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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Mareșalul V. G. Kulikov și generalul de armată A. I. Gribkov
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PENTRU DEZARMARE, PENTRU PACE!

într-un mare număr de județe au avut loc 
impresionante marșuri ale păcii, încheiate cu 
muri mitinguri și adunări populare la care au 
participat sute de mii de oameni ai muncii 
de la orașe și sate — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Asemenea ample manifestații s-au desfășu
rat în centrele de reședință ale județelor 
Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Dîmbovi
ța, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, 
Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Să
laj, Suceava, Timiș, Vaslui, Vîlcea.

în cadrul adunărilor, numeroși vorbitori — 
muncitori, țărani, intelectuali, studenți, elevi, 
pensionari, gospodine, veterani de război, 
reprezentanți ai comitetelor județene ale 
O.D.U.S. și comitetelor pentru apărarea păcii, 
ai organizațiilor de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, cetățeni de toate vîrstele 
și profesiile — și-au exprimat deplina apro
bare față de noua și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce și-a 
găsit o grăitoare expresie în Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Cei care au luat cuvîntul au dat glas gîn-
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Aspect de la marea adunare publică desfășurată ieri la Tirgoviște Foto : R. Cristescu

durilor și năzuințelor participanților, ale tu
turor locuitorilor județelor lor, ale întregului 
nostru popor de a trăi îți pace și înțelegere 
cu toate popoarele lumii, de a acționa îm
preună cu toți iubitorii de pace din lumea 
întreagă pentru oprirea aberantei curse a 
înarmărilor, pentru reducerea cheltuielilor 
militare și folosirea fondurilor astfel elibe
rate pentru progresul și bunăstarea tuturor 
națiunilor, pentru măsuri urgente de dezar
mare, și în special pentru dezarmare nuclea
ră, pentru stoparea amplasării în Europa de 
noi rachete nucleare și retragerea, și de o 
parte și de alta, a rachetelor existente, pen
tru interzicerea fabricării bombei cu neutroni, 
pentru pace și colaborare, pentru asigurarea 
dreptului la viață și libertate al tuturor cetă
țenilor planetei.

în cadrul mitingurilor și adunărilor au fost

desemnați reprezentanții fiecărui județ la 
marea adunare a păcii, care urmează să se 
desfășoare în Capitala patriei noastre.

în încheierea acestor impresionante mani
festații, participant» au adoptat, într-o de
plină unitate de voință și simțire, moțiuni 
adresate Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se reafirmă totala ade
ziune la noua inițiativă de pace a conducă
torului României socialiste, la întreaga poli
tică internă și externă 
tului nostru, hotărîrea 
a se opune războiului, 
instaurarea unui climat 
care să asigure dezvoltarea pașnică, liberă, 
nestingherită a fiecărui popor, înfăptuirea 
aspirațiilor de progres și bunăstare ale între
gii omeniri.

a partidului și sta- 
lor nestrămutată de 
de a milita pentru 
de pace și securitate

*

Ieri, la Ploiești, in timpul impresionantei adunări publice Mocanu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. comandantul 
suprem al Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, a primit, 
vineri la. amiază, pe mareșalul Uniu
nii Sovietice V. G. Kulikov, coman- 
dant-șef al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, și pe generalul de 
armată A. I. Gribkov, șeful Statului 
Major al Forțelor Armate Unite,

care se află in vizită în țara noastră.
La întrevedere au luat parte ge- 

neral-locotenent Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale, și ge- 
neral-colonel Vasile Milea. prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut căiduros 
și urări de succese in întreaga 
activitate din partea tovarășului 
L. I. Brejnev. secretar .generai al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi-

diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
precum și a tovarășului D. F. Usti
nov, mareșal al Uniunii Sovietice, 
ministrul apărării al U.R.S.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului L. I. Brejnev, precum și 
tovarășului D. F. Ustinov un căl
duros salut și cele mai bune urări de 
sănătate și succes in activitate.

A avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească.

secretar de stat
Bruno Corti,

la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
după-amiază. pe Bruno Corti, secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei, care conduce de
legația tării sale la lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-italiene de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică, ce se desfășoară la Bucu
rești.

La primire a participat Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, condu
cătorul delegației tării noastre la lu
crările comisiei mixte.

A fost de fată Benedetto Santare'Ui. 
ambasadorul Italiei la București.

Oaspetele a mulțumit pentru o- 
noarea ce i ș-a făcut de a fi primit 
de șeful statului român și a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un' 
mesaj din partea secretarului general 
al Partidului Socialist Democratic 
Italian. Pietro Longo. în care ii sînt 
adresate un călduros salut și cele mai 
cordiale urări. De asemenea, mesajul 
dă o înaltă apreciere acțiunilor în
treprinse de România, de președintele 
Nioolae Ceaușescu. în favoarea dezar
mării. pentru triumful cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării în Europa și 
în lume.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat, la rîndul său, pe 
oaspete să transmită secretarului ge
neral al Partidului Socialist Demo
cratic Italian salutul său călduros și 
cele mai bune Urări.

In timpul convorbirii au fost anali
zate stadiul și perspectivele relațiilor 
româno-italiene, subliniindu-se cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a colabo
rării dintre cele două țări, pe baza 
avantajului reciproc, în folosul sta
telor și popoarelor noastre. Totodată, 
au fost examinate noi acțiuni de co
laborare, relevîndu-se largile posi
bilități existente în direcția intensifi
cării cooperării pe plan economic și 
tehnic, precum și în domeniul schim
burilor comerciale. S-a arătat că fruc
tificarea acestor posibilități este în 
folosul întăririi prieteniei tradiționa
le dintre România și Italia, dintre po
poarele român și italian, precum și 
al cauzei păcii, destinderii și coope
rării în Europa și în întreaga lume.

S-a exprimat, de asemenea, dorin
ța de a se acționa pentru dezvoltarea 
conlucrării dintre P.C.R. și P.S.D.I. în 
interesul întăririi prieteniei si colabo
rării româno-italiene.

A avut loc, în același timp, un 
schimb de vederi în probleme inter
naționale actuale, evidentiindu-se 
dorința României și Italiei de a-și 
aduce o contribuție sporită la solu

tionarea marilor probleme ale con
temporaneității. în acest cadru, s-a 
relevat că actuala situație din lume 
impune concentrarea eforturilor pen
tru reducerea încordării din relațiile 
internaționale, pentru reluarea si con
tinuarea politicii de pace, destindere 
și respect al independenței naționale 
a tuturor popoarelor, pentru solutio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor stărilor de încordare si con
flict din diferite zone ale lumii. S-a 
arătat că pacea și securitatea inter
națională impun acțiuni ferme pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru re
ducerea cheltuielilor militare, pentru 
trecerea la dezangajare militară, la 
dezarmare, și in special la dezarmare 
nucleară, pentru stoparea amplasării 
în Europa de noi rachete cu rază me
die de acțiune și retragerea — de o 
parte și de alta — a celor existente, 
pentru renunțarea la fabricarea bom
bei cu neutroni.

S-a relevat, de asemenea, însem
nătatea deosebită pentru întărirea 
climatului de pace, securitate si co
laborare a încheierii cu succes a reu
niunii de la Madrid, care să dea un 
nou impuls transpunerii în viată a 
documentelor de la Helsinki și care 
să stabilească convocarea unei confe
rințe consacrate încrederii și dezar
mării pe continent.

întrevederea a decurs intr-d atmos
feră cordială. •/

PE AGENDA URGENTELOR ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ:

• Stringerea si depozitarea recoltei aflate in cîmp
• Intensificarea livrării produselor la fondul de stat
• Buna pregătire pentru iarnă a fermelor zootehnice

Recoltarea culturilor tirzii nu 
s-a încheiat încă in toate unită
țile agricole. Porumbul conti
nuă a fi string in unități din 
județele Călărași, Giurgiu, Ia
lomița și Constanța, sfecla de 
zahăr de pe 6 588 hectare aflate 
in județele Brăila, Călărași, Te
leorman, Giurgiu și altele nu a 
fost scoasă din pămint. Printr-o 
amplă mobilizare a forțelor, prin 
folosirea din plin a utilajelor

din dotarea stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii se im
pune stringerea, fără nici un fel 
de pierderi, a acestor culturi in 
cel mai scurt timp. Eforturi mai 
intense trebuie depuse pentru 
grăbirea transportării cantități
lor mari de produse care există 
pe cîmp și Încheierea livrărilor 
la fondul de stat. Ia fabricile de 
nutrețuri combinate și pentru 
lucrările executate de S.M.A.

Timpul rece impune, totodată, 
măsuri pentru crearea tuturor 
condițiilor de bună adăpostire și 
furajare a animalelor : etan- 
șarea ferestrelor și ușilor graj
durilor, asigurarea apei, trans
portarea furajelor in apropierea 
construcțiilor zootehnice, astfel 
incit hrănirea efectivelor din 
ferme să decurgă normal, pe 
orice vreme.

în pagina a lll-a : relatări din județeie Vaslui, Mureș, Constanța și Teleorman

Sondorii de la Schela 
de foraj Craiova au în

deplinit planul anual
Mobilizați și îndrumați per

manent de organele și organi
zațiile de partid, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Schelei 
de foraj Craiova, odată cu pre
darea către beneficiar a mcă 
două noi sonde, au repurtat un 
succes important : realizarea 
prevederilor de plan la forajul 
de mare adine im e revenite in 
acest an. In perioada rămasă 
pină la sfirșitul lunii decembrie, 
sondorii craioveni vor fora su
plimentar peste 10 000 metri. 
Succesul obținut are la bază 
inițiativele întreprinse pentru 
intensificarea cercetărilor de 
descoperire și valorificare a noi 
zăcăminte de hidrocarburi, res
pectarea graficelor de dare in 
exploatare a capacităților pre
văzute — fapt ce a condus la 
creșterea cu circa 47 la sută a 
volumului lucrărilor față de 
anul precedent, la sporirea pon
derii forajului de mare adînci- 
me de la 36 la sută la 63 la sută 
in totalul lucrărilor executate. 
(Nicolae Petolescu).

29 unități economice din 
județul Teleorman au 
realizat planul pe 11 luni

Oamenii muncii din 29 de uni
tăți economice din județul Tele
orman raportează indeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de producție ce le-au revenit pe 
11 luni din acest an. S-au creat 
astfel condițiile obținerii unei 
producții-marfă industriale su
plimentare in valoare de peste 
190 milioane lei. (Stan Ștefan).
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Ce gindesc despre viața lor tinerii care au prins rădăcini în satul lor

Anghel Filip din Drăgă- 
nești-Vlașca. cu oare am 
făcut cunoștință in prima 
parte a anchetei noastre, 
ne primise cu bucurie ea 
oaspeți. întinsese imediat 
masa in sufragerie : iar din 
tot ce ni s-a oferit nimic 
nu era produs in afara gos- . 
podăriei țăranului : carne, 
brînză de oi, legume, vinul 
roșu și limpede — totul 
era rezultat al hărniciei a- 
cestei familii tinere. Ne in- 
cintau siguranța in vorbă a 
stăpînului .casei, privirile 
calde ale soției lui arun
cate celor doi băieți ai lor 
de virstă școlară, care nu 
se mai indurau să se ducă 
la culcare. Și am ajuns în 
clipa în oare, pentru o mai 
bună lămurire a probleme
lor. Anghel Filip a pus 
mina pe hîrtie si creion, 
schițînd bugetul familiei 
sale pe anul trecut.

— Anul acesta nu s-a În
cheiat încă. dar sper în- » 
tr-un buget la fel de bine 
cumpănit — si-a început el 
demonstrația. Bani in mină, 
eu si soția, de la cooperati
vă — 50 000 de lei : 2 «00
de kilograme de porumb și 
600 de kilograme de griu 
tot de acolo ne-au venit. 
La acestea se adaugă 5 000 
de lei încasați pe laptele 
contractat cu statul de la 
cele două vaci ale noastre, 
cele 100 de coșuri de po
rumb de pe lotul personal, 
care fac peste 1 000 de ki
lograme, legumele din gră
dina noastră, carnea de 
porc si de pasăre si așa

mai departe, pe care mi-e 
greu să le transform in 
bani dar care, toate, ne-au 
îmbelșugat casa.

— Este un buget frumos.
— Mijlociu. în satul nos

tru. dar spune mult despre 
viata noastră. Satul imi dă 
trăinicie si siguranță, imi 
oferă planuri de viitor. E

telefonie automata etc — 
ne duc cu gindul la o vii
toare localitate urbană 
agroindustrială. ..Bine, ni 
s-ar putea replica, dar ați 
ales o comună care, prin 
tot ce are, iese cu mult in 
evidență !“ Nu. nu am ale
s-o dinadins pentru dotări
le ei actuale, ci pentru a

le se ajută între ele. au 
raporturi mai deschise, mai 
strinse. Toți sint strinși in 
jurul unui atelaj cu cai 
Citeva formații fac o echi
pă cu un șef pe care și-l 
aleg oamenii. Șeful de e- 
chipă trebuie să fie un om
întreg. întreprinzător, gos
podar. recunoscindu-i-se

„N-aș schimba cu nimic 
rostul meu in agricultură"

ordine in viața mea și a 
familiei. Am o rădăcină 
bine înfiptă în pămîntul 
acesta. Iar grijile muncii, 
credeti-mă, îmi sînt plă
cute — a conchis, la des
părțire. gazda.

★
Drăgănești-Vlașca este o 

comună cu majoritatea uli
țelor pietruite. Drăgănești- 
Vlașca e străbătută de 
două șosele asfaltate care 
se întretaie in mijlocul lo
calității. unde s-au ridicat 
magazine de tot felul, ci- 
nemotograf, cămin cultural, 
bibliotecă și așa mai de
parte. Dotările — apă cu
rentă, unităti de servicii 
destul de variate, construc
ții edilitare într-un inceput 
mai mult decit promițător.

demonstra că atunci cind 
se muncește serios, cu dă
ruire. cu cap, gospodă
rește...

— Cum au putut fi făeu- 
" te toate acestea ? — l-am 

solicitat pe tovarășul Radu 
Riciu, președintele C.A.P.. 
Erou al Muncii Socialiste. 
Că nu le-ati avut de la în
ceput.

— Simplu la prima vede
re. și. în același timp, com
plicat. Vă dau un singur 
exemplu, aparent fără le
gătură eu tot ce ati văzut. 
Nucleul de bază al muncii 
în cooperativă il constituie 
formația de lucru din 5—6 
oameni aproplati si ca lo
cuință si chiar ca rudenie, 
pentru că așa este specifi
cul satului românesc, rude

autoritatea. Planificările.
veniturile si cheltuielile — 
totul este hotărît in echi
pă și fiecare știe ce are de 
făcut. Deci, autogestiune 
reală, răspundere. Oamenii 
nu se joacă, nu se sustrag 
de la muncă, nu chiulesc, 
nu se pomenește asa ceva. 
Toată munca se face in 
acord global și ei string 
pînă si ultimul cocean cu 
două boabe.

— Și aceasta pornind de 
la formație ?

— Da. de acolo. Și acum, 
exemplul. S-a intîmplat ca 
o echipă să-și planifice — 
pe baza unui calcul precis 
și realist — venituri de 80 
de lei, la normă, pentru 
fiecare membru. Cind s-a 
tras insă linia, la sfirșitul

muncii, venitul a fost de 
50 de lei. Cum așa ? Acti
vitatea șefului de echipă a 
fost analizată cu severita
te maximă, la fel' cum a 
fost analizată activitatea 
fiecărui membru al echipei.

— Si rezultatul ?
— Șeful de echipă a fost 

înlocuit imediat. Nici nu 
l-au mai admis măcar în 
echipă. Acela a venit să mi 
se plingă, să-l sprijin, 
aducîndu-și • argumentele 
lui, care nu stăteau în pi
cioare. „Măi băiete — i-am 
spus — îmi pare rău. Con
siliul de conducere nu are 
motive să se amestece. Voi 
hotăriți !“ Și a trecut in 
altă echipă. Vedeți, auto- 
,conducerea este reală, ea 
se află în mina tuturor, a 
tinerilor si a virstnicilor. 
acționind direct. Iată ce 
oferă satul, in primul Tind 
tinerilor săi : putinta de a 
decide în toate treburile 
cooperativei, de a se afir
ma. de a-și vedea ideile 
luate în seamă si trânspu- 
se in viată, dacă sint efi
ciente. Extindeti situația 
aceasta la nivelul întregii 
cooperative și veți avea 
explicația de ce și comu
na arată cum arată, de ce 
sint condiții tot mai bune 
de viată. Tinerii, repet, iși 
pot afirma din plin capa
citatea. fără opreliști, cin
stit. într-un mediu stimu-

Dionisie ȘINCAN 
Mihai CARANFIL

(Continuare în pag.

Aproape de sufletul 
poporului

Exemplul unităților fruntașe 
- îndemn pentru realizarea 

integrală a planului pe 1981 
Rezultatele întrecerii socialiste 

pe 10 luni ale anului
ÎN PAGINA A III-A

Muncă rodnică intr-o unitate fruntașă - întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina Foto : E. Dichiseanu

In cuprinsul noțiunii 
de Patrie se adună 
firesc valorile spiritua
le și materiale ale 
unui popor pe care a- 
cesta le crește, păs
trează și îmbogățește 
din generație in gene
rație.

Despre Meșterul Ma- 
nole au scris aproape 
toți scriitorii noștri de 
seamă, pentru că prin 
el, intr-un veac tim
puriu. poate cu peste 
un mileniu în ujrmă, 
s-a pus problema ridi
cării unei ctitorii : a 
ieșirii din natură în 
istorie trecerea satu- 
Ini in cetate — mo
ment istoric esențial, 
care nu s-a putut să- 
vîrși fără o jertfă 
profundă, de semnifi
cație spirituală inepui
zabilă. Blaga și Goga, 
dar și George Enescu 
au revenit în secolul 
nostru asupra Mește
rului Manole, pe lingă 
atiția alții, din acea 
conștiință profundă a 
lor ce se știe datoare 
de-a actualiza cu un 
spor de înțeles pentru 
generația lor acest mo
ment de răscruce in 
istoria noastră națio
nală. In perioadele 
cele mai fecunde ale 
istoriei noastre litera
re, scriitorii au rodit 
în măsura aprofundă
rii specificului nostru 
național, cugetind asu
pra valorilor acestui 
spațiu românesc, asu
pra luptelor și jertfe
lor ce stau la temelia 
poporului român.

S-a intîmplat, in 
cele mai bune și rod
nice perioade, o depla
sare spre interiorul 
nostru, o Ieșire din li
vresc. din descripția 
de cosmopolit și o po- 
gorîre ascensională, 
putem spune, în di
mensiunea adincă a

sufletului românesc 
care are un specific al 
său, plăsmuit prin 
două milenii de sufe
rință și statornicie, 
aici, in jurul Carpați- 
lor. Deplasarea omu
lui de artă spre inte
riorul firii noastre, 
spre valorile naționale 
s-a intîmplat odată cu 
întoarcerea istorică a 
întregii' națiuni asupra 
acestor valori. O vor 
face Bălcescu și Ko- 
gălniceanu și Emines- 
cu apoi, în virtutea 
jertfei lui Tudor Vla- 
dimirescu, ce va cul
mina cu dobindirea In-

Insemnări 
de 

loan ALEXANDRU

dependinței României 
fără de care epoca de 
aur a clasicilor noștri, 
a Junimii, este greu 
de închipuit, cum greu 
vor fi de imaginat Bla
ga sau Goga, Sadovea- 
nu sau Iorga fără Uni
rea din 1918, fără jert
fele de la Mărășești, 
fără efortul unui po
por de a-și redescope
ri rădăcinile și demni
tatea daco-romană în 
propria istorie.

întoarcerea asupra 
acestor valori perene 
ale sufletului nostru 
începută cu peste un 
deceniu și jumătate in 
urmă este un fapt ca
racteristic al acestei 
epoci de cultură, un 
fapt firesc, ce ține de 
ritmul culturii unui 
popor și această în
toarcere asupra trecu
tului cu ochii prezen
tului a dus la revitali- 
zarea literaturii noas
tre de azi, pe de o

parte, iar pe de alta la 
o apropiere de sufletul 
poporului, de uriașa 
lui respirație actuală. 
Dacă se citește astăzi 
o carte de poezie in 
zeci de mii de exem
plare care îi evocă pe 
Horia și Ștefan cel 
Mare, pe Constantin 
Brincoveanu și Bălces
cu, care se apropie de 
natura și istoria româ
nească de astăzi este 
semnul sigur că sintem 
pe calea cea bună în 
adincul ființei noastre, 
în care au lucrat Emi- 
nescu și Grigorescu, 
Sadoveanu și Enescu, 
Iorga șl Voiculescu. 
Apoi, in egală măsură, 
este vorba de un cli
mat prielnic atit de 
necesar pentru ridica
rea din uitare a valo
rilor istorice nepieri
toare, precum și pentru 
elaborarea noilor va
lori, specifice epocii 
noastre. Ne-ar fi fost 
greu, dacă nu imposi
bil, fără acest climat, 
să batem in lung și in 
lat drumurile lui Emi
ne seu și Iorga sau 
Goga în acești ani, să 
recitim dimensiunea 
spirituală cea adincă 
a sufletului nostru.

Cum o facem, depin
de de înzestrarea fie
căruia, dar și de mun
ca istovitoare cu care 
sintem fiecare datori, 
de truda pe pagină, de 
asimilarea valorilor u- 
niversale, pentru a nu 
cădea in provincialism. 
Faptul că România 
este astăzi o țară in
dependentă, în ciuda 
unor greutăți, a răsco
lit geniul național, iar 
operele de artă de
clanșate in sufletul 
nostru de acest fapt 
esențial in istorie — 
timpul le va pune în 
adevărata lor lumină.
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I Talente I
I ale satului I
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In urmă cu patru ani, inimo
sul învățător Marin Rotaru a în
ființat un cerc de arte plastice 
pentru pionierii din satul Gir- 
cani, comuna Găgești, județul 
Vaslui. Un sat al cărui nume 
s-a transformat acum in renume, 
datorită talentului celor mai ti
neri fii ai săi. Participînd la di
ferite concursuri naționale și in
ternaționale, ei au obținut nu 
mai puțin de 30 de premii și 
distincții individuale și colecti
ve, la care se adaugă aprecierile 
elogioase „recoltate" la expozi
țiile organizate in județul lor și 
în afara acestuia. Cele mai re
cente trofee : două premii I și 
titlurile de laureat cucerite de 
doi pionieri la ultima ediție a 
Festivalului național „Cintarea 
României".

„Tot înainte !“

I
I
I
I
I
I
I

I Ultima cursă I
I
I
I
I
I
I

Crainicul de la stația de am
plificare a autogării din orașul 
Aiud anunță sosirea din cursă a 
autobuzului condus de Gheorghe 
Alungulesei. Șoferul, punctual 
ca de obicei, a fost intimpinat 
cu flori și cu... aplauze. Era ul
tima cursă din miile făcute in 
cei aproape 40 de ani cit s-a 
aflat la volan. Eveniment care 
n-a putut să treacă neobservat 
in riadul colegilor săi. Și nu in- 
timplător. Proaspătul pensionar 
a parcurs la volan peste 2 000 000 
kilometri, „fără să aibă nicioda
tă — observa cineva — de-a face 
cu legea circulației, de la care 
nu s-a abătut nici cu o învirti- 
tură de roată".

I
I
I
I
I
I

I
I
I

Nu-și mai 
„ghicește" 
în cafea

I
I
I

I
I
I
I
I

In calitate de muncitor-distri- 
buitor la I.C.R.A. Zalău, Radu 
Caraba avea acces nestingherit 
la magaziile întreprinderii. In- 
tr-o zi, printr-o spărtură făcută 
intr-un perete, el a sustras un 
sac cu cafea, pe care l-a „valo
rificat" pe cont propriu. Nefiind 
depistat la timp, prin același 
procedeu, Caraba a mai sustras 
încă doi saci cu cafea. De data, 
aceasta, ceea ce nu observaseră 
magazinerii au „văzut" miliție
nii, care l-au surprins pe făptaș 
cu mița-n sac. Și n-a mai fost 
nevoie să-și mai ..ghicească" in 
cafea ce-l așteaptă.

I
I
I
I
I

I
I

La o nuntă I

I
I
I
I
I
I

La nuntă, ca la nuntă : cintec, 
joc și veselie. Mai ales cheful, 
petrecerea lungă (să le-ajun
gă) i-au făcut pe Gheorghe 
Răncescu și Mihai Dumitraș să 
stea alături la o nuntă din Bo- 
roaia-Suceava.

— Noroc, Glieorghiță !
— Noroc, Mihăiță !
Și tot așa, cu „hai noroc și la 

mulți ani !“. Mihăiță și Gheor- 
ghiță au tot ciocnit paharele 
unul după altul. — ■ 
Glieorghiță a zis 
„zgiriat" urechea 
iar Mihăiță a pus mina pe ce-a 
găsit la... îndemină și l-a lovit 
pe Gheorghiță drept in moalele 
capului. O lună și jumătate le-au 
trebuit medicilor să-l îngrijeas
că. Acum e rindul legii să aibă 
„grijă" și de făptaș.

Pină cind 
ceva care a 
lui Mihăiță,

I
I

„Ieșiți la mal, 
că răciți!"

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

de 
__ r ______  ___ . de 
miliție din comuna Giurgeni, ju
dețul Ialomița, au zărit, pe lu
ciul Dunării, o barcă. In barcă — 
I. Rădulescu și V. Chivu.

— Ce v-a apucat, neică, să vă 
plimbați acum, după miezul 
nopții, și pe o vreme ca asta ?

— Uite-așa ne place nouă — 
a răspuns unul dintre ei.

— Dar in sacii din barcă ce 
aveți 7

Sacii erau plini cu carne. De 
unde o aveau și unde o duceau 
aveau să dea „lămuriri" mai 
tirziu. Deocamdată, cei doi în
cercau să scape de privirile in
discrete ale oamenilor legii. Cum 
n-a fost chip, s-au aruncat amin- 
doi in apă. Au încercat să se 
îndepărteze de barcă, dar apa 
rece ca gheața parcă le turna 
plumb in picioare.

— Ieșiți la mal, că răciți !
După o vreme, neavind înco

tro, cei doi au ieșit pe uscat, 
dar tot au intrat la... apă.

Aflați in obișnuitul rond 
noapte, lucrători ai postului I

I

I
I
I
I
I
I

I De la

I
I res-

I
I

I
I
I
I
I

o instalație 
improvizată

Tineri, in virstă de 30 și,
pectiv, 25 de ani, soții loan și 
Ana Huza din comuna Ricin 
(Mureș) se pregăteau să plece 
la o nuntă. N-au mai ajuns 
niciodtită, iar despre ei se vor
bește acum la timpul trecut. Și 
aceasta, din cauza unei instalații 
electrice improvizate. Instalație 
meșterită de gazdă pentru ilu
minarea curții. Unul din firele 
acesteia era petrecut peste fin- 
tînă. Cind soțul s-a dus să scoa
tă o găleată cu apă, a fost elec
trocutat. Sărind in ajutorul său, 
a fost electrocutată și soția.

Două vieți tinere pierdute, doi 
copii rămași orfani...

I

I
I
I
I
I
I
IRubrică realizată de

Petre POPA
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În obiectivul muncii politico-educative

Răspunderile lucrătorului
De două ori, în luna octombrie, 

responsabilul magazinului „Alimen
tara" nr. 251 de pe Calea Raho- 
vei. Gh. Simion, a fost ceea ce se 
cheamă „un caz". O dată s-a ocupat 
de abaterile lui biroul organizației 
de partid. Altă dată a fost chemat 
în fata consiliului oamenilor muncii, 
în ce constau, de fapt, motivele pen
tru care comunistul și responsabilul 
de magazin s-a aflat față in față cu 
cei doi importanți factori de decizie? 
Ca gestionar 
atit înainte, cit și în perioada ime
diată de după 
Consiliului de 
asigurarea unei aprovizionări nor
male 
sipă, 
bilul 
ochii 
admită desfacerea produselor pentru 
unii după „sistemul vechi". Adică 
și în cantități mari, și pe ușa... fa
voritismului.

De ce am început rîndurile de față 
cu acest episod ? Pentru că el pune 
în evidență două concluzii deosebit 
de importante. Prima se referă la 
rolul deosebit pe care îl au, pentru 
aplicarea temeinică a recentelor re
glementări menite să asigure o apro
vizionare normală, stabilă, în spiritul 
eticii și echității, lucrătorii din co
merț. A doua vizează modul în care 
își adaptează și trebuie să-și adap
teze organizațiile de partid activita
tea politico-educativă cerințelor noi 
determinate de actualele acte norma
tive atit de importante pentru bunul 
mers al aprovizionării populației.

O investigație pe această temă atît 
de actuală in sectorul 5 din Capitală 
ne-a prilejuit , o serie de constatări, 
care relevă atît modul temeinic în 
care s-au angajat organele și orga
nizațiile de partid pentru a asigura 
— prin mijloacele muncii organiza
torice și politico-educative — apli
carea riguroasă a noilor reglementări, 
cit și abordarea formală, în unele 
cazuri, a acestei importante sarcini.

Cunoașterea și însușirea de către 
comuniști, de către toti lucrătorii din 
comerț a prevederilor decretelor 
Consiliului de Stat a necesitat și ne
cesită în continuare o intensă muncă 
organizatorică și de educație. In 
adunări de partid deschise — șl 
asemenea adunări au avut loc în 
toate cele 27 de organizații de 
bază care activează în sectorul 5 
în domeniul comerțului — în ple
nara lărgită cu activul de partid, 
în cele trei întîlniri organizate la ni
vel de sector cu factorii de decizie 
din unitățile comerciale s-a insis
tat atît pe necesitatea cunoașterii si 
însușirii in amănunțime, pină la ul
timul om, a prevederilor decretelor, 
cit și pe măsurile practice ce trebuie 
întreprinse pentru aplicarea corectă 
a acestora în viață. „In plenara lăr
gită cu activul de partid — ne spune 
Dumitru Badea, secretarul comitetu
lui de partid-comerț din cadrul sec
torului — atit tovarășul prim-secre- 
tar al comitetului de partid al secto
rului. cit și tovarășul prim-vicepre-

al unității amintite,

aparitia decretelor 
Stat, referitoare la

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA IN EXPERIENȚE,

Și 
de 
în 
in

înlăturarea formelor de ri- 
stocare și speculă, responsa- 
cauză a închis de cîteva ori 
fata legii și a continuat să

ședințe al consiliului popular au 
procedat la o seminarizare a cadrelor 
de bază (șefi de unități, directori de 
întreprinderi, responsabili de compar
timente) în legătură cu modul în care 
și-au însușit prevederile și spiritul 
actelor normative care fundamentea
ză, pe principii noi, echitabile, acti
vitatea de aprovizionare a populației. 
După toate dezbaterile de pină acum, 
după acest sistem de seminarizare 
care a avut loc și în unități, avem 
convingerea că nu există comunist și 
lucrător, din comerț care să nu fie 
pătruns atît de importanța noilor, re
glementări, cit și de răspunderile 
mari ce le revin în aplicarea aces
tora".

E bine, fără îndoială, că s-a pro
cedat astfel. Pentru că. practic, in 
procesul aprovizionării populației.

însemnări despre activitatea 
organizațiilor de partid 
din unitățile comerciale 

ale sectorului 5 al Capitalei
comuniștii si lucrătorii din comerț — 
prin contactele permanente cu popu
lația — sînt chemați nu numai să 
asigure aplicarea corectă a prevede
rilor cuprinse în actele normative. 
Sint si trebuie să fie. prin tot ceea 
ce fac. prin întregul lor comporta
ment. modele de solicitudine si de 
respect față de cumpărători, factori 
chemați să explice acestora cu tact, 
cu răbdare rațiunea măsurilor adop
tate.

Pentru realizarea acestui obiectiv, 
fără a aștepta „indicații de sus", 
instrucțiuni si orientări suplimentare, 
comitetul de partid-comert si unele 
organizații de bază din sectorul 5 
si-au si alcătuit programe concrete 
de acțiuni educative. S-a stabilit ca 
în toate formele învătămîntului de 
partid si politic de masă deschiderea 
să fie inaugurată, odată cu prima 
temă, de opinii despre modul in care 
văd cursantii adaptarea unor teme, 
Unor dezbateri, la cerințele aplicării 
cit mai corecte a noilor acte norma
tive. Acțiunea s-a bucurat de la 
început de un larg interes. S-a 
turat dealtfel ideea că după 
care temă să se asigure, prin 
biroului organizației de bază, a 
oagandistului. o „dezbatere-caz‘ 
un fapt concret cunoscut de ei. O 
altă acțiune interesantă care s-a 
conturat — de fapt ea s-a practi
cat și pină în prezent, dar se desfă
șura ocazional, acum se simte ne
cesitatea repetării ei în mod siste
matic — se referă lâ organizarea lu
nară a unui „dialog : lege — lucră
torii din comerț". Specialiști din do
meniul justiției, procuraturii, miliției 
se vor întîlni. pe întreprinderi.

con- 
fie- 

grija 
pro- 

pe

din comerț
lucrători din comerț. Obiectivul în- 
tîlnirilor ? Reîmprospătarea cunoș
tințelor în domeniul legislației si a- 
nalizarea. pe bază de cazuri, a aba
terilor. a atitudinilor care au in
trat în contradicție cu prevederile le
gii. Preocupările pentru a ridica ca
litatea serviciilor, pentru creșterea 
resoonsabilitătii fată de actul comer
cial. vizează, după cum ne informa 
tovarășa Marieta Pantazi. secretara 
comitetului de partid de la între
prinderea comercială ..Alimentara", 
si un studiu sociologic pe bază de 
chestionar : „Ce gindesc cumpărăto
rii despre lucrătorii din comerț ?“. Re
zultatele acestui studiu vor face a- 
Doi. in funcție de „subiecții" aflați 
in cauză, obiectul unor dezbateri in 
adunări de partid. U.T.C.. grupe sin
dicale etc. Asemenea acțiuni si mul
te altele vor fi extinse, se vor îm
bogăți după primele concluzii des
prinse din aplicarea pe parcurs a 
noilor reglementări consacrate îmbu
nătățirii aprovizionării populației, 
perfecționării activității comerciale.

Cadrul in care trebuie să capete 
cea mai mare eficientă activitatea de 
partid îl constituie fără îndoială 
viata de organizație. Comitetul de 
partid-comert al sectorului 5 și-a 
prevăzut pentru ultima decadă a 
lunii noiembrie o plenară lărgită 
cu tema: „Atitudinea lucrătorilor 
din comerț — in concordantă 
principiile eticii și echității, 
unui comerț civilizat". Colective 
cătuite de comitetul de partid
cei mai buni comuniști, din membri 
ai comisiilor pe probleme vor ana
liza in prealabil toate sursele care 
oferă informații despre activitatea 
lucrătorilor comerciali din sector (a- 
dunările generale de partid, sesiză
rile echipelor de control al oame
nilor muncii, constatări ale altor or
gane de control etc). Pentru ca ple
nara să ofere subiecte concrete de 
dezbatere, de meditație, de măsuri 
eficiente pentru întărirea muncii 
educație.

O inițiativă care dovedește cit 
operativ se pot adapta viața 
organizație, activitatea de partid 
noile cerințe. In contrast cu aceas
ta se constată însă că „adaptarea" 
vieții de organizație la sarcinile noi. 
specifice, determinate de actualele 
reglementări, se face încă cu înce
tineală. Nici o organizație de bază 
nu si-a propus pină Ia data investi
gației noastre revederea planurilor de 
muncă — elaborate înainte de apari
ția decretelor Consiliului de Stat — 
pentru a le, adapta obieotivelor 
noi eu care se confruntă co
muniștii. oamenii muncii din comerț. 
Or. orice intîrziere în traducerea in 
viată a acestei cerințe se resimte in 
activitatea curentă. în ansamblul lor, 
măsurile întreprinse dovedesc că or
ganizațiile de partid acționează te
meinic pentru educarea comuniștilor, 
pentru antrenarea lor la aplicarea 
consecventă în viată a măsurilor sta
bilite, pentru perfecționarea intregii 
activități comerciale.

cu 
ale 
al
din

de
de 
de 
la

INIȚIATIVE, IDEI GOSPODĂREȘTI I

să contribuie mai substanțial 
la aprovizionarea orașului

...De la magazinul BIG-Berceni și 
pină in fața primăriei din comuna 
Popești-Leordeni sint doar cinci sta
ții de autobuz. Și, vă imaginați, tot 
atîtea în șens invers. Pe bună drep
tate vă veți întreba de ce ne înce
pem ancheta cu o asemenea remar
că ? Pentru că peste 2 500 de „na
vetiști" localnici — încadrați la uni
tăți economice din Capitală — se 
aprovizionează cu piine. ulei si zahăr 
de la BIG-Berceni, dar numai 136 
dintre cei aproape 15 000 de locuitori 
ai comunei au solicitat anul acesta 
primăriei eliberarea de autorizații de 
producător pentru a valorifica pe 
piețele Capitalei surplusuri de legu
me, fructe, carne, ouă sau de alte 
produse agroalimentare din gospodă
riile proprii. Și tot anul acesta chiar 
și un foarte, foarte modest plan de 
livrări către fondul de stat din gos
podăriile individuale nu a fost înde
plinit la toate capitolele. Astfel, 
dacă planul livrărilor de lină a fost 
îndeplinit și s-au livrat în plus 200 
hl lapte și 30 de porci, au fost achi
ziționate doar 75 de tone de legume 
din cele 310 tone 
fructe doar 6 tone 
planificate.

Reprezintă 
adevăratul 
Nu. Și cind 
avem în vedere unele 
cute de tovarășul Ilie 
dintele biroului executiv al consiliu
lui popular :

— Cu 15 ani în urmă, cînd numă
rul locuitorilor din comuna noastră 
nu depășea cifra de 8 000. în gospo
dăriile populației erau 6 200 de vaci, 
peste 3 000 de porci, circa 3 500 de oi 
și aproape 40 000 de păsări ouătoare. 
Acum au mai rămas doar 04 de 
vaci, cel mult 2 200 de porci, 1 800 de 
oi si ceva peste 30 000 de păsări. 
Dar populația a ajuns la 15 000 de 
oameni. Și, corespunzător acestei ci
fre. a crescut si consumul propriu.

Un argument in plus ne-a oferit 
unul din cei mulți, neîmpăcati cu o 
asemenea stare de lucruri.

— Mi-aduc aminte că la tata aca
să — ne spune tovarășul Pavel Pa
vel. pensionar, membru de partid din 
anul 1945 și fost deputat vreme de 
18 ani — aveam o pereche de boi, 3 
vaci cu lapte, 2—3 porci și 70—80 de 
găini și rațe. Eu așa am fost Învățat. 
Așa am crescut. Iar acum, abia dacă 
mai ținem cite un porc.

Qe ce ? Pentru că oamenii au de
venit mai comozi. Pentru că mulți

au diverse alte ocupații preferenți
ale, pentru că mulți se consideră „de 
fapt, orășeni, bucureșteni" și au a- 
juns să se cam rupă de îndeletnici
rile agricole. Se știe că animalele cer 
grăunțe, dar porumbul și griul pro
duse la C.A.P. Popești-Leordeni răs
plătesc nu munca propriilor membri 
cooperatori, ci... a celor din alte co
mune la care cooperativa trebuie să 
apeleze pentru efectuarea lucrărilor : 
locuitori din Herești, Hotarele, Iz
voarele, Berceni sau Valea Dragului, 
care au plecat anul acesta cu vagoa
ne întregi de porumb și de griu din 
Popești-Leordeni.

La C.A.P. ni s-a confirmat că, in
tr-adevăr, 70 dintre cele 280 ha cul
tivate cu porumb au fost date in 
acord global unor cetățeni din alte 
comune — care au primit, corespun
zător producției obținute, peste 200 
tone de porumb. Iar alți 80 de cetă
țeni din Brastovăț, Ștelănești. Studi- 
na și Malu cu Flori au primit de la

însă

planificate, iar 
din cele 16 tone

___ aceste rezultate 
potențial 

spunem
al comunei ? 

acest lucru 
comparații fă- 
Costea, preșe-

Azi, despre valorificarea 
potențialului productiv 

al comunei Popești- 
Leordeni

doar 
pla- 
hec-

care

Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)

puteau

înteles 
urcă

lator, fiind solicitați 
toate punctele de vedere/

— Intr-adevăr, i-am în- 
tilnit pe tineri pretutin
deni. dar. cu predilecție.' in 
sectoarele mai pretențioa
se ; în zootehnie, in oele de 
tehnică sau construcții...

— Ati văzut, avem o coo
perativă puternică, in care 
tinerii isi găsesc locul fără 
greutate. Sigur, nu in pri
mul rind spre cultura mare 
se îndreaptă ei, pentru că 
acolo mecanizarea este 
aproape totală, dar si in
tr-acolo. Vin ei, mai ales, 
in sectoarele zootehnic și 
legumicol. Să luăm secto
rul acesta legumicol, 
pildă. Multi isi 
că în grădină 
grea, adică dai 
cu sapa si 
grădină de peste o sută de 
hectare, complet irigată. 
Deci, grădinarii trebuie să 
fie și mecanici dar și oa
meni care știu să asculte 
pulsul pămintului. ceea ce 
nu-i chiar ușor. Iar in afa
ră de asta, tinerii, care 
sînt multi acolo, la grădi
nă. stăpinesc o știintă a- 
parte a creșterii plantelor. 
Ei practică culturi intensi
ve. li se cere — și au — o 
reală dragoste pentru plan
te. Acolo muncesc oameni 
dintre cei mai pricepuți. 
Este o muncă pretențioasă, 
curată, contrar părerilor 
obișnuite, iar satisfacția 
este permanentă, o satis
facție a afirmării directe, 
cu rezultate palpabile. Fie
care pliantă este îngrijită, 
bibilită. urmărită cu ochi 
de specialist, cu ochi fin și 
interesat in toate procese
le' vieții vegetale. Multi ti
neri au descoperit plăcerea 
acestei munci, care este 
răsplătită cum se cuvine, 
cu venituri substanțiale.

— Am avut prilejul să 
ne convingem de acest lu
cru în domeniul zootehnic 
și mai ales in cel avicol.

— Peste tot este așa. 
Peste tot unde se munceș
te serios, cu oap. Tinerii 
noștri sînt legați de pă
mint. il iubesc. Pămintul le 
dă tot ce le trebuie, dacă-1

gospodăresc ca la carte si 
cu suflet. Numai acolo 
unde s-a lucrat in dorul le- 
lii satul a imbătrinit. tine
rii au plecat spre oraș. 
Mare greșeală, dar tine de 
oameni să fie îndreptată. 
Satul trebuie să fie mereu 
tînăr.

★
Tovarășul Alexandru San

du. secretar adjunct al co
mitetului comunal de par
tid. este profesor de mate
matică si îndrăgostit de is
torie. A luat pe seama sa 
monografia comunei si ne

Am făcut liceul si faculta
tea la București, dar satul 
nu mi-a ieșit din suflet. 
Mereu m-am întors la el in 
vacanță. A rămas sensul - 
existentei mele. Este exact 
ceea ce doresc să transmit 
permanent generațiilor noi. 
la formarea cărora mun
cesc și eu. Mai ales că, 
acum. Drăgănești-Vlașca 
este de nerecunoscut, are 
liceul Iui agroindustrial, 
școlile lui generale — toate 
instituții solid așezate. 
Școlile noastre au un ni
vel ridicat, probat prin

,'iugat cu dorința fireasca a 
părinților de a-și vedea ur
mașii mult mai bine reali
zați. „Destul am stat eu la 
tară" — iată o idee des ex
primată de unii părinți.

— Dar aici nu se 
realiza ?

— Mulți nu au 
imediat că și satul
tot mai grăbit pe treptele 
civilizației modeme si că 
are nevoie pentru asta de 
energiile tinere, dinamice.' 
Multi tineri au plecat, de
venind muncitori de înaltă 
calificare in diferite orașe.

C.A.P. aproape 180 tone de griu pen
tru că au ajutat la încărcatul, des
cărcatul și transportul cerealelor din 
cîmp pină la bazele de recepție. 
Deci 200 tone porumb și 180 tone 
griu. Exact cantitățile de furaje ne
cesare pentru a îngrășa 250 de porci 
sau pentru a furaja 60 de vaci cu 
lapte pe care le-ar fi putut crește și 
ingriji unii dintre sutele de țărani 
calificați din Popești-Leordeni. înca
drați în Capitală în diferite unități 
ca... muncitori necalificați. Fără ca 
măcar primăria să fi condiționat a- 
cordul tacit la această adevărată des
calificare profesională de obligația 
contractării cu statul a vreunei can
tități de produse agricole sau lu
crării unei suprafețe de teren în 
acord global — soluție care, desigur, 
rămîne valabilă in continuare.

Să presupunem însă că cel puțin 
producția planificată de legume — 
21 000 kg la hectar — s-ar fi reali
zat. Ar fi aceasta, oare, o realizare 
la nivelul experienței și priceperii 
unor vestiți grădinari cum sînt lo
cuitorii comunei Popești-Leordeni, a 
tehnicii și tehnologiilor moderne fo
losite de cei mai mulți legumicultori 
din țara noastră ? I-am cerut păre
rea tovarășului Nicolae Stingă, ingi- 
nerul-șef al cooperativei agricole de 
producție :

— In condițiile actuale s-ar putea 
produce foarte bine în grădinile ce
tățenilor 40 tone de tomate la hec
tar, 50 tone de varză la hectar, 20 
tone de ardei la hectar, 40 tone de 
vinete Ia hectar, 40 tone de rădăci- 
noase la hectar, 20 tone de ceapă 1? 
hectar și 10 tone de usturoi la hec
tar. Ceea ce ar însemna o producție 
medie de legume la hectar de peste 
30 tone. Iar cu un minimum de in
vestiție financiară — din partea cetă
țenilor — și cu maximum de investi
ție organizatorică — din partea pri
măriei — este posibil să se realize
ze și o producție medie maximă de 
aproape 40 tone la hectar. Dar pentru 
o asemenea producție sînt necesare 
semințe selecționate si răsaduri, in- 
sectofungicide. folie de polietilenă 
Pentru răsadnițe si solarii. îngrășă
minte in cantități corespunzătoare.

...Desigur, aprecierea aportului pe 
care o comună cum este Popești- 
Leordeni poate — si trebuie — să-l 
aducă la mai buna aprovizionare a 
Capitalei, în a cărei imediată vecină
tate se află, nu se reduce la poten
țialul productiv al curților si loturi
lor ajutătoare. în comună există 
si o cooperativă agricolă, există si 
un I.A.S.. ale căror terenuri arabile 
măsoară peste 4 000 ha. Ce ne spun 
însă datele statistice comparative ?

La cooperativa agricolă de pro
ducție : in anul 1971 producția medie

de tomate la hectar era de 22 928 kg. 
Anul acesta nu a depășit 21 000 kg. 
In anul 1971 producția de lapte era 
de 2 619 hl. Anul acesta a fost de 
2 300 hl. în anul 1971 C.A.P.-ul Po
pești-Leordeni era cel mai mare pro
ducător de bame din tară. Anul a- 
cesta nu s-a mai produs nici măcar 
un singur kilogram de bame. și in 
general sortimentul de legume culti
vate s-a redus la jumătate.

La întreprinderea agricolă de stat: 
în anul 1972 producția medie de le
gume la hectar era de 17 001 kg. 
Anul acesta a fost de 10 538 kg. în 
anul 1972 producția medie de spanac 
la hectar era de 4 444 kg. Anul a- 
cesta a fost de... 250 kg. în anul 1972 
producția medie de morcovi la hectar 
era de 19 650 kg. Anul acesta a fost 
de 10 000 kg. La fel. fată de o pro
ducție planificată de 25 000 kg de 
varză la hectar, s-au realizat 
14 000 kg și față de o producție 
nificată de 16 140 kg de ceapă la 
tar, s-au realizat doar 7 000 kg.

Desigur, există și culturi la
producția a crescut simțitor de la un 
an la altul. Așa cum sînt numefoașe 
și culturile la care producțiile r a- 
nificate au fost realizate și cț^r de
pășite. Ceea ce nu scuză -să. în 
nici un fel, neajunsurile amintite.

...Ce explicații se găsiseră, la pri
mărie. acestor stări de lucruri ?

— în primul rînd — ne spunea to
varășul Ilie Costea. primarul comunei 
— suprafețele luate în calcul la sta
bilirea sarcinilor de plan pentru gos
podăriile populației nu sint exacte. 
Terenurile sint fie cultivate cu vie. 
fie ocupate cu fel de fel de con
strucții realizate fără autorizație in 
ultimii douăzeci de ani: garaje, ma
gazii. anexe, platforme betonate pen
tru parcarea mașinilor în curți, alei 
pietruite ș.a.m.d. în această comună 
oamenii erau fie grădinari, fie pa- 
vatori. Se pare că acum au rămas 
mai multi pavatori (pe cont propriul).

începînd însă chiar din această 
toamnă sîntem hotărîti să luăm toate 
măsurile pentru a curma aceste stări 
de lucruri, cit si pentru a ridica din 
nou producțiile în unitățile agricole, 
în aceste zile se finalizează acțiu
nea de inventariere integrală a te
renurilor efectiv disponibile în gospo
dăriile populației. Biroul executiv al 
consiliului popular va urmări, pe 
căile legale, reutilizarea terenurilor 
dezafectate.

Prin C.A.P., prin întreprinderea 
sere și cooperația de consum vom 
sigura cetățenilor — contra cost 
răsaduri, semințe de calitate, folie
polietilenă, insectofungicide și tot 
ceea ce este necesar pentru a se 
trece la culturi intensive de legume 
pe toate suprafețele de teren depis
tate. De asemenea, prin specialiștii din 
unitățile agricole vom asigura cetă
țenilor— gratuit — asistentă tehnică 
de specialitate. Nu se vor mai da 
aprobări de încadrare în muncă în 
unități economice din afara comunei 
nici unui cetățean din Popești-Leor
deni care nu are calificare, decit 
cu condiția cultivării a cel outin o 
jumătate de hectar cu porumb si a 
contractării unui porc. In con
tinuare. vom da în acord global uni
tăților economice în care lucrează 
muncitori din comuna noastră, su
prafețe corespunzătoare de grădină 
din cultura C.A.P. De comun acord 
cu C.A.P. și I.A.S. vom reface pășu
nea comunală, care va fi pusă la 
dispoziția crescătorilor de animale — 
cu precădere, firește, celor care vor 
contracta cu statul cele mai mari 
cantități

Odată 
zatorice 
permite, 
prinzător program concret de auto- 
aprovizionare și de producție supli
mentară pentru aprovizionarea C»r 
pitalei, realist si totodată mobilizator, 
care să pună în valoare posibilitățile 
reale — umane, materiale și finan
ciare — pe care le are comuna.

de 
a-

de

de carne, lapte și lină, 
finalizate, eforturile organi- 
ale consiliului popular vor 
firește, elaborarea unui cu-

Florin CIOBĂNESCU

de 
închipuie 

munca e 
mai mult 

atit. Avem o

„N-aș schimba cu nimic 
rostul meu în agricultură"

comunică mîndru că Dră
gănești-Vlașca este pome
nit într-un document al lui 
Vlad Dracul pe la 1441.

— E pasionant să umbli 
in trecutul comunei, sâ-i 
descoperi evenimentele, 
să-i pui in lumină momen
tele cele mai importante, 
care se leagă strins de isto
ria mare a tării — mărturi
sește el. întîlnești, pe sute 
de ani in urmă, 
nume de familie, 
apar altele, cum 
spre ziua de azi.
zbătut și s-au ținut de pă
mintul acesta țăranii, cum 
l-au lucrat temeinic. în ro
tația neîncetată a anotim
purilor.

— Vorbiți atît de pasio
nat de acest trecut al co
munei ca și cum ati fi 
de-al locului.

— Și sint al locului. E 
satul meu natal.

— N-am știut...
— Aici am crescut, aici 

am învățat să ar. să se
măn. să am grijă de ani
male. Cunosc fiecare petic 
de pămînt. fieoare tufiș.

aceleași 
vezi cum 
Urcă ele 
cum s-au

reușita absolvenților lor. 
Avem elevi din comune de 
pe o rază mare din jur și, 
ceea ce este semnificativ, 
chiar din preajma Alexan
driei și a Bucureștiului. 
Aceasta spune ceva.

— Aminteați cu emoție 
momentul copilăriei. al 
adolescentei, faptul că nu 
v-ati rupt de viata satului, 
că tot aid v-ati găsit echi
librul. Cunoscind 
rile și oamenii, 
măsură să ne 
tinărul de astăzi 
neștiului. gîndurile. spe
ranțele. opțiunile lui. in 
comparație cu cele ale ge
nerației dumneavoastră mai 
virstnice.

— O părere sinceră ; mi 
se pare că există o anumi
tă distantă intre unii din ei 
și pămint, nu toți simt le
gătura aceea organică a 
omului cu pămintul așa 
cum am simtit-o noi. gene
rațiile mai virstnice. A in
tervenit în anii noștri a- 
ceastă deschidere uriașă 
spre toate posibilitățile de 
afirmare a tineretului, ma
rea chemare a uzinelor și 
șantierelor, care s-a con-

bine locu- 
sinteti in 
prezentați 
al Drăgă-

care o apro- 
laturi ale ei, 
o industrie
că ati obser-

tehnicieni sau ingineri. Un 
proces economico-social o- 
biectiv. necesar. Iată insă, 
cum e firesc, multi dintre 
cei plecați revin in sat ca 
ingineri agronomi sau teh
nicieni agricoli : alții se 
intorc pentru că în coope
rativa noastră agricultura a 
atins stadiul 
pie, în unele 
de industrie, 
specifică.

— Spuneați
vat o anumită distanțare a 
tinerilor de pămint. Cum 
să înțelegem această afir
mație ? Nu cumva, aparți- 
nînd altei generații, for
mată in altă epocă, le ce
reți să gîndească. să simtă 
așa cum ati simtit dumnea
voastră ?

— M-am gindit si eu că 
poate greșesc. Totuși ceva 
este adevărat, pentru că 
observ o reținere la unii să 
mai pună mina pe sapă 
cind ei au fost învătati cu 
laboratorul ; specializarea 
striată intr-un domeniu 
parcă îi face să intervină 
mai puțin direct în alt do
meniu ; de pildă, să îngri
jească animalele cind ei

sint. de fapt, tehnicieni in 
irigații si așa mai departe. 
Eu cred că nu e bine să 
vezi separat compartimen
tele de viată ale satului. 
Cu atit mai mult eu cit 
satul însuși, ca nivel de
pregătire si de cultură, s-a 
transformat substanțial. 
Cel puțin aceasta este si
tuația la noi. Avem cămin 
cultural cu formații artisti
ce foarte active, bibliotecă 
numărind 12 000 de volume, 
cinematograf, avem două 
universități — una cultu- 
ral-științifică. alta politică. 
Și, ceea ce este iarăși 
semnificativ, cursurile sint 
structurate pe realitățile 
satului nostru, cu proble
mele sale economice si so
ciale. Deci, satul oferă ti
nerilor săi. și din acest 
punct de vedere, un climat 
elevat de afirmare șl for
mare. divers, de adîncime. 
de calitate. Dar incă se 
simte că la inceput tinerii 
au cam fost feriți> de con
tactul direct cu furca si țe- 
sala la grajd, cu sapa și 
coasa la cîmp. Multi re
descoperă acum aceste lu
cruri fundamentale și le 
redescoperă cu bucurie și 
folos, ele dînd sens și echi
libru. constituind solul fer
til pe care se clădește în
treaga viată materială si 
spirituală a satului. Școa
la. celelalte activități cul
turale, universitățile au 
menirea să sprijine și să 
lărgească acest proces in 
care istoria veche și nouă 
a satului este recepționată 
de tineri la adevărata ei 
valoare, trezindu-le inte
resul și mindria că sint 
fiii acestui colt de tară.

— Poate că ei se apropie 
de pămint altfel de cum 
ne-am apropiat noi. oei 
mai virstnici ?

— Cu siguranță. Vin spre 
el cu înțelegerea științifică 
a proceselor agricole. Dar 
trebuie să-si încarce inima 
Si cu marea căldură a dra
gostei de pămint. dragostea 
țărănească, milenară, care 
nu se poate descrie, ci nu
mai trăi, adine și pătimaș, 
cum au făcut-o de-a lun
gul timpului moșii și stră
moșii lor.

1
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Reclamant! în culpă
Mai mulți cetățeni din Capitală 

s-au adresat redacției ziarului 
„Scinteia" cu rugămintea de a in
terveni la I.D.E.B., deoarece aceasta 
le-a pretins pe considerente imagi
nare să le achite unele sume de 
bani exagerate, nereale și care de
pășesc cu mult posibilitățile lor ma
teriale. Astfel, Vasile luga, din Ca
lea Griviței nr. 184 B, etaj 2, ap. 5, 
instalator la I.C.R.A.L. Foișor, sem
nala că încasatorul I.D.E.B. i-ar fi 
facturat incorect consumul de lu
mină, cerindu-i să plătească mai 
mult decit înregistrase contorul in 
realitate. Ema Ranghe, din strada 
Vlad Județul nr. 45, ap. 2, arăta 
că din cauza unor neînțelegeri cu 
o vecină, aceasta i-ar fi produs un 
deranjament la instalația electrică, 
din care cauză s-au ivit pierderi de 
curent. Deși sesizase fenomenul la 
I.D.E.B., acum delegatul întreprin
derii a învinuit-o pe nedrept de 
consum fraudulos. La fel, Atena 
Rolea, din str. Semenic nr. 1. bl. 23. 
ap. 4, menționa că a sesizat I.D.E.B. 
că geamul contorului său este fi
surat, dar încasatorul n-a luat-o *n 
seamă la vremea respectivă. Acum 
insă îi pretinde să achite suma de 
180 lei pentru schimbarea lui. Si
tuații similare au fost prezentate 
și de alți cetățeni in scrisorile adre
sate redacției.

In baza celor sesizate de cetățeni, 
am solicitat I.D.E.B. ca, prin labo
ratorul propriu, să supună testării 
contoarele ce aparțineau semnata
rilor acestor scrisori.

Spre surprinderea noastră, toate 
aparatele prezentau urme de dete
riorare, avînd drept scop sustrage
rea de energie electrică. Reclama- 
țiile făcute de cetățenii respectivi 
nu aveau alt țel decit acela de a 
abate atenția organelor de verificare 
și control de la problema de fond : 
furtul de energie, despre care, in 
scrisorile lor, nu pomeneau nimic.

Ca atare, in baza art. 183 din Re
gulamentul de furnizare și utilizare

electrice, aprobat prin 
2 763/68, s-a trecut la re- 
consumului de energie

a energiei 
H.C.M. nr. 
calcularea ______ . .
electrică al acestor cetățeni, pe o du
rată de maximum trei ani, pe baza 
receptorilor inventariați în locuința 
lor, avindu-se în vedere și media 
consumurilor înregistrate anterior. 
Astfel, Vasile luga a fost obligat la 
plata sumei de 27 533,70 lei pentru 
violarea sigiliilor de la carcasa con
torului și sustragerea cantității de 
30 593 kWh ; Atena Rolea — la pla
ta a 966,30 lei pentru fisurarea con
torului și sustragerea a 1 322 kWh ; 
Ema Ranghe — la plata sumei de 
5 136, 90 lei pentru forțarea ramei 
de fixare a geamului și blocarea 
discului, cu care prilej a sustras 
10 725 kWh. Am aflat cu acest pri
lej că in primul semestru al acestui 
an, prin acțiunea organizată pe Ca
pitală de către I.D.E.B. au fost de
pistați peste 4 850 cetățeni care, prin 
diverse modalități, sustrăgeau ener
gie electrică. Amenzile contraven
ționale aplicate, insumind peste 
600 000 lei, cit și recuperarea de la 
cetățenii contravenienți a celor 
peste 8 milioane lei, echivalentul 
prejudiciului adus I.D.E.B. prin fur
tul de energie electrică, au avut me
nirea de a disciplina pe mulți din
tre consumatorii din Capitală.

Așa se explică faptul că, in ul
timele luni, cazurile de abateri de 
la conduita normală a scăzut sim
țitor. Totuși, este de neînțeles fap
tul că, in timp ce pretutindeni, in 
fabrici și uzine, pe șantiere, se de
pun eforturi stăruitoare pentru re
ducerea consumului și chibzuirea 
fiecărui kWh de energie electrică, 
pentru binele nostru, al tuturor, 
și-au făcut apariția indivizi care 
s-au înfruptat fără rușine din avu
tul țării, spre satisfacerea interese
lor lor meschine, străine demnității 
cetățeanului zilelor noastre.

*

*

Dumitru MANOLE
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PE AGENDA URGENȚELOR ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ:

BUNA PREGĂTIRE PENTRU IARNĂ 
A FERMELOR ZOOTEHNICE

INTENSIFICAREA LIVRĂRII
PRODUSELOR LA FONDUL DE STAT

VASLUI Exemplul bunilor gospodari 
să fie urmat de toți 1

In județul Vaslui au fost luate 
din timp o serie de măsuri pentru 
asigurarea de condiții bune de adă- 
postire și furajare a animalelor pe 
timpul iernii. Programul județean 
de dezvoltare a zootehniei pe acest 
an prevede un volum de investiții 
de peste 180 milioane lei, din care 
mai mult de două treimi pentru 
noi construcții zootehnice și mo
dernizări. Pină acum au l'ost create 
peste 1 500 noi locuri in mater
nități, peste 2 900 locuri in creșe, 670 
de locuri în sectoarele de creștere 
a vițelelor. în 30 de grajduri au 
fost amenajate instalații pentru ali
mentare cu apă și au fost date in 
funcțiune alte 10 instalații de pre
parat furaje. în multe localități, lu
crările de modernizare prevăzute 
s-au încheiat ori se află intr-un sta
diu avansat. Este cazul unităților 
agricole din consiliile agroindus
triale Dimitrie Cantemir și Huși, al 
cooperativelor agricole Costești. 
Vetrișoaia, Bălteni. Zorleni. Roșiești. 
Vulturești. Ivești. Ștefan cel Mare, 
Corni — Huși, Stănilești și altele.

unde intregul volum de lucrări a 
fost efectuat la timp și de bună ca
litate.

Totuși, chiar și acum, in prag 
de iarnă, există Încă de exe
cutat un mare volum de lucrări. 
In sectorul cooperatist, cele mai 
mari rămineri in urmă se înre
gistrează la construirea creselor 
(minus 1 740 locuri). Sînt unități 
agricole — cooperativele Banca. 
Albești, Telejna. Tîrzii. asociațiile 
economice intercooperatiste Costești 
și Negrești — care abia au început 
aceste , construcții. Chiar repa
rațiile curente n-au fost încă 
terminate la cooperativele agri
cole Dragomirești, Girceni. Oșești. 
Voinești, Boțești. Lipovăț. Bogdâ- 
nești și altele. Iar iarna a sosit și 
viscolul pătrunde prin multe graj
duri. Iată de ce se impun măsuri 
urgente pentru a se încheia, peste 
tot. pregătirile pentru iernarea ani
malelor.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

MURES■>

O mentalitate dăunătoare: în loc 
să asigure adăposturi, vînd vacile
în județul Mureș, unde zooteh

nia are o pondere de aproape 50 
la sută in totalul producției-marfă 
realizate de sectorul agricol, pro
blema realizării investițiilor a stat 
permanent în atenția organelor 
agricole județene, lucrările fiind 
axate in principal pe modernizarea 
adăposturilor și realizarea unor 
mari complexe zootehnice. Acolo 
unde meșterii satelor în colaborare 
cu lucrători ai Trustului de con
strucții chimice Cluj-Napoca și din 
alte unități specializate au iucrat 
în ritm susținut, rezultatele au fost 
bune. Dovadă : lucrările de la com
plexul de creștere a porcinelor de 
la Pogăceaua, cu o capacitate de 
26 000 capete, au fost recepționate 
încă în luna august 1981. Demn de 
relevat este și faptul că. la indi
cația comitetului județean de 
partid, numeroase unități indus
triale au acordat sprijin efectiv 
realizării planului de investiții în 
zootehnie.

Situația de ansamblu in ceea ce 
privește pregătirea grajdurilor pen
tru iernarea animalelor este bună. 
Dar la o analiză mai aprofundată 
rezultă că pe județ din planul de 
investiții pe acest an. de 281 mili
oane lei, s-au realizat lucrări in- 
sumind 215 milioane. Nereaiizăiri 
sînt și la lucrările de construcții- 
montaj (87 milioane față de 100,7 
milioane planificat), ca și la cele 
executate în regie proprie. Drept 
care in acest an nu au putut fi 
terminate lucrările de la fermele 
de vaci din cooperativele agricole 
Cucerdea, Sovata. Solovăstru. Ier- 
nut, de la asociația economică in- 
tercooperatistă Glodeni și altele.

„Pe de altă parte, acest lucru — 
ne spunea inginerul Petru Solyom. 
director cu zootehnia la direcția 
agricolă — a făcut ca cooperati
vele agricole Gornești, Riciu. N'az- 
na, Chimitelnic și nu numai ele să 
solicite, din lipsă de adăposturi, 
reducerea efectivelor de taurine, 
să se bucure chiar că......scapă" de
ele“. Că specialistul direcției agri
cole are dreptate o demonstrează 
și cazul C.A.P. Bărboși. Aici, cît a 
fost vara de lungă, conducerea 
unității nu s-a gîndit la acest ..amă
nunt". Urmare ? „în toamna aces
tui an — aprecia loan Iurian. ad
junct al secretarului comitetului 
comunal de partid — unitatea a 
vîndut la prețuri infime 140 de 
vaci, pe care în primăvară le cum
părase pentru completarea efecti
velor cu circa 10 000 lei fiecare". 
Ce-i drept. în ședința sa din 12 no
iembrie. biroul comitetului comunal 
de partid a analizat și acest aspect 
și s-a cerut sancționarea celor vi- 
novați. Un lucru este însă cert : 
oricit de aspră ar fi sancțiunea, 
nu ține loc de carne și lapte. Spu
nem aceasta intrucit aici. Ia Băr
boși. nici pentru restul efectivelor 
nu s-au asigurat. în prag de iarnă, 
adăposturi corespunzătoare.

Aspectele la care ne-am referit 
pun in lumină multe lucruri bune, 
dar și deficiențe ce trebuie grabnic 
inlăturate. pentru ca peste tot să sa, 
asigure adăpostirea corespunzătoa
re a întregului efectiv de animale.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

Lucrările sînt
dar multe probleme îsi

Fabrica de mătase, cu o capacitate 
de 5 000 tone pe an, din cadrul în
treprinderii de fibre artificiale din 
Suceava, trebuie să fie pusă in func
țiune în luna decembrie 1981. Care 
este în prezent stadiul lucrărilor de 
investiții ? De la tovarășul Vasile 
Cușnir, șeful șantierului 1 al Grupu
lui de șantiere nr. 6 Suceava, aflăm 
că partea de construcție va fi termi
nată la timp.

într-adevăr, stadiile fizice sînt a- 
vansate și s-a asigurat front de lucru 
pentru montarea utilajelor la majo
ritatea obiectivelor din cadrul fabri
cii de mătase. Totuși, la bazinele de 
ape acide, decantoarele longitudina
le. bazinul de deversare, stația de 
pompare și concentratoarele de nă
mol mai trebuie executat un impor
tant volum de lucrări. La concentra
toarele de nămol se înregistrează 
cele mai mari rămineri în urmă față 
de grafice. Cauza ? A fost schimbată 
soluția de execuție din structură mo
nolită (greu de realizat) în structură 
prefabricată. Pentru aceasta. Trustul 
de construcții industriale Iași a întoc
mit noi proiecte și le-a trimis pentru 
avizare la I.P.T.C.-Brăila. Desigur, 
avizul poate fi dat numai după ce 
proiectele sînt bine studiate. Or. asta 
cere timp. Lucru la care nu s-au 
gîndit cei de la T.C.I.-Iași. De aceea 
nici nu s-au grăbit să facă modifi
carea proiectelor, deși această opera
ție putea fi făcută intr-un timp mult 
mai scurt. Acum I.P.T.C.-Brăila tre
buie să acționeze cît mai urgent, in 
așa fel incit noile proiecte pentru 
concentratoarele de nămol să ajungă 
la Suceava cît mai repede posibil. 
Numai așa va putea fi terminat în 
acest an un concentrator de nămol, 
suficient pentru a asigura funcționa
rea filaturii de mătase. Concomitent, 

forțelor 
obiectivă 
in func-

Indiscutabil, acum cind se apropie 
termenul de intrare in funcțiune a 
acestei investiții, beneficiarului ii re
vin responsabilități sporite. între al
tele, el are de rezolvat problema 
asigurării personalului calificat pen
tru exploatarea și întreținerea utili
tăților puse in funcțiune (o parte din
tre utilități deservesc și alți bene
ficiari) și pentru pregătirea utilaje
lor și instalațiilor in vederea efec
tuării probelor tehnologice, mai ales 
că majoritatea sint realizate pentru 
prima dată in țară. Dar, înainte de

CONSTANȚA Cu aceleași mijloace
pot fi transportate

în iudetul Constanta, mii de me
canizatori si cooperatori, oameni ai 
muncii din unităti economice string, 
transportă si depozitează ultimele 
cantităti de porumb, legume si alte 
produse. în cooperativele agricole 
din consiliile agroindustriale ..23 
August". Albești. Castelu, Remus 
Opreanu. Sibioara si altele s-a în
cheiat livrarea cantităților de po
rumb prevăzute la fondul de stat. 
Pentru grăbirea încheierii acestei 
acțiuni, organele județene de partid 
si agricole au redistribuit sute de 
camioane si tractoare cu remorci din 
consiliile agroindustriale Ostrov. Co- 
gealac. Băneasa. Chirnogeni. Pan- 
telimon și altele.

Cooperatorii din Sibioara. după ce 
și-au onorat toate obligațiile con
tractuale ..pină la ultimul kilogram", 
au livrat suplimentar peste 700 tone 
de porumb boabe. „Statul ne-a a- 
iutat să obținem recolte mari la toa
te culturile. La porumb am reali
zat 7 222 kg boabe la hectar, fată de 
5 700 kg cit era planificat Pe cele 
300 hectare. Am încheiat livrarea po
rumbului. inclusiv transportul canti
tăților suplimentare — ne spune in
ginerul Adrian Rogoveanu. Ne-am 
îndeplinit o obligație contractuală 
fermă, dar și o datorie patriotică".

La ora cind transmitem aceste rin- 
duri. in iudetul Constanta continuă 
transportul porumbului pentru in-

mai multe produse 
cheierea grabnică a acestei lucrări. 
Se muncește ne orice vreme, se mun
cește bine, dar este loc de mai bine. 
Ne referim la faptul că se pot, trans
porta cantităti sporite cu mijloace
le existente. Citeva exemple sînt 
concludente. De la ferma nr. 5 Vul
turul. apartinînd I.A.S. Crucea, după 
ce remorcile sînt scoase din cimu. 
adesea cu cite două tractoare, oda
tă aiunse ne asfalt nu mai sînt cu
plate cite două la un tractor ru
tier. Mecanizatorul Vasile Pop a 
parcurs 35 km ne asfalt pină la baza 
de recepție eu o singură remorcă 
la tractor in loc de două, transpor- 
tind doar 2 600 kg știuleti. La baza 
de recepție unde este adus porumbul 
de la cooperativa agricolă Băltățești. 
mecanizatorul Cornel. Bratoschi a 
parcurs 40 km cu tractorul si o sin
gură remorcă cu știuleti. Numeroa
se asemenea cazuri pun in lumină 

' necesitatea unei intervenții operati
ve a cadrelor de conducere si spe
cialiștilor. pentru utilizarea deplină 
a capacității mijloacelor de trans
port.

In iudetul Constanta continuă in
tens munca pentru livrarea produ
selor contractate cu statul, iar mă
surile aplicate oferă certitudinea că 
livrarea la fondul de stat se va în
cheia in două zile.

C. BORDEIANU

TELEORMAN Livrări suplimentare 
față de prevederile contractelor

Vremea nefavorabilă din ultimele 
zile a îngreunat activitatea lucrăto
rilor ogoarelor din județul Teleorman. 
Totuși se muncește cu dăruire, se fac 
eforturi pentru punerea la adăpost 
a întregii recolte și pregătirea celei 
viitoare. Pe primul plan al preocupă
rilor se situează livrarea la fondul 
central al statului a cantităților de 
produse prevăzute. Printre unitățile 
care și-au onorat cu cinste obliga
țiile ce le revin se numără si coope
rativa agricolă Putineiu. Cooperatorii 
de aici au terminat transportul po
rumbului la baza de recepție, prilej 
cu care am purtat o discuție cu to
varășa Ștefania Ionescu, președintele 
acestei unități agricole.

— Cit porumb ați livrat la fondul 
de stat ?

— Cu ultimele cantități transpor
tate astăzi, am ajuns la 7 100 tone, 
ceea ce reprezintă un plus de 1 600 
tone porumb boabe față de sarcinile 
contractuale. Acesta este de fapt răs
punsul nostru la sprijinul pe care-1 
primim din partea statului in creș
terea producției. Beneficiem azi 
de irigații si îngrășăminte chimice, de 
mașini și de utilaje agricole fno- 
derne, de soiuri de mare producti
vitate, Este deci firesc ța și noi, 
sporind producțiile' vegetale și anima
le, să ne îndeplinim exemplar obli
gațiile față de nevoile generale ale 
economiei, să livrăm cantităti supli
mentare de produse la fondul de stat.

— Care a fost producția medie ob
ținută ?

— 8 343 kilograme la hectar. De
altfel, in ultimii ani am realizat in 
mod constant asemenea recolte de

porumb. Și vă rog să notați că. in ge
neral, condițiile climatice ne-au fost 
nefavorabile.

— Atunci, care ar fi „secretul" ?
— Creșterile calitative survenite în 

organizarea producției și a muncii, 
respectarea cu strictețe a tehnologiilor 
care se pretează la zona noastră, 
participarea tot mai activă a comu
niștilor, a tuturor cooperatorilor și 
mecanizatorilor la îndeplinirea pro
gramelor stabilite. Se poate vorbi azi 
la Putineiu de o adevărată concen
trare și specializare a producției 
agricole, de tehnologii de lucru unice 
și obligatorii pentru toate fermele, 
pentru fiecare formație de1 lucru.

— Vă satisfac rezultatele de pi na 
acum ?

— Nu. Și nu spun asta din comple
zență. Avem încă rezerve. Chiar și 
toamna aceasta ne-a dovedit-o. Pe 
suprafața uneia din ferme producția 
de porumb a fost de 15 000 kilogra
me la hectar. De aici vom pleca in 
pregătirea recoltelor viitoare, de la 
diferențele care mai există încă intre 
rezultatele fermelor, ale echipelor. 
Este o problemă pe care o vom dis
cuta și analiza cu toți mecanizatorii 
si cooperatorii noștri, oameni care 
Contribute ge ntăsurțț_hă|'liiciei și„pij-, 
ceperii lor cu un plus substantial la’ 
cota bunăstării noastre, â tuturor. 
Greu să înțeleagă nu va fi. pentru 
că ei s-au convins că bunăstarea 
lor depinde de producțiile ce le rea
lizează. . de modul cum muncesc pă- 
mintul și știu să-i smulgă rod cit mai 
bogat.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

în faza finală,
așteaptă încă rezolvarea

nostru. Gheorghe Crișan. următoa
rele precizări : „Pentru întreprinde
rea de fire artificiale Suceava trebuie 
să realizăm 6 tablouri de distribuție 
a energiei electrice. Acceptele de 
preț pentru 4 dintre acestea le-am 
primit din partea beneficiarului doar 
cu 15 zile înainte de termenul la 
care produsele trebuiau livrate. Pen
tru unul dintre ele nici la ora ac
tuală nu avem accept de preț. Cu 
toate acestea, un tablou de distribu
ție este in fază de finalizare și ar 
putea fi urgent livrat dacă Intreprin-

Pe șantierul întreprinderii 
de fibre artificiale din Suceava

este necesară mobilizarea 
constructorului la celelalte 
care condiționează punerea 
țiune a fabricii de mătase.

Șantierul se confruntă cu o serie 
de greutăți și la realizarea protec
țiilor anticorozive. Este adevărat, in 
iunie a.c. a intrat în funcțiune ate
lierul de protecții anticorozive. dar 
aici se realizează lunar doar 1 000 mp 
conducte și recipienți, în loc de 
3 000 mp cît ar trebui. Și aceasta din 
cauză că întreprinderea de protecții 
anticorozive, utilaje și piese de 
schimb (I.P.A.U.S.) București nu asi
gură materialele și oamenii necesari 
pentru a realiza volumul de lucrări 
prevăzut la placarea cu P.V.C. a ma
șinilor de filat mătase, unde lucră
rile sînt, de asemenea, mult rămase 
in urmă. Practic. I.P.A.U.S. Bucu
rești ar trebui să-și dubleze forțele 
pentru recuperarea răminerilor in 
urmă și a se încadra cu lucrările în 
grafice.

toate, beneficiarul, sprjinit îndea
proape de forurile sale de resort, are 
sarcina de mare răspundere de a ac
ționa cu fermitate pentru asigurarea 
tuturor utilajelor și instalațiilor ne
cesare noilor capacități productive. 
Este o problemă a cărei rezolvare 
nu suferă amînare. deoarece unii 
furnizori nu au livrat incă o parte 
din utilajele ce trebuiau să sosească 
pe șantier - de foarte multă vreme și 
care condiționează finalizarea la ter
men a investiției. Astfel :
• întreprinderea „Unio“-Satu Mare 

are de livrat patru dizolvatoare de 
viscoză :

• Combinatul industrial pentru 
construcții de mașini Bistrița este 
dator cu tablourile generale de dis
tribuție a energiei electrice ;
• întreprinderea de utilaj chimic 

din Găești mai trebuie să livreze un 
dizolvator de sulfat de zinc ;

• întreprinderea mecanică de uti
laj chimic București este solicitată 
să urgenteze livrarea a trei agregate 
pentru producerea vidului și 
prese de alcalizare.

Cînd vor fi livrate aceste 
restante ? Iată răspunsurile 
în unitățile vizate :

întreprinderea „Unio“-Satu Mare. 
In legătură cu restanțele acestei uni
tăți economice, ing. Vasile Filip, di
rectorul comercial al întreprinderii, 
i-a dat corespondentului nostru Oe- 
tav Grumeza un răspuns concis, 
angajant : „Cele patru dizolvatoare 
de viscoză cu care sintem in res
tanță se află în execuție și, prin 
măsurile tehnico-organizatorice pe 
care le-am luat, vor fi livrate in 
citeva zile".

Combinatul industrial pentru con
strucții de mașini Bistrița. Ing. Vio
rel Chiș, directorul fabricii de pro
duse electrotehnice din cadrul com
binatului, a făcut corespondentului

a două
utilaje 

primite

derea de aparate electrice de măsură 
din Timișoara ne-ar furniza tot atit 
de urgent două contoare reacție, 
care intră în componența sa. De ase
menea, alte patru tablouri de distri
buție sînt lansate in fabricație, ceea 
ce înseamnă că vor fi finalizate in 
acest an"

întreprinderea de utilaj chimic din 
Găești. Aici, corespondentul nostru 
Gheorghe Manea a reținut din dis- 

Icuția cu ing. Valerian Agachi : „în 
legătură cu dizolvat oarele de sulfat 
de zinc pentru întreprinderea de fire 
artificiale Suceava, două la număr, 
pot să vă spun că întreprinderea 
noastră le-a realizat încă din luna 
decembrie 1979, cînd le-am expediat 
la I.P.A.U.S. București in vederea 
aplicării unor acoperiri anticorozive, 
urmînd ca apoi să fie livrate de a- 
ceastă unitate pe șantierul din Su
ceava".

întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic București. Ing. Teodor Popa, 
directorul tehnic al acestei unități, 
i-a relatat redactorului nostru Ilie 
Ștefan : „Cele trei agregate pentru 
producerea vidului vor fi livrate în 
cursul lunii noiembrie. In ce pri
vește presele de alcalizare. preci
zez că acestea sint produse de inaltă 
tehnicitate și complexitate și se fa
brică 
Realizarea lor presupune 
măr foarte mare de ore 
lucrare, iar capacitățile 
ducție sint supraîncărcate, 
acestea, in întreprindere 
pun eforturi stăruitoare pentru ur
gentarea fabricației produselor amin
tite. Menționez că aceste eforturi 
pentru onorarea contractelor interne 
se fac în 
ruitoare a 
realizarea 
export".

NOTA REDACȚIEI : Din răspun
surile factorilor de răspundere din 
unitățile furnizoare vizate reiese că, 
in mare parte, utilajele solicitate de 
întreprinderea din Suceava vor sosi 
in perioada imediat următoare pe 
șantier. Dar au mai rămas o serie 
de probleme de rezolvat în această 
privință. Bunăoară, la Combinatul 
industrial pentru construcții de ma
șini din Bistrița, unele probleme 
trebuie clarificate chiar de benefi
ciar. Cît privește Întreprinderea de 
protecții anticorozive, utilaje si Pie~ 
se de schimb din București, aceasta 
tărăgănează în mod inadmisibil livra
rea celor două dizolvatoare de sulfat 
de zinc primite in urmă cu aproape 
doi ani de la Găești. Dealtfel, tot a- 
ceastă unitate înregistrează și o se
rie de rămineri în urmă în realiza
rea unor lucrări pe șantier. Iată de 
ce conducerea întreprinderii bucu- 
reștene are datoria să ia măsuri o- 
perative și energice pentru lichida
rea acestor neajunsuri din activitatea 
sa. Sperăm că dacă nu a făcut-o la 
timpul potrivit o va face acum, cind 
fiecare zi este hotăritoare pentru fi
nalizarea la termen a investițiilor de 
la Întreprinderea de fibre artificiale 
din Suceava.

Sava BEJ1NAR1U
B. RADU
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condițiile mobilizării stă- 
colectivului nostru pentru 
unor sarcini sporite la

Exemplul unităților fruntașe - îndemn pentru
realizarea integrală

Prezentăm in continuare rezultatele obținute in în
trecerea socialistă pe zece luni ale anului în curs de 
alte colective de oameni ai muncit din industrie, trans
porturi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor și 
unități prestatoare de servicii pentru populație.

a planului pe 1981
Potrivit rezultatelor obținute si procentajului general 

stabilit pe baza îndeplinirii planului la indicatorii pre- 
văzuți în criteriile de organizare a intrecerii. in cele 
zece luni care au trecut din acest an*, pe primele locuri 
se situează :

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
Șl DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul 1 : întreprinderea de rețele 

electrice Iași, cu 410,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția netă, 6,9 la sută la produc
tivitatea muncii, unitatea s-a înca
drat in repartițiile de energie elec
trică și in cheltuielile prevăzute in 
buget : cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost reduse cu 0.7 la 
sută, iar consumul propriu tehno
logic cu 0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de dis
tribuție a energiei electrice Bucu
rești.

IN DOMENIUȚ FORAJULUI. 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Craiova, 

cu 595,8 puncte.
Principalii indicatori de 

fost depășiți cu : 47,6 la 
producția fizică la forajul 
ploatare-injecție, 3,4 la sută la vi
teza de lucru la forajul de cercetare 
geologică, 26.1 la sută la sonde ter
minate din foraj total, 3,7 la sută 
la volumul producției normate pe o 
persoană, 27.5 la sută la producția 
fizică la forajul de mare adincime.

Locul II : Schela de foraj Mediaș 
— județul Sibiu.

Locul III : Schela de foraj Tg. 
Ocna — județul Bacău.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE
Locul I : întreprinderea „Carbo- 

chim" Cluj-Napoca, cu 1 086,8 
puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 15,5 la sută la 
producția netă, 12,9 la sută la pro
ducția fizică. 6,8 la sută la produc- 
țja-marfă vîndută și încasată. 6,4 
ia sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate 
1 000 lei producție-marfă au 
reduse cu 0.5 la sută, iar cele 
teriale cu 0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
duse refractare „Răsăritul" 
Brașov.

Locul III : întreprinderea de 
duse refractare Pleașa. — Ploiești.

ÎN INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICA. 

DE TEHNICA DE CALCUL. 
ECHIPAMENTE 

PENTRU TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : Întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 1143,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,6 la sută la
producția netă, 2,3 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și incasată, 
1,1 la sută la productivitatea mun
cii, 10.6 la sută la beneficii. 17 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței : consumurile realizate la 
materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibili au fost mai 
mici decît cele normate.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troargeș" Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I: Uzina de construcții, re

parații utilaje și piese 
Vatra Dornei, cu 1 510

Principalii indicatori 
fost depășiți cu: 1,8 la 
ducția netă, 1.1 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată. 1,8 la 
sută la productivitatea muncii, 6.4 
la sută la beneficii: cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost reduse cu 2,2 la 
sută, iar cele materiale cu 0,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea mecani-

că pentru agricultură și industria 
alimentară București.

Locul III: întreprinderea mecani
că de reparații auto și utilaje 
transport Baia Mare.

IN INDUSTRIA CHIMICA
— SUBRAMURA METALE 

NEFEROASE ȘI RARE
Locul I: Întreprinderea de alu

mină Oradea, cu 518,9 puncte.
Principalii 

1'ost depășiți 
ducția netă 
la sută la

de

plan au 
sută la 
de ex-

la 
fost 
ma-
pro-

pro-

de schimb 
puncte.
de plan au 
sută la pro-

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

indicatori de plan au 
cu: 8 la șută la pro- 
și producția fizică. 4 
export, 3.6 la sută la 

producția-marfă vîndută și incasată,
4,9 la sută la productivitatea mun
cii. 4,7 la sută la beneficii: consu
murile de materii prime, materia
le. de energie electrică și combus
tibil au fost mai mici decît cele 
normate.

Locul II: întreprinderea de alu
miniu Slatina.

IN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI H1RTIEI

Locul 1: întreprinderea de hirtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 1 700,4 puncte.

ducția-marfă vîndută și încasată. 
73,1 la sută la beneficii. 67.3 la sută 
la livrări la fondul pieței ; cheltu
ielile totale planificate la 1 000 lei 
producție-mart'ă au fost reduse cu 
0,3 la sută, iar cele materiale 
la sută.

Locul II : întreprinderea 
cola Cluj.

Locul III : întreprinderea 
colă Macin, județul Tulcea.

IN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul de construcții- 
montaj Bacău, cu 784 puncte.

Principalii indicatori de plan aii 
fost depășiți cu : 2.5 la sută la pro
ducția de construcții-montaj. 24,4 
la sută la darea in folosință a con
strucțiilor de locuințe, 4,1 la sută 

productivitatea muncii. 18,7 la 
la beneficii : au fost reduse 

normate la ciment cu 
metal cu 10.5 la sută, 
și carburanți cu 11.3

cu 0.4
pisci-
pisci-

de hirtie 
din Paris"

de plan au 
la sută la 
sută la ex-

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 10,6 la sută la 
producția netă, 4,8 la sută la pro
ducția fizica. 3.2 la sută la pro*- 
ducția-marfă .vîndută și încasata.
11.6 la sută la productivitatea mun
cii: cheltuielile totale planificate la 
1 000 iei producție-marfă 
reduse cu 0,9 la sută, iar 
teriale cu 2 la sută.

Locul II: întreprinderea 
și cartoane „Comuna 
Piatra Neamț.

Locul III: întreprinderea de con
fecții din carton „Mucart" Cluj- 
Napoca.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CINEPA, LINĂ)
Locul I: întreprinderea textilă 

„Trainica" Pucioasa, județul Dîmbo
vița, cu 673,6 puncte.

Principalii indicatori 
fost depășiți cu: 11,1 
producția netă, 2,7 la
port; 2,3 la sută la producția fizică, 
8,3 la sută la productivitatea mun
cii, 14 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 0.4 la sută, 
iar cele materiale cu 5,3 la sută.

Locul II: întreprinderea de stofe 
de mobilă București.

Locul III: întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu.
CENTRALA INDUSTRIEI STICLEI 

ȘI CERAMICII FINIÎ, 
A ARTICOLELOR CASNICE

Locul I: întreprinderea de porțe
lan și menaj Curtea de Argeș, cu
1 331,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 7,2 la sută la pro
ducția netă. 6,2 la sută la produc
ția fizică, 1,6 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 7,4 la 
sută la productivitatea muncii,
11.6 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței: cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 3,2 la sută, iar 
cele materiale cu 4,9 la sută.

Locul II: întreprinderea „Arg- 
deanca". județul Arad.

Locul III: întreprinderea „Meta- 
loglobus" București.

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
ȘI INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI

Locul I: întreprinderea piscicolă 
Zau de Cîmpie, județul Mureș, cu
2 312,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 71,5 la sută la 
producția fizică, 77.3 la sută la pro-

la i 
sută 
consumurile 
3.2 la sută, 
combustibili 
la sută.

Locul II : 
montaj Vrancea.
IN TRANSPORTURI FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul Ploiești, cu 204,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,5 la sută la vo
lumul de transport. 12 la sută la 
productivitatea muncii. 1 la sută la 
greutatea medie brută a trenurilor 
marfă. 1.8 la sută la utilizarea mij
loacelor de transport ; cheltuielile 
totale planificate au fost reduse cu 
11.1. la suta, iar consumul de com
bustibil și energie electrică cu 2 ia 
sută.

Locul II : Depoul Iași.
Locul III : Depoul Fetești.

ÎN COOPERAȚIA DE CONSUM — 
UNIUNI JUDEȚENE

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consuni Vilcea, 
cu 1 082,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 43.2 la sută la in
trări la fondul de stat, 17,9 la sută 
la producția industriei mici, 1,3 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație, 31,8 la sută la export, 
8,9 la sută la livrări de mărfuri 
către fondul pieței.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Gorj.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Alba.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul 1: Oficiul județean de tu

rism Alba cu 377 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 4,8 la sută la desfa
cerile prin alimentația publică, 4.2 
la sută la prestări de servicii pen
tru populație. 5.5 la sută la înca
sări medii pe un lucrător și cu 6 
la sută la încasările

Locul II : Oficiul 
turism Dîmbovița.

Locul III : Oficiul 
turism Maramureș.

IN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude

țeană pentru, recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Vaslui, cu 503,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14 la sută Ia vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate. 3 la sută la volu
mul de achiziții de materii prime 
de origine animală. 3 la sută la 
oțel, 32 la sută la fontă. 31 la sută 
la cupru. 48 la sută la alamă. 64 la 
sută la bronz ; cheltuielile de cir
culație au fost reduse cu 9 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Covasna.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea .și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Brașov.

Trustul de construcții-

valutare.
județean de
județean de

(Agerpres)^

O nouă realizare a științei și tehnicii românești
Mașina automată 
de tăiere termică

La Institutul 
și încercări de

de sudură 
materiale 

din Timișoara a fost omo
logat de curind protoțipul 
unei mașini automate de 
tăiere termică cu flacără 
oxi-gaz, care funcționea
ză pe principiul, copierii 
optice a unor desene exe
cutate la scară redusă 
(1:10), denumită de crea
torii ei MATTOR.

Mașina este echipată cu 
4 aparate de tăiere și poa
te tăia simultan cu toate 
(in funcție de tipul apa
ratelor cu care este echi
pată. mașina poate tăia fie 
cu oxigen-acetilenă. fie 
cu oxigen-metan). Ea este 
destinată tăierii tablelor 
de oțel cu grosimi de 5— 
150 mm. Viteza de tă
iere se poate regla in în

tervalul 0.1—1 m/minut. 
Cea mai mare piesă tăia
tă după desen trebuie să 
se înscrie intr-un drep
tunghi de 5 mX15 m (co
respunzător unui desen 
de 0,5X1,5 m). dar prin 
organizarea mai multor 
posturi de lueru și echi
parea mașinii cu căi de 
rulare corespunzătoare, 
tablele de tăiat pot fi ori
cit de lungi. Astfel, proto
tipul permite tăierea ta
blelor avînd lungimi pină 
la 32 metri.

Toate comenzile mași
nii sînt automatizate. Ca
pul optic al mașinii „ci
tește" desenele și trans
mite semnalele aferente 
unui sistem electronic de 
comandă. Acesta, la rîn- 
dul lui, deplasează travel’-

sa principală a mașinii (cu 
o greutate de 3 tone și O 
lățime de 8 m) de-a lun
gul căilor de rulare de 
peste 30 m lungime, res
pectiv asigură deplasarea 
corespunzătoare pe tra
versă a celor 4 aparate de 
tăiere. Tăierea tablelor, pe 
intregul gabarit al mași
nii (6 mX32 m). se face 
cu o precizie de ±1,5 mm, 
indiferent de dimensiuni
le pieselor tăiate. Prin a- 
ceste performante înalte, 
MATTOR se situează la 
nivelul mașinilor similare 
produse de țări cu tradi
ție în fabricarea lor, iar 
prin producerea ei în țară 
se vor realiza importante 
economii valutare. Fabri-
cația de serie a mașinii Cezar IOANA 
va începe în 1982 la în- corespondentul „Scînteii

treprinderea „Electroti- 
miș", unitate cu care in
stitutul are de mulți ani 
relații de colaborare foar
te bune.

Mașina prototip va ple
ca în curînd pentru probe 
de anduranță la Șantierul 
naval Drobeta-Turnu 
verin, iar cele ce se 
fabrica în serie sînt 
pe acum așteptate de 
lelalte șantiere navale, de 
întreprinderi construc
toare de vagoane, utilaj 
chimic, minier etc. unde 
punerea lor in funcțiune 
va determina creșterea 
de 5—6 ori a productivi
tății muncii.

Se
ver 
de 

ce-
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Spiritul unui popor, reflectat în 
artă, râmîne viu și inepuizabil

Plenara Consiliului 
a Cooperativelor

prin cei care-l moștenesc
— In ce constă, pentru dv„ echi

librul specific al raportului dintre 
tradiție și modernitate ?

în ceea ce privește raportul din
tre tradiție și modernitate, răspun
sul îl găsim în formularea întrebă
rii. pentru că eu cred că o artă cu 
adevărat modernă se săvirseste 
doar atunci cînd actul creației este 
consecința experienței înaintașilor 
conjugată cu impresia emoțională 
și atitudinea autorului fată de spec
tacolul integral al naturii, fată de 
cadrul social și cel istoric. Moderni
tatea este tot atît de nouă pe cît 
este și de veche, ea este vie și au
tentică doar atunci cînd este tradi
țională. Stilul — gradul cel mai inalt 
al experienței artistice ce se prac
tică în teritoriul unei națiuni — la 
apogeu depășește cadrele acesteia, 
influențind pe al alteia, si acolo 
unde atinge filonul creator se im
pune și este adoptat pină ce este 
asimilat, devenind din simbioza ce
lor două, unul singur. Astfel, tra
diția artistică națională este totoda
tă și universală : arhaismul artei 
grecești care este procesul de infil
trare a artei egiptene, proces ce a 
zguduit sensibilitatea grecească si 
i-a dat un sens nou, care 
da de apogeu a devenit 
nea gîndirii creatoare a 
grec ce mii de ani a fost 
aiul estetic al lumii. La 
fenomenul este identic : 
aur este precedat de inocularea si 
mimarea artei italiene. Putem cre
de deci că stilul artistic, la matu
ritatea sa, devine jertfă celui care 
Se naște și astfel revitalizat menți
ne sensibilitatea umană creatoare 
și receptoare într-o postură optimă 
și autentică.

— Cum poate fi abordată, în con
dițiile artei noastre contemporane, 
problema specificului național ?

— Aș enumera mai întii cîteva a- 
precieri la adresa unor personalități 
din trecutul nostru artistic. Cînd 
expunea în Franța la Salonul de 
pictură, Nicolae Grigorescu a fost 
elogiat pentru operele sale de către 
Napoleon al III-lea. cu ocazia vizi
tei făcute. Desigur, suveranul prețu
ia vivacitatea notației și luminozi
tatea strălucitoare a picturii lui Gri- 
gorescu, altfel decît a francezilor, 
dar poate mai găsea demn de re
marcat umanismul specific artei lui 
și care este, dealtfel, o trăsătură a 
oricărei arte mari. Suflul proaspăt 
al însușirii deosebite ce o avea Gri
gorescu. de a surprinde spontan, 
dar închegat și logic spectacolul na
turii, ne amintește adesea de „Se
colul de aur" al Olandei. între pic
torii animalieri din toată lumea, ca 
Grigorescu. cred că n-a mai fost 
altul. Imaginea la el este construită 
atît de bine si totodată nuanțată 
poetic de vibrația emoției artistice 
și a umanizării temelor sale.

Florile lui Stefan Luchian sint ne-

lumii. El, 
instrucția

întîlnite în toată pictura 
ca și Grigorescu, după 
artistică elementară din tară — ca și 
alți mari artiști ai noștri — și-a ur
mat studiile în Occident. Marea 
școală și-a făcut-o însă în dialogul 
intim cu arta veche universală a 
muzeelor si de aceea, el și ceilalți, 
nu s-au întors acasă cu hainele Oc
cidentului. Talentul lor ales i-a im
pus și acolo, departe, dar au reve
nit iluminați de chemarea de crea
tori ai Țării în sacra lor credință 
de ctitori ai culturii românești.

Nu prea demult. Ion Andreescu 
a fost considerat de un critic fran
cez drept cel mai de seamă repre
zentant al picturii din aria barbizo- 
nismului și aceasta... o afirmă un 
străin. Pictorul român Ciucurencu. 
modest ca și „Zugravul", situa ima
ginar „Fata cu broboadă" a lui Ion

Convorbire cu pictorul 
TRAIAN BRĂDEAN

în perioa- 
perfectiu- 
artistului 

apoi ide- 
olandezi, 

secolul de

Andreescu alături de pictorul spa
niol Velasquez. Tot profesorul Ciu- 
curencu ne mai spunea că Gheor- 
ghe Petrașcu este „unic" șl că ori
unde în marile muzee — dac-ar fi 
— etnicitatea sa de pictor român 
n-ar putea fi confundată cu a al
tora și că această distincție nu re
zultă doar din scoarțele naționale, 
ci din acel inefabil autentic si neo
stentativ specific al spiritualității 
noastre. Maestrul Baba spunea des
pre Nicolae Tonitza că își îngrijea 

. instrumentele de lucru cu mare 
sfințenie și trăia într-o tainică măr
turisire, cînd picta, izolat de orice 
banalitate, iar copiii cu priviri ima
culate pictați de el au același rang 
de unicitate în toată lumea. De ace
eași tinută artistică au fost și Pa- 
ciurea, Cornel Medrea, Pallady, An- 
ghel, Ștefan Dumitrescu. Dumitru 
Ghiață, Camil Ressu. Nicolae Dă- 
răscu și să nu mai vorbim despre 
acei anonimi români care au pictat 
sufletul românesc amar si curat ca 
lacrima. Toți au închegat minunata 
cultură a tării noastre.

— Toate aceste exemple, dar și 
rezultatele de prestigiu cu care, pe 
bună dreptate, se poate mîndri pic
tura contemporană românească sint, 
desigur, un îndemn pentru ca nici 
o lucrare să nu fie produsul unei in- 
timplări, să reprezinte (cel puțin 
teoretic) însăși atestarea unor cali
tăți ce țin de o bună stăpinire a 
profesiunii. Cum reflectă arta noas
tră contemporană acest profesio
nalism ?

— M-am gîndit adesea la tezaurul 
artistic lăsat de marii noștri înain
tași. Nu numai la ceea ce reprezin
tă el ca valoare spirituală a noas-

tră. Trebuie, cred1, subliniat și 
ceea ce este acest tezaur din 
punctul de vedere al bogăției mate
riale, comparabil, desigur, ca preț 
cu valorile solului și subsolului. 
Materia se epuizează, se înlocuieș
te (cînd se poate), dar spiritul unui 
popor reflectat în artă râmi ne viu și 
inepuizabil prin cei care-1 moște
nesc. Putem fi fericiți, că. aproape 
tot ce s-a creat pe 
nesc, a rămas aici, 
exploatat și prădat 
bunăoară, au fost 
bogății materiale.

Țara noastră n-a avut numai aur 
și păduri, sare și petrol, ci mai pre
sus dP toate, bogăția ei a format-o 
poporul întreg și cu oamenii ei cei 
mai de seamă. România a dat lumii 
oameni de știință, ppeti. inventa
tori, medici, matematicieni, muzici
eni, pictori și sculptori, iar atunci 
cind prin vitejii ei bărbați a avut de 
susținut atitea bătălii, nu o dată Eu
ropei occidentale i-a fost pavăză în 
vremurile tulburate.

Dacă peste toate greutățile, de-a 
lungul milenilor. poporul nostru 
și-a ridicat sufletul deasupra și l-a 
durat în piatră, în culoare. în lemn, 
in poezie și doină, atunci astăzi, noi, 
urmașii, îl avem testament și. în 
conturul nou al țării, trebuie să-l 
cultivăm cu aleasă grijă și să-1 
transmitem noii generații, cu însu
flețire și nealterat. Opera artiștilor 
adevărati a oglindit întotdeauna 
vremea lor.

Față de această mare zestre artis
tică sîntem datori să ne concentrăm 
energia pe toate căile, spre a asigu
ra creației cursul ei firesc, de fer
ment spiritual asupra generației 
noastre și totodată să ne întărim in
stitutele de artă plastică (Iași, Cluj- 
Napooa și București), ca pe plan 
geografic să acopere, ca și. indus
tria, în mod armonios, dezvoltarea 
și cultivarea energiilor sensibile, 
spre ridicarea la nemurire.

Artiștii români, în raport cu ce se 
face astăzi în lume, zugrăvesc lim
pede și sincer, cu mijloace artistice 
elevate, fundamentele materiale si 
spirituale ale poporului nostru. Sin
ceritatea și sensibilitatea pentru 
frumos le este o calitate caracteris
tică și ea este confirmată de întrea
ga manifestare creativă de la înce
puturile istoriei noastre și pînă as
tăzi.

Expozițiile multor artiști români, 
deschise peste hotare, se bucură de 
o înaltă apreciere, cred, tocmai pen
tru ceea ce acolo s-a pierdut în 
bună parte, căci oamenii de pretu
tindeni doresc să găsească in opera 
de artă acea trăsătură umanitară 
exprimată cu măiestrie artistică si 
acele sentimente bune ce îi leagă pe 
toți locuitorii lumii.

pămîntul româ- 
la noi. nefiind 
de străini, cum, 
petrolul si alte

Marina PREUTU

Schimbul de mîine
t

Vineri, a avut loc plenara Consi
liului Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești.

Plenara a dezbătut stadiul îndepli
nirii planului cooperației meșteșugă
rești pe primele zece luni ale anului 
în curs si a stabilit măsurile ce se 
impun pentru realizarea prevederilor 
sale ne întregul an 1981.

De asemenea. în lumina sarcinilor 
stabilite de recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. plenara a dezbătut proiectul 
planului cooperației rpestesugăresti 
pe 1982 si a stabilit măsurile ce tre
buie luate de conducerile uniunilor 
județene si cele ale cooperativelor în 
vederea dezvoltării si diversificării 
prestărilor de servicii pentru popu
lație. a producției bunurilor de con
sum pentru piața internă si export, 
îmbunătățirii calității acestora, extin
derii cooperării cu unitățile indus
triei de stat, menite să asigure în
făptuirea întocmai a sarcinilor în
credințate de partid cooperației meș
teșugărești în anul 1982.

Plenara a fost informată cu privi
re la modul în care s-au desfășurat 
conferințele uniunilor județene ale 
cooperativelor meșteșugărești si a 
analizat darea de seamă a Consiliu
lui UCECOM, programul de dez
voltare a industriei mici si a prestă
rilor de servicii in cadrul cooperației 
meșteșugărești pe cincinalul 1931—• 
1985. precum si unele îmbunătățiri ce 
urmează a fi aduse statutelor uniu
nilor de cooperative, cooperativelor

Uniunii Centrale 
Meșteșugărești 

meșteșugărești si cooperativelor de 
invalizi. Plenara a aprobat în unani
mitate aceste documente ce urmează 
a fi supuse dezbaterii Congresului al 
VI-lea al cooperației meșteșugărești, 
ale cărui lucrări vor avea loc în zi
lele de 4 si 5 decembrie 1981.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire. plenara Consiliului 
UCECOM, manifestindu-și via sa
tisfacție si deplinul acord cu Apelul 
pentru dezarmare si pace al Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste, 
elaborat din inițiativa secretarului • 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a exprimat voin
ța unanimă a celor aproape 400 000 
de oameni ai muncii care îsi desfă
șoară activitatea în cooperația meș
teșugărească de a participa la am
plele acțiuni ce se organizează in 
întreaga tară, consacrate înfăptuirii 
aspirațiilor supreme ale omenirii, de 
a trăi într-o lume a păcii si colabo
rării internaționale. Dînd glas sen
timentelor care animă pe membrii 
cooperatori, pe ceilalți oameni ai 
muncii din acest sector al economiei 
naționale, plenara a exprimat, tot
odată. hoțărîrea lor fermă de a mi
lita neobosit. împreună cu organiza
țiile cooperatiste din întreaga lume, 
pentru a nune stavilă cursei înar
mărilor. pentru a se trece la măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
ca rațiunea, pacea si securitatea, bu
năstarea si fericirea oamenilor să 
triumfe pe întreaga noastră planetă.

(Agerpres)

Vizita delegației Adunării Populare 
supreme a R.P.D. Coreene

Vineri, delegația parlamentară 
Republica Populară Democrată 
reeană, condusă de tovarășul Hwang 
Jang Yop, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președinte
le Comitetului Permanent al Adună
rii Populare Supreme. împreună cu 
tovarășul Nicolae Giosan. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită la intreprinderea „23 August" 
din Capitală.

Cu acest prilej, oaspeții coreeni au 
apreciat realizările colectivului bucu- 
reștean pe linia diversificării si mo
dernizării produselor, sporirii calită
ții și competitivității lor și au luat 
cunoștință de programele de perspec-

din 
Co-

tivă adoptate în scopul sporirii vo
lumului și indicilor de eficientă ai 
producției.

în aceeași zi. delegația Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
însoțită de Constantin Chirită. depu
tat în M.A.N., a fost oaspetele jude
țului Mureș.

Delegația a făcut o vizită pe marea 
platformă chimică a Combinatului 
„Azomureș" din Tg. Mures si a avut 
o întrevedere cu tovarășul Nicolae 
Vereș. prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean.

în cinstea oaspeților din R.P.D. Coi 
reeană. președintele Consiliului 
popular județean a oferit un dineu.

(Agerpres)

Cronica
Tovarășul Nicolae Constantin, vice- 

prim-ministru al guvernului, a ori- 
mit, vineri după-amiază, pe Han Zan 
Gîn. ministrul comerțului interior, 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum din Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Au fost examinate probleme ale 
dezvoltării schimburilor comerciale, 
diversificării cooperării în diferite 
domenii de activitate.

La primire a participat tova
rășul Paul Niculescu. președintele 
CENTROCOOP.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

zilei

Lucrările Congresului Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia

Am fost prezent nu 
de mult la o intil- 
nire plină de învăță
minte a profesori
lor de discipline teh
nice și maiștrilor-in- 
structori din școlile 
argeșene — cei cărora 
le incumbă în mod 
direct misiunea de 
mare răspundere a 
pregătirii schimbului 
de mîine pentru uzine
le și ogoarele meleagu
rilor de legendă ale lui 
Manole.

Cum este pregătit 
schimbul de mîine ce 
va lucra în întreprin
derile si oe ogoarele 
județului ?

Răspunsul la aceas
tă întrebare a putut fi 
primit în modul cel 
mai elocvent vizitînd 
o amplă expoziție cu 
caracter permanent 
(exponatele înlocuin- 
du-se periodic) des
chisă la Casa persona
lului didactic din Pi
tești. Ceea ce sur- 

I prinde plăcut este 
un fel de febrili
tate pasionantă și com
petitivă care pare a fi 
pus stăpinire nu doar 
pe elevii din liceele 
mari, de tradiție, do
tate cu o excepțională 
bază materială (liceele 
industriale nr. 1 și nr. 
7. Pitești, Liceul in
dustrial „Electro-Ar
geș" din Curtea de 
Argeș, Liceul de ma- 
tematică-fizică nr. 1, 
Pitești etc), ci și pe 
elevii din școli 
„modeste", din
din mediul rural. Iată, 
de pildă, elevii Școlii 
generale din Cotești- 

, Glodeni, călăuziți de 
profesorii C. Vintilă și 
Silvia Grozăvescu, ex
pun (ce credeți ?) o 
„Trusă pentru pre
darea geometriei pla
ne și in spațiu" — tru
să omologată de Ofi
ciul central
mijloacele de învăță- 
mint și solicitată de 
multe școli din țară 

^prețul: 200 lei). A în-

mai 
scoli

pentru

văța geometrie în școli 
vestite utilizînd un 
material didactic con
ceput și realizat de 
copii din Cotești-Glo- 
deni mi se pare un lu
cru excepțional. In 
schimb, alți copii (din 
Ungheni-Argeș) și-au 
realizat o ingenioa
să instalație pentru 
producerea biogazu- 
lui. Deocamdată, pro
ducția de biogaz este 
mică (1,5 mc pe zi), 
dar suficientă pen
tru a alimenta cu ener
gie calorică laborato
rul de chimie al școlii. 
Iar 
viitor, evident, nu

planurile lor de 
se

Dim. RACHICI

opresc aici ! Tot la fo
losirea surselor de e- 
nergie neconventiona- 
lă s-au gindit și alți 
elevi și profesorii lor : 
cei' de la Liceul agro
industrial din Curtea’ 
de Argeș. bunăoară, 
sînt autorii unei insta
lații eoliene de produs 
energie electrică. In
stalația furnizează e- 
nergie pentru labora
toarele de fizică și 
chimie și pentru unele 
anexe ale școlii.

Există în expoziție, 
sub formă de machetă 
sau în realitate, unele 
produse de tehnică de 
virf, distinse cu mari 
premii la diverse com
petiții („Ceasul elec
tronic cu afișaj", 
exemplu, conceput 
realizat la Liceul 
dustrial nr. 1 din
tești — premiul I pe 
țară la un concurs în 
anul școlar trecut ; 
„Portativ electronic" — 
Liceul de matematică- 
fizică nr. 1 Pitești — 
marele premiu la un 
concurs internațional 
din străinătate etc) ; 
există, apoi, „Dispozi-

de 
și 

in- 
Pi-

tiv de bobinat", „Mo
tor mono cu două tu
rații", „Generator de 
semnale" etc (creații 
ale elevilor Liceului 
„Electro-Argeș") ; e- 
xistă mobilier școlar și 
de laborator, garnituri 
pentru grădinițe etc 
(Liceul industrial nr. 7. 
Pitești), 
poate fi intilnită 
preocuparea stringen
tă din școlile argeșene 
de economisire a ma
teriilor prime, de folo
sire la maximum a 
materialelor recupera
bile. Din scurte capete 
de fier, de pildă, care 
înainte se dădeau la 
retopit, elevii Liceului 
industrial Colibași exe
cută piese de schimb 
pentru autoturisme, 
precum și diverse a- 
parate de uz casnic ; 
iar cei de la Liceul 
„Nicolae Bălcdscu", din 
același 
folosibil produc unelte 
pentru 
resc : 
brățări de 
greu de 
magazine 
care aduc 
turi substanțiale, 
ceeași preocupare de 
economisire a meta
lului se poate constata 
și la Liceul industrial 
nr. 2 — Pitești : „Bri- 
da de fixare pentru 
armături metalice", 
spre a da un singur 
exemplu, piesă recon
diționată de elevi, așe
zată lingă o bridă nouă 
executată în fabrică, 
nu se deosebește cu 
nimic de aceasta !

Impresia care îți ră- 
mîne după vizitarea 
expoziției permanente 
cu- produse gîndite și 
făurite de elevii arge
șeni este tonică, re
confortantă. Schimbul 
de mîine al forței de 
muncă se află pe dru
mul cel bun. Avem 
toate indiciile să cre
dem că este un schimb 
de nădejde 1

Dar tot aici 
Și

material re-
gospodă- 

furci, 
mai 
prin 

— obiecte 
școlii veni- 

A-

uz 
săpăligi, 

coasă, 
găsit

cinema
• Mondo umano : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20, ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Croaziera : SCALA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• întoarcere la dragostea dinții : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• învingătorul î 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.

• Toată lumea este a mea: DRUMUL 
SĂRII — 10,30, LIRA — 15,30; 19; COS
MOS — 9; 12: 16; 19.
• O lume fără cer — 15,30; 17,30;
19,30, Campionul — 10; 12,30 : VIITO
RUL.
• Convoiul ; POPULAR — 15,30;
17,30; 19,30.
• Ana si „hoțul* : FLACĂRA — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Călăuza î CAPITOL — 9; 12,30; 
16; 19.
• Lupii mărilor : PATRIA — 9: 11,30; 
14,30; 17; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Soțul ideal : FAVORIT — 9; 11.15;

PROGRAMUL 1
8,30 Prezentarea programul zilei
8,40 Sindicatele la cotele 

(reluare)
9,05 Teleșcoală
9,45 — ' '

noii calități

11.40
12,00
13,00
18.25
18.40
18.50
19,00
19.30
19.50
20.25

22.00
22,20

și flacără", 
filme Cinci

Film artistic : „Rug 
Producție a Casei de 
Teleșcoală
Centre muzicale ale tării : Ploiești 
La sfîrșit de săptămlnă 
Săptămina politică
Oamenii de știință și pacea 
1001 de seri
Telejurnal
Planeta inocenței. Eseu TV 
Teleenciclopedla
Film artistic : „Haiducii". O pro
ducție a studioului cinematografic 
București
Telejurnal • Sport
Nocturnă TV
PROGRAMUL 2
Telejurnal 
Almanah pionieresc

19,00
19,30
19,55 Rapsodii din Maramureș
20,20 ”
21,25
21,50
22,00
22,20

Videoteca muzicală
Orizont tehnlco-știintific (reluare)
Cîntece populare muntenești 1 
Telejurnal • Sport
Nocturna TV

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 20 NOIEMBRIE
Extragerea I : 22 34 1 

60 9 68
Extragerea a Il-a : 64

50 66 87 18 36

1981
79 72
63 27

67
16

Delegația Uniunii Centrale a Coo
perativelor de consum din Republica 
Popujara Democrată Coreeană, con
dusă de Han Zan Gîn, președintele 
Uniunii, a făcut, in aceste zile, o vi
zită in tara noastră.

Delegația a avut convorbiri cu to
varășul Paul Niculescu, președintele 
CENTROCOOP. privind stadiul cola
borării bilaterale și perspectivele 
dezvoltării acesteia și a vizitat uni
tăți comerciale și de producție ale 
cooperației de consum din județele 
Olt și Dolj.

Conducătorii celor două organiza
ții au semnat, vineri, un acord de co
laborare pe perioada 1981—1985. care 
prevede dezvoltarea schimburilor co
merciale. a cooperării in diverse do
menii de activitate cooperatistă, 
schimburi de specialiști.

★
Vineri, tovarășul Aurel Duma, mi

nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, secretar al Con
siliului Național al F.D.U.S.. a pri
mit delegația Consiliului Național al 
Frontului National din R.D. Germa
nă. condusă de Manfred Richter, 
președintele Comisiei de Revizie a 
Consiliului Național, care vizitează 
tara noastră, la invitația Consiliului 
National al F.D.U.S.

Cu acest prilej, s-au discutat 
aspecte ale relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări, ex- 
primîndu-se dorința adîncirii si di
versificării lor continue. în spiritul 
celor convenite în cadrul convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par-

tidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane. S-a 
făcut, de asemenea, un schimb de 
păreri în legătură cu unele probleme 
ale situației internaționale actuale.

In aceeași zi. delegația a avut o 
întîlnire cu Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice Internationale.

La întrevederi a fost prezent dr. 
Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

★
în zilele de 18—20 noiembrie, la 

București au avut loc lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-suedeze pentru comerț, în 
cadrul căreia s-a analizat stadiul ac
tual al relațiilor comerciale dintre 
România și Suedia si s-au convenit 
noi măsuri și modalități pentru lăr
girea și diversificarea schimburilor 
bilaterale de mărfuri pe baze re
ciproc avantajoase.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie — 
Nicolae Dumitrescu, director in Mi
nisterul Comerțului Exterior si Coo
perării Economice Internationale, și 
Bengt Odhner, ambasador in Minis
terul Afacerilor Externe al Suediei — 
au semnat protocolul sesiunii.

Au fost de fată Ion Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale, Hans E. Skold, ambasadorul 
Suediei la București, și membrii ce
lor două delegații.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășa 

Larisa Munteanu a fost numită în 
calitate de ambasador extraordinar 
si plenipotențiar al Republicii 
liste România in Republica 
gheză.

Socia- 
Portu-

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

blicii Liban, la București a avut loc, 
vineri, o manifestare culturală, în 
cadrul căreia ziaristul Victor Teodo- 
ru a prezentat impresii de călătorie 
din această tară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 

, prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Libanului la București.

(Agerpres)

Repu-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Ieri, s-a deschis ediția a 12-a a 

Campionatului balcanic de haltere. în 
prezența unui public numeros, în Sa
la sporturilor din municipiul Bustrița 
la care participă 66 sportivi și 110 
arbitri și oficiali din Albania. Bulga
ria. Grecia, Iugoslavia. Turcia si 
România. In cadrul primei reuniuni 
a balcaniadei de haltere, titlurile au 
fost adjudecate la categoria 52 kg 
de sportivul român Vasile Cocioran, 
cu un total de 220 kg, record național 
egalat. La stilurile smuls si aruncat, 
cu 100,5 kg, respectiv 125,5 kg, spor
tivul român a stabilit două noi 
recorduri naționale. La fel de bine 
s-a prezentat 
Pavel, care a 
la categoria 56 
250 kg la total.
sportivi au devenit și tripli campioni 
balcanici ca urmare a rezultatelor 
obținute la cele trei stiluri, ceea ce 
face ca în prima reuniune a zilei 
echipa României să cucerească toate 
cele șase medalii de aur puse în joc. 
(Gh. Crișan).

• în sala sporturilor de la Flo- 
reasca s-a încheiat vineri seara com
petiția internațională masculină de 
volei pentru „Cupa Steaua". In cel 
mai așteptat joc s-au întîlnit echi
pele Steaua și Ț.S.K.A. Sofia. Volei-

Ciocîltea cu 6 puncte urmat de Foișor 
cu 5,5 puncte.

în cîteva rînduri

și halterofilul Petre 
cucerit titlul balcanic 
kg cu performanta de 
De remarcat că ambii'

baliștii bulgari au obținut victoria 
cu 3—1 (15—5, 12—15, 15—6, 15—10), 
intrînd în posesia trofeului.

în altă partidă, Explorări Baia 
Mare a învins cu 3—0 pe Dmamo 
București.
• Turneul final al campionatului 

masculin de sah al tării noastre a 
fost reluat ieri în Capitală cu des
fășurarea partidelor cuprinse în cea 
de-a 9-a rundă. Gheorghiu a remi
zat cu Oltean.. Cu același rezultat 
s-au încheiat partidele : Ghitescu — 
Ionescu ; Stefanov — Ciocîltea ; Pav
lov — Grunberg si Urzică — Subă.

în clasament oe primul loc se află

• Rezultate înregistrate în gru
pele preliminare ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin : 
Torpan Pojat Helsinki — Steaua 
București 87—74 (40—44). Princi
palii realizatori ai echipei Steaua au 
fost Ermurache si Căpusan. care au 
înscris 18 și. respectiv. 16 puncte ; 
Amicale Luxemburg — Sunair 
Ostende 69—91 ; A.S. Villeurbanne — 
Honved Budapesta 108—96 ; Partizan 
Belgrad — Slavia Praea 85—80 ; Sun
derland — Den Bosch 84—91 ; Levski 
Spartak Sofia — Panathinaikos Ate
na 89—97 ; Maccabi Tel Aviv — Sa
turn Koln 97—84.

• în prima zi a „Cupei Mondiale" 
la volei masculin, competiție ce se 
desfășoară în mai multe orașe din 
Japonia, selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 3—0 formația 
Braziliei, iar reprezentativa Japoniei 
a dispus cu 3—0 de echipa Italiei. 
Alte rezultate : Cuba — R.P. Chi
neză 3—2 ; Polonia — Tunisia 3—0.

13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Ostaticii de la Bella Vista : VIC
TORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Război și pace : TIMPURI NOI — 
9; 12,30; 18.
• Oricum tata mă va snopi — 15,30,
Pe aici nu se trece — 18 : FEREN
TARI.
• Ziua de naștere a unui tînăr var- 
șovian î COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Fiul meu — 15,30, ...Am fost șaispre
zece — 17,30; 19,30 : PACEA.
• întâmplare nocturnă — 15,30; 17.30; 
19,30, Shabana — 9; 12 : MUNCA.
• înainte de zbor : PROGRESUL — 
16; 18; 20.

• Războiul stelelor : FESTIVAL — 9; 
12; 16; 19.
• Kramer contra Kramer : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 9,15; 
11,30; 13; 14,30, Hamlet — 16,15; 19,15 : 
DOINA.
• Asociatul : EFORIE L. 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Yankeii : GRIVITA — 9; 12; 16; 19, 
TOMIS — 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 
12; 16; 19.
• Piedone în Egipt : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iubirea are multe fețe : MELODIA
— 9; 12; 16; 19. GLORIA — 9; 12; 
16; 19.

• 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.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie ~ 15; Generoasa 
fundație — 20; (sala Atelier) : Cartea 
lui Ioviță — 15; Idolul și Ion Anapoda 
— 20; (la sala mică a Palatului) : 
Gimnastică sentimentală — 19,30.

CELUI DE-AL 26-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
DE STÎNGA - COMUNIȘTII DIN SUEDIA
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secre

tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la 
cel de-al 26-lea Congres al Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia, 
militanților săi, oamenilor muncii suedezi un cald salut tovărășesc împreună 
cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.

. Comuniștii români urmăresc cu viu interes și sentimente de profundă 
simpatie activitatea Și lupta Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia 
consacrată întăririi unității de acțiune a clasei muncitoare, unirii forțelor 
muncitorești, democratice și progresiste din Suedia în lupta pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale oamenilor muncii, ale întregului popor, pentru 
realizarea unor profunde înnoiri în viața societății, precum și acțiunile con
sacrate încetării cursei înarmărilor, reluării și adîncirii politicii de destindere, 
pace și cooperare între popoare.

Folosim acest prilej pentru a releva cu deosebită satisfacție evoluția as
cendentă a legăturilor de prietenie și colaborare existente între Partidul Co
munist Român și Partidul de Stingă — Comuniștii din Suedia, în impulsio
narea cărora întîlnirile și convorbirile rodnice dintre conducătorii partidelor 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Lars Werner, președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, au avut un rol determinant. Sîntem convinși că aceste 
legături bazate pe principiile stimei și respectului reciproc, al independenței 
și neamestecului în treburile interne, al dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora linia politică, tactica și strategia revoluționară corespunzător condi
țiilor istorice, naționale și sociale din propria tară vor continua să se dezvolte 
și în viitor în interesul întăririi prieteniei dintre popoarele român și suedez, 
al extinderii colaborării pe multiple planuri dintre România și Suedia, cauzei 
securității, independenței naționale și păcii în Europa și in întreaga lume.

Congresul dumneavoastră are loc într-un moment cînd încordarea în 
viața internațională s-a agravat ca urmare a acumulării unor probleme neso
luționate încă, menținerii unor focare de tensiune și stări conflicțuale în 
unele zone ale globului, accentuării crizei economice, a amplificării cursei 
înarmărilor. In aceste condiții se impune mai mult ca oricînd intensificarea 
eforturilor, unirea și conlucrarea strînsă a tuturor forțelor politice, antiimpe- 
rialiste Și progresiste, a maselor largi populare, a opiniei publice pentru 
oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace, colaborare și respect al independenței naționale.

Poporul român este puternic angajat în realizarea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului, care a stabilit obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul 1981—1985, trecerea 
la o nouă calitate în toate domeniile de activitate, lărgirea și perfecționarea 
democrației socialiste, acționînd cu fermitate pentru înfăptuirea programului 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Partidul Comunist Român consideră că pentru realizarea unei securități 
trainice și reale in Europa și în lume este necesar să se acționeze cu hotărire 
pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru oprirea amplasării și retrager 
rachetelor cu rază medie de acțiune, împotriva producerii bombei cu neutro ., 
trecindu-se la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rind de dezarmare 
nucleară. Partidul nostru, România socialistă militează cu fermitate pentru 
încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid, care să dea un nou impuls 
înfăptuirii prevederilor Actului final, dezvoltării unei colaborări neîngrădite 
între' statele europene, întăririi climatului de pace și colaborare și, în mod 
deosebit, să convină asupra convocării unei Conferințe pentru încredere și 
dezarmare în Europa.

Ne pronunțăm pentru soluționarea tuturor conflictelor dintre state numai 
pe calea tratativelor, pentru respectarea riguroasă în relațiile internaționale 
a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță și amenințarea cu forța, pentru făurirea 
unei lumi a păcii și cooperării între popoare.

Vă urăm succes deplin în îndeplinirea hotărîrilor ce le veți adopta. în 
activitatea dumneavoastră pusă în slujba intereselor poporului suedez, a 
cauzei generale, a înțelegerii, securității, independenței naționale, destinderii 
și păcii în Europa și în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
★

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — în 
orașul muncitoresc Sddertălje s-au 
deschis, vineri după-amiază, lucrările 
celui de-al 26-lea Congres al Parti
dului de Stingă-Comuniștii din Sue
dia. Participă 313 delegați, precum și 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești.

Raportul la Congres a fost prezen
tat de Lars Werner, președintele 
P.S.C.S., care a subliniat între altele 
necesitatea întăririi solidarității mun
citorești internaționale pe baza res
pectării stricte a principiului autode
terminării și dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili linia politică, tactica

★
și strategia, fără nici un fel de ames
tec din afară.

Raportul a relevat însemnătatea 
deosebită a luptei pentru pace și 
dezarmare, arătînd că aceasta este 
cea mai importantă dintre toate pro
blemele grele ale viitorului. El s-a 
pronunțat pentru lichidarea tuturor 
armelor nucleare, pentru dizolvarea 
alianțelor militare, precum și în fa
voarea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei.

Președintele P.S.C.S. a abordat, de 
asemenea, problemele înrăutățirii si
tuației economice din Suedia, reflec
tată îndeosebi de creșterea șomaju
lui și inflației.

Vizita secretarului de stat la M. A. E. al Italiei
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri dimineața, pe Bruno Corti, 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Italiei, președintele 
părții italiene in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-italiană de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică.

In aceeași zi, oaspetele italian a 
fost primit de tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România.

In timpul întrevederilor, exprimîn- 
du-se satisfacția pentru evoluția rod
nică a tradiționalelor relații de prie
tenie și colaborare statornicite intre 
țările și popoarele noastre, au fost 
evidențiate posibilitățile existente 
pentru amplificarea și diversificarea 
în continuare a acestor bune rapor

turi, pentru lărgirea cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și a schim
burilor reciproce de mărfuri, pentru 
dezvoltarea conlucrării pe multiple 
planuri de interes comun.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru infăptuirea dezarmării gene
rale, pentru statornicirea unui climat 
de pace și înțelegere între toate po
poarele lumii.

★
în cursul zilei de vineri, oaspetele 

italian a avut1, de asemenea. între
vederi cu tovarășul loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Gheorghe Petrescu, mi
nistrul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică.

La întrevederi a fost de față Be
nedetto Santarelli, ambasadorul Ita
liei la București. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 noiembrie. în țară : După o în
călzire de scurtă durată, vremea se va 
răci ușor. Cerul va fi variabil mai mult 
noros îndeosebi în nordul și estul țării, 
unde vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
In rest, burniță și ploaie izolată. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat prezen- 
tînd intensificări locale de scurtă du
rată cu viteze de 40—50 kilometri pe oră

predominînd din nord-vest în Moldova 
și Dobrogea. La munte viteza vîntului 
va depăși 80 kilometri pe oră și va 
ninge. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade, 
cele maxime între minus 2 și plus 8 
grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului. Ceață dimineața și seara 
îndeosebi în centrul și sudul țării. în 
București : Vremea va continua să se 
încălzească ușor la începutul intervalu
lui, apoi se va răci ușor. Cerul va fi 
variabil mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă de burniță 
și ploaie. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero și 3 
grade, cele maxime între 4 și 8 grade.

Acad. prof. TRAIAN IONAȘCU
Prezidiul Academiei Republicii So

cialiste România și Ministerul Edu
cației și învățămîntului anunță cu 
profundă durere încetarea din viață 
a academicianului Traian Ionașcu, 
personalitate marcantă a științei și 
învățămintului Universitar din Româ
nia.

Născut la 17 aprilie 1897 la Iași, 
Traian Ionașcu a făcut studii care 
l-au impus ca un jurist de o deosebi
tă valoare, obținînd titlul de doctor 
în științe juridice, specialitatea drept 
civil și drept internațional privat.

Traian Ionașcu a desfășurat o ac
tivitate didactică și de cercetare deo
sebit de bogată, cu un larg ecou în 
lumea științifică. In anii construcției 
socialiste și-a adus o contribuție im
portantă în domeniul științelor juri
dice. participînd nemijlocit la redac
tarea unor importante acte și norme 
legislative. A publicat, în țară și 
străinătate, numeroase lucrări de 
înaltă tinută științifică. Ca profesor

la Universitatea din București a 
participat la pregătirea și educarea 
a numeroase generații de juriști.

Ca o apreciere a activității sale 
științifice și didactice, Traian 
Ionașcu a fost ales membru al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, precum și al unor prestigioase 
asociații juridice internaționale.

Academicianul Traian Ionașcu a 
fost ales deputat în Marea Adunare 
Națională în mal multe legislaturi și 
a îndeplinit funcția de președinte al 
Comisiei juridice a acesteia.

A fost membru al Partidului Co
munist Român.

Pentru activitatea sa rodnică pe 
tărîm științific și social, a fost dis
tins cu înalte ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

încetarea din viață a academicia
nului Traian Ionașcu constituie o 
grea și dureroasă pierdere pentru 
știința și învățămîntul superior din 
tara noastră.

• Opera Română : Tannhăuser — 18.
• Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu): Gin-Rummy 
— 15; Mobilă și durere — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei) ; Poezia muzicii ti
nere — 15; 19,30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă coti
diană — 20.
• Teatrul de comedie : Turnul de 
fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Magheru) : 
De ce dormi iubito ? — 15; Sfîntul 
Mitică Blajinul — 19,30; (sala Studio): 
Sentimente și naftalină — 15; 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :

Jean, fiul lui Ion — 15; Anunț la mica 
publicțtate — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra
— 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase* (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 19.30; 
(sala Victoria) : Idolul femeilor — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* : La 
fîntîna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Vasileseu*-Giurgiu : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 10,30.
• Circul București : Musîc-hall la 
circ — 16; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Legenda cîn- 
tărețului — 17.
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PENTRU DEZARMARE, PENTRU PACEJ
în județele țării se desfășoară mari adunări publice exprimînd adeziunea 
fierbinte la strălucita inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu

ARAD
Corespondentul „S c î n t e i i“, 

Mircea Dorgoșan, transmite :
Ieri, la ora amiezii, străzile 

bătrinului oraș de pe Mureș s-au 
umplut de oameni de toate vir- 
stele, ce se îndreptau sure marea 
Piața a Unirii. In rîndurile acestei 
însuflețite manifestații pentru 
pace se aflau, alături de harnicii 
constructori de vagoane, de strun
guri. textilisti. mii de țărani 
cooperatori, cadre didactice, 
elevi. Marea adunare populară 
pentru pace a locuitorilor de pe 
meleagurile arădene, la care au 
participat peste 80 000 de cetă
țeni, a fost deschisă de to
varășul Pavel Aron, prim-secre-

tar al Comitetului județean Arad 
al P.C.R. Vorbitorii au dat ex
presie sprijinului unanim și în
suflețit fată de noua inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Apelul F.D.U.S., 
pronuntîndu-se cu toată fermi
tatea împotriva planurilor de 
intensificare a cursei înarmări
lor, manifestîndu-și solidaritatea 
cu forțele de pretutindeni în 
lupta pentru dezarmare și pace.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
narea populară au adoptat o 
moțiune adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se arată. între altele :

a României socialiste. în aceas
tă atmosferă vibrantă, după des
chiderea mitingului, a luat cu
vintul tovarășul Ion Stoian, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid.

Numeroși vorbitori ■ au dat 
expresie adeziunii lor depline, 
în gînd cu întregul nostru po
por, față de noua și strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pronunțîn- 
du-se cu toată hotărirea pentru 
oprirea cursei înarmărilor și

trecerea la dezarmare, pentru 
asigurarea dreptului fundamen
tal al popoarelor, dreptul la 
pace, la libertate și securitate.

Intr-o unanimitate totală de 
ginduri și sentimente, exprima
te hotărît și vibrant prin urale 
și aplauze îndelungi, partici
panții la miting au aprobat tex
tul unei moțiuni trimise pe 
adresa C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune :

MURES»

„Cei peste 80 000 de participant la adunarea populară din 
municipiul și județul Arad, în numele tuturor locuitorilor a- 
cestor străvechi meleaguri — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — iși exprimă întreaga adeziune față de 
noua și strălucita inițiativă de pace a secretarului general al 
partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de îndemnurile și chemările profund mobili
zatoare cuprinse în Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. Dînd o înaltă apreciere spiritului de profundă răs
pundere și grijă pentru viața și liniștea popoarelor, pentru 
destinele civilizației umane de care este pătruns Apelul 
F.D.U.S., ne alăturăm glasul și ne exprimăm solidaritatea cu 
marile mișcări de masă din Europa și din întreaga lume in 
lupta pentru împiedicarea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune pe continentul nostru, împotriva producerii 
bombei cu neutroni, pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace. Sintem hotăriți să apărăm marile re
alizări ale poporului român, obținute in edificarea celei mai 
nobile și drepte orinduiri — socialismul. Ne alăturăm forțe
lor iubitoare de pace din întreaga lume în lupta pe care o 
desfășoară pentru a determina guvernele și parlamentele să 
oprească absurda cursă a înarmărilor, cerem să se promove
ze o politică constructivă, pusă în slujba intereselor vitale 
ale securității, destinderii si colaborării internaționale.

Cu prilejul acestei grandioase adunări populare, dorim să 
vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor 
locuitorilor județului Arad, că vom face totul pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in acest an și pe 
întregul cincinal, contribuind astfel la înfăptuirea neabătută 
a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XII-lea".

„Toți participanții Ia marea adunare publică pentru dezar
mare si pace organizată in marea Piață a Independenței, 
dînd glas sentimentelor de aleasă prețuire si stimă pentru 
cel mai iubit fiu al neamului românesc, eminentă persona
litate politică, tovarășul Nicolae Ceaușescu. isi exprimă to
tala adeziune ia noua si însemnata inițiativă de pace a 
României socialiste, a președintelui tării, concretizată in 
inflăcăratul Apel pentru dezarmare si pace al F.D.U.S. Noi, 
cei care lucrăm pe ogoarele acestui pămint strămoșesc, ce 
construim noul drum al Dunării către Marea cea mare, ce 
purtăm în lume De navele noastre comerciale solia de pace

Corespondentul „Scînteii", 
Gheorghe Giurgiu, transmite :

Pe principalele artere ale mu
nicipiului Tg. Mureș a avut loc 
un impresionant marș al de
zarmării și păcii, la care au 
participat peste 10 000 de oameni 
ai muncii veniți din toate colțu
rile județului Mureș. Printre ei 
se aflau constructorii de ma
șini de la „Metalotehnica" și 
IMATEX, chimiștii de la „Azo- 
mureș" și „Prodcomplex", repre
zentanții oamenilor muncii din 
celelalte unități economice, din 
instituții, oameni de culttiră, ca
dre didactice, pionieri, elevi și 
studenți, țărani cooperatori din 
unitățile agricole din județ. Pe 
străzile străbătute de coloane,

troni !“, „Să triumfe pacea pe 
planeta noastră !“. Participanții 
la acest impresionant marș în
chinat păcii s-au îndreptat spre 
marea și moderna sală polivalen
tă din parcul sportiv „23 Au
gust", unde a avut loc apoi o 
mare adunare populară a 
oamenilor muncii din județul 
Mureș. la care au parti
cipat peste 3 500 de oameni ai 
muncii. Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R. La tribu
nă au urcat apoi, rind pe rind, 
numeroși vorbitori, care s-au 
pronunțat, asemenea întregului 
nostru popor, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru inter-

Spunem un NU hotărit cursei înarmărilor nucleare, bombei 
cu neutroni și rachetelor cu rază medie de acțiune. Spunem 
DA ideilor luminoase ale Apelului pentru dezarmare și pace, 
DA telurilor mărețe jalonate de Congresul ai XII-lea al parti
dului, DA prosperității și fericirii poporului român, DA prie
teniei și colaborării cu toate popoarele Terrei care iubesc și 
apără pacea ca pe bunul cel mai de preț al omenirii".

PRAHOVA

BRASOV
9

Corespondentul „Scînteii", Ni
colae Mocanu, transmite :

Coloane imense de oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile municipiului Brașov, 
purtind drapele roșii și tricolore, 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și pancarte pe care se 
puteau citi chemări înflăcărate 
la apărarea păcii, la încetarea 
cursei înarmărilor, s-au contopit 
într-un impetuos marș al păcii 
îndreptindu-se spre Piața „23 
August". La adunarea populară 
organizată aici din inițiativa or
ganizației județene a F.D.U.S. au 
participat circa 60 000 de brașo
veni, dintre care și multi repre
zentanți ai localităților din ca
drul județului. Marea adunare 
populară a fost deschisă de tova

rășul Mihai Dulea, președintele 
consiliului județean al F.D.U.S.

Exprimindu-și deplina adeziu
ne față de noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, față de Apelul 
F.D.U.S., cei care au luat cuvin- 
tul s-au angajat, în numele în
tregii populații de peste 600 000 
locuitori a județului, să sprijine 
neabătut eforturile și inițiativele 
partidului și statului nostru pen
tru a se pune capăt cu desăvîrși- 
re politicii de continuare a înar
mărilor, pentru înfăptuirea de
zarmării și asigurarea păcii. în 
încheiere, adunarea populară din 
municipiul și județul Brașov a 
adoptat textul unei moțiuni 
adresate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune :

„Noi, participanții la marea adunare populară din Brașov, 
desfășurată sub semnul luptei pentru dezarmare și pace, in 
numele sutelor de mii de locuitori ai județului — muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani — ne exprimăm deplina adeziune față de 
strălucitele dumneavoastră inițiative și acțiuni, prin care 
glasul poporului nostru, al României socialiste este auzit pe 
toate meridianele globului, făcind pretutindeni cunoscute 
voința și hotărirea noastră ferme de a ne făuri in pace și 
libertate propria istorie, de a lupta împreună cu toate forțele 
progresiste pentru triumful politicii de destindere, securitate 
și colaborare intre popoare. In spiritul propunerilor concrete 
formulate de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, izvorite din cea mai înaltă grijă și responsabilitate 
pentru bunăstarea și fericirea poporului român, a întregii 
umanități, ne pronunțăm cu fermitate pentru stăvilirea cursei 
Înarmărilor, pentru dezarmare, in primul rind pentru de
zarmare nucleară, pentru oprirea amplasării de noi rachete in 
Europa și pentru retragerea celor existente, împotriva pro
ducerii bombei cu neutroni și a altor arme de exterminare in 
masă. Susținind din toată inima, cu întreaga noastră ființă, 
politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu fermitate și dăruire pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului".

i In moțiuni adresate comitetului centrai al p. c. r„ i
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j TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, j

! PARTICIPANȚII LA ADUNĂRI EXPRIMĂ: i
' . ----------------------------------------------------------------- *
! • înaltă apreciere față de conținutul Apelului Frontului! 

j Democrației și Unității Socialiste - mărturie a unui j 
j înalt spirit de responsabilitate față de destinele ■ 
| poporului român și ale întregii omeniri. '
i • Hotărirea de a acționa, împreună cu toate forțele | 

J înaintate, cu toate popoarele, pentru oprirea cursei} 
' înarmărilor, lichidarea armamentului nuclear in Europa j 
i și in lume, trecerea la măsuri efective de dezarmare, t 
i . i
| • Angajament ferm de a înfăptui întreaga politică internă j 
j și externă a partidului și statului nostru, in numele | 
! dezvoltării și înfloririi patriei socialiste, al cauzei \ 

; păcii și colaborării internaționale. j

Corespondentul „Scînteii", 
Constantin Căpraru, transmite : 

Din trei direcții, pe arterele 
largi ale orașului petrolist pă
trund pe platforma centrală din 
fața casei de cultură a sindica
telor coloanele nesfîrșite de 
participanți — peste 50 000 de 
prahoveni din uzinele si combi
natele petrochimice, din rafină
riile și fabricile textile, de la 
schelele petroliere, exploatările 
carbonifere, de pe ogoarele ju
dețului. Glasurile puternice, 
hotărîte ale oamenilor scandau: 
„Nu înarmărilor !“, „Nu bombei 
cu neutroni !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Ion Cîrcei. 
prim-secretar al Comitetului ju

dețean Prahova al P.C.R.. pre
ședinte al consiliului popular al 
județului. Au urmat apoi pe 
rind la tribună numeroși vorbi
tori care, in cuvinte pornite din 
inimă, au evidențiat că. in nu
meroasele adunări ce au avut 
loc in întreprinderi, in orașe, 
oamenii muncii prahoveni și-au 
manifestat deplina lor adeziune 
la noua și strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ferma hotărire de a 
acționa, in spiritul Apelului 
F.D.U.S., pentru pace și dezar
mare.

In încheiere, participanții au 
adoptat, prin puternice aplauze 
și urale, o ’moțiune adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu :

„Noi. reprezentanții celor peste 850 000 de locuitori ai ju
dețului Prahova, întruniți într-o amplă adunare populară, ex
primăm înalta apreciere și adeziunea unanimă la noua și 
strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la conținutul Apelului pentru dezarmare și pace al F.D.U.S., 
la întreaga politică externă a partidului și stalului nostru, 
împreună cu întreg poporul exprimăm și cu acest prilej re
cunoștința noastră profundă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu ai națiunii noastre, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, pentru modul exemplar în care ac
ționează în vederea dezvoltării multilaterale a României 
socialiste, asigurării păcii, securității tuturor popoarelor, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. In- 
tr-un singur gind și o singură voință, ne alăturăm oamenilor 
muncii din întreaga țară, forțelor democratice și progresiste 
de pretutindeni, tuturor popoarelor în lupta pentru asigu
rarea păcii. Sintem convinși că stă în puterea popoarelor ca, 
strins unite, să determine un curs constructiv dezvoltării 
istorice. Cerem cu fermitate oprirea amplasării în Europa a 
rachetelor cu rază medie de acțiune și a rachetelor de orice 
fel. Spunem un NU hotărit bombei cu neutroni ! Ne pronun
țăm in modul cel mai ferm pentru scoaterea în afara legii a 
armelor de distrugere în masă. Să se pună capăt cursei înar
mărilor 1 Minunatele cuceriri ale geniului uman, ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane să fie puse exclusiv în slujba 
păcii și progresului".

SATU MARE
Corespondentul „Scînteii", Oc- 

tav Grumeza, transmite :
Milenarul oraș de pe Someș, 

care în anii socialismului a cu
noscut o puternică dezvoltare, a 
trăit in cursul zilei de joi mo
mente de înălțătoare măreție 
patriotică. In incinta stadionului 
„Olimpia", peste 50 000 de oa
meni ai muncii din industrie si 
agricultură, din instituții și școli, 
virstnici și tineri, femei și băr
bați de pe cuprinsul întregului 
județ, s-au strins sub faldurile 
drapelelor roșii si tricolore, scan- 
dind vibrante cuvinte de adeziu
ne fată de noua inițiativă de 
pace a celui mai iubit fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mitingul a fost des

chis de tovarășul loan Foriș, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid.

Au luat apoi cuvintul numeroși 
participanți la miting, care au 
exprimat hotărirea lor de a ac
ționa ferm, in strînsă unitate cu 
toți fiii patriei, pentru a impune, 
împreună cu toate celelalte po
poare, instaurarea unei lumi a 
păcii, despovărată de spectrul 
războaielor.

Aceste ginduri nobile și-au 
găsit o vibrantă expresie și in 
moțiunea pe care participanții 
la miting au adoptat-o in înche
iere și pe care au adresat-o 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu :

BOTOȘANI
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Corespondentul „Scînteii", Sil
vestri Ailenei, transmite :

Străzile Botoșaniului au cu
noscut vineri o animație fără 
precedent. Peste 25 000 de oa
meni ai muncii din fabrici, de 
pe ogoare, de la catedre, din 
instituțiile artistice, pensionari, 
casnice, elevi și eleve au parti
cipat la marșul pentru dezarmare 
și pace organizat in vechea urbe 
a Moldovei si încheiat nrintr-o 
mare adunare populară. Din mii 
de piepturi. aceeași vrere, 
aceleași adevăruri : „Ceaușescu 
în tot ce face / Este omul pen
tru pace", „Ceaușescu și po
porul / Apăra-vor viitorul".

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Haralambie Alexa, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid. președintele 
consiliului popular județean. în

continuare au luat cuvintul re
prezentanți ai diferitelor catego
rii de cetățeni, care s-au pronun
țat pentru oprirea cursei înar
mărilor. pace și dezarmare, 
pentru cooperare și creșterea în
crederii între popoare. pentru 
înlăturarea stărilor de încordare 
și apărarea supremului drept al 
omului la viață, la existentă li
beră și demnă. în numele aces
tor teluri va participa la marea 
demonstrație ce va avea loc în 
Capitală grupul de oameni ai 
muncii botoșăneni care a primit 
in acest sens mandatul adunării 
populare.

în încheiere. într-o atmosferă 
de puternică însuflețire, a fost 
adoptată o moțiune adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune. în
tre altele :

si colaborare. lucrători portuari, slujitori ai stiintei. scolii 
si culturii, tineri si virstnici. femei si bărbați, folosim pri
lejul pentru a ne exprima deplina adeziune la inteleapta 
politică internă si externă a partidului si statului nostru, 
politică pașnică, de construire a unei Românii noi, indepen
dente si suverane, care să coexiste în liniște si securitate cu 
toate țările lumii pentru triumful idealurilor de Dace si 
colaborare, ale tuturor oamenilor de De această planetă. Ne 
facem mesagerii tuturor locuitorilor acestui județ si spunem 
un NU hotărit cursei înarmărilor si războiului. Ne pronun
țăm din adincul inimilor noastre împotriva amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune in Europa si pentru retra
gerea tuturor celor existente. împotriva producerii si stocării 
bombei cu neutroni. Noi. locuitorii județului Constanta. îm
preună cu întregul popor, facem azi adine legămint de a ne 
urma strălucitul stegar de istorie nouă în tot ceea ce între
prinde pentru înălțarea României socialiste, a României co
muniste de miine, intr-o lume a prieteniei și păcii".

IALOMIȚA

purtind pancarte pe care erau în
scrise chemări din Apelul 
F.D.U.S., s-au făcut auzite din 
mii de piepturi : „Ceaușescu — 
pace !“, „Nu rachete în Eu
ropa !“, „Nu bombei cu neu-

zicerea armelor nucleare, pentru 
dezarmare și pace.

în unanimitate, participanții 
la adunare au adoptat o moțiu
ne adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

„Cei peste 25 000 de participant! la marșul și mitingul pen
tru dezarmare și pace ale oamenilor muncii din municipiu! 
și județul Botoșani vă exprimă, in numele tuturor botoșăne- 
nilor, deplina adeziune față de strălucita dumneavoastră ini
țiativă de pace, izvorîtă din cea mai adincă grijă și înaltă 
răspundere pentru viața și liniștea popoarelor, pentru des
tinele civilizației umane. Această inițiativă, luată într-un mo
ment deosebit de critic al situației internaționale, continuă 
politica externă pe care ați inițiat-o și promovat-o cu hotărire 
și consecvență in întreaga perioadă de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, politică ce a adus patriei și partidului 
nostru un înalt prestigiu pe toate meridianele globului, iar 
dumneavoastră, celui mai iubit și stimat fiu al neamului, un 
loc de mare autoritate intre personalitățile proeminente ale 
contemporaneității. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom uni și mai strins in jurul 
partidului, al dumneavoastră personal, in lupta pentru dezar
mare și pace în lume, că ne vom multiplica eforturile pentru 
înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor încredințate".

CONSTANTA♦

Corespondentul „Scînteii", Mi
hai Vișoiu, transmite :

La Slobozia. în inima Bărăga
nului. și-au dat întîlnire peste 
15 000 de muncitori, țărani, in
telectuali, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici. veniți de pe malurile 
Ialomiței și Borcei. pentru a ex
prima adeziunea lor însuflețită 
la strălucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
la Apelul pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S. Piața „8 Mai" s-a 
transformat într-o adevărată 
mare de oameni, pe care se pro
filează stindarde tricolore și 
purpurii, portretul celui mai 
iubit fiu al poporului român, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Sint sute

și mii de pancarte pe care se 
poate citi : „Nu vrem bombe, 
vrem pace !“ „Să înceteze cursa 
înarmărilor!". „România să tră
iască, pacea lumii să înfloreas
că !“. „Nu vrem bombe, arma
mente, pace vrem pe continen
te!", „Partidul — Ceaușescu — 
Pace !“. „Ceaușescu în tot ce 
face este omul pentru pace !“.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Tarachiu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R. Au luat apoi 
cuvintul reprezentanți ai munci
torilor. țăranilor cooperatori, ti
nerilor din județul Ialomița.

Adunarea populară a adoptat 
o moțiune adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată :

„Noi, participanții la marea adunare populară a reprezen
tanților oamenilor muncii din județul Mureș consacrată nobi
lei cauze a păcii, exprimăm, in numele tuturor locuitorilor 
acestor frumoase meleaguri ale patriei — români, maghiari 
și germani — profunda satisfacție și totala aprobare față de 
noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socialiste, materializată în Apelul 
pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. din Republica Socialistă 
România. In numele vieții, al viitorului luminos al patriei, 
sprijinim cu toată căldura propunerile înțelepte ale partidu
lui și statului nostru pentru asigurarea securității europene și 
oprirea cursei înarmărilor, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Urmindu-vă in gînd și in faptă, înconju- 
rindu-vă cu toată căldura inimilor noastre, vă asigurăm, 
iubite conducător, măreț arhitect al României contemporane; 
personalitate proeminentă a lumii politice contemporane, că 
vom face totul și de aici înainte pentru a ne aduce din plin 
aportul Ia înfăptuirea botăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului, pentru propășirea continuă a patriei, în vederea 
sporirii contribuției noastre in lupta unită a popoarelor pen
tru dezarmare, pace și securitate internațională, pentru progresul omenirii".

„De aici, de la această amplă manifestare a păcii care 
se desfășoară Ia scurtă vreme după istorica vizită de lucru 
Pe care ați intreprins-o în județul nostru, noi. sătmărenii, 
avînd vii in inimi si conștiințe impresiile emoționantelor în- 
tilniri avute cu dumneavoastră, vă încredințăm si cu acest 
prilej că ne simțim puternic mobilizați de cuvintele înflă
cărate pe care le-atî rostit la marea adunare populară din 
municipiul Satu Mare, prin care, cu îndreptățit temei, ați 
chemat întregul popor la intensificarea acțiunilor consacrate 
luptei pentru pace, la unirea glasului nostru cu cel al tu
turor oamenilor de bună credință, aflati în uriașul front de 
apărare a păcii si securității în Europa si in întreaga lume. 
Așa cum o cere Apelul, așa cum cu clarviziune si lucidi
tate îndemnați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. la acțiune neintirziată. la unirea tuturor conștiin
țelor în apărarea supremului bun al omenirii — pacea, săt
mărenii. fără deosebire de naționalitate, spun un NU 
hotărit cursei înarmărilor, NU rachetelor în Europa și 
bombei cu neutroni, un NU răspicat politicii de i’ortă și 
dictat si in același timp un DA rostit din adincul inimii in 
favoarea reducerii cheltuielilor militare, pentru dezvoltarea 
pașnică a tuturor popoarelor lumii. Profund recunoscători 
pentru tot ce ați făcut si faceți in continuare pentru con
tinua dezvoltare și înflorire a acestor meleaguri, noi. cei 
peste 50 000 de participanți la miting — români, maghiari, 
germani — facem legămint solemn să ne strîngem si mai 
puternic rindurile în jurul dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. urmind neabătut in gînd 
si in faptă pilda clocotitoarei activități De care o puneți in 
slujba fericirii poporului nostru, a instaurării in lume a 
unei păci trainice".

SUCEAVA

Corespondentul „Scînteii", 
George Mihâescu, transmite :

Cel mai mare port maritim al 
țării. Constanța, orașul con
structorilor mineralierelor de 
mare tonaj și capitala sezonului 
estival pe litoralul românesc, a 
trăit ieri un eveniment înălță
tor și emoționant : marșul a

pesțe 40 000 de locuitori din 
municipiu și județ, care s-au 
reunit apoi în Piața Indepen
denței pentru a-și exprima, in 
mod hotărît, adeziunea totala și 
nestrămutată față de noua și 
strălucita inițiativă de pace a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

„Alături de întregul popor, comuniștii, oamenii muncii, toți 
cei ce trăiesc și muncesc in Bărăganul ialomițean, tineri și 
virstnici, bărbați și femei, întruniți intr-o vibrantă adunare 
populară, trăim puternice sentimente de mindrie patriotică 
pentru întreaga activitate politică a partidului și statului nos
tru pusă in slujba idealurilor de libertate, pace și colaborare 
intre națiuni. Susținem cu toată ființa noastră noua și stră
lucita dumneavoastră inițiativă de pace, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm împotrivirea fer
mă față de cursa înarmărilor și cerem, in numele vieții, să 
se renunțe ia armele rachetă în Europa și in lume, la pro
ducerea bombei cu neutroni, să se treacă in mod ferm la 
dezarmare.

Toate gindurile noastre se îndreaptă eu dragoste fierbinte 
și profundă recunoștință spre dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, luptător neobosit pentru dreptate și progres, pen
tru pace și colaborare, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră. Adine pătrunși de spiritul con
structiv, însuflețiți de umanismul ce vă călăuzește în multi
plele inițiative de pace, de strădaniile neobosite pentru afir
marea dreptului fundamental al omului, dreptul la viață, vă 
încredințăm de voința noastră fermă de a înfăptui fără pre
get politica internă și externă a partidului și statului nostru. 
Este pentru noi un motiv de mindrie patriotică știind că 
România socialistă se află in primele rinduri ale luptei pen
tru pace. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom face totul pentru a realiza mărețele sarcini ale 
programului partidului, prevederile de dezvoltare a patriei 
pe calea socialismului, pentru ridicarea ei pe cele mai inalte 
culmi de progres și civilizație".

OLT
Corespondentul „Scînteii", E- 

milian Rouă, transmite :
Peste 40 000 de locuitori ai ju

dețului Olt s-au adunat în Piața 
Casei de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slatina. Uriașe 
coloane de demonstranți, purtind 
drapele tricolore și roșii, por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pancarte pe care scria 
„Ceaușescu — pace", „Nu ar
melor nucleare", „Pace și co
laborare între popoare", s-au 
îndreptat spre centrul civic al 
orașului, amplasat între orașul 
nou, ridicat în anii socialis
mului. și cel vechi, de peste sase 
6ecole, pentru a-și exprima ade

ziunea deplină la strălucita ini
țiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Adunarea 
populară a fost deschisă de to
varășul Ion Albulețu, prim-secre
tar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R. Au luat cuvintul repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
diferite sectoare de activitate, 
care au dat glas voinței lor de 
pace, sprijinului unanim pentru 
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului.

Participanții au adoptat în 
unanimitate textul unei moțiuni 
adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, între altele :

Corespondentul „Scînteii", 
Sava Bejinariu, transmite :

Peste 20 000 de oameni — tineri 
Si vîrstnici. bărbați si femei din 
întreprinderi si instituții, scoli și 
facultăți, din orașele și comune
le județului — au fost prezenți 
vineri la mitingul pentru pace 
care a avut loc în Piața Nicolae 
Bălcescu din municipiul Sucea
va. Coloanele de demonstranți 
venind din zonele industriale 
Burdujeni, Ițcani. Scheia. Areni, 
în care erau prezenti oameni ai 
muncii de la întreprinderile ri
dicate în aceste părți în anii so
cialismului, studenți. pionieri si 
elevi din Suceava. Rădăuți, 
Fălticeni. Vatra Damei. Șiret, 
Cîmpulung Moldovenesc. Gura 
Humorului, țărani cooperatori 
din numeroase localități ale 
județului, purtau portrete ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
drapele ale patriei si partidului, 
pancarte pe care scria : „Parti
dul și România — pacea și prie
tenia", „Ceaușescu — pace", „Să 
triumfe libertatea, pacea și secu
ritatea", „Vom munci si vom 
lupta, pacea o vom apăra". „Pa
cea lumii să rodească — toți co
piii mari să crească", „Ceausescu 
și poporul apăra-vor viitorul". 
Tovarășul Traian Gîrba. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., a deschis 
mitingul pentru pace al locuito
rilor județului si municipiului 
Suceava, după care au luat cu
vintul numeroși participanți.

In încheiere, sucevenii au 
adresat o moțiune C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune :

„România socialistă, angajată cu toate forțele sale în con
strucția noii orinduiri, este vital interesată in menținerea 
păcii. Noi știm ce înseamnă războiul, poporul român, greu 
încercat de-a lungul istoriei sale, a cunoscut de atîtea ori urgia 
distrugerilor. In deceniile de după eliberare, și îndeosebi 
in anii luminoși care au urmat Congresului al IX-Iea al 
P.C.R., am construit o industrie puternică, am făurit o agri
cultură modernă, am înălțat orașe, impunătoare edificii so- 
cial-culturale. Vrem să ne bucurăm în liniște și pace de reali
zările noastre, să ne continuăm cu aceeași fermitate, sub 
flamurile partidului și in frunte cu cel mai iubit fiu al națiu
nii, această măreață operă de făurire a socialismului și comu
nismului pe pămintul scump al patriei. Ne pronunțăm de 
aceea împotriva amplasării de noi rachete în Europa, pentru 
scoaterea in afara legii a tuturor armelor de distrugere în 
masă, pentru reducerea cheltuielilor militare.

Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să înfăptuim neabătut pe mai departe politica in
ternă și externă a partidului și statului nostru. Vom face totul 
ca și de aici, de pe meleagurile copilăriei dumneavoastră, să 
se audă glasul ferm al oamenilor Oltului tn apărarea păcii.

„Noi, miile de participanți Ia mitingul oamenilor muncii 
din județul și municipiul Suceava, tineri și virstnici. bărbați 
și femei, muncitori, țărani, intelectuali, ne exprimăm, din 
adincul inimilor, adeziunea deplină, însoțită de toată dragos
tea și recunoștința față de strălucita dumneavoastră 
inițiativă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Ne ridicăm glasurile, in numele adevărului și rațiunii, îm
potriva escaladării cursei înarmărilor si spunem un NU ho
tărit războiului. Fiindu-ne măreață pildă de dăruire, vă asi
gurăm că vom urma neabătut cuvintul dumneavoastră de om 
al profundei omenii, de comunist înflăcărat și revoluționar 
consecvent, ale cărui fapte vor rămîne consemnate cu litere 
de aur in paginile istoriei noastre naționale. Sintem hotăriți 
să luptăm cu toată ființa noastră pentru ca extraordinarele 
cuceriri ale științei și tehnicii să fie puse nu in slujba dis
trugerii. ci a civilizației întregii umanități. Ne angajăm, 
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind 
cuvintul partidului, inflăcărateie dumneavoastră chemări pa
triotice. vom depune toate eforturile pentru a face din ac
tualul cincinal un cincinal al eficienței și calității, al noii re
voluții agrare, astfel ca fiecare cetățean să poarte alăturate 
in inimă si cuget cele trei cuvinte scumpe nouă, tuturor — 
patrie, comunism, pace — spre binele și înflorirea scumpei 
noastre Românii socialiste, al păcii în întreaga lume".



La Brasilia a avut loc ceremonia oficială de lansare a volumului:

NICOLAE CEAUSESCU „Concepfia asupra 
noii ordini economice internaționale"

„Gîndirea de pace a unui eminent si experimentat 
conducător de stat si nm politic11

BRASILIA 20 (Agerpres). - La Brasilia a avut loc ce
remonia oficială de lansare a volumului președintelui 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU : 
„CONCEPȚIA ASUPRA NOII ORDINI ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE".

Apariția recentă, în condiții grafice deosebite, în Edi
tura „Paralelo", a acestui volum dă expresie prestigiului 
internațional al președintelui României, prețuirii de care 
se bucură în Brazilia contribuția sa valoroasă și crea
toare, precum și activitatea sa internațională neobosită 
în favoarea unei lumi mai bune și mai drepte, 
pașnice, pentru construirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Volumul a fost prezentat de cunoscutul om politic, 
jurist și profesor universitar emerit Afonso Arinos de 
Melo Franco, autorul prefeței, care a înfățișat persona
litatea deosebită a președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu.

..Cartea președintelui 
Ceaușescu. pe care am 
onoarea să o prezint, re
flectă in parte experiența 
omului de stat a cărui per
sonalitate. de mare presti
giu in România, se deta
șează puternic in actuali
tatea vieții internaționale, 
evoluînd in concordanță 
cu efortul de independen
tă politică și dezvoltare 
economică a țării sale. 
Ideile generoase si origi
nale din acest volum in fa
voarea noii ordini econo
mice internaționale repre
zintă rezultatul efortului 
creator izvorît din gindirea 
de pace a ținui eminent și 
experimentat conducător 
de stat și om politic, cu
noscător profund al reali
tăților lumii contem
poranei Vorbitorul a evo
cat tradițiile istorice ale 
diplomației românești in 
lupta pentru organizarea 
conviețuirii pașnice dintre 
națiuni. „Este o onoare 
pentru mine să mă aflu 
aici pentru a prezida o ce
remonie cu semnificație 
profundă, pe care o dă 
realitatea a două țări ce 
s-au dezvoltat in condiții 
istorice diferite, dar au in 
comun dorința de a-și

Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste prezentat la reuniunea de la Viena

VIENA 20 (Agerpres), — în cadrul 
ședinței plenare de joi a convorbi
rilor privind reducerea trupelor și 
armamentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală, a luat cuvintul 
■șeful delegației române, ambasadorul 
Octavian Groza, a cărui intervenție 
a fost consacrată prezentării Apelu
lui pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, înfățișării concepției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
situația gravă creată în Europa și in 
lume și necesitatea unor măsuri 
hotărite. nemtirziate, vizînd înlătu
rarea primejdiei unui război atomic, 
încetarea cursei înarmărilor și redu
cerea cheltuielilor militare, pentru 
dezarmare, si in primul rind dezar
mare nucleară.

Initiat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, apelul României lâ dezar
mare și pace — a arătat vorbitorul 
— cheamă stăruitor să se acționeze 
cu toată energia acum, pîrtă nu va fi 
prea tîrziu, pentru încetarea. cursului 
periculos al înarmărilor și cheltuie
lilor militare, pentru oprirea ampla
sării in Europa de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune și a bombei 
eu neutroni, pentru trecerea la 
dezarmare — in primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru a preîn- 
timpina un nou război mondial și a 
asigura pacea in Europa și in întrea
ga lume.

Exprimind îngrijorarea profundă a 
poporului român față de situația 
gravă existentă pe continentul euro
pean. șeful delegației române a 
arătat că România se pronunță cu

dezvolta trăsăturile lor 
naționale specifice intr-un 
climat sănătos de convie
țuire internațională" — a 
încheiat vorbitorul.

A luat apoi cuvîntul 
senatorul Luiz Viana 
Filho, președintele Comi
siei de relații externe a 
Senatului federal, care, 
între altele, a subliniat : 
„Sintem latini, indepen
dent de rasă, de culoare, 
de ideologie, pentru că la
tinitatea este tradiția 
noastră culturală, este un 
sentiment înainte de 
toate. L-am cunoscut pe 
președintele Nicolae
Ceaușescu cind a vizitat 
Brazilia. Ideea traducerii 
in limba portugheză a 
acestei cărți este cit se 
poate de salutară pentru 
mediile politice universi
tare, culturale braziliene. 
Cartea conține idei origi
nale. ideile unui om pro
gresist, care caută o pozi
ție de echilibru intr-o 
lume atit de frământată, 
cum este aceasta in care 
trăim, prin susținerea fer
mă a necesității noii or
dini economice interna
ționale".

Dr. Antonio Fonseca 
Pimentel, directorul Fun

dației Getulio Vargas, 
menționind câ, deși încă 
din mai 1974 Adunarea 
Generală a O.N.U. a pro
clamat necesitatea urgen
tă a noii ordini economice 
internaționale, aceasta în- 
tîrzie să se concretizeze și 
„întâmpină obstacole in
tr-o lume care cheltu
iește mult mai puțin 
pentru scopuri sociale dec
eit fondurile pentru înar
mări Ce depășesc azi 500 
miliarde dolari anual. In 
rezolvarea chestiunilor 
noii ordini economice in
ternaționale sint angajate 
toate națiunile lumii iu
bitoare de pace, intre care 
se află in mod evident 
Brazilia. Este o satisfacție 
pentru noi să constatăm 
că România împărtășește 
cu noi aceleași idealuri de 
pace, înfrățire și bună
stare a popoarelor".

„Interesele Braziliei și 
României — a relevat vor
bitorul — sint apropiate 
în multe privințe. între 
care apărarea păcii și 
dreptului la autodetermi
nare al popoarelor, res
pingerea cursei înarmă
rilor și a terorii nucleare, 
efortul de dezvoltare eco
nomică, științifică, cultu
rală și tehnologică. In 
acest sens, este cit se poa
te de utilă apariția in 
Brazilia a volumului con- 
ținîhd concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu 
privind noua ordine eco
nomică internațională".

Profesorul universitar 
Atico Vilas Boas de Mota, 
relevînd eforturile pe care 
le depune de multi ani în 
cunoașterea României, a 
relațiilor româno-brazilie- 
ne și limbii române, a 
evocat participarea sa. la 
București, la al XVI-lea 
Congres de istorie a știin
ței și la simpozionul inter
național ..Oamenii de

toată hotârirea împotriva amplasării 
de noi rachete, pentru retragerea și 
reducerea, de o parte și de alta, a 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune. Este necesar să se ajungă 
la înțelegeri corespunzătoare in acest 
domeniu, ca un prim pas spre înlă
turarea și lichidarea lor deplină.

De asemenea, România militează 
cu hotărire împotriva producerii 
bombei cu neutroni, destinată a fi 
amplasată in Europa.

Reprezentantul român a înfățișat 
concepția țării noastre potrivit căreia 
asigurarea unui echilibru de forțe 
trebuie realizat prin măsuri hotărite 
de reducere a armamentelor, a chel
tuielilor militare în mod echilibrat, 
sub un control internațional cores
punzător, astfel. îneît să se asigure 
securitatea tuturor țărilor, a fiecărei 
națiuni.

Poporul român — care salută ma
rile manifestații organizate în nume
roase țări europene împotriva războ
iului. a rachetelor nucleare și bombei 
cu neutroni, pentru dezarmare și 
pace, este hotărit să acționeze îm
preună cu toate forțele înaintate, 
astfel incit, de la un capăt la altul 
al Europei, să se facă puternic au
zită voința popoarelor de a trăi in 
pace, de a se pune capăt înarmărilor, 
de a se renunța la armele atomice, 
la rachete și la bomba cu.neutroni.

Referindu-se. în continuare, la po
ziția tării noastre privind reuniunea 
C.S.C.E. de la Madrid, șeful delega
ției române a evocat eforturile țării 
noastre, alături de celelalte state 
semnatare ale Actului final de la 

știință și pacea" — acțiuni 
care vorbesc elocvent des
pre politica de pace a 
României. „In condițiile 
în care, la aceste manifes
tări, oamenii de știință, 
conștienți de faptul că 
trăim intr-o epocă preapo- 
caliptică, se întrebau cu 
toții ce trebuie făcut pen
tru a evita războiul, 
România a întreprins un 
efort considerabil pentru 
a reuni cel mai mare nu
măr de oameni de știință, 
între care mai multi lau- 
reați ai premiului Nobel, 
pentru a promova ideile 
păcii, făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte. 
Apariția volumului conți- 
nînd concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la noua ordine 
economică internațională 
se înscrie în efortul pro
movării ideilor păcii și co
laborării internaționale. 
Ideile președintelui 
Nicolae Ceaușescu. reflec
tate si în această carte, 
sustinînd necesitatea noii 
ordini economice interna
ționale. sint puse în slujba 
păcii".

La ceremonia lansării 
volumului au participat 
senatorii Jarbas Passa- 
rinho, președintele Sena
tului federal și al Congre
sului, și Jose Sarney, pre
ședintele Partidului Demo
cratic și Social, și amba
sadorul Ivan Velloso da 
Silveira Batalha. șeful 
Departamentului Europa 
din Ministerul Relațiilor 
Externe, alte personalități 
politice din capitala Bra
ziliei, oameni de cultură, 
economiști, reprezentanți 
ai presei.

★
Ziarele „Jornal de Bra

silia" și „Correio Brasi- 
liense" au relatat despre 
ceremonia oficială a lan
sării volumului președin
telui Nicolae Ceaușescu.
----------------------------- c—-

Helsinki, pentru a se obține rezultate 
cit mai bune in domeniul destinderii, 
cooperării și securității în Europa, 
in vederea convocării unei conferințe 
europene pentru întărirea încrederii 
și dezarmare și a asigurării conti
nuității procesului declanșat în 1975.

In context, au fost evidențiate 
eforturile și inițiativele consecvente 
ale țării noastre pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a bunei 
vecinătăți și cooperării pașnice, 
liberă de arme nucleare.

Referindu-șe la situația critică a 
tratativelor militare de la Viena, 
care după mai bine de opt ani nu au 
ajuns încă la rezultate tangibile, la 
acorduri concrete, ambasadorul ro
mân a arătat, pornind de la situația 
serioasă creată in Europa, că Româ
nia consideră necesar ca negocierile 
de la Viena să fie impulsionate și 
orientate neintirziat pe calea cea mai 
directă spre un. acord de reducere a 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală. O ase
menea evoluție este nu numai im
perios necesară, dar și posibilă.

Conținutul Apelului F.D.U.S., 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind înlăturarea pri
mejdiei de război, oprirea producerii 
și amplasării de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune și a bombei 
cu neutroni, trecerea la măsuri de 
dezarmare, și in primul rind de 
dezarmare nucleară au fost prezen- 

i tate, de asemenea, in cadrul confe
rinței de presă care a urmat ședinței 
plenare a negocierilor de la Viena, 
șUscitînd — ca pretutindeni in lume — 
un larg și viu interes.

OTTAWA

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale 

româno-canadiene 
pentru promovarea comer
țului și cooperării economice

OTTAWA 20 (Agerpres). — La 
Ottawa au avut loc lucrările celei 
de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-canadiene 
pentru promovarea comerțului și 
cooperării economice. La încheierea 
sesiunii. Al. Mărgăritescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, și R. E. Lati
mer. adjunct al ministrului industriei 
și comerțului, au semnat un protocol 
care prevede măsuri pentru dezvol
tarea și diversificarea în continuare 
a schimburilor comerciale si coope
rării economice între cele două țări, 
pentru înlesnirea colaborării între 
întreprinderile românești, și firme 
canadiene în realizarea unor pro
iecte economice pe terțe piețe.

Ședință a unei comisii 
permanente a C.A.E.R.

. BELGRAD 20 (Agerpres). — La 
Dubrovnik s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 59-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul industriei chimice, 
la care au participat delegațiile ță
rilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia.

Comisia a examinat rezultatele 
îndeplinirii unor acțiuni cuprinse în 
Programul complex și Programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung care se referă la industria chi
mică. microbiologică și de celuloză și 
hirtie. propuneri privind dezvoltarea 
colaborării pentru îmbunătățirea 
asigurării industriei chimice cu com
bustibili și energie, pentru satisfa
cerea industriei electrotehnice cu 
produse ale industriei chimice, celu
lozei și hîrtiei.

A fost examinat, de. asemenea, 
stadiul colaborării in domeniul spe
cializării și cooperării în producție 
și in domeniul colaborării tehnîco- 
științifice si s*șu adoptat măsuri 
pentru adincirea și lărgirea conlu
crării in aceste domenii. Comisia a 
discutat și alte probleme de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
de interes reciproc, adoptînd măsuri» 
corespunzătoare.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare tovă
rășească și de înțelegere reciprocă.

„Situația economica 
și socială a Pieței comune 

este mai dificilă 
ca niciodată

a declarat ministrul atacerilor 
externe al R. F. Germania
STRASBOURG 20 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul in cadrul sesiunii de 
la Strasbourg a Parlamentului vest- 
european. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Federale Germa
nia, Hans-Dietrich Genscher, a apre
ciat câ . actuala situație economică și 
socială a Pieței comune este mai di
ficilă ca niciodată.'

In context, el a relevat că produ
sul național brut pe ansamblul C.E.E. 
a scăzut în acest an cu 0,5 la sută, 
rata inflației a crescut, în medie, cu 
11,5 la sută, numărul șomerilor atin
ge 9,5 milioane, dintre care 4 milioa
ne sint tineri sub 25 de ani. iar defi
citul comerțului exterior a fost la 
sfîrșitul anului trecut de 120 miliar
de mărci vâst-germane;

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Statele Unite străbat o perioadă de 
recesiune, a reafirmat, intr-o decla
rație făcută la Washington, ministrul 
american al comerțului. Malcolm 
Baldrige. Arătindu-se pesimist în 
privința perspectivelor de dezvoltare 
economică, el a spus : ..Societățile 
vor întimpina tot mai multe dificul
tăți in finanțarea investițiilor lor din 
fonduri proprii și. in consecință, vor 
fi constrinse să sporească nivelul da
toriilor lor sau să amine anumite in
vestiții".

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE

- PROBLEMĂ VITALĂ A CONTEMPORANEITĂȚII
Așa cum este bine cunoscut, încetarea cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, 

și, în acest cadru, problemele renunțării la amplasarea în Europa a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și retragerea celor existente constituie un subiect prioritar de preocupare 
în viața politică internațională, se situează în centrul atenției popoarelor, a opiniei publice 
mondiale.

Pornindu-se de la însemnătatea acestor probleme de care depinde în mod esențial securitatea 
continentului și, in general, pacea în lume, în timpul din urmă au fost făcute de către diferite state 
declarații de principii, precum și propuneri practice, în vederea opririi cursei înarmărilor, a întă
ririi încrederii și realizării unor pași concreți pe calea dezarmării, îndeosebi a dezarmării nucleare.

Publicăm mai jos unele din principalele propuneri formulate în ultimul timp de Uniunea 
Sovietică și S.U.A.

PROPUNERI FORMULATE 
DE UNIUNEA SOVIETICĂ

In interviul acordat recent revistei vest-germane 
„Der Spiegel", L. I. Brejnev, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a propus :

- Sa se ajungă la o înțelegere nu numai cu privire 
la încetarea tuturor experiențelor, de orice natură, cu 
arma nucleară, ci și a producerii acesteia, astfel incit 
să se limiteze, iar apoi să se lichideze definitiv rezer
vele de asemenea arme.
- Pe calea acordurilor, să se interzică conceperea și 

crearea oricăror tipuri noi de arme de distrugere în 
masă.

- in cazul adoptării de către S.U.A. a unei poziții 
raționale, și dacă planurile N.A.T.O. privind noile 
rachete vor fi abandonate, Uniunea Sovietică va fi gata 
să reducă numărul global al rachetelor sovietice. 
U.R.S.S. va fi gata să ajungă la o înțelegere cu privire 
la reduceri mai mult decit substanțiale de ambele părți.
- Stabilirea, imediat ce vor începe tratativele (de la 

30 noiembrie a.c. la Geneva, intre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind armele nucleare cu rază medie de acțiune - 
n. red.), a unui moratoriu privind amplasarea in Europa 
a unor noi mijloace racheto-nucleare cu rază medie 
de acțiune aparținînd țărilor N.A.T.O. și U.R.S.S., mo
ratoriu care să rămină in vigoare pinâ la încheierea 
unui tratat cu caracter permanent. Aceasta ar însemna 
ca ambele părți să înghețe, sub aspect calitativ și 
cantitativ, planurile de desfășurare în Europa a mij
loacelor lor racheto-nucleare cu rază medie de acțiune, 
inclusiv - se înțelege - și a armelor nucleare ameri
cane cu baze avansate din această regiune, să înceteze 
activitatea pentru înfăptuirea acestor planuri. Țările 
N.A.T.O. să nu mai desfășoare rachete „Pershing-2", 
rachete „Cruise" și celelalte rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune. Uniunea Sovietică să sisteze desfă
șurarea rachetelor „SS-20".
- Uniunea Sovietică se pronunță pentru continuarea 

procesului S.A.L.T., pentru limitarea și reducerea reală 
a armelor strategice, pe baza principiilor egalității și 
securității egale.

- în ce privește controlul, Uniunea Sovietică este 
convinsă că mijloacele naționale asigură un control 
adecvat : in orice condiții, prioritatea trebuie să apar
țină mijloacelor naționale, deoarece ele corespund mai 
bine intereselor securității statelor.

Fără indoială, înfăptuirea dezar
mării, încetarea cursei înarmărilor 
nucleare constituie o problemă com
plexă. cu numeroase aspecte și im
plicații. dar a cărei rezolvare este 
în mod imperios cerută de toate 
națiunile, de interesele supreme ale 
întregii omeniri.

în spiritul constructiv caracteris
tic întregii sale politici, al maltei 
răspunderi pentru cauza păcii, 
pentru destinele civilizației umane. 
România socialistă a propus in 
mod stăruitor să se ajungă la so
luții reciproc acceptabile, la pași 
cqncreți pe calea dezarmării, asigu- 
rindu-se renunțarea la amplasarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa și retrage
rea celor existente, precum și re
nunțarea la crearea armei cu neu
troni.

în acest sens sint bine cunoscute 
activitatea neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. repe
tatele inițiative și apeluri de largă 
rezonantă mondială prin care secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a chemat să se 
facă totul pentru a se impiedica 
noua escaladare a înarmărilor nu
cleare in Europa.

Astfel, în cuvîntările rostite in 
ultimul timp la marile adunări 
populare de la Brăila, Satu Mare, 
Baia Mare, Bistrița, Zalău. cu 
prilejul unpr contacte la nivel înalt, 
sau în interviurile apordate presei 
internaționale, președintele Româ
niei s-a pronunțat cu toată hotărî - 
rea împotriva rachetelor cu rază 
medie de acțiune, pentru inceperea 
tratativelor în vederea opririi pro

ducerii de noi rachete cu rază me
die de acțiune, pentru retragerea 
celor existente și trecerea la dis
trugerea lor. „Milităm în modul 
cel mai ferm — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — împotri
va amplasării de noi rachete, pen
tru retragerea și reducerea — Si de 
o parte și de alta — a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
ea un prim pas spre înlăturarea 
lor deplină !“.

Problema renunțării Ia amplasa
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a retragerii celor exis
tente este o problemă vitală pen
tru pacea Europei și. de aceea, ea 
interesează nemijlocit, în cel mai 
înalt grad, toate popoarele conti
nentului. toate statele si popoarele 
lumii. Pornind de la această reali
tate, țara noastră a făcut in 
mod insistent, atît la O.N.U., 
cit și la reuniunea pentru secu
ritate si cooperare de la Madrid, 
ca și in' alte foruri internaționale, 
propuneri pentru găsirea unor mo
dalități de soluționare neîntârziată 
a problemelor dezarmării, p^în 
eforturile și cu participarea largă a 
tuturor statelor.

România socialistă s-a pronunțat 
și se pronunță cu fermitate pen
tru desfășurarea unor tratative 
care să ducă la apropierea poziți
ilor, la soluții echitabile in confor
mitate cu interesele păcii si secu
rității tuturor popoarelor. Este 
convingerea tării noastre că, pe 
calea negocierilor analizîndu-se cu 
luciditate si spirit constructiv pro
punerile formulate. căutindu-se 
stăruitor soluții reciproc accepta

PROPUNERI FORMULATE
DE S.U.A.

In cuvântarea rostită zilele trecute la Clubul na
țional al presei din Washington, președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a făcut următoarele propuneri:

- Anularea de către S.U.A. a amplasării de rachete 
„Pershing-2" și „Cruise" lansate de pe sol, în condi
țiile dezafectării de către partea sovietică a rachetelor 
„SS-20", „SS-4" și „SS-5".

- începerea de negocieri sovieto-americane cît mai 
curînd posibil, în cursul anului viitor, privind arma
mentul strategic. S.U.A. vor căuta să negocieze redu
ceri cu adevărat substanțiale in domeniul armelor 
nucleare strategice, care să ducă la niveluri egale și 
controlate.
- In ce privește controlul, poziția S.U.A. va fi de 

a se pune accentul pe deschidere și creativitate .iai 
degrabă decit pe atmosfera de secret și suspiciune, 
care în trecut a subminat încrederea în contre' ar
mamentelor. Se poate și trebuie să se încerce să se 
facă progrese majore din punct de vedere calitativ 
și cantitativ.

- Ca simbol al acestei modificări de orientare, ne
gocierile viitoare se vor putea denumi START (Convor
biri cu privire la reducerea armelor strategice).
- Inițierea unor acțiuni pentru a se ajunge la pa

ritate, la niveluri mai scăzute, în domeniul forțelor 
convenționale din Europa.

- Organizarea unei conferințe in vederea stabilirii 
de măsuri eficiente care să reducă riscurile unui atac 
prin surprindere și posibilitățile izbucnirii unui război 
din cauza incertitudinii sau dîntr-o greșeală de calcul.

In acest context, președintele Reagan a arătat că 
S.U.A. vor continua să-și întărească forța militară, 
conform unui program de apărare pentru următorii 
cinci ani. „Descurajarea războiului — a declarat pre
ședintele S.U.A. — depinde de capacitatea forțelor 
noastre de a acționa eficient. Cu cit forțele noastre 
sint mai eficiente, cu atît este mai puțin probabil să 
fim nevoiți să le folosim. De aceea, noi și aliații noștri 
procedăm la modernizarea, forțelor nucleare ale N.A.T.O. 
cu rază medie de acțiune".

bile, punindu-se pe deasupra ori
căror deosebiri de vederi cerința 
majoră a tuturor popoarelor dorni
ce să fie eliminată primejdia nu
cleară. manifestindu-se spirit de 
receptivitate pot fi depășite barie
rele neîncrederii. se poate ajunge 
la rezolvări în consens cu voința 
de pace a omenirii.

Europa, lumea nu au nevoie de 
armele rachetă, nu au nevoie de 
bombe nucleare, nu au nevoie de 
arma cu neutroni ! Europa, lumea, 
popoarele au nevoie de pace, de fo
losirea constructivă a imenselor re
surse irosite prin înarmări, de în
credere si colaborare pentru pro
gresul general al omenirii ! Acesta 
este obiectivul mobilizator expri
mat elocvent de amplele manifes
tații de masă ce au avut loc si con
tinuă să se desfășoare in diferite 
țări occidentale, inclusiv in S.U.A., 
cuprinzind categorii sociale din. cele 
mai largi și mai diverse. Trebuie 
să se manifeste înțelegere si să se 
țină seama de acest deziderat vital 
al umanității, să se întreprindă 
măsuri efective pentru a se veni in 
intîmpinarea voinței popoarelor de 
a trăi în pace și securitate, i <tr-o 
lume fără arme și fără războaie.

Aceasta este cerința pe care po
porul român o face să se auda cil 
deosebită forță in întreaga lume, 
prin inflăcăratele manifestări care 
au loc in aceste zile de la un ca
păt la altul al țării ca răspuns la 
strălucita inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. in nu
mele intereselor fundamentale ale 
națiunii noastre, ale tuturor po
poarelor Europei și Întregii lumi.

More demonstroție. la Tokio, pentru încetarea cursei înarmărilor, în primul 
rind a Înarmărilor nucleare. Pe pancartele purtate de participant scrie : 
„Armele nucleare nu pot păstra pacea I", „NU, altor Hiroshime și Nagasaki 1"

ROMÂNIA: realizări remarcabile, 
o politică activă de colaborare și pace 

Aprecieri elogioase la adresa țării noastre în presa mondială

r _ ILE DE PRESA
e scurt

Succesele remarcabile obținute 
de poporul nostru în toate dome
niile de activitate, politica de pace 
și colaborare a României socialiste, 
legate organic de activitatea pres
tigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, sint reliefate în articole 
dedicate țării noastre de presa de 
peste hotare.

Revista turcă „TURKEY IM
PORT-EXPORT" a dedicat în între
gime țării noastre un supliment lu
nar intitulat „România — industrie 
și economie". Bogat ilustrat, el cu
prinde articole referitoare la realiză
rile economiei românești și la per
spectivele ei în perioada următoare, 
în special în ce privește industriile 
constructoare de mașini, petrolieră, 
minieră, ca și agricultura și trans
porturile.

O serie de articole sint consacrate 
stadiului actual, posibilităților și 
perspectivelor de dezvoltare a rela
țiilor economice dintre România și 
Turcia, apreciindu-se, în context, ro
lul esențial pe care l-au avut pentru 
raporturile bilaterale vizitele. întîlni- 
rile și convorbirile de la Ankara și 
București ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care — subliniază revis
ta — „au creat cadrul juridic nece
sar așezării relațiilor turco-românești 
pe baze solide, au stabilit domeniile 
de colaborare și au dat un impuls

dezvoltării și consolidării in conti
nuare a relațiilor dintre cele două 
guverne, acordîndu-se prioritate rela
țiilor economice".

Referindu-se la politica și relațiile 
externe ale României, revista eviden
țiază faptul că „România și Turcia 
au puncte de vedere comune asupra 
problemelor dezvoltării relațiilor eco
nomice, dezarmării, dezvoltării rela
țiilor bazate pe încredere între țările 
balcanice" ; „In ultimii 15 ani, Româ
nia a acționat și acționează pentru 
crearea unui climat de pace și cola
borare in Europa, inclusiv intre ță
rile balcanice, în domeniile economic, 
tehnologic și cultural-științific", se 
subliniază.

Ziarul marocan „AL BAYANE" a 
publicat articolul „România — indus
trie. progres și perspective", în care, 
evidențiind succesele importante ob
ținute de țara noastră în cincinalul 
1976—1980, ritmul înalt de creștere a 
producției industriale, reliefează, tot
odată, perspectivele în cincinalul 
1981—1985, inserînd în acest sens o 
serie de cifre edificatoare.

Același ziar. în articolul „România 
— un invățămînt dinamic în serviciul 
omului", subliniază „proporțiile de 
masă ale instruirii celor ce vor forma 
detașamentele viitoare de specialiști 
in toate domeniile de activitate", una 
dintre caracteristicile esențiale ale 
societății românești contemporane. 
„Efortul ce se face pentru dezvolta
rea invățămintului și rezultatele ob
ținute pe această cale sint puse in

slujba idealului umanist al societății 
românești, exprimat sintetic prin 
obiectivul afirmării multilaterale a 
omului în calitatea sa de făuritor și 
beneficiar al progresului economico- 
social" — arată ..Al Bayane".

Sub titlurile „Rezultat rodnic al 
dezvoltării social-economice a Româ
niei", „Dezvoltare economică bine 
planificată". „Scopuri realiste". „O 
abordare realistă", revista indiană 
„FAIR IDEA" dedică un grupaj de 
articole realizărilor obțipute de tara 
noastră în industrie și alte domenii 
de activitate, făcîndu-se o paralelă 
între ceea ce însemna România ani
lor ’50 și ce a devenit ea in pre
zent, precizmdu-se apoi că România 
va deveni în curînd o țară cu nivel 
mediu de dezvoltare economică.

O altă revistă indiană. „BY 
WORD", prezintă, sub titlul „Româ
nia — promovarea progresului teh
nic". orientarea actualului plan cin
cinal al țării noastre spre aplicarea 
masivă a cuceririlor progresului teh
nic în toate domeniile de activitate, 
in scopul creșterii productivității 
muncii, al sporirii eficienței econo
mice. reducerii consumurilor de 
energie si combustibil. ■

Cotidianul indian „NAȚIONAL 
HERALD" reliefa, cu prilejul recen
telor convorbiri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, tradițiile 
relațiilor dintre țările noastre, dez
voltarea colaborării economice si po
litice bilaterale.

(Agerpres)

PROTOCOL COMERCIAL. Simion
• Dobrovici, adjunct al ministrului 
I comerțului interior din tara noas

tră. și Emil Vicen, adjunct al mi
nistrului comerțului al R. S. Slova
ce, au semnat la Bratislava pro- 

Itocolul de schimburi de bunuri de 
consum dintre cele două ministere 
pe anul 1982. Se prevedp creșterea 

[volumului schimburilor cu peste 13 
la sută față de anul 1981. lărgirea 
structurii sortimentale.

I CENTENARUL GEORGE ENES- 
I CU. La Casa de cultură a cadrelor 

didactice din Berlin a fost organi- 
Izată o seară culturală dedicată Cen

tenarului George Enescu. Cu acest 
prilej, Giinther Altmann, profesor 
la Conservatorul de muzică „Hans 

IEisler", a evocat viața și opera ma
relui muzician. A fost prezentat un 
program de lucrări enesciene.

PROTOCOL COMERCIAL RO- 
MANO-UNGAR. Dumitru Petrescu, 

1 prim-adjunct al ministrului comer
țului interior din tara noastră, si 
Molnar Karoly, adjunct al ministru- 

I lui comerțului interior al R.P.U., 
I au semnat protocolul privind schim

burile de bunuri de consum dintre 
Icele două ministere pe anul 1982. 

Documentul prevede creșterea în
semnată a schimburilor în raport cu 

I anul 1981, lărgirea structurii sorti

mentelor, precum și noi măsuri pen- I 
tru dezvoltarea, in continuare, a ' 
colaborării reciproce.

COMUNICATUL COMUN BUL- | 
GARO-ZIMBABWEAN, dat publi
cității la incheierea vizitei la Sofia I 
a premierului Robert Mugabe, evi- | 
dențiază dorința celor două țări de 1 
a extinde colaborarea economică pe . 
multiple planuri. Referindu-se la I 
situația actuală internațională, păr- I 
țile și-au exprimat îngrijorarea in 
legătură cu continuarea cursei tnar- ] 
mărilor, ce constituie o amenințare | 
reală la adresa păcii in întreaga 
lume.

LA BUDAPESTA. După cum in- • 
formează agenția M.T.I., Jânos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C.C. al I 
P.M.S.U., a avut convorbiri cu Bru- | 
no Kreisky, cancelarul federal al 
Austriei, care s-a aflat într-o vizită | 
oficială la Budapesta. în comunica- I 
tul dat publicității la încheierea 
convorbirilor dintre Gyorgy Lazar, . 
președintele Consiliului de Miniștri I 
al R.P.U., și Bruno Kreisky se re- I 
leva că părțile și-au exprimat ingri
jorarea in legătură cu agravarea si- I 
tuației internaționale, subliniind ne- | 
cesitatea realizării unui progres
real la convorbirile de la Viena pri
vind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în
Europa centrală.
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