate de milion de oameni au or
proporția celor care se opun sta
ganizat marșuri la Londra. Roma și
ționării rachetelor a crescut masiv de
Bruxelles impotriva amplasării de
la 53 Ja sută, la 68 la sută
arme nucleare in Europa. Cu o săp-

BRUXELLES 19 (Agerpres). — Cu
o săptâmină înaintea reuniunii la
nivel înalt a C.E.E. de la Londra, po
zițiile „celor zece" asupra preconiza
tei reforme a Pieței comune continuă
să răjnînă total .divergente si după
sesiunea de joi a Consiliului ministe
rial. desfășurată la Bruxelles, relevă
agenția France Presse.
Intr-o declarație făcută la sfîrșitul
sesiunii. Andre Chandernagor, mi
nistru delegat la Ministerul Relațiilor
Externe al Franței, releva că „există
puține speranțe ca intilnirea șefilor
de stat sau guvern de la Londra să
se încheie cu rezultate concrete,
dată fiind starea de confuzie in pri
vința dosarului reformei".
La rindul său. lordul Carrington,
ministru! de externe britanic și pre
ședintele in exercițiu al Consiliului
Ministerial, a declarat că „este ilu
zoriu să se creadă că amînarea de
ciziei asupra reformei C.E.E. pentru
o reuniune ulterioară la nivel inalt
ar putea face mai ușoară adoptarea
unui acord in materie".
în consecință, adaugă agenția
France Presse, lordul Carringtbn va
trebui să pregătească pentru intil
nirea de la Londra noi proiecte de
concluzie asupra celor trei capitole
ale reformei : dezvoltarea de noi
politici comunitare, reforma politicii
agricole și reorganizarea bugetului.
Aceste noi proiecte vor fi examinate
în cadrul unor întilniri bilaterale ale
„celor zece", care se vor desfășura
fără întrerupere, pină la 26 noiembrie.

Tovarășul Deng Xiaoping a primit pe
prim viceprim-ministrul guvernului român
BEIJING 19 (Agțrpres). — Tova
rășul Deng Xiaoping, vicepreședinte
al Comitetului Central al P.C. Chi
nez, a primit, joi, pe tovarășul Ion
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia
guvernamentală româno-chineză de
colaborare economică și tehnică.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a fost
transmis tovarășului Deng Xiaoping
și celorlalți tovarăși din conducerea
de partid și de stat a R. P. Chineze
un călduros salut de prietenie și cele
mai bune urări de sănătate și noi
succese, de pace și prosperitate po
porului chinez prieten.
Tovarășul Deng Xiaoping a expri
mat sincere mulțumiri și a adresat,
în numele conducerii .de partid și de
stat a R. P. Chineze și al său per
sonal, un salut cordial tovarășului
Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși
din conducerea de partid și de stat a
țării noastre, precum și urări de
multă sănătate și noi succese în
activitatea pe care o desfășoară în
fruntea partidului și statului, pentru
fericirea și bunăstarea poporului
român.
în cadrul convorbirii s-a făcut o
Informare reciprocă cu privire la
preocupările actuale ale conducerilor
de partid și de stat din cele două
țări privind desfășurarea construcției

socialiste. De ambele părți s-a ex
primat satisfacția pentru dezvoltarea
relațiilor de prietenie și solidaritate
frățească dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Chinez,
precum și dorința ca raporturile
economice să se ridice la un nivel
care să corespundă bunelor relații
politice. S-a exprimat și cu acest
prilej hotărirea celor două partide și
state de a dezvolta și aprofunda în
continuare schimbul de experiență
în construcția socialistă, de a acționa
pentru asigurarea extinderii și diver
sificării colaborării în domeniile
economic, tehnico-științific. cultural,
de a se face totul pentru ca această
conlucrare să se desfășoare in modul
cel mai activ și in viitor, in confor
mitate cu înțelegerile dintre condu
cerile de partid și de stat ale celor
două țări. A fost reafirmată dorința
ambelor părți ca. odată cu dezvol
tarea relațiilor bilaterale, să fie ex
tinsă conlucrarea pe plan internațio
nal, în interesul celor două popoare,
al păcii, independenței naționale,
colaborării, al socialismului in în
treaga lume. La convorbiri au parti
cipat Chen Muhua, membru supleant
al Biroului Politic al C,C. al P.C.
Chinez, vicepremier al Consiliului ds
Stat, președintele părții chineze în
Comisia guvernamentală românochineză de colaborare economică și
tehnică, precum și Florea Dumitres
cu, ambasadorul țării noastre la
Beijing, alte persoane oficiale.

Convorbiri privind extinderea cooperării româno-canadiene
OTTAWA 19 (Agerpres). — Cu
ocazia prezenței sale în Canada la
sesiunea Comisiei mixte economice
româno-canadiene, tovarășul Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, a avut întilniri cu Mark
MacGuigan, ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, cu Herb Gray, mi
nistrul industriei și comerțului. Eu
gene Whelan, ministrul agriculturii,
și Edward Lumley, ministrul comer
țului internațional.

Au avut loc. de asemenea, întilniri
cu James Donnelly, președintele
Agenției Canadiene pentru Energia
Nucleară (A.E.C.L.), precum și cu
conducători ai Ministerului Venitului
Național și Agenției pentru dezvol
tarea comerțului.
Cu aceste ocazii, a fost analizat
stadiul relațiilor comerciale românocanadiene și s-a reliefat interesul
părților în dezvoltarea pe mai de
parte a cooperării româno-canadiene
pe multiple planuri.

Cuvîntarea președintelui S. U. A.
in legătură cu unele probleme ale dezarmării

WASHINGTON 19 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul la Clubul național al
presei din Washington, președintele
S.U.A., Ronald Reagan, s-a referit la
„programul Americii pentru pace" și
la programul „pentru controlul ar
mamentelor". Pornind de la concep
ția potrivit căreia „cu cit forțele noas
tre sint mai eficiente, cu atit este
mai puțin probabil să fim nevoiți să
le folosim", președintele R. Reagan a
arătat că S.U.A. vor continua să-și
întărească forța militară, conform
unui program de apărare ..care va
remedia neglijentele din ultimul de
ceniu".
în legătură cu programul „pentru
controlul armamentelor", vorbitorul
a arătat că la negocierile amerlcanosovietice. prevăzute să înceapă IA
Geneva la 30 noiembrie. Statele Uni
te — propunind reducerea reciprocă
a forțelor convenționale și nucleare
cu rază medie de acțiune si strate

gice — se vor declara gata să anu
leze amplasarea de rachete „Pershing-2“ și „Cruise", lansate de pe
sol, dacă partea sovietică va dezafec
ta rachetele „SS-20". „SS-4" și
„SS-5". Statele Unite — a menționat
el*— propun „începerea de negocieri
privind armamentul strategic cit mai
curind posibil, anul viitor". De ase
menea, șeful Casei Albe a spus că
S.U.A. sînt gata să acționeze „pentru
a se ajunge la paritate, la niveluri
mai scăzute în domeniul forțelor
convenționale din Europa". Totodată
— a subliniat el —. în vederea men
ținerii păcii. Statele Unite consideră
că trebuie să fie reduse riscurile
unui atac prin surprindere si posi
bilitățile izbucnirii unui război din
cauza incertitudinii sau dintr-o gre
șeală de caicul, reafirmi nd propune
rea „privind o conferință în vederea
stabilirii unor măsuri eficiente care
să reducă aceste pericole".

GENEVA

TRATATIVE SOVÎETO - AMERICANE
GENEVA 19, (Agerpres). — După
cum anunță agenția T.A.S.S.. joi
s-au încheiat, la Geneva. lucrările
sesiunii Comisiei consultative per
manente sovieto-americane. creată
pentru a contribui la transpunerea
in viață a obiectivelor și prevederi
lor Tratatului privind limitarea sis
temelor de apărare antirachetă și
ale Acordului provizoriu privind.

)

unele măsuri in domeniul limitării
armamentelor strategice ofensive. În
cheiate între U.R.S.S, și S.U.A.. la
26 mai 1972, precum și ale Acordului
încheiat între cele două țări la 30 sep
tembrie 1971, privind măsurile in
vederea diminuării primejdiei izbuc
nirii unui război nuclear. Această
comisie se întrunește din 1973, la
Geneva, de două ori pe an.

“--------------------------------------

Direcțiile principale ale politicii externe franceze
expuse în Adunarea Națională
PARIS 19 (Agerpres). — Ministrul
relațiilor externe al Franței. Claude
Cheysson. a prezentat în Adunarea
Națională direcțiile principale ale
politicii externe franceze, subliniind
accentul pe care diplomația franceză
îl pune pe necesitatea dezvoltării ra
porturilor Est-Vest, precum și a re
lațiilor cu țările în, curs de dezvol
tare, informează agenția France
Presse.
Claude Cheysson a evidențiat că
diplomația franceză acordă o impor
tanță deosebită deschiderii negocie
rilor americano-sovietice în proble
ma eurorachetelor. la 30 noiembrie,
la Geneva, precum și negocierilor
S.A.L.T.

Totodată, șeful diplomației france
ze a estimat că pacea in Orientul
Mijlociu trebuie să se întemeieze pe
dreptul la justiție, la un stat propriu
și la securitate pentru fiecare popor
din această zonă, pace care trebuie
să se realizeze „în cadrul unor ne
gocieri libere asupra tuturor proble
melor între toate forțele din regiune,
inclusiv cu participarea Organizației
pentru Eliberarea Palestinei".
Referindu-se Ia relațiile dintre ță
rile occidentale. Claude Cheysson a
relevat dezordinea monetară si eco
nomică occidentală si a criticat „efectele dezastruoase" ale unor mă
suri fiscale șl monetare americane.

-AGENȚIILE DE PRESA
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ÎNTREVEDERI UNGARO-AUSTKIECE'. La Budapesta au avut loc
convorbiri oficiale între Gyorgy
Lazar, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P.U., și Bruno Kreisky,
cancelarul federal al Austriei, cate
se află în vizită în Ungaria După
cum informează agenția M.T.I.. păr
țile au analizat dezvoltarea din ul
timii ani a relațiilor de colaboi’are
economică bilaterală și au trecut in
revistă probleme actuale ale situa
ției internaționale.
ÎNTÎLNIRE
LA BELGRAD.
Președintele
Prezidiului
R.S.F.
Iugoslavia, Sârghei Kraigher, a
primit delegația parlamentară somalez.ă, condusă de Mohamed Ibra
him" Ahmed, președintele Adunării
Poporului din Somalia, aflată in
vizită la Belgrad. A fost exprimată
dorința părților de a promova re
lațiile de cooperare bilaterală. S-a
subliniat, totodată, rolul dăunător
al conflictelor dintre unele țări
nealiniate, care nu pot duce la so
luționarea problemelor apărute,
creînd premise pentru intervenții
străine, și s-a evidențiat necesita
tea rezolvării unor asemenea con
flicte la timp și prin mijloace paș
nice.

Încheierea Congresului Federației
Mondiale a Orașelor înfrățite
Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
primit cu deosebit interes

RABAT 19 (Agerpres). — în orasul marocan Casablanca au luat
sfirșit lucrările celui de-al X-lea
Congres al Federației Mondiale a
Orașelor înfrățite, la care au parti
cipat reprezentant! din peste 500 de
orașe din Întreaga lume, între care
și din România.
Mesajul adresat congresului de
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a fost primit cu un mare interes de
participant!, iar Dresa marocană a pu
blicat textul integral al acestui me
saj. De asemenea, participantilor la
congres le-a fost prezentat „Apelul
pentru dezarmare și pace" al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste.
Congresul a hotărit constituirea
unei comisii permanente a orașelor
înfrățite Pentru pace, dezarmare.

destindere Si drepturile omului. Tot
odată, congresul a lansat „Apelul
de la Casablanca", prin care ora
șele din întreaga lume sînt che
mate să coopereze pentru a contri
bui la rezolvarea marilor probleme
cu care se confruntă astăzi omenirea,
pentru instaurarea unei noi ordini
mondiale, pentru încetarea cursei
înarmărilor, pentru dezarmare, in fa
voarea reglementării pașnice a tu
turor conflictelor, pentru pace.
Congresul a ales organele de con
ducere ale Federației Mondiale a
Orașelor înfrățite. Ca președinte al
F.M.O.I. a fost ales Ernesto Tierno
Galvan, primarul orașului Madrid.
Primarul municipiului Cluj-Napoca.
tovarășul Constantin Crisan. a fost
ales membru al consiliului Interna
țional al F.M.O.I.

MOSCOVA

Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 19 — Trimisul Agerpres.
Ț. Dumitrașcu. transmite : La Mos
cova s-a încheiat sesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S. în ședința co
mună a celor două camere ale
Sovietului Suprem, deputății au
aprobat în unanimitate planul de
stat de dezvoltare economică și so
cială a U.R.S.S. pe anii 1981—1985.

Au fost adoptate, de asemenea,
legile cu privire la planul de stat al
Uniunii Sovietice pe anul 1982, bu
getul de stat pe anul viitor si hotăririle Sovietului Suprem privind
îndeplinirea planului de stat pe anul
1981 și Legea referitoare la execuția
bugetului de stat pe 1980.

Condamnare fermă a acțiunilor R.S.A. împolriv"
unor țări africane independente
LILONGWE 19 (Agerpres). — în
capitala Republicii Malawi. Lilongwe,
s-au desfășurat lucrările *mei întîl
nîri la care au participat reprezen
tanți al statelor membre ale Confe
rinței de cooperare pentru dezvoltare
a țărilor din sudul Africii (S.A.D.C.C.)
și ai unor state industrializate, pre
cum și oficialități ale unor organi
zații internaționale — O.U.A., Banca
Mondială, Banca Africană de Dez
voltare. agenții ale O.N.U. și C.E.E.
Reuniunea a fost consacrată exami
nării unor probleme legate de difi
cultățile ne care le întimoină sta
tele in curs de dezvoltare participan
te în eforturile lor de dezvoltare economică si ca urmare a încercări
lor regimului rasist sud-african de
a destabiliza situația din regiune.
în cuvîntul său. ministrul finan
țelor al Botswanei. Peter Mmusi,
care a fost șl președintele conferinței,
a acuzat Republica Sud-Atricană de

a fi sursa violentei care pătrunde în
zonă. El a arătat că forțele sud-africane încalcă suveranitatea si in
tegritatea altor țări, distrug locali
tăți si diferite obiective economice.
Reprezentantul Norvegiei. Kjell
Storloekken. a condamnat R.S.A.
pentru activitățile politice, militare si
economice impotriva vecinilor săi.
El a spus că țările nordice sînt con
vinse că S.A.D.C.C. va contribui la
eliminarea sistemului de segregare
rasială al R.S.A.
Documentul elaborat de întîlnire
denunță politica R.S.A. de destabili
zare economică în Africa. în general,
și atacurile regimului rasist de la
Pretoria împotriva Angolei. Totoda
tă, sint condamnate acțiunile agre
sive ale regimului sud-african de
destabilizare economică desfășurate
împotriva țărilor membre
ale
S.A.D.C.C.

Prezențe românești peste hotare
MADRID 19. — In aula Facultății
de filozofie și litere a Universității
din Valladolid — directorul Filarmo
nicii locale a conferențiat despre ope
ra și personalitatea lui George Enescu. Conferința se înscrie in cadrul
ciclului de manifestări dedicate ani
versării centenarului marelui compo
zitor și dirijor român. Au participat
personalități ale vieții culturale, pro
fesori, studenți, un numeros public.

MOSCOVA. — Teatrul rui Sta
nislavski din Erevan a pus în scenă
piesa dramaturgului român Aurel
Baranga „Interesul general", in re
gia lui Mircea Cornișteanu de la Tea
trul național din Craiova. Spectaco
lul s-a bucutat de succes și apreciere.
BANGKOK 19. — La Bangkok a
fost inaugurată o expoziție de foto
grafii. cărți și artizanat din Româ
nia. Expoziția, inaugurată, de Arun
Panupong, adjunct al ministrului de
externe, a fost vizitată de primul mi
nistru thailandez, Prem Tinsulanonda.
A fost proiectat și filmul documentar
„România — imagini contemporane".

RABAT 19. — Ziarul marocan „Al
Bayane" a publicat articolul „Româ
nia — arta, cu și pentru mase", in
care este subliniată „ampla ramifi
cație a mișcării artistice de masă în
toate mediile sociale din țară".
Diversitatea și dimensiunea cultu
rală a acestei mișcări artistice de
masă — scrie „Al Bayane" — iși gă
sesc reflectarea in ultimii ani de o
manieră mai elocventă, in marele
Festival național „Cintarea României",
organizat din inițiativa președintelui
Nicolae Ceaușescu, ca un nou ca
dru original de manifestare a talen
telor ieșite din popor, ca o capacitate
a maselor de a îmbogăți continuu pa
trimoniul cultural național și univer
sal cu noi valori de o profundă sub
stanță umană, revoluționară, patrio
tică, etică și estetică.
COPENHAGA 19. — Asociația Danemarca—România a organizat, la
Copenhaga, o seară culturală consa
crată artei populare românești. Au

tei întilniri arabe la nivel Înalt din
Maroc.

LA PLENARA C.C. AL P.C. DIN
ISRAEL, secretarul general al C.C.,
Meir Vilner. a prezentat un raport
asupra situației politice din tară. într-o rezoluție privind situația din
Orientul Mijlociu, plenara, a con
damnat pregătirea unei noi agre
CONVORBIRI LIBIANO—VESTimpotriva Libanului, precum
GERMANE. După cum transmite • siuni
si oprimarea populației palestiniene
agenția libiana de știri J.A.N.A.,
de oe malul de vest al Iordanului.
Moammer El Geddafi. conducăto
rul Mașii Revoluții de la 1 Sep
SPRE REPATRIEREA CONSTI
tembrie al Jamahiriei Arabe Li
TUȚIEI CANADEI. Guvernul ca
biene Populare Socialiste, a avut
nadian a depus In parlament proiec
miercuri o întrevedere cu Jiirgen
tul de lege constituțional prin care
Mdlleman. purtătorul de cuvint
se cere Marii Britanii să restituie
pentru probleme de securitate Si
Canadei
Actul Americii de Nord
politică externă al fracțiunii liberBritanice aflat la Camera Comu
democrate in Bundestag, cu care
nelor de la Londra drn 1867 și care
a discutat unele aspecte ale si
servește drept constituție a țării.
tuației internaționale si ale rela
Prin această acțiune guvernul ca
țiilor libiano—vest-germanei
nadian a declanșat, practic, procesul
repatrierii Constituției țării care ur
ÎN PREGĂTIREA ÎNTÎLNIRII
mează să anuleze ultimele vestigii
ARABE LA NIVEL ÎNALT. La
ale dependenței țării de Marea
Aden s-au încheiat lucrările reu
Britanie.
niunii ministeriale la care au par
ticipat reprezentanți ai Algeriei.
DESEMNAREA DE CANDIDA
Jamahiriei Arabe Libiene Populare
TURI LA PREȘEDINȚIA FINLAN
R.D.P.
Yemen,
Siriei,
Socialiste,
DEI. Partidul Social Democrat din
precum și al Organizației pentru
Finlanda l-a desemnat în unanimi
Eliberarea Palestinei. Un comunitate pe Mauno Koivisto, prim-micat dat publicității la încheierea
nistru si președinte ad-interim al
republicii, drept candidat al său la
reuniunii, reluat de agenția Reuter,
funcția de șef al statului.' rămasă
relevă că participantii au trecut în
vacantă în urma demisiei, din morevistă situația internațională ac
tive de sănătâte. a fostului pretuală pe plan arab și international,
ședințe Urho Kekkonen. Consiliul
aspecte ale problemei palestiniene
Executiv al Partidului de Centru
și teme înscrise pe agenda apropia-

fost evocate tradițiile artei populare
din țara noastră, bogăția inspirației
țesăturilor, covoarelor, broderiilor, a
ceramicii artizanale.
Au fost prezentate obiecte artiza
nale reprezentative pentru diverse
regiuni ale României și s-au proiec
tat diapozitive realizate în timpul
vizitelor întreprinse în România de
unii membri ai asociației. Acțiunea
Ia care a participat un numeros pu
blic s-a bucurat de succes.

ROMA 19. — Recent, la Torino a
apărut, sub îngrijirea profesorilor
Marco Cugno și Dumitru Losonti,
„Folclore Letterario Romeno" — an
tologie bilingvă ce include texte re
prezentative din creația orală a po
porului nostru. După un cuvint intro
ductiv semnat de Giovanni Ferrero,
asesor pentru problemele culturale al
regiunii Piemonte. în care se subli
niază că această lucrare „reprezintă
o contribuție de seamă la cunoașterea
culturii române din Italia", profeso
rul Marco Cugno semnează un sub
stanțial studiu despre „poezia orală în
România". Lucrarea — prima de acest
gen apărută în Italia — a fost pre
zentată în cadrul expoziției „Civili
zația rurală a Carpaților" la Torino.

La Biblioteca română din Roma a
avut loc o manifestare. în cadrul că
reia directoarea Bibliotecii centrale
de stat din București, Angela Popescu-Brediceni, a conferențiat desp'e
activitatea editoriali în România. A
fost prezentat filmul documentar „Pa
trimoniul cultural românesc".
La manifestare au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Bunurilor
Culturale, editori, oameni de cultură,
un numeros public.
HELSINKI. — In capitala Fin
landei, in cadrul unui recital, au fost
prezentate cele „Șapte cintece pe ver
suri de Clement Marot" de George
Enescu, în interpretarea mezzosopranei Liliana Bezineche, de la Opera
Română din Cluj-Napoca. Recitalul
s-a bucurat de o caldă primire și
apreciere din partea auditoriului, for
mat din specialiști, critici muzicali,
șefi ai misiunilor diplomatice etc.

din Finlanda l-a desemnat, cu o
mare majoritate de voturi, pe Ahti
Karjalainen, fost ministru de ex
terne, drept candidat al acestei for
mațiuni politice in alegerile prezi
dențiale, programate în primăvara
anului viitor.
S.U.A. : CHELTUIELILE PEN
TRU ÎNARMĂRI. Costul total esti
mat al principalelor 45 de progra
me de înarmare ale Statelor Unite
a sporit, într-un interval de numai
un trimestru, cu peste un miliard
dolari, totalizînd 304.7 miliarde do
lari, a anunțat Pentagonul.

VIZITA LA NICOSLA. La Nicosia
a sosit intr-o vizită oficială de patru
zile o delegație parlamentară ceho
slovacă in frunte cu Alois Indra,
președintele Adunării federale a
R.S.C. — anunță agenția C.T.K.
Convorbirile prilejuite de vizită se
vor referi la posibilitățile adinclrii
conlucrării dintre cele două țâri.
NOI ACTE DE VIOLENȚA s-au
produs in Irlanda de Nord, unde un
militar și un civil au fost răniți de
gloanțe în cursul unei ambuscade
organizate impotriva unei patrule
britanice.

FALIMENTE. De la începutul
acestui an, în Danemarca au dat fa
liment peste 3 200 de întreprinderi
și firme industriale mici sl mijlocii.
Aceasta — precizează Direcția de
statistică de la Copenhaga — repre
zintă cu 40 la suță mai mult decîț
în aceeași perioadă a anului I960.
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