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

Sub președinția tovarâșului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, simbâtă, 21 noiembrie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, membri ai gu
vernului, precum și alți conducători de 
instituții centrale.

In cadrul ședinței s-au dezbătut și 
aprobat proiectele Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, planului de 
de~voltare a agriculturii și industriei ali
mentare, bugetului de stat și planului fi
nanciar centralizat pe anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
întreaga activitate de elaborare a proiec
telor de plan pentru anul viitor s-a des
fășurat sub îndrumarea directă a tovarâ
șului Nicolae Ceaușescu, în deplină con
cordanță cu orientările stabilite de Con
gresul al Xll-lea al P.C.R. și cu prevederile 
planului cincinal 1981-1985, cu cerințele 
privind ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a întregii activități economice 
și sociale.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere contribuției nemijlocite a secre
tarului general al partidului la fundamen
tarea obiectivelor planului pe 1982 in 
direcția lărgirii bazei proprii de materii 
prime și energetice, dezvoltării intensive a 
agriculturii, îmbunătățirii structurii pro
ducției industriale, gospodăririi raționale 
și valorificării superioare a materiilor pri
me și energiei, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, consolidării echili
brului material, valutar și financiar al 
pianului, sporirii mai accentuate a eficien
ței economice, aplicării riguroase a preve
derilor noului mecanism economico-finan- 
ciar, mobilizării tuturor resurselor în ve
derea înfăptuirii programului de creștere a 
nivelului de trai al populației.

Luînd în dezbatere prevederile proiec
tului Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1982, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că acestea au in 
vedere ridicarea eficienței producției so
ciale prin creșterea susținută a producti
vității muncii și reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție și îndeosebi a 
celor materiale. Sarcinile privind sporirea 
productivității muncii se bazează pe extin
derea gradului de mecanizare și automa
tizare, mai buna organizare a producției 
și muncii, extinderea lucrului la mai multe 
mașini, folosirea deplină a timpului de 
lucru, ridicarea in continuare a calificării

personalului muncitor, întărirea ordinii și 
disciplinei in întreaga activitate econo
mică.

Corespunzător dezvoltării producției 
materiale a societății, pianul prevede 
creșterea cu 5 la sută a venitului națio
nal și, pe această bază, sporirea in con
tinuare a veniturilor populației. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat necesitatea ca, 
în realizarea creșterii veniturilor popu
lației, să se pornească de la principiul 
acoperirii în întregime a veniturilor cu 
mărfuri și servicii. In acest scop, s-a in
dicat ca industria ușoară, construcțiile de 
mașini, chimia, economia forestieră, cele
lalte ramuri industriale, inclusiv industria 
mică și cooperația să acționeze pentru 
valorificarea intr-o mai mare măsură a 
materiilor prime și materialelor din pro
ducția internă, pentru lărgirea gamei de 
produse și servicii destinate satisfacerii în 
bune condiții a nevoilor populației. O 
atenție deosebită trebuie să se acorde 
dezvoltării producției uneltelor mici pentru 
munca agricolă, precum și uneltelor de uz 
gospodăresc, in vederea sprijinirii cetățe
nilor pentru soluționarea cu forțe proprii 
a unor probleme pe care le ridică activi
tatea agricolă și gospodărească la sate și 
orașe.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei alimen
tare pe anul 1982 orientează întreaga 
activitate din acest domeniu spre dezvol
tarea intensivă a agriculturii, in vederea 
asigurării unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare, 
necesarului de materii prime pentru in
dustrie și acoperirii altor nevoi ale econo
miei naționale.

Examinind, în continuare, proiectele 
bugetului de stat și planului financiar 
centralizat pe anul 1982, Comitetul Poli
tic Executiv a evidențiat că ele au la bază 
realizările obținute in primul an al actua
lului cincinal în toate sectoarele de acti
vitate — realizări care ilustrează cu preg
nanță forța și trăinicia economiei româ
nești. Proiectele sînt in concordanță cu 
prevederile planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și asigură 
resursele financiare pentru dezvoltarea 
planificată a industriei și agriculturii, a 
tuturor ramurilor economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al populației.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat, in continuare, Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea te
ritorială pentru asigurarea populației cu 
produse agricole, animale și vegetale, în

perioada 1982—1985, precum și Programul 
cu privire la aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe trimestrul IV 1981 și 
semestrul I 1982.

Apreciind că măsurile adoptate recent 
prin decrete ale Consiliului de Stat au 
condus la o aprovizionare bună și stabilă 
a populației, in conformitate cu principiile 
eticii și echității socialiste, Comitetul 
Politic Executiv a subliniat că programele 
pentru autoconducerea și autoaprovizio
narea teritorială pe perioada 1982—1985 
au la bază obiectivele stabilite de Con
gresul al Xll-lea al partidului de sporire a 
producției agricole, de înfăptuire a pro
gramului de aprovizionare a populației.

Programul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritorială are ca prin
cipii de bază asigurarea unei bune apro
vizionări o populației in tot timpul anului, 
a unei alimentații raționale, echilibrate a 
tuturor locuitorilor, atît din mediul urban, 
cit și cel rural, prin valorificarea integrală, 
cu eficiență maximă, a tuturor resurselor 
materiale de care dispune fiecare județ, 
municipiu, oraș, comună, constituirea fon
dului de consum local și a fondului de 
stat centralizat de produse agroali
mentare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
înfăptuirea în bune condiții a prevederi
lor, realizarea integrală a producțiilor 
agricole vegetale și animale vor asigura o 
bună aprovizionare a populației, un con
sum alimentar rațional, potrivit eu cerin
țele menținerii și dezvoltării capacității de 
muncă, îmbunătățirii stării de sănătate a 
întregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca 
proiectele de plan și programele exami
nate să fie supuse dezbaterii Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
concluziile desprinse din controalele efec
tuate de organele de partid și de stat 
privind raportarea unor mari cantități de 
cărbune nerealizate, depozitarea necores
punzătoare și degradarea unor însemnate 
cantități de cărbune extras, precum și alte 
lipsuri existente în activitatea de produc
ție la Combinatul minier Oltenia. S-a 
hotărit ca rezultatele acestor cercetări și 
măsurile care se impun să fie supuse 
dezbaterii Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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acordat postului olandez de televiziune — N. C. R. V.

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL PE 11 LUNI 
38 DE ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL MUREȘ
Colectivele de oameni ai 

muncii din 38 de întreprin
deri industriale si unitătl e- 
conomice din iudetul Mures 
si-au îndeplinit mai devreme 
olanul productiei-marfă pe 
11 luni ale acestui an. Intre 
acestea se numără combi
natul „Azomures". Fabrica 
de zahăr din Luduș. I.F.E.T. 
Reghin, I.L.E.F.O.R. și „Prod- 
comolex" din Tirgu Mureș. 
Avansul de timp ci st leat va 
permite acestor unităti să 
realizeze, oină la sfirsitul lu
nii in curs, o product ie-mar
fă suplimentară in valoare I 
de 560 milioane lei. De re
marcat că cea mai mare 
parte a sporului de produc
ție se va obține De seama 
creșterii productivității mun
cii. la nivelul industriei iu- 
detului. cu 1 297 lei De fie
care om al muncii si dimi
nuării cheltuielilor materiale 
cu 6.5 lei la fiecare 1 000 lei 
productie-marfă. (Gheorghe 
Giurgiu).

DOUA UNITĂȚI 
INDUSTRIALE 
BOTOȘANENE

Simbâtă. 21 noiembrie, au 
raportat Îndeplinirea preve
derilor de olan la producția 
netă oe Întreg anul, două 
unități botoșănene — între
prinderea de articole tehnice 
din cauciuc și întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de 
zahăr din Bucecea. Cele două 
colective muncitorești vor 
realiza suplimentar oină la 
sfirsitul anului o producție 
netă in valoare de peste 47 
milioane lei. întregul scor 
obtinindu-se ne seama creș
terii productivității munci! si 
in condițiile reducerii chel
tuielilor materiale cu ncste 
100 lei la fiecare ’ 000 își 
productie-marfă. (Silvestri 
Ailenei).

Cultivă școala satului dragostea 
pentru munca in agricultură?

ÎNTREBARE : Excelentă, in 
timpul ultimelor declarații ați 
lansat un avertisment : riscurile 
de nimicire a continentului eu
ropean se măresc pe măsură ce 
in Europa se instalează noi sis
teme de distrugere nucleare. 
Cțirn se poate concret, după pă
rerea dumneavoastră, să 'fie di
minuate aceste riscuri sau chiar 
să fie eliminate ?

RĂSPUNS : După cum se știe. în 
Europa s-au acumulat puternice ar
mamente de distrugere în masă, și in 
primul rind armament nuclear. In ul
timii ani se urmărește amplasarea de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune, se dezvoltă cele existen
te — ceea ce mărește considerabil 
puterea de distrugere, care pune prac
tic în pericol viața tuturor națiunilor 
europene, civilizația, viitorul omeni
rii. în ăceste împrejurări consider că 
este necesar ca guvernele și popoarele 
Europei să acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru a împiedica amplasarea 
și dezvoltarea de noi rachete nuclea
re in Europa, pentru trecerea la re
tragerea și distrugerea treptată a 
celor existente.

ÎNTREBARE: Președintele
Reagan a propus ca cele două 
părfi să renunțe la eurorachete. 
Cum apreciati această propu
nere ?

RĂSPUNS : Există, în privința 
aceasta, mai multe propuneri : exis
tă și o propunere a președintelui 
Brejnev, există propunerea țărilor eu
ropene și, recent, propunerile pre
ședintelui Reagan. Consider că toate 
aceste propuneri constituie un pas 
important in direcția inlăturării pe
ricolului pe care ii reprezintă aceste 
rachete, pentru inceperea negocierilor 
in vederea opririi amplasării de noi 
rachete și trecerea la retragerea șl, 
pină la urmă, la nimicirea lor com
pletă. în acest sens, consider că tre
buie-să se ia-in ^considerație toate 
propunerile și să se acționeze cu în
treaga responsabilitate, de către toate 
părțile, pentru a se ajunge la oprirea 
amplasării de noi rachete și pentru 
înlăturarea lor' completă.

ÎNTREBARE : Aș dori să pun 
o mică întrebare. Dacă Vestul 
propune să se oprească ampla
sarea rachetelor, aceasta înseam
nă oare că și Uniunea Sovietică 
va trece la retragerea si dis
trugerea rachetelor SS-20 ?

RĂSPUNS : Așa cum am menționat 
mai înainte, trehuie luate în consi
derație toate propunerile. România se 
pronunță ferm pentru a se renunța — 
și de o parte și de alta — la toate 
rachetele, pentru înlăturarea și dis
trugerea celor existente. Aceasta co
respunde intereselor Europei, păcii în 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Considerați
dumneavoastră că propunerile 
președintelui Reagan sint făcute 
pentru propagandă sau vedeți și 
aspectul pozitiv al acestor pro
puneri ?

RĂSPUNS : Propunerile președin
telui Reagan trebuie luate în consi
derație, analizate, ca și propunerile 
președintelui Brejnev și alte pro
puneri și să se treacă la negocieri 
pentru a se ajunge la înțelegeri ac
ceptabile pentru toate părțile și în
deosebi pentru ca Europa să nu mai

aibă pe teritoriul ei rachete nucleare 
de nici un fel.

ÎNTREBARE : Țările din răsă
ritul și apusul Europei au, in le
gătură cu problemele lor specifi
ce de securitate, interese comu
ne care nu se acordă totdeauna 
cu pozițiile aliaților lor, respec
tiv cu cele două mari puteri. 
Europa trebuie să Joace un rol 
al său pentru a-și asigura secu
ritatea 7

RĂSPUNS : într-adevăr, țările eu
ropene, indiferent de orinduirea lor 
socială sau de zona în care se găsesc, 
au multe interese comune — eco
nomice, culturale, științifice, umani
tare. împreună, ele au realizat minu
natele cuceriri ale științei, au contri
buit la dezvoltarea civilizației — și 
trebuie să acționeze în deplină unita
te pentru a asigura progresul eco- 
nomico-social, bunăstarea popoarelor 
lor, independența și suveranitatea lor. 
în această privință se poate întîmpla 
ca nu întotdeauna interesele europene 
să corespundă cu interesele unora din 
aliați, cu atit mai mult cu cît aceștia 
nu se găsesc în Europa. Pornind de 
la aceasta, consider — și România a 
subliniat de mai multe ori — că este 
necesar ca popoarele Europei să ac
ționeze mai hotărit, să participe mai 
activ la soluționarea problemelor pri
vind dezarmarea, securitatea și pacea.

ÎNTREBARE : Credeți, domnu
le președinte, că este posibil — 
și poate chiar necesar — ca țări 
cum sint Olanda și România, 
respectind și rămînînd in cadrul 
alianțelor lor, să poată urma o 
cale proprie pentru problemele 
lor de pace și securitate 7 Ar fi 
cu putință ca, peste linia care 
divizează Europa, să se caute o 
cooperare in acest scop ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
cu multă satisfacție că România în
treține relații de colaborare largă - cu 
toate statele europene — și avem re
lații bune cu Olanda. în actualele îm
prejurări, pornim de la respectul 
apartenenței țărilor noastre la alianțe 
diferite, deși ne pronunțăm pentru 
desființarea blocurilor militare, pen
tru o Europă în care securitatea șl 
independența să fie asigurate pe baza 
unei politici de dezarmare, de respect 
al independenței și neamestec în tre
burile interne din partea altor state. 
Pornind de aici, consider că România 
și Olanda pot să aducă în viitor un 
aport mai important la depășirea 
blocurilor militare. Ia întărirea co
laborării și unității europene, la reali
zarea unei Europe pașnice in care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
corespunzător năzuințelor sale, fără 
nici un amestec în treburile interne.

ÎNTREBARE : Niciodată peri
colul unei catastrofe nucleare in 
Europa nu a fost atit de mare, 
niciodată protestul împotriva 
cursei înarmării nu a fost atit 
de puternic. Întrevedeți dumnea
voastră, domnule președinte, in 
aceasta o speranță pentru ca as
tăzi, mai mult ca oricind, să fie 
găsită o cale nouă pentru pace 
in Europa ? In acest context do
riți să vă referiți și la manifesta
țiile prevăzute să aibă loc la 
Amsterdam ?

RĂSPUNS : într-adevăr, niciodată 
pericolul catastrofei nucleare, al dis

trugerii Europei nu a fost atit de 
mare ca astăzi. Aceasta a și determi- 

. nat o sensibilizare deosebită a opiniei 
publice, a popoarelor Europei, care 
înțeleg tot mai bine că sînt în joc 
existența lor, viitorul generațiilor de 
astăzi și de mîine. Consider că , po
poarele Europei pot să determine 
oprirea cursei înarmărilor, oprirea 
amplasării de noi armamente nuclea
re și înlăturarea celor existente, pot 
realiza o colaborare, în spiritul docu
mentelor semnate la Helsinki, care 
să se bazeze pe o conlucrare activă 
în vederea progresului economico-so- 
cial. pe respectul independenței și su
veranității fiecărei națiuni. Este in in
teresul popoarelor europene de a face 
totul pentru a realiza o pace trainică 
in Europa, pentru a contribui la rea
lizarea păcii în întreaga lume.

în acest context, consider că ma
rile manifestări care au loc în țările 
europene, în diferite state ale lumii 
sint o expresie a înaltei conștiințe a 
maselor populare, care sînt hotărite 
de a-și spune mai ferm cuvîntul lor, 
de a nu admite ca problema vieții și 
viitorului lor să fie hotărîtă fără ele. 
Apreciez mult și manifestațiile din 
Olanda, și cele care trebuie să aibă 
loc Ia Amsterdam, așa cum apreciez 
marile manifestații care au loc în 
România. Consider că și unele și al
tele se înscriu în aceeași preocupare 
a popoarelor de e-și asigura pacea, 
independența, liniștea.

ÎNTREBARE : Pină in prezent, 
în majoritatea țărilor din Euro
pa de răsărit s-au aplaudat doar 
criticile tot mai mari care se ri
dică in apus împotriva politicii 
de apărare a Europei de vest. 
Avind în vedere că opinia publi
că din țara noastră a luat deja 
cunoștință de inițiativa dumnea
voastră privind declanșarea unei 
mari mișcări de masă pentru 
pace in România, vă rugăm, ex
celență, să ne spuneți în ce mă
sură țările răsăritene sint gata să 
ia atitudine critică față de po
litica de înarmare care pericli
tează Europa, îndeosebi țările din 
vestul acesteia ?

RĂSPUNS : Aș putea spune că ță
rile din Europa de est au aplaudat 
nu numai criticile împotriva politicii 
de apărare a Europei de vest, dar șl 
măsurile și acțiunile ce se desfășoa
ră în întreaga lume împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și pen
tru pace. O expresie a acestei ati
tudini o reprezintă marile manifes
tații din România, dar și preocupările 
și pozițiile ferme ale altor țări din ră
săritul Europei. Cred că popoarele 
Europei de est, ca și popoarele Euro
pei de vest, de nord sau de sud, tre
buie să-și unească eforturile, să ac
ționeze pentru o dezarmare generală, 
și în primul rind dezarmare nuclea
ră, sub un control corespunzător in
ternațional. care să asigure un echi
libru de forțe pe baza reducerii con
tinue a nivelului înarmărilor. Toate 
popoarele continentului trebuie să ac
ționeze pentru a nu mal admite ar
mamentele nucleare în Europa, pen
tru o colaborare egală între toate ță
rile Europei. Aceasta este in intere
sul atit al celor din Vest, cît și al celor 
din Est — și cred că, deopotrivă, ele 
trebuie Să acționeze unite și cu toată 
fermitatea în această direcție.

Bătrinul Gheorghe Filip, 
privindu-si fiul cu coada 
ochiului, mîndru că se do
vedește printre cei mai 
buni crescători de animale 
din Drăgănești-Vlașca. con
chidea cu glas scăzut dar 
ferm :

— Munca nu e grea 
dacă-ti place ceea oe fad, 
dacă ai cugetul la munoa 
ta.

Ce declarație de dragos
te fată de meseria de ță
ran se poate face mai di
rect si mai cumpănit detit 
asa ?

— Nu l-am crutat la 
muncă pe Anghel. de mic 
l-am luat de mină si l-am 
ținut lingă mine — spunea 
el. Eu seceram si el punea 
pe legătură la snop si era 
mîndru că tine pasul cu 
mine. îl furam cu privirea 
și încetineam ritmul să nu 
simtă că-i mai nevoiaș 
si-mi sălta sufletul, cind îl 
vedeam dîrz la muncă. Așa 
trebuie să crească un ță
ran.

Radu Riciu. președintele 
cooperativei agricole de 
producție din Drăgănești- 
Vlașca, Erou al Muncii 
Socialiste, ne spusese apă
sat : „Țăranul, agricultorul 
este un om ' important in 
societatea noastră, despre 
el ar trebui să se vorbeas
că așa cum se vorbește 
despre minerii care fac o 
muncă atit de grea si atit 
de nobilă..." O spusese pe 
un ton în care am ghicit 
unda de regret că lucruri
le nu se petrec așa. Și a- 
tunci l-am întrebat :

— Dar ei. țăranul, o pri
vește la fel ? De . exemplu, 
își crește acum copiii în 
acest spirit ?

— Cindva așa se petre
ceau lucrurile. Copiii erau 
de miri invătati cu ...răs

punderile muncii țăranu
lui : „Spală vaca aia. dă 
de mîncare la oi, ai grijă 
de păsări, curăță cotinea- 
ta“... li se spunea în răga
zul pe care li-1 lăsa școa
la. Și mie, cind veneam 
seara de la cîmp, tata inii 
spunea : „Curăță cormana 
plugului și unge-o“ ! Iar 
dacă mă codeam nu mă 

' primea la masă. Clar: 
cine nu muncește nu 
mănîncă. Vedeți dumnea
voastră,- o astfel de mun

exact așa. linear, iar dacă 
și cooperativa a mers 
greoi sau prost, din cauza 
nechibzuintei, ă incompe
tentei — cum s-a întimolat 
în unele locuri — plecarea 
la oraș a fost si mai accen
tuată.

— A fost și cazul coope
rativei dumneavoastră, la 
un moment dat ?

— Nu, nu aș putea să 
afirm lucrul acesta. Drăgă- 
neștenii și-au dat copiii la 
școală, in sat și la oraș, cu

Ce gîndesc despre viața la țarâ 
tinerii care au prins rădăcini 

în satul lor

că te identifică organic 
cu viata satului, iți for
mează dragostea de anima
le și de pâmînt. Astăzi răs
punderile apar mai mari, 
sint limpezite mai în adine 
și de către scoală.. trec de 
perimetrul ogrăzii persona
le — care este bine chiver
nisită. reflectind de fapt 
chiverniseala din coopera
tivă — și cuprind o coope
rativă întreagă, cu toate 
compartimentele ei atit de 
diferite, care le solicită ca
pacitatea. ii ambiționează 
pe cei tineri. Ei văd in 
agricultură o tehnică apar
te. în care totul e viu...

— Si totuși, multi dintre 
acești tineri au plecat la 
oraș...

— A fost un proces nor
mal. Industrializarea a ce
rut forță de muncă. Satul 
a pus si el din plin umărul 
la înfăptuirea acestei ope
re. pe măsură ce mecani
zarea a ușurat munca la 
cimp. Poate că nu ceste 
tot procesul s-a petrecut

gindul de a-i avea apoi pe 
lingă ei. nu să-i depărteze, 
ci să se intorcă aid ca 
muncitori plugari, capabili 
să facă agricultură altfel 
de cum au făout ei si mai 
bine detit fac ei acum.

— Vă amintit; cum le 
spuneau părinții copiilor : 
„învață carte, să nu rămîi 
la coada vacii !“

— Da. de parcă meseria 
de țăran ar fi fost ultima 
de pe lume. „Coada vacii" 
înseamnă acum medicină 
veterinară, știința de a 
crește animale bazată pe 
dragostea fată de ele, for
mată din copilărie. La un 
moment dat. s-a produs o 
discreditare a acestei în
deletniciri — să nu ne fe
rim s-o spunem. Chestie 
de mentalitate, pe care 
trebuie să o schimbăm. 
La noi s-a și schimbat.

înțelegem — si nu numai 
din spusele acestui înțe
lept țăran, care este pre
ședintele Rîtiu — că ceva 
s-a „deteriorat" in siste

mul de educare a copiilor 
din sat pentru munca în 
agricultură. Mai intii chiar 
prin optica părinților care 
muncesc în agricultură, 
uneori cu mare dragoste, 
neconcepindu-și altfel via
ta, insă dorind pentru 
urmașii lor „altceva". Ce 
altceva 7 Nu le e totdeauna 
limpede dacă acest „alt
ceva" e sau nu deasupra a 
ceea ce li s-ar oferi aces
tor urmași Ia ei aoasă... 
N-am aprofundat această 
optică : o vom face, poate, 
altădată. Să reținem deo
camdată si o altă, sursă a 
înstrăinării fiilor.satului de 
gindul muncii ;n agricul
tură, Ne vorbește Nicolae 
Bucur, primarul :

— Ne plingem, si pe 
bună dreptate, că nu nu
mai absolvenții școlii gene
rale. dar chiar si destui ab
solvenți ai liceului agro-> 
industrial, adică cei pregă
tiți specia] pentru agricul
tură, nu vor să lucreze di
rect in agricultură, ceea ce 
este de-a dreptul parado
xal... Cauzele sint mai 
multe, dar eu aș așeza in 
fruntea lor însăși calitatea 
educației și a educatorilor. 
Avem două categorii de 
profesori în școlile noastre 
sătești : 1. Profesori pro
venit! dintre fiii satului. 
Ei știu oe este satul și 
agricultura, le transmit co
piilor dragostea pentru tot 
ce aparține acestui univers. 
Dar sint putini acești pro
fesori. 2. Profesori „oră
șeni", născuti și crescuți la 
oraș, bucureșteni în spe-

Mihal CARANFIL 
Dionisie ȘINCAN

(Continuare în pag. aV-a)
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„în numele vieții, al rațiunii, să impunem 
dezarmarea, încetarea înarmărilor nucleare!“
Exprimînd adeziunea

însuflețită Ia inițiativa

de pace a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, în

județele țării conți

nuă să se desfășoare

ample mitinguri și

adunări publice

In orașe reședință de județ con
tinuă să aibă loc ample adunări 
publice, cu participarea a zeci de 
mii de locuitori — muncitori, țărani, 
intelectuali, femei și tineri, pensio
nari. veterani de război etc. Cu deo
sebită însuflețire, vorbitorii își ex
primă adeziunea deplină la noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, hotărîrea fermă 
a poporului nostru de a acționa, 
împreună cu toate popoarele lumii, 
pentru 
pentru 
cleare 
pentru
rare în întreaga lume.

PAGINA A IH A

oprirea cursei înarmărilor, 
lichidarea armamentelor nu
de pe continentul european, 
dezarmore, pace și colabo-

Carolina lacob : PACE PENTRU COPIII LUMII
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Pe agenda urgențelor acestor zile în agricultură:

TRANSPORTUL PRODUSELOR CARE SE MAI AFLĂ PE CÎMP 
INTENSIFICAREA LIVRĂRILOR LA FONDUL DE STAT 
EXECUTAREA ARĂTURILOR ADlNCI PÎNĂ LA ULTIMUL HECTAR
TULCEA: Arăturile vor fi terminate 

în cinci-șase zile
a Pînă vineri seara, în unitățile agri

cole din județul Tulcea au fost arate 
90 354 hectare. în primele zile ale a- 
cestei săptămîni, datorită precipita
țiilor abundente căzute, mai ales sub 

: formă de ploaie, efectuarea arăturilor 
n-a mai fost posibilă ; de îndată ce 
vremea s-a mai răcit, mecanizatorii 
tulceni au intrat din nou cu tractoa
rele în brazdă. Primii care au reluat 

t lucrările au fost mecanizatorii din 
consiliul

’ condiții 
. miercuri, 

tare. De _______ ___  .__
a lucrului la arat în fermele între
prinderii agricole de stat Rahmanu 

, din acest consiliu agroindustrial, unde 
pe viscol s-au arat 100 hectare. în zi
lele următoare, arăturile s-au intensi
ficat. Specialiștii din unitățile agricole 
ale acestui consiliu, ca dealtfel din 
majoritatea unităților agricole tulce
ne, au trecut la identificarea tere- • 
nurilor mâi zvîntate, a parcelelor cu 
soluri mai ușoare și au dirijat forma
țiile de tractoare acolo unde se pu
teau efectua arături. Astfel, vineri 20 
noiembrie, in unitățile agricole din

; consiliul agroindustrial Dăeni 
’ arat, în pofida vremii destul de 
, de, aproape 1000 hectare.

Și in consiliul agroindustrial 
arăturile 
seara au 
prefețele planificate.

. ii tractoare
' de mecanizare — ne spunea Ion San

du, .inginerul-șef al consiliului agro- 
J industrial — lucrează necontenit la 
, arat. La majoritatea unităților am or- 
1 ganizat și schimbul doi. Pentru a asi

gura oameni pe tractoare in două 
: schimburi, am apelat la mecanizatorii 

din celelalte unități economice de pe 
| raza consiliului. Acum, peste 30 de 

mecanizatori veniți din aceste unități 
lucrează alături ceilalți trae-

agroindustrial
neprielnice, ei
18 noiembrie,
remarcat buna organizare

Dăeni. în 
au arat 

200 hec-

s-au 
ume-

ll Greci 
se execută intens. Pină ieri 
fost arate 70 la sută din su- 

„Cele 130 de 
aflate în dotarea secțiilor

toriști 
în 3-4 
rile pe cele 3 800 hectare care au mai 
rămas". în unitățile agricole din 
acest consiliu există un decalaj des
tul de mare între unități în ce pri
vește eliberarea terenurilor. Dacă în 
unitățile avansate la arat întreaga 
suprafață de teren este eliberată, în 
cooperativa agricolă Jijila aproape că 
nu există front de lucru pentru trac
toare, iar de arat mai sînt peste 300 
hectare.

Eforturile mari făcute de mecani
zatorii tulceni se măsoară în miile 
de hectare arate zilnic. Joi s-au arat 
2 200 hectare, iar vineri — 3 100 hec
tare. Acolo unde activitatea a fost 
organizată corespunzător, realizările 
sînt cu mult peste media județului. 
Astfel, în consiliile agroindustriale 
Babadag și Ceamurlia de Jos s-au 
arat peste 70 la sută din suprafețe, 
în timp ce în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Mahmudia 
arăturile au fost executate doar pe 
48 la sută din suprafața planificată. 
Și la eliberarea terenurilor de resturi 
vegetale există decalaje foarte mari 
între consilii agroindustriale vecine, 
în timp ce în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Casimcea mai 
sînt de eliberat 1 400 hectare, în 
silîul vecin, Baia, 3 000 hectare 
cele 5 000 hectare sint ocupate 
coceni.

Modul in care s-a muncit în 
mele zile demonstrează că și în
edițiile de lucru mai grele arăturile 
pe cele 30 000 hectare care au mai ră
mas de efectuat în județul Tulcea 
pot fi încheiate in 5—6 zile de lucru, 
așa cum a stabilit comandamentul 
județean pentru agricultură.

Neculaî AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii

la arat ziua și noaptea, 
zile vom încheia arătu-

con- 
din 
cu

ulti-
con-

CĂLĂRAȘI: Porumbul - transportat 
mai repede la bazele de recepție

Pină vineri dimineața, cooperati
vele agricole din județul Călărași au 
livrat la fondul de stat 151 000 tone 
de porumb din cele 168 000 tone pre
văzute. iar la F.N.C. — 47 000 tone 
din programul de 80 000 tone. La a- 
ceeasi dată. întreprinderile agricole 
de stat mai aveau de livrat 24 000 
țone de porumb la F.N.C. Potrivit 
măsurilor luate de comitetul jude
țean de oartid. în două zile porum
bul de oe întreasa sunrafată care 
a mai rămas de recoltat — 1 000 hec
tare — și cel rămas în grămezi pe 
cîmp. evaluat la circa 15 000 tone, 
urmează să fie livrat la fondul de stat 
și fabricile de nutrețuri combinate. 
Obtinind producții bune, organizînd 
temeinic munca la recoltare si trans
port. unitățile agricole din consilii
le agroindustriale Chirnogi. Cuza 
Vodă si Dragalina au livrat in Plus 
la fondul de stat. împreună, peste 
5 500 tone de porumb. Cantităti su
plimentare urmează să livreze 
nitățile agricole din consiliile 
industriale Ciocănești — 3 000 
Valea Argovei — 2 200 tone.
11a — 1 900 tone. Roșeti — 2 300 tone. 
Printr-o mai bună folosire a ca
mioanelor și tractoarelor cu 
morci, vineri
fondul de stat si F.N.C. 3 260 tone 
de porumb din cîmp si 1 500 tone 
din cel depozitat în unităti. Acțiu
nea continuă în întreg județul cu 
forțe sporite. Camioane cu o ca
pacitate de 1 000 tone sosite în spri
jin din județele Argeș. Buzău. Pra
hova. Ialomița si municipiul Bucu
rești transportă porumbul in ba
zele de recepție de la sediile coo
perativelor agricole, iar acolo unde 
Dot intra ce teren — direct din cîmp. 
Vineri au transportat cantităti mari 
de Dorumb membrii cooperativelor a-

si u- 
agro- 
tone, 

Jegă-

re-
au fost livrate • la

gricole din Dor Mărunt — 300 tone. 
Jegălia — 250 tone. Dorobantu — 200 
tone. Valea Argovei si Nicolae Băl- 
cescu — cite 120 tone. Dragos Vodă 
si Frumușanj — cite 100 de tone. Di- 
chisenl si Radovanu — cite 70 tone 
etc. Aceste rezultate au fost posibi
le datorită bunei organizări a mun
cii la încărcat, transport si depozi
tat. majoritatea camioanelor efec- 
tuînd trei si chiar patru drumuri pe 
zi. Un exemplu bun îl dau coope
ratorii din Ceacu. care. în cursul zi
lei de sîmbătă. oină la ora 10 au 
scos din cîmp si au livrat la fon
dul de stat peste 120 tone de po
rumb. La descărcarea celor zece ca
mioane cu remorci din coloana veni
tă din județul Prahova lucrează o 
formație de 30 de cooperatori, con
dusă de vicepreședintele cooperati
vei, Constantin Petre : „Pînă' seara 
vom mai aduce cel puțin 300 de 
tone de porumb — ne-a spus el. iar 
oină duminică după-amiază ne vom 
achita in întregime obligațiile".

Unele cooperative agricole. însă, 
deși au la dispoziție mijloace de 
transport suficiente, livrează bazelor 
de recepție doar 20—30 tone de po
rumb ne zi. Cooperativa agricolă Vîl- 
celele. care mal are de livrat 400 
tone de porumb, a adus la bază, 
la 20 noiembrie, numai 25 tone. în 
ritm nesatisfăcător se desfășoară 
transportul porumbului de la coo
perativele agricole Unirea. Perisoru, 
Floroaica. Este necesar ca si aces
te unităti să înțeleagă că livrarea po
rumbului la fondul de stat este o 
obligație de mare 
trebuie îndeplinită

răspundere, care 
neintirziat.

Exemplul unităților fruntașe îndemn
pentru realizarea integrală a planului pe 1981

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socialistă 
pe zece luni din acest an de către colective fruntașe din întreprinderi in
dustriale, de transporturi, unităti prestatoare de servicii și din centrale 
industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii so
cialiste. la finele celor zece luni •) pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE.

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea „Metrom" Brașov.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 4,2 la sută Ia pro
ducția netă. 1,2 la sută la produc
ția fizică. 4,6 la sută la producția 
marfă vindută și încasată. 1,7 la 
6Ută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 0.2 la sută, iar cele 
materiale cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că „Mija", județul Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea meca
nică Orăștie, județul Hunedoara.

ÎN CONSTRUCȚIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de avioa

ne Bacău.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 13,1 la sută la pro
ducția netă, 7,4 la sută la produc
ția fizică, 23 la sută la producția 
marfă vindută și încasată ; unita
tea s-a încadrat în sarcinile de 
plan la productivitatea 
cheltuielile totale planificate 
1 000 lei producție marfă au 
reduse cu 4.7 la sută, iar cele 
teriale cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
strucții aeronautice Ghimbav. 
tul Brașov.

Locul III : întreprinderea de va
goane Arad.

muncii ; 
la 

fost 
ma-

con- 
jude-

brute au fost reduse cu 5.1 la sută ; 
consumul normat de carburanți și 
energie electrică a fost redus cu 
11.1 Ia sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Arad.

Locul III : întreprinderea de 
transport București.

marfă vindută și încasată. 10.7 la 
sută la productivitatea muncii. 7.5 
la sută la livrări la fondul pieței ; 
Cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse 
cu 7,5 la sută, iar cele materiale cu 
8,1 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
Constanța.

Locul III : întreprinderea de 
garete București.

ti-

de
cu

au

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Arad, 
353,9 puncte.

Principalii indicatori de plan
fost depășiți cu 2,3 la sută la volu
mul activității de poștă și teleco
municații. 8,5 la sută la prestații de 
servicii, pentru populație. 6,1 la sută 
la beneficii, 2,2 la sută 15 Volu
mul de activitate pe lucrător : chel
tuielile planificate la 1 000 lei ve-

Rezultatele întrecerii

nituri au fost reduse cu 0,6 la sută.
Locul II : Direcfia județeană de 

poștă și telecomunicații Sibiu.
Locul III : Direcția județeană de 

poștă și telecomunicații Mehedinți.

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : I 

taliferelor 
puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ductia netă, 
tia-marfă vindută si încasată, 12,4 
la sută la volumul de pregătiri mi
niere, 6,2 la sută la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 4.9 la sută, iar cele 
materiale cu 3 la sută.

Centrala sării și neme- 
București, cu 616,1

indicatori de plan au 
cu : 5,9 Ia sută la pro- 
3,3 la sută la produc-

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 833,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12.8 la sută Ia 
producția netă. 7.6 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
6.9 la sută la productivitatea mun
cii, 10.6 la sută la beneficii ; con
sumurile'normate de 
și materiale au fost 
la sută, iar cele de 
trică și combustibili

materil prime 
reduse cu 3.1 
energie 
cu 3 la

elec- 
sută.

S1M1ONESCU 
CIUBOTARU

Rodica 
Lucian

la tribuna „Scinteii

Promovarea susținută a noului
EXPERIENȚA ÎNAINTATA

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul. I : întreprinderea de con

fecții Birlad, județul Vaslui, cu 555,7 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția netă, 11,4 la sută la export, 
2,5 la sută la producția fizică. 2 la 
sută la productivitatea muncii : 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 6,1 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 12,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Suceava.

Locul III : întreprinderea de con
fecții și tricotaje București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanta, cu 
1 020 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția netă, 3.7 la sută la venituri 
brute. 8,5 la sută la productivitatea 
muncii, 9,1 la sută la volumul de 
trafic portuar ; indicele de utilizare 
a capacității utilajelor a fost supe
rior celui planificat cu 3,8 la sută ; 
consumul de combustibili și ener
gie electrică a fost redus cu 
Ia sută.

Locul II : întreprinderea 
aviație utilitară.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala industrială d< 

utilaje și piese de schimb pentru 
industria chimică, cu 1 644.2 puncte.

Principalii indicatori de .plan au 
fost depășiți cu : 18,8 la sută la 
producția netă. 5.4 la sută la pro- 
ductia-marfă vindută și încasată. 
14 la sută la productivitatea mun
cii. 20.2 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 6 la sută, 
iar cele materiale cu 8 la sută.

15,8

de

ECONOMIA FORESTIERA, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala pentru utilaje 

și piese de schimb București, cu 
465,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.3 la sută la pro
ducția netă. 1,2 la sută la export, 
1,6 la sută la producția fizică. 1,5 
Ia sută la productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 1,3 Ia sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 1,5 la 
sută.

principalul aliat al constructorilor

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : Întreprinderea poligra

fică „Arta grafică" București, cu 
512,9 puncte. ,

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sutSȚă pro
ducția netă, 20.9 la sută la export,
4.3 la sută la productivitatea mun
cii, 4,1 la sută Ia beneficii ; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei 
producție marfă au fost reduse cu
2.3 la sută, iar cele materiale cu 3,1 
la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi". i

Locul III : Combinatul poligrafie 
Casa Scinteii" București.

LUNA DE LUNA INTRE FRUN
TAȘI. în acest an
Trustului de construcții industriale 
și agrozootehnice din
(T.C.I.A.B.) s-a numărat lună de 
lună printre fruntașii în întrecerea 
socialistă. De fapt, el continuă tradi
ția bunelor rezultate din anul trecut, 
cind a fost distins cu „Ordinul Mun
cii" clasa I pentru situarea pe locul 

: I in competiția cu ceilalți construc
tori ai tării. Acum, din nou. trustul 
iși pune o argumentată candldatilrâ 
la un loc de frunte. în zece luni, 
principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu 16,8 la sută la producția 
netă, cu 5,4 la sută la producția de 
constructii-montaj terminată, cu 9.4 
la sută la productivitatea muncii. în 
această perioadă, consumurile nor
mate’ ău. fost reduse pe ansamblul 
trustului cu 7 la sută la ciment, cu 
7,5 la sută la metal, și cu 10 la sută 
la combustibil si carburanți. Dar. 
mult mai convingătoare decît aceste 
cifre sintetice, de ansamblu, sînt re
zultatele .obținute de constructorii de 
pe numeroase șantiere ale trustului.

TOATE INVESTIȚIILE — LA 
TERMEN SAU CHIAR MAI DEVRE
ME ÎN FUNCȚIUNE ! Astfel ește 
sintetizat principalul obiectiv al ac
tivității constructorilor din cadrul 
unităților trustului.

— Este dealtfel obiectivul esențial 
al muncii fiecărui constructor, pre
cizează ing. Radu Suman, directorul 
trustului. Goana după rezultate va
lorice. globale este stopată atunci 
cind criteriul principal în aprecie
rea activității îl constituie respecta
rea termenului de punere în funcțiu
ne a investițiilor. Producția fizică în 
domeniul nostru se măsoară in o- 
biectivele pe care le finalizăm. De 
aceea, avem permanent în vedere 
corelarea cit mai exactă a stadiilor 
fizice cu cele valorice pe tot par
cursul execuției, ceea ce este de na
tură să dea o imagine cit mai fidelă 
a efortului depus de constructori în 
timpul realizării lucrărilor, contri
buind la mai buna coordonare a ac
tivității la cele 170 de obiective de 
investiții pă care le construim in 
acest an.

Strădaniile depuse de colectivul 
trustului in acest sens s-au materia
lizat. in 10 luni din acest an. în pu
nerea in funcțiune a 40 de obiective 
productive, 10 dintre acestea fiind 
pretlațe beneficiarilor cu 30—!’0 de 
zile mai devreme. La întreprinderile 
„Canect". ..Suveica". „Victoria". 
I.P.R.S. Băneasa s-au asigurat astfel 
condițiile obținerii unor producții 

■ suplimentare evaluate Ia cîteva zeci 
de milioane lei.

PE UN ȘANTIER MODEL, UN 
SCHIMB DE EXPERIENȚA MODEL. 
Recent, pe platforma industrială de

colectivul
București

la Băneasa, unde se află in construc
ție noi capacități destinate extinde
rii și diversificării fabricației de 
avioane, a avut loc un schimb de 
experiență privind cîteva «tehnologii 
de mare randament și eficiență puse 

, la punct de specialiști din cadrul 
trustului. Gazdele au prezentat 
oaspeților — specialiști din alte uni
tăți cu profil de construcție indus
trială — soluțiile utilizate pe acest 
șantier, declarat model, care au per
mis ca într-un timp record, de 20 de 
luni, principalele hale de la între
prinderea de avioane să se afle în
tr-un stadiu avansat de execuție, 
cîteva dintre acestea fiind chiar pre
date beneficiarului. Concret, ce anu
me au demonstrat gazdele ?
• O echipă poate realiza intr-o

La Trustul de construcții 
industriale și agrozooteh 

nice din București

săptămînă 160 metri de canal ter
mic. Șl aceasta prin utilizarea la să
pături a unor utilaje de mare randa
ment fabricate la „Progresul" — 
Brăila și prin folosirea la etanșei- 
zarea canalului a prefabricatelor în 
proporție de 75 la sută. Tumînd doar 
pardoseala canalului și montind apoi 
pereții, viteza de lucru crește de 
aproape 3 ori. Alt avantaj : se eli
mină cofrajele de lemn sau metalice.

• închiderea unei hale se poate 
face Integral la sol ! Cum anume ? 
Montind in „faguri" de mari dimen
siuni toate elementele peretelui, in
clusiv geamurile. închiderea se rea
lizează astfel rapid, se asigură o 
bună calitate și un control riguros la 
fiecare element astfel construit, iar 
productivitatea muncii sporește de 
2.5 ori.
• Acoperirea unei hale cu deschi

dere și inăltime medie se poate rea
liza in 2 luni, in Ioc de 6. Cum se 
ciștigă cele 4 luni ? Prin confecțio
narea acoperișului la sol, inclusiv 
echiparea lui cu instalațiile electrice 
și luminatoare — și ridicarea ele
mentelor finisate cu ajutorul unor 
automacarale.

PREMIERA NAȚIONALA ÎN TEH
NICA CONSTRUCȚIILOR. Dar 
punctul de maxim interes al acestei 
întilniri l-a constituit prezentarea 
unei veritabile premiere naționale în 
tehnica construcțiilor : llftarea de 
ansambluri foarte mari de acoperi
șuri metalice, alcătuite la sol, cu 
ajutorul troliilor hidraulice. Cum s-a 
ajuns la adoptarea acestei soluții 
constructive, care sint elementele

tehnice deosebite care ii conferă un 
grad de noutate ? Amănuntele ne 
sint prezentate de ing. Toma Iliescu, 
directorul tehnic al trustului și unul 
dintre autorii acestei metode.

— Hala de montaj general a fa
bricii de avioane are, ca date struc
turale. deschiderea de 60 metri și ni
velul acoperișului situat la 19 metri, 
încadrîndu-se în clasa de construc
ții industriale de foarte mari dimen
siuni. Aceasta a impus, din rațiuni 
tehnice și economice, adoptarea unei 
soluții cu acoperiș metalic. Executa
rea acestui acoperiș in condiții de 
calitate ridicată și într-un termen 
scurt a pus problema alegerii unei 
tehnologii de execuție rapide si si
gure. Experiența ciștigată de-a lun
gul anilor la alte lucrări, dar de di
mensiuni mult mai mici, ne-a fost 
de mare ajutor în alegerea soluțiilor 
bazate pe montajul unor subansam
bluri cit mai mari, formate la sol 
din elemente gabaritice și liftarea 
acestora cu ajutorul unor mecanisme 
care să lucreze simultan. împreună 
cu prof. dr. ing. Dragoș Georgescu 
de la Institutul de construcții din 
București și inginerii Nicolae Gheor
ghiu șl Marcel Manole din cadrul 
trustului, am stabilit detaliile acestei 
operații care urma să asigure ridi
carea cu ajutorul troliilor hidrauli
ce a unul tronson de acoperiș cintă- 
rind 140 tone.

— Care sint avantajele adoptării 
acestei soluții ?

— In primul rind, scurtarea de trei 
ori a timpului de execuție a unui 
acoperiș cu o deschidere de 60 me
tri. Tot atît de important este că se 
asigură o securitate totală a execu
ției prin eliminarea lucrărilor la înăl
țimi, o foarte bună calitate a fini
sării, izolării și echipării cu instala
ții electrice a acoperișului. De ase
menea, productivitatea muncii lucră
torilor care participă la execuție spo
rește substanțial. Trebuie să mențio
nez că aplicarea soluției elaborate a 
fost posibilă datorită colaborării 
strînse cu specialiștii de la Institutul 
de proiectări pentru construcții de 
mașini din Capitală și Centrala de 
mecanizare din cadrul Ministerului 
Construcțiilor Industriale, care au 
asigurat realizarea troliilor. Forța 
acestora permite ridicarea fermei, 
greutate de 
cota finală.

Așadar, in 
care o depun 
de investiții pentru finalizarea in cel 
mai scurt timp a lucrărilor, con
structorii acestui trust și-au luat, 
alături de organizare, hărnicie și dis
ciplină. un aliat puternic — inovația 
tehnică.

S-a dat „startul" ridicării acope
rișului la hala de montaj general 
de la întreprinderea de avioane 
din București. Cu ajutorul forței 
troliilor ch^ mare putere, ferma 
metalică, ce cintărește 140 tone, 
va fi înălțată la cota finală a 

construcției
Foto : S. Cristian

ÎN INDUSTRIA BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI. 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de bere 
„Rahova" București, cu 
puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 17,4 la 
producția netă, 48 la sută la produc
ția fizică. 7,7 la sută la producția

1 637,8

plan au 
sută la

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul'I : întreprinderea de ali

mentație publică Tg. Jiu, județul 
Gorj, cu 317 puncte.
' Principalii indicatori de plan aii 
fost depășiți cu : 2,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
9,4 la sută la producția proprie, 
8 la sută la beneficii, 2.6 la sută la 
volumul desfacerilor de mărfuri pe 
un lucrător; nivelul fondului de 
retribuire la 1 000 lei desfacere a 
fost redus cu 5,4 la sută față de cel 
planificat.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Suceava.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Botoșani.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Sibiu, cu 
1 070,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,9 la sută la 
producția netă. 18,7 la sută la veni
turi brute din activitatea de trans
port, 3,2 la sută la numărul de că
lători transportați. 3,9 la sută la 
beneficii ; cheltuielile materiale 
planificate la 1 000 lei venituri

INDUSTRLA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei tri

cotajelor București, cu 383,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

foșt depășiți cu 1,1a sută la pro-
du.ctia ■ petă.. .4,2 la sută la produc
ția fizică. 1.2 la sută Ia .product!- 
vitatea muncii. 1,7 la sută, la bene- y 
ficii, 0.9 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței.; cheltuielile i 
realizate totale și materiale la 1 000 
lei producție marfă au fost mai 
iniei decît cele planificate.

Locul II : Centrala industriei ar
ticolelor casnice București.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala berii, spirtului, 

amidonului și apelor minerale, cu 
830,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția netă. 3,8 la sută la produc
ția fizică. 5.4 la sută la producția 
marfă vindută și încasată. 7.1 la 
sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 6.3 la sută, iar cele ma
teriale cu 6.2 la sută.

Locui II : Centrala producției și 
industrializării tutunului.

Locul III : Centrala 
de morărit, decorticat, 
și produse făinoase.

industrială. 
panificație

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

CE ECONOMISESC UNII CU GREU,
RISIPESC ALȚII CU UȘURINȚĂ!

140 tone, in 15 ore
in 
la

munca sustintftă 
pe numeroase șantiere

pe

Dan CONSTANTIN

întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
este o unitate mare consumatoare 
de metal. Produsele fabricate aici — 
să ne imaginăm, bunăoară, armura 
unei instalații de foraj — încorpo
rează zeci și zeci de tone de otel și 
fontă, de aluminiu sau cupru. ..Poate 
Si datorită acestui fapt — ne spunea 
un veteran al uzinei, maistrul Mihai 
Bobocea — la noi cuvîntul «metal» 
are o rezonantă deosebită, are pu
terea de a uni eforturile oamenilor 
spre un singur scop : acela ca me
talul să fie cit mai bine valorificat".

Că așa stau lucrurile, ne-am con
vins la fata locului. în orice atelier 
am zăbovit. în orice compartiment 
de proiectare sau tehnologic ne-am 
aflat, muncitorul, reglorul. maistrul, 
proiectantul cu care am stat de vor
bă a adus într-un fel sau altul in 
discuție marea problemă a metalu
lui. legînd-o strîns, nemijlocit de cea 
a competitivității produselor. Ing. 
Victor SăVulescu de la Institutul de 
Proiectări si cercetări utilaj petro- 
lier-Ploiești. care de multă vreme 
concepe si proiectează asemenea uti
laje. ne relata : „Competitivitatea 
pe plan mondial a instalațiilor noas
tre o asigurăm nu numai prin pa
rametrii tehnico-functionali înalti. 
ci si prin suplețea, prin greutatea 
lor scăzută. Iată de ce. an de an. 
prin înnoirea si renroiectarea produ
selor am elaborat documentații de 
fabricație «mai ușoară» in balanța 
metalului. De pildă. în acest an. cei 
126 de proiectanti conduși de ingi
nerii Constantin Pîrvulescu. Petre 
Stroie, Victor Gorgan și Mircea Cioa
tă — angajați în «bătălia» pen
tru ridicarea continuă a parametrilor 
calitativi ai unor ansamble si suban- 
samble de la grupurile de antrenare 
masă ale agregatelor de cementare 
ș.a. — au in vedere economisirea a 
circa 120 tone de metal prin reproiec- 
tări constructivei

Un alt interlocutor, ing. Valeriu 
Strunga, a ținut să releve în mod 
deosebit legătura strînsă, nemijlocită, 
dintre proiectare, tehnologie și exe-

cuție : „Noi ne aflăm mai tot timpul 
în secțiile prelucrătoare, urmărind 
îndeaproape cum se materializează 
proiectele noastre. Orice idee este 
receptată, atent analizată. Avem în- 
tîlniri la fata locului și cu cei ce 
exploatează utilajele fabricate de 
noi. Observațiile. propunerile lor 
măresc «banca de date» pentru ac
țiunile de economisire a metalului**.

Practica unei largi consultări între 
participantii la procesul tehnologic 
am întîlnit-o si la sectorul de pre
gătire a fabricației.. Ing. Nicolae To-

tehnologiilor de elaborare a unor 
mărci de otel, de formare-turnare și 
de tratament termic pentru corpurile 
prevenitoarelor de erupție — piese 
foarte mari și complicate — au con
dus la evitarea apariției spargerii 
lor la probele finale, deosebit de 
exigente, care se fac cu presiuni de 
pină Ia 1 050 de atmosfere. Se esti
mează o economie de metal de peste 
20 tone. Practic, eforturile sec
toarelor calde de reducere a consu
murilor materiale au dus pe 10 
luni la circa 100 tone metal econo-

Cum s-au irosit la întreprinderea 
„1 Mai“ - Ploiești 600 tone de metal

mulescu ne spunea că. la începutul 
anului, comitetul sindicatului a dis
tribuit 2 000 de fise tehnice in între
prindere prin care celor ce lucrează 
aici li se cerea părerea asupra celor 
mai bune modalități de perfecționa
re a producției, de economisire a 
metalului. Ținînd seama de nume
roasele propuneri făcute de munci
tori si maiștri s-a elaborat un vast 
program de modernizare a tehnolo
giilor. cu scopul de a se economisi 
metalul și de a se îmbunătăți cali
tatea produselor. Ni s-a pus la dis
poziție o întreagă listă de asemenea 
perfecționări. Spicuim : rotile de 
cablu, realizate initial din semifabri
cat. se obțin acum prin forjare, eco
nomia pe 10 luni fiind de 75 tone me
tal ; la pompele de noroi, prin ex
tinderea planurilor de croire com
plexă și prin matritări multiple ale 
unor repere de la prevenitoarele de 
erupție s-au economisit alte 25 de 
tone metal.

La un sector de producție vecin, 
cel metalurgic, economiile de metal 
se obțin printr-o luptă dîrză cu re
butul. Astfel. în secția M-l. unde se 
fabrică o parte din componentele 
instalațiilor de forai. îmbunătățirea

misit. Dacă adăugăm și economia 
realizată de atelierele prelucrătoare, 
se ajunge pe ansamblul întreprinde
rii la o economie de peste 1 000 tone 
metal. O cantitate dublă fată de an
gajamentul anual asumat in între
cerea socialistă.

Pentru asemenea rezultate, colecti
vul ar merita toate felicitările. Spu
nem „ar merita" pentru că. respec- 
tînd adevărul, trebuie să precizăm 
că acest colectiv harnic nu-și păs
trează bine 
nomisită cu 
10 luni din 
consumurile 
metal a întreprinderii este în jur .. 
400 de tone. Unde s-au „pierdut" 
celelalte 600 de tone ?

Aflăm că, in anumite secții din 
întreprindere, ce au economisit unii, 
au risipit alții. Cel mai mult metal 
s-a pierdut prin numărul mare de 
„derogări" tehnologice acceptate. Și 
nu sînt deloc puține, ci aproape 
1 400. Mărci de otel, profile, lungimi 
au fost schimbate cu altele de di
mensiuni mai mari pentru că servi
ciile de aprovizionare n-au putut să 
le procure oe cele optim necesare 
din punct de vedere tehnologic. Fi-

comoara de metal eco- 
trudă. Pentru că. tot 

acest an. raportat 
normate, economia

în 
La 
de 
de

reste, calitatea produselor a fost a- 
sigurată. dar aceste derogări au in • 
semnat consumarea in plus a aoroa- 
pe 260 de tone de metal. O altă sur
să de pierdere a metalului este re
butul. Desigur, fermitatea pentru ne- 
admiterea nici unei abateri de la 
normele de calitate este binevenită. 
Dar. in 10 luni din acest an, s-au în
registrat aproape 900 de tone piese 
rebutate în sectoarele calde si a- 
proape 350 tone în secțiile prelucră
toare. Asemenea neajunsuri anar pe 
fondul unei slabe exigențe din partea 
șefilor diferitelor compartimente si 
sectoare de muncă fată de eviden
țierea corectă si controlul riguros al 
tuturor consumurilor de metal.

în legătură cu acest fenomen ne
dorit al diminuării economiilor, am 
discutat cu secretarul comitetului de. 
partid, tovarășul Toana Oprea, cu 
președintele comitetului sindica
tului. tovarășul Vasile Erhan. cu 
mai multi șefi de servicii si a- 
teliere. A reieșit că problema este 
bine cunoscută, s-a dezbătut si in 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. în consiliul oamenilor muncii, 
s-au întreprins și sint pe cale a fi 
adoptate noi măsuri pentru stoparea 
practicii derogărilor tehnologice si 
îmbunătățirea muncii in sectorul de 
aprovizionare și în cel de colabo
rare ; in acest sens, s-a cerut tu
turor comuniștilor care au competen
ta de a hotărî o derogare tehnolo
gică sau alta să dea dovadă de cit 
mai multă exigentă. Pentru dimi
nuarea rebutului există Ia ora 
tuală un întreg program de 
tiune.

Măsurile stabilite, aplicate cu
mitate în practică, vor da cu sigu
ranță rezultatele scontate. ȘJ așa 
cum am mai făcut-o. vom reveni in 
această unitate pentru a urmări cum 
se materializează asemenea bune in
tenții de gospodărire judicioasă a 
metalului.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii*

ac-
ac-

fer-
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Imogini de Io impunătoarele mitinguri ce ou avut loc la Baia Mare, Piatra Neamț $i Slatina (Foto: Ioan Deac, C. Blagovici și Nica Ciorei)

*

Exprimind adeziunea însuflețită la inițiativa de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
< /

în județele țării continuă să se desfășoare ample mitinguri și adunări publice

„ÎN NUMELE VIEȚII, AL 
DEZARMAREA, ÎNCETAREA

RAȚIUNII, SA IMPUNEM 
ÎNARMĂRILOR NUCLEARE!"

ARGEȘ
Corespondentul „Scinteii", 

Gheorghe Cirstea. transmite:
Peste 45 000 de oameni ai mun

cii, constructori de autoturisme 
și petrochimițti, muncitori de pe 
marile șantiere, țărani coopera
tori s-au îndreptat către inima 
modernului oraș Pitești pentru 
a participa la marea adunare 
pentru pace desfășurată in pia
ța centraiă a municipiului. Din 
piepturi răsună chemări înflă
cărate la apărarea păcii, la înce
tarea cursei înarmărilor; miini 
puternice poartă cu mîndrie 
portretul conducătorului iubit al 
țării, flutură eșarfe roșii si tri
colore.

Adunarea a fost deschisă de

tovarășul Ion Sirbu, pnm-secre- 
tar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R. Cei care au luat 
apoi cuvîntul au exprimat de
plina adeziune la inițiativa, de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul înfloritoare
lor meleaguri argeșene, ca și al 
întregii Românii socialiste mo
derne, la ideile nobile ale Ape
lului pentru pace și dezarmare 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. în încheierea 
adunării, participanțîi au adop
tat, intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, o moțiune adresa
tă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune:

care au exprimat unanima lor 
adeziune la inițiat:va strălucită 
a președintelui țării, pusă in 
slujba idealurilor păcii, progre
sului Și civilizației.

în moțiunea adoptată. prin 
îndelungi aplauze și. ovații, a- 
dresată C.C. al P.C.R . tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. se spune, 
printre altele :

„Profund animați de una și aceeași voință, strîns uniți în 
jurul partidului comunist și al președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cerem cu fer
mitate și hotărire încetarea cursei înarmărilor, oprirea pro
ducerii și amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa și retragerea celor existente, respin
gerea bombelor cu neutroni și scoaterea în afara legii a tu
turor armelor de distrugere în masă, trecerea la măsuri prac
tice de reducere a cheltuielilor, efectivelor militare și arma
mentelor, încetarea oricăror demonstrații de forță si acțiuni 
ce pot genera tensiuni și neîncredere intre state.

în numele și pe temeiul demnității umane, al dreptului 
sacru la o viață mai bună și mai dreaptă al tuturor națiuni
lor. cerem ca imensele bugete militare, fondurile irosite 
pentru cursa înarmării să fie folosite în vederea înfăptuirii 
programelor de dezvoltare economică si socială a fiecărei

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Iosif SZâsz, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid. Au urcat apoi la tribu
nă reprezentanții oamenilor 
muncii din marile unități in
dustriale și agricole, instituții, 
școli și licee ale județului, care 
și-au manifestat hotărirea fermă 
de ă acționa neabătut în spiri
tul Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 
pentru scoaterea în afara legii

a armelor atomice, pentru men
ținerea si întărirea Păcii, co
laborării și prieteniei între 
popoare.

în încheierea adunării, in ă- 
ceeași notă de puternică Însufle
țire care a caracterizat întreaga 
sa desfășurare, participant» au 
adoptat o moțiune adresată Co
mitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se arată :

„Noi, participanții la marea adunare pentru dezarmare sî 
pace din județul Harghita, organizată in municipiul Miercu- 
rea-Ciuc — români și maghiari, deopotrivă — ne exprimăm 
și pe această cale deplina noastră adeziune față de această 
nouă inițiativă izvorîtă din cea mai înaltă grijă și responsa
bilitate pentru progresul și fericirea intregii omeniri.

Pentru noi, activitatea pe care o desfășurat! cu o neobosită 
consecventă revoluționară pentru triumful păcii si al rațiu-

Momentul politic major la care participăm reprezintă o 
puternică manifestare a conștiinței noastre naționale; a 
voinței de pace, a hotăririi de a acționa neabătut, sub 
conducerea partidului, pentru oprirea cursei înarmării, 
pentru dezarmare generală, și in primul rind dezarmare 
nucleară, pentru securitate, colaborare și pace in lumea 
întreagă. însuflețiți de mărețele idealuri pe care le promovați 
cu consecvență, sintem botăriți să ne ridicăm cu toată ener
gia împotriva politicii de continuare a înarmărilor, să 
spunem NU hotărit amplasării de noi arme nucleare pe 
continentul european și bombei cu neutroni.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că 
ne vom intensifica eforturile în vederea transpunerii in 
viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al F.C.R., că vom 
face totul pentru propășirea patriei. Vă încredințăm, totodată, 
că vom fi în primele rinduri ale luptei pentru pace și 
progres".
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„Participanțîi la mitingul pentru dezarmare și pace, desfă
șurat la Pitești, exprimind gindurile, sentimentele și voința 
comuniștilor, ale celor peste 650 000 de locuitori ai Județului 
Argeș — puternic manifestate cu prilejul numeroaselor adu
nări, mitinguri, marșuri ale păcii ce au avut loc in aceste 
zile în toate localitățile județului — vă adresează, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mal vii mulțu
miri și cea mai profundă recunoștință pentru înțelepciunea 
cu care conduceți destinele partidului și poporului, pentru 
lupta dumneavoastră energică și neobosită, consacrată stator
nicirii in lume a unui climat sănătos de bună înțelegere, co
laborare și securitate pentru noua și strălucita dumneavoastră 
inițiativă de pace, act politic do inestimabilă însemnătate na
țională șl internațională. Intr-un moment cînd în viața inter
națională se intensifică cursa absurdă a înarmărilor, se agra
vează încordarea și se deteriorează climatul de securitate, 
din România răsună limpede, clar și puternic chemarea înflă
cărată la rațiune, la luptă unită pentru triumful politicii de 
pace și înțelegere, pentru ca in lume să nu mai aibă loc răz
boaie pustiitoare, pentru ca să fie asigurată liniștea, viața po
poarelor. viața oamenilor, independența tuturor națiunilor. 
Conștienți că numai in condiții de pace putem înfăptui minu
natul program adoptat de Congresul al XII-lea al partidului, 
ne putem realiza planurile și speranțele noastre de mai bine, 
ne unim glasul cu cel al întregului nostru popor, cu glasul tu
turor forțelor progresiste din lume "Și cerem guvernelor, parla
mentelor, conducerilor de stat să adopte o politică nouă, con
structivă, pătrunsă de răspundere maximă pentru soarta ome
nirii, să nu admită ca civilizația umană să fie confruntată cu 
pericolul unui război pustiitor"

BISTRITA-NĂSĂUD
Lo marele miting de io Constanța

NOBILA CHEMARE
Foto: Mihai Șerbăneseu

Corespondentul „Scinteii". 
Gheorghe Crlșan, transmite : 

Constructori de mașini, texti- 
listi si sticlari, metalurgist» 
electrohișt.i și operatori chimiști, 
constructori și montori, lucră
tori ai ogoarelor, intr-un număr 
ce a depășit 20 000 de oameni 
— parte semnificativă din su
tele de mii de inimi, minți și 
brațe ce au ctitorit in ultimul 
deceniu și jumătate pe aceste 
străbune meleaguri românești, 
mai mult și mai trainic decit 
tot ce s-a realizat in secolele 
anterioare — au luat parte. în 
Piața „23 August" din Bistrița, 
la mitingul pentru pace al lo
cuitorilor din județ.

Ampla manifestare dedicată

păcii a fost deschisă de tovară
șul Mihai Marina, prim-secretar 
al comitetului județean de 
oartid. președintele consiliului 
popular județean. Au luat apoi 
cuvintul numeroși participanți, 
care, in numele colectivelor lor 
de muncă, au dat glas sentimen
telor de deplină adeziune la 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pronunțindu-se cu hoțărire îm
potriva cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace.

în încheierea mitingului, in
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a fost adoptată o mo
țiune adresată C.C, al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune :

\ 
\
\

\ 
\
\

*i
*
*

*
*

Corespondentul „Scinteii". C. 
Elagovlcî, transmite :

Mai bine de 70 000 de repre
zentanți ai locuitorilor din jude
țul Neamț s-au îndreptat, intr-un 
impresionant marș al păcii, spre 
Piața Stefan cel Mare din Piatra 
Neamț, unde s-a desfășurat a- 
dunarea publică consacrată păcii 
și dezarmării. în coloanele de 
oameni ai mupeii erau chimiștii 
de la Combinatul de fibre sin
tetice Săvinești și combinatul 
de .îngrășăminte chimica con
structorii de mașini agricole 'Ha 
la întreprinderea mecanică „Cea
hlăul". forestierii și energeticie- 
nii văii Bistriței, reprezentanți 
ai tuturor unităților economice 
și sociale, ai satelor, elevi și 
pionieri.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Manta. 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid. în continuare, 
numeroși vorbitori au exprimat, 
în numele colectivelor pe care 
le reprezintă, adeziunea deplină 
a locuitorilor județului fată de 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
s-au angajat ca. in spiritul 
Apelului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, să acțio
neze mereu mai hotărit pentru 
apărarea păcii, interzicerea ar
melor nucleare.

în încheierea adunării, parti- 
cipantii au adoptat o moțiune 
adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu :

Se spune că uitarea se pierde-n neștiință. 
Durerea, bucuria sint scrise-n legea firii...
Dar cine poate șterge coșmarul din conștiință, 
Dezastrul Hiroshimei, rușinea omenirii ?

Ciuperca nucleară amenință Pămintul,
Punind pe tot ce-i viață pecetea sumbră-a sorții, 
Vieții pregătindu-i neantul și mormintul...
Să nu cedăm uitării I Să ne opunem morții I

in drumul spre mai bine, planeta-i în impas 
Căci mii de Hiroshime, oricind o pot preface
In stranii hecatombe I Dar omenirea azi 
Se-avîntă demn în lupta pentru progres și pace.

Nu, nu ne vrem sfirșitu-n incendii nucleare I 
Puterea e-n unire și rafiunea-i forță, 
Popoarele planetei au nobila chemare
Ca, umăr lingă umăr, sâ-nalțe-a păcii torță I

„Profund recunoascători pentru această nouă șl minunată 
inițiativă, pusă in slujba păcii și securității, pentru tot ee 
s-a înfăptuit măreț in acest mioritic colț de țară, în patria 
noastră, in anii de cind conduceți cu atita înțelepciune desti
nele națiunii, ne alăturăm glasul și voința la cea a întregului 
nostru popor, constructor eroic al socialismului, făuritor con
știent al propriei sale istorii, exprimind hotărirea fermă a 
tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și germani — 
de pe cuprinsul județului Bistrița-Năsăud. de a milita neobo
sit pentru cauza dreaptă a poporului și partidului, pentru 
pacea și fericirea României, a intregii lumi. Inflăcăratele 
dumneavoastră hotăriri și îndemnuri, ce le-am simțit cu 
atita căldură și cu prilejul recentei vizite de lucru in județul 
nostru — minunată sărbătoare pentru toți locuitorii plaiurilor 
lui Coșbuc și Rebreanu — ne sint programul nostru de muncă 
și luptă. Ințelegind pe deplin că idealul păcii și înțelegerii 
poate fi asigurat numai prin noi și remarcabile fapte pe 
frontul muncii pașnice, vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți forțele 
pentru a acționa neabătut, cii întreaga fermitate, in spiritul 
ideilor luminoase, al obiectivelor trasate prin Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității So
cialiste, că vom munci fără preget pentru a ne face pe deplin 
datoria, fiecare la locul nostru de muncă, sporindu-ne astfel 
contribuția la înălțarea pe noi trepte de bunăstare și progres 
a scumpei noastre patrii, libere și independente".

Măreț și viu îndemn,
Strâbate-n lung planeta, ducînd la toți solia 
„Rachetele, dispară I Și bombele la fel I" 
...E glasul rațiunii, e glas solemn de pace, 
Rostit de Ceaușescu, rostit de România I

un omenesc Apel

Ion MÂRGINEANU
Roma, noiembrie

CLUJ
Corespondentul „Scinteii". Al. 

AfureSan, transmite :
Mai bine de 70 000 de oameni 

ai muncii din întregul județ 
Cluj au participat la marea a- 
dur.are popularii. ținută in 
Piața Păcii din reședința de ju
deț. Cluj-Napoea. oraș trecut 
prin războaie distrugătoare, dar 
ra ascut. înnoit și îmbogățit in 
anii socialismului, devenit unul 
din principalele citadele ale 
muncii și creației din patria 
noastră. Zecile de mii de ma
nifestant) din acest județ, dis
tins cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste pentru contri
buția adusă la vasta operă paș
nică a poporului nostru de fău
rire a societății .socialiste mul
tilateral dezvoltate, purtau dra
pele roșii și tricolore, portretul 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu. 
scandau lozinci : ..Ceaușescu —

pace". „Trăiască lupta unită a 
forțelor iubitoare de pace". 
„România să trăiască, pacea lu
mii să înflorească". „Să triumfe 
pacea pe planeta noastră". „Nu 
hotărit bombei cu neutroni" și 
altele, reflectind unitatea de 
voință, gîndire și acțiune pen
tru promovarea ideilor profund 
umaniste ale secretarului gene
ral. al partidului, președintele 
republicii. înscrise în Apelul 
pentru pace și dezarmare al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ștefan Mocuța, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, președintele consi
liului popular județean. Au luat 
Ip continuare cuvintul reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
diferite sectoare de activitate,

țări, tu sprijinirea eforturilor de progres al țărilor subdez
voltate, in realizarea marilor aspirații ale omenirii.

Asemeni tuturor oamenilor muncii din România socialistă, 
într-o desăvirșită unitate de gindire și faptă cu întreaga na
țiune, manifestindu-ne adeziunea deplină față de conținutul 
profund patriotic și internaționalist al Apelului pentru de
zarmare și pace al F.D.U.S., față de activitatea excepțională 
teoretică și practică pe care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați in slujba 
propășirii patriei, in apărarea umanității, noi. oamenii mun
cii clujeni, fără deosebire de naționalitate, ne exprimăm ho- 
târirea fermă de a vă urma neabătut în tot cc întreprindeți 
pentru binele și viitorul națiunii noastre socialiste, pentru 
triumful păcii. înțelegerii și cooperării intre toate țările și 
popoarele, pentru liniștea și prosperitatea planetei, sub sem
nul omeniei, muncii și vieții".

nii, pentru apărarea celui mal de preț drept a! oamenilor 
pe întreaga planetă — dreptul la viață — constituie un 
exemplu luminos pe care ne angajăm să-l urmăm cu fide
litate, dind zi cu zi, prin limbajul grăitor al faptelor, dovezile 
acestui nețărmurit atașament pentru continua înflorire a 
patriei noastre socialiste, pentru viitorul pașnic al umanității, 

încrezători în triumful rațiunii și păcii pe planeta noastră, 
ne îndreptăm și in aceste momente gindurile către dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajindu-ne solemn să facem totul pentru a fi demni con
structori ai socialismului în patria noastră, Republica Socia
listă România — țară a păcii și prieteniei între popoarele 
lumii".

HARGHITA
Corespondentul „Scinteii"^ f.D. 

Kiss, transmite : "s.
Străvechea așezare harghitea- 

nă. municipiul Miercurea-Ciuc, 
a cunoscut în după-amiaza zilei 
de vineri una din cele mai 
mari adunări populare care a 
avut loc vreodată in istoria 
acestor meleaguri. Reprezentind 
voința unanimă a populației ju
dețului, peste 5 000 de oameni ai 
muncii români și maghiari au 
susținut cu însuflețire noua și 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
manifestindu-și adeziunea depli
nă la Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Pe bulevardul Frăției, pe 
străzile Nicolae Bâlcescu, 
PStdfi Sandor, Florilor și Har
ghita. ce leagă inima ora
șului de marile platforme in
dustriale, se revarsă coloane de 
bărbați și femei, tineri si virst- 
nici, oameni de profesii din

cele mai diferite, purttnd por
trete ale conducătorului parti
dului și statului nostru, drapele 
și pancarte pe care sint înscrise, 
in limbile română si maghiară, 
chemările : „Vrem pace pe pâ- 
mînt !“. „Jos războiul !“, „Le a 
hâboruval !“, „Trăiască pacea", 
„Eljen a beke !“, „Nu bombei 
cu neutroni

Străbătînd noua zonă centrală 
a municipiului, unde se înalță 
siluetele zvelte ale noilor an
sambluri de locuințe, impună
toarelor clădiri social-culturale, 
coloanele se indreaptă spre mo
dernul edificiu sportiv Palatul 
de gheață, unde are loo marea 
adunare populară pentru dezar
mare și pace. Intr-o atmosferă 
de vibrant entuziasm se scan
dează „Ceaușescu — pace t", 
„Ceaușescu — beke !“. se ova
ționează îndelung pentru pace, 
prietenie și colaborare între 
popoare.

IAȘI
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Corespondentul „Scinteii". Ma
nele Corcaci, transmite :

în Piața Unirii din Iași s-au 
reunit peste 100 000 de oameni 
ai muncii, tineri și vîrstnici, 
femei, bărbați, studenti și elevi, 
care au participat la adunarea 
publică pentru pace și dezar
mare. Ei au venit in marș din 
.Copoul universitar și din Tătă- 
rași, din zona industrială, din 
noile cartiere de locuințe — Ale
xandru cel Bun. Mircea cel Bă- 
trin. Dacia — din orașele și sa
tele județului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Leonard Constantin,

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
Au luat cuvîntul reprezentanți 
ai oamenilor muncii din județ, 
care au dat o Înaltă apreciere 
strălucitei inițiative de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și întreaga adeziune 
la politica internă si externă a 
partidului, consacrată înfloririi 
patriei, cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

în încheierea adunării, partici
pant» au adoptat textul unei 
moțiuni adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu :

„Participanțîi la adunarea publică a oamenilor muncii din 
județul Iași dau o înaltă apreciere ideilor și orientă- 
rilor cuprinse in Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. își exprimă intreaga lor adeziune și aprobare 
deplină față de conținutul acestui document. Această nouă 
și importantă inițiativă a dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reflectă in mod sintetic năzuințele șl idea
lurile noastre de a trăi și a munci in liniște, dorința de a 
ne uni forțele, de a conlucra activ cu celelalte popoare pen
tru a pune stavilă politicii de încordare și război, de a 
făuri o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

„Reprezentanții tuturor celor ce trăiesc $1 muncesc în 
județul Neamț, participant! Ia marea adunare publică din 
municipiul Piatra Neamț, dind glas gindurilor și voinței 
unanime a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici. intregii suflări a meleagurilor 
nemțene, își exprimă deplina adeziune față de strălucitele 
dumneavoastră inițiative și acțiuni pentru promovarea păcii, 
dezarmării și cooperării între popoare, precum și nețărmurita 
admirație și stimă pentru tot Ce faceți, cu eroism și devota
ment, pentru elaborarea și înfăptuirea politicii interne si ex
terne a partidului și statului nostru, politică de înflorire con
tinuă a patriei socialiste, de întărire a frontului păcii si de 
înțelegere intre popoarele lumii. Conștienti de faptul că cea 
mai substanțială contribuție ce o putem aduce la salvgarda
rea păcii în lume, la sporirea rolului și prestigiului Româ
niei socialiste în marele front al păcii și intelegerii intre 
popoare o constituie munca noastră neprecupețită pentru în
florirea patriei, vă încredințăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că, urmînd minunatul dumneavoastră 
exemplu de neînfricat luptător pentru pace, libertate și pro
gres. vom acționa cu toată abnegația și dăruirea pentru rea
lizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea 
al P.C.R., pentru înfăptuirea neabătută a polițicii partidului 
de ridicare a României pe noi trepte de civilizație, că vom 
susține prin fapte politica externă a’ țării noastre, ale cărei 
nobile teluri corespund celor mai fierbinți năzuințe ale ome
nirii : pacea, securitatea, colaborarea între popoare".

SIBIU
Corespondentul „Scinteii", 

Nicolae Brujan, transmite :
în marea piață a Unirii din 

Sibiu, nume cu valoare ds sim
bol pentru strînsa unitate de 
cuget și simțire a tuturor locui
torilor acestor străbune melea
guri românești, peste 50 000 de 
locuitori —■ români. germani, 
maghiari. — din orașul de re
ședință, ca si din Medias. Copșa 
Mică, din celelalte localități ale 
județului au luat parte la un 
impresionant miting pentru a-si 
exprima deplina adeziune la 
noua inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la 
Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Demonstranții 
— constructori de mașini de la 
„Independența", „Balanța", în
treprinderea de piese auto din 
Sibiu, întreprinderea . mecani
că Mîrșa, „Automecanica" Me
diaș. metalUrgiști și chimiști de 
Ia Copșa Mică, textiliste. con

structori. țărani cooperatori, 
gospodine, purtind steaguri roșii 
și tricolore, panouri cu portretul 
tovarășului Nioolae Ceaușescu. 
au străbătut străzile orașului, 
scandînd cu vigoare: „Ceaușescu 
— pace", „Dezarmare — pace".

Mitingul a fost deschis de to
varășul Vasile Bărbulet, mem
bru al C.C. ai P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid, după care au urcat 
pe rind la tribună 20 de 
vorbitori, care, ridicîndu-Si cu 
putere glasul împotriva cursei 
înarmărilor, a războiului, și-au 
manifestat voința de a înfăptui 
obiectivele politicii constructive 
de pace șl colaborare a parti
dului și statului nostru.

într-o entuziastă atmosferă, 
participanțîi au adoptat textul 
unei moțiuni, adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, 
între altele :

„întruniți într-un vibrant miting, reprezentanții oamenilor 
muncii din județul Sibiu — români, germani, maghiari — iși 
exprimă în numele tuturor locuitorilor acestor străvechi me
leaguri deplina și totala adeziune la valoroasele initiative ale 
partidului și statului nostru, ale dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare, dezarmare nu
cleară, pentru oprirea amplasării /de noi rachete in Europa 
și lichidarea celor existente, împotriva producerii bombei cu 
neutroni. Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, nouă și viguroasă inițiativă a 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, re
prezintă prin generozitatea mesajului său și prin capacitatea 
de mobilizare a poporului nostru pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte — o strălucită sinteză a concepției 
românești cu privire la problemele păcii și ale războiului, 
concepție promovată cu consecventă în ultimii 16 ani, de cînd 
la conducerea partidului și a tării vă aflați dumneavoastră, 
patriot înflăcărat, personalitate marcantă a lumii contem
porane. luptător neobosit pentru făurirea unei Inmi a păcii, 
securității și înțelegerii intre popoare. Puternic mobilizați de 
valoroasele idei și chemări cuprinse in Apel, de ecoul pe care 
acestea il au pe plan intern și internațional, oamenii muncii 
din județul Sibiu iși exprimă hotărirea fermă de a acționa, 
strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R., a 
programului de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre 
patrii, pentru sporirea continuă a prestigiului României so
cialiste in lume, ca țară iubitoare de pace, aflată in plin efort 
de afirmare a civilizației socialiste și comuniste".
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GOSPODĂRIA-ANEXĂ - SURSĂ IMPORTANTĂ A AUTOAPROVIZIONĂRH

Lingă ii area uzină industrială
mica dar eficienta „uzină agricolă46
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Zilele trecute, corespondentul 
nostru voluntar Zaharia Ciulei 
din Chitila ne-a adus acest 
buchet de zmeură coaptă 
acum, in noiembrie, in curtea 
unui consătean de-al său.

— Puteam să vă aduc șl din 
curtea ceferistului Mișu Tănasă 
sau de la pensionara Paulina 
Pomană — ne-a spus el — că și 
ei au cules a doua recoltă de 
zmeură odată cu... prima zăpadă.

Fotoreporterul nostru. Sandu 
Cristian, care a surprins pe pe
liculă o parte din buchetul 
dus, ne-a asigurat că zmeura 
care a gustat-o a fost la fel 
du'ce și parfumată ca vara...

Să-l credem pe cuvint !

a-
P<t 
de

Pădurea la școală
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într-una din după-amiezele toam
nei, de-a lungul gardurilor în
treprinderii de radiatoare, echipa
ment metalic, obiecte și armături sa
nitare din București (I.R.E.M.O.A.S.) 
privirile mi-au fost atrase de munca 
și buna dispoziție a unor grupuri de 
oameni care se ocupau cu de-ale gră
dinăritului. Pentru explicațiile de 
rigoare am fost Îndrumat de ei să 
mă adresez „agronomului-șef", teh-: 
nicianul Emil Izvoreanu, de la care 
am aflat că nu era vorba de grădi
nari de meserie, ci, ca și el, de munci
tori ai întreprinderii — strungari, 
lăcătuși, topitori — care, citeva ore 
pe săptâmină, dau o mină de ajutor 
la cultivarea de legume, zarzavaturi, 
plante furajere, pe terenurile din 
incinta uzinei șl pe locurile virane 
din vecinătate. „La noi, imi spunea 
«agronomul-șef», grădinăritul se prac
tică de cițiva ani, la început pe su
prafețe mai mici, iar apoi pe su
prafețe mai mari, pe măsură ce am 
dobindit experiență. Anul acesta, de 
pildă, am livrat cantinei noastre can
tități importante de varză timpurie, 
mazăre, salată, tomate, iar pentru 
crescătoria de porci — sfeclă fura
jeră. în prezent pregătim terenul 
pentru recoltele anului viitor și am 
început însămințarea spanacului pe 
un hectar și jumătate. De aseme
nea, se lucrează Ia un nou solariu 
destinat răsadurilor. în total vom a- 
junge anul viitor Ia o suprafață de 
solarii de 1 500 metri pătrați".

„Firește, menirea noastră prin
cipală este să producem, băi, radia
toare, armături atît de necesare eco
nomiei naționale, îndeplinirii planu
lui de construcții de locuințe, îmi 
spunea Marin Iordan, secretarul co
mitetului de partid din întreprindere. 
Dar recentele măsuri adoptate de 
conducerea partidului și statului nos
tru de a se elabora pentru fiecare 
localitate în parte programe concrete 
de creștere a producției agricole, ve
getale și animale au o legătură și cu 
noi și am să vă spun și de ce. Ele

vin să omologheze strădaniile noas
tre de a asigura din surse proprii o 
parte din cantitățile de produse ve
getale și animale necesare cantinei 
noastre prin valorificarea terenurilor 
virane și construirea unei gospodă- 
rii-anexă. A fost o inițiativă colec
tivă pe care comitetul de partid a 
avut grijă, printr-o atentă îndrumare 
a organizațiilor #de masă și obștești, 
s-o susțină și s-o mențină printre 
preocupările colectivului.

La ora amiezii, președintele co
mitetului de cantină, electricianul

Experiența colectivuiui de 
la I.R.E.M.O.A.S.-București

Constantin Mocanu, ne însoțește prin
tre șirurile de mese din sala in care 
personalul întreprinderii lua prîhzul. 
Peste tot domneau ordinea și curățe
nia, servirea se efectua cu rapidi
tate. Meniul zilei : supă de roșii și 
friptură de porc cu cartofi. „Astăzi, 
o parte din zarzavaturi provin din 
gospodăria-anexă a cantinei" — în
cepe Constantin Mocanu să prezinte 
activitatea comitetului de cantină.

încă din anul trecut, uzina și-a 
creat un sector-anexă pentru creș
terea și lngrășarea porcilor. în 1980 
au fost crescuți 100 de porci cu re
ziduurile menajere ale cantinei, iar 
anul acesta numărul lor a ajuns la 
135. în acest an au fost asigurate și 
o parte din furajele necesare, culti- 
vindu-se porumb și sfeclă furajeră, 
paralel cu cultivarea de legume și 
zarzavaturi pe terenurile întreprin
derii și pe cele încredințate de Con
siliul popular al sectorului 6. Ca ur
mare a bunei aprovizionări, în cadrul 
cantinei întreprinderii se pot întocmi 
și respecta planuri-meniu foarte va
riate, care se întocmesc pe 10 zile. 
Pentru flotanți se servesc zilnic 15

feluri de preparate culinare, dintre 
care nu lipsesc mincărurile tradiționa
le românești, și, in mod deosebit, pre
paratele din legume. Dealtfel, la 
întocmirea planurilor-meniu sint con
sultați majoritatea abonațiior, care-și 
manifestă preferințele pentru anu
mite feluri de preparate. Așa se face 
că in prezent comitetul de cantină 
are posibilitatea ca pentru fiecare 
masă-abonat să aloce cite trei lei des
tinați îmbunătățirii meniurilor (din 
cei peste 500 000 de lei beneficiu pe 
care-1 obține cantina la ora actuală 
mulțumită gospodăriei-anexă). Drept 
rezultat, un meniu costă 9 Iei, dar 
cei ce-I servesc nu plătesc decit 6 
lei. De asemenea, ca urmare a pro
punerilor și sugestiilor făcute de 
muncitorii întreprinderii cu diferite 
prilejuri au fost înființate șase mi- 
crocantine și șapte bufete de incintă.

Pentru ca pe loturile cultivate lu
crările să se desfășoare in condiții 
bune, colectivele secțiilor au luat în 
custodie îngrijirea diferitelor culturi, 
remarcindu-se in mod deosebit sec
țiile armături și echipament. Lăcătu
șul Valeriu Mîzgăreanu. turnătorul 
Ion Pașca, maistrul Adrian Ghica și 
alții au lucrat cu hărnicia pe care o 
dovedesc la locurile lor de muncă și 
pe terenurile cultivate cu legume și 
zarzavaturi. „Nu ne putem declara 
încă pe deplin mulțumiți cu ceea ce 
am realizat pină acum, remarca pre
ședintele comitetului de sindicat. Ni- 
colae Ciochinaru. Șint încredințat că 
mai avem încă rezerve importante 
pentru lărgirea bazei de autoaprovi- 
zionare a cantinei noastre".

Oricum, experiența colectivului de 
la I.R.E.M.O.A.S. demonstrează con
cludent avantajele gospodăriilor-a- 
nexă ca sursă Importantă de auto- 
aprovizionare a cantinei. Este un 
exemplu, evident, nu singurul, care 
se cere urmat și de alte unități.

C. VARVARA

Imagine din Tulcea

Sănătatea se păstrează 
și prin abandonarea unor greșite

„obișnuințe alimentare“

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Mai bine mai tirziu 
decit niciodată, 
dar și mai bine 
era... la timp

Cum explică producătorii ca
litatea nesatisfăcătoare a chi
briturilor și ce se întreprinde 
pentru îmbunătățirea acestora.
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La prima vedere ați putea să 
credeți că imaginea reprezintă o 
secvență dintr-o grădină zoolo
gică. :Nu, ea a fost surprinsă de 
fotoreporterul Koncz Iănos la 
Liceul silvic din comuna Gur- 
ghiu, județul Mureș. Aici fiin
țează un mare muzeu școlar de 
vinătoare. Peste 350 de specii de 
animale sint prezentate in mediul 
lor natural de viață. Intre aces
tea se află și exemplare rare ; 
antilopa de apă, rinocerul bicor- 

! nut, cocosul de mesteacăn. Un 
excelent material didactic pentru 
elevi. Nu intimplător. finala pe 

; țară a concursului din acest 
an „Cel mai bun pădurar" a fost 
ciștigată de un fost elev al aces
tui liceu.
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Din te miri ce, 
dar cu fantezie
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Au început să fie construite Șt 
pe riurile din zona Horezu, ju
dețul Vilcea, microhidrocentrale. 
Ci'iva lucrători din cadrul sec
torului de distribuție a energiei 
electrice Horezu și-au pus min
tea la contribuție și au realizat 
o turbină cu totul originală, sur
prinsă in imagine de Lică Popa. 
Din ce credeți că au meșterit-o? 
Din niște jenți de roti de trac
toare și din niște tablă Și 
șuruburi aruncate la fler

Pe la dumneavoastră nu 
fier vechi ?

alte . 
vechi, 
există
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I in parc
Cind mergeți

i
I
!

i

I

Frumos, primitor șt reconfor
tant est? parcul orașului Gherla. 
Prin grija edililor, in parc și-au 
găsit cuvenitul loc și citeva ves
tigii arheologice de mare inte
res. Numai acești lei din imagi
nea surprinsă pe peliculă de co
legul nostru loan Herțeg n-au 
avut noroc. Nimeni nu știe in ce 
împrejurări și-au pierdut labele 
din față. în schimb, se știe cum 
le-au dispărut colții din gură. 
Aflați in zona di joacă a co
piilor, aceștia s-au distrat cu 
fioroaș 'le, dor neputincioasele 
animal', reușind să le distrugă 
colții, să le ..ciufulească" bini
șor coamei • și cozile. Prichindeii 
care au făcut aceste isprăvi au 
ajuns acum oameni mari șl au șl 
ei cop:'. Cițiva s-au qindit să în
cerce să le redea leilor falnica 
infățișar' de odinioară. Exce
lentă id.e.
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Rubrică realizată de
Pcîre POPA
și corespondenții „Sclnteii"

I

Schimb de cinste pe necinste, 
pentru buzunarul propriu

înaltele trăsături morale și politice 
ale comuniștilor cărora li s-a încre
dințat răspunderea de a face parte 
dintr-un colectiv de conducere se 
exprimă nu numai in declarații de 
acceptare a principiilor eticii și echi
tății'socialiste, ci și, în primul rînd, în 
aplicarea lor neabătută în viață, 
cinstea și corectitudinea în toate Îm
prejurările constituind dovezi ale 
comportamentului ireproșabil, exem
plar.

Recent, aceste certate au fost re
levate și în plenara comitetului co
munal de partid Gălănești, județul 
Suceava. Care a fost motivul convo
cării ei ? într-una din zilele lunii 
septembrie a.c., Gheorghe Iurescu, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din comună, a plecat cu 
autocamionul cooperativei la Reu- 
6eni, de unde a ridicat 3 500 kg car
tofi de sămînță, înmulțirea I, pentru 
nevoile cooperativei. La întoarcere, 
în loc să depoziteze cartofii în silo
zurile cooperativei, in urma unei în
țelegeri prealabile cu cetățeanul Ilie 
Gheorghe Sfichi, a descărcat cartofii 
în curtea acestuia, urmînd ca respec
tivul să-i plătească a doua zi suma 
de 7 000 lei.

Iată, așadar, un caz în care un 
membru de partid pus in fruntea 
obștii, (pentru a o conduce, pentru a-i 
spori averea, se dovedește a fi el pri
mul care o subminează. încrederii pe 
care i-a acordat-o obștea, cînd a fost 
ales președinte, cind a fost ales in 
comitetul comunal de partid, i-a răs
puns, o vreme, printr-o activitate 
conștiincioasă. Și totuși, un aseme
nea cadru de conducere, cu o ase
menea învestitură, care trebuie să 
constituie pentru întreaga obște a 
comunei un model, un etalon al 
cinstei și corectitudinii, al grijii 
neslăbite pentru apărarea și sporirea 
averii obștești, devine deoddtă un 
om-problemă, săvirșind abuzuri și 
acte de necinste.

în acest caz de abatere de la nor
mele eticii socialiste, răul a fost 
curmat nu peste o sâptămină. o lună 
sau un an — cum se mai întimolă 
pe alocuri —’ ci chiar a doua zi. Se
sizat de cățre membrii cooperatori in 
seara aceleiași zile în care a fost co
mis actul de necinste, secretarul co
mitetului comunal de partid. Petre 
Cirstean, a luat, pe loc. măsuri de 
transportare și depozitare a cartofi
lor cu pricina la ferma cooperativei 
agricole de producție.

Desigur, un caz izolat. Dar învăță
mintele sint de un mal larg interes. 
A fi conducător înseamnă să acțio
nezi pentru ca unitatea din care faci 
parte, colectivul în fruntea căruia ai 
fost ales ori numit să-si îndeplineas

că în mod exemplar îndatoririle fată 
de societate. Dar nu prin vorbe, ci 
prin fapte, făcind apel la forța 
exemplului personal. Pentru că oa
menii nu-1 vor urma pe conducătorul 
care nu are el, in primul rind, un 
comportament exemplar.

...Iată și un alt caz, alte fapte, ilus- 
trind. in fond, aceleași mentalități 
retrograde, păgubitoare pentru co
lectivitate, pentru societate. Doi pre
ședinți de cooperative de consum au 
căutat „inovații" pentru a lăsa im
presia că muncesc bine, că își fac 
datoria, cînd, de fapt, munca lor ur
mărea confecționarea unor... acte

Două cazuri de abateri 
de la normele eticii 
și echității socialiste, 
care demonstrează că 
cine atentează la avu
tul obștesc trebuie să 
primească replica in

transigentă a obștii

fictive. Dar să vedem despre ce este 
vorba.

In perioada ianuarie-august 1981, 
Asociația economică intercooperatis- 
tă Burdujeni, județul Suceava, a 
livrat cooperativelor de consum Ipo- 
tești și Mitocul Dragomimei cantita
tea de 137 000 ouă și 1 780 kg păsări 
vii. De ce tocmai unor cooperative de 
consum, care au și ele menirea de a 
obține produse agroalimentare din 
gospodăriile individuale, ca și uni
tățile proprii, pentru a le livra la 
fondul de stat și a contribui astfel la 
aprovizionarea populației orășenești? 
„Pentru că este mai ușor, mai co
mod — și-au zis cei doi președinți 
ai cooperativelor de consum. Petru 
Airoaie (Mitocul Dragomirnei) și Pa- 
raschiva Toderaș (Ipotești) — să ma
nipulezi hîrtii și să raportezi fals 
decit să muncești corect, cinstit".

Așa se face că la cele două coope
rative de consum aceste produse — 
ouă și păsări — au fost revindute 
fără nici un efort (in afară de 
cel de a mistifica adevărul) la 
AGROCOOP și U.J.C.C. (cum se zice 
— imi dau mie. mă premiez singur), 
fiind raportate în scripte ca realizări 
la desfacerea mărfurilor cu amănun
tul. iar o parte din acestea (97 200 
ouă și 940 kg păsări) drept realizări 
în cadrul planului de achiziții, deși,

în fapt, produsele respective nu au 
fost achiziționate de la populație.

Ce daune aduce această „metodă" 
de a-ți asigura merite nemuncite ? 
Aceleași produse au fost raportate la 
capitolul realizări atit de asociația 
economică intercooperatistă — in ca
litatea sa de producător — cit și de 
către cooperativele de consum (ca 
achizijții), deși, ta mod efectiv, nu au 

„fost achiziționate de la populație și 
nici nu au fost vîndute populației in 
rețeaua cu amănuntul. Clar ca lumi
na zilei : s-au plătit retribuții necu
venite pentru o muncă nefăcută. Si
gur, aceasta este o daună financiară. 
Dar cel mai grav prejudiciu adus 
constă în faptul că în loc să-și facă 
datoria în mod cinstit, să asigure 
îndeplinirea* menirii cooperativelor 
de consum — care stat chemate 6ă 
stimuleze creșterea păsărilor în 
gospodăriile individuale și in uni
tățile proprii — prin artificii de 
calcul și jocuri de hîrtii, autorii ra
portărilor fictive au frustrat schim
bul de produse dintre sat și oraș, au 
împiedicat, am putea spune — prin 
raportări statistice fără acoperire in 
produse fizice — chiar buna aprovi
zionare a populației. încâlcind de
mocrația cooperatistă. nerespectind 
prevederile legale privind evidența 
achizițiilor și a muncii, ei au comis 
acte necinstite.

Desigur, faptele celor doi pre
ședinți sint graVe. Dar el nu au lu
crat singuri, ca pe o insulă pustie, 
nevăzuți și neștiuți de nimeni. O 
răspundere mare revine contabililor 
șefi, gestionarilor și, nu în ultimul 
rind, furnizorului, care sint. cel puțin 
moral, cu toții, coautori la aceste 
fapte, pe care cetățeanul de rînd știe 
cum să le califice, el suportînd efec
tele nemuncii unora, ale „falsificato
rilor de adevăr".

Jn mod firesc și prompt, organele 
de control au stabilit pentru fiecare 
răspunderea materială in vederea re
cuperării pagubelor provocate. In 
primul caz, cel al lui Gheorghe Iu-' 
rescu, plenara comitetului comunal 
de partid a hotărît scoaterea lui din 
rindul membrilor comitetului comu
nal de partid și excluderea din rindul 
membrilor partidului. Totodată, o re
centă adunare generală a țăranilor 
cooperatori a hotărit destituirea lui 
din funcția de președinte al coopera
tivei agricole de producție. în cel 
de-al doilea caz, forurile locale ur
mează să decidă, în aceste zile, mă
surile corespunzătoare. Măsuri dras
tice șl în același timp educative pen
tru a asigura și aici, ca pretutindeni, 
un climat de corectitudine si exi
gență.

Virgil GHEORGHIȚA

La seminarul internațional asu
pra problemelor de nutriție, care a 
avut loc in urmă cu citeva luni la 
Cambridge (Anglia), sub egida Orga
nizației Mondiale a Sănătății, specia
liști din toată lumea au propus o 
serie de măsuri pentru prevenirea și 
tratarea corectă a unor boli cronice, 
generate de alimentația nerațională. 
Printre aceste măsuri s-a recoman
dat intensificarea muncii de educație 
sanitară in rindul populației in ve
derea cunoașterii și evitării acelor 
factori care favorizează apariția unor 
boli de nutriție. Conf. dr. Lucia An- 
ghelescu, de la Institutul de medicină 
din Timișoara, cooptată. în cadrul 
acestei reuniuni științifice, in comi
sia O.M.S. de educare sanitară a 
populației, ne-a vorbit despre unele 
obișnuințe legate de alimentație care 
vin in contradicție cu concluziile 
celor mai recente cercetări medicale.

— Prin tradiție, modul nostru de 
alimentație este deficitar în ce pri
vește respectarea unor ritmuri fizio
logice, in sensul că cei mai mulți 
dintre noi nu au deprinderea, de a 
minca dimineața. Micul dejun este 
absolut necesar și 
trebuie să fie su
ficient de consis
tent : o bucată de 
piine (deci circa 
40—50 g) cu un 
ceai (lapte sau ca
fea cu lapte) și 
50 g dintr-un pre
parat de carne sau produs lac
tat (brtazetUri) ori un ou fiert. 
Se știe că dacă nu se ia acest mic 
dejun, zilnic, capacitatea fizică și 
puterea de concentrare se diminuează. 
Sint multe persoane care in locul 
micului dejun servesc o cafea, înso
țită de țigară. Or. acestea nu pot 
suplini alimentația, dimpotrivă, lua
te fără a minca nimic înainte, irită 
mucoasa gastrică și favorizează cu 
timpul apariția gastritei cronice, 
ulcerului duodenal etc.

Se recomandă, de asemenea, ca 
între masa de dimineață și cea dc 
prinz să se ia o mică gustare, un 
sandviș ori fructe de sezon, circa 
250 g.

. Masa de prinz se recomandă să fie 
echilibrată, să conțină o canlitate 
importantă de legume, zarzavaturi 
și fructe cit mai puțin prelucrate 
termic pentru a reține vitaminele. 
In general, la prinz nu ar fi nevoie 
să se consume pline pentru că supa, 
ca și carnea sint preparate cu car
tofi. naște făinoase, orez, legume etc., 
dar Și aici intervine obișnuința care 
uneori nu este in acord cu o ali
mentație raționala, corectă. Insistăm 
asupra necesității consumului de le
gume pentru că se constată că in 
general preferințele majorității popu
lației tind spre consumul unor ali
mente care se digeră și se absorb in 
întregime (cum sint piinea, pastele 
făinoase, carnea, grăsimile) ta defa
voarea celor vegetale.

— Ce consecințe are această mo
dificare a echilibrului dintre alimen
tele de origine vegetală și animală ?

— Alimentele din grupa celor care 
conțin substanțe nedigerabile sau 
fibre, respectiv legumele și fructele, 
sint extrem de importante pen
tru asigurarea unei digestii și unui 
tranzit intestinal normal. Numeroase 
studii efectuate in ultimii ani de
monstrează că frecvența cancerului 
de intestin a crescut în ultimii ani 
ca urmare și a dezechilibrului ali
mentar prin lipsa, din alimentație, a 
fibrelor vegetale.

O altă practică greșită In modul 
de alimentație este că masa de sea
ră. la măioritatea familiilor, este cea 
mai abundentă. în multe familii 
masa se prelungește, paralel cu vi
zionarea televizorului, pină la ore

foarte tirzii. Masa de seara este 
bine să fie servită pină la ora 20 
și să fie alcătuită dintr-un singur 
fel de mincare, de preferință o salată 
de sezon și lingă ea o felie de carne. 
Obiceiul de a se scula de la masă 
cu senzația de suprasaturat, de ple
nitudine. este in contradicție cu nor
mele recomandate de știință.

— Care ar fi urmările unei mese 
prea încărcate sau luate la ore foarte 
tirzii ?

— Mîncarea consumată la ore tirzil 
și urmată*de somn duce la o diges
tie deficitară și un somn neodihni
tor. Absorbția unei mese bogate in 
timpul nopții — din lipsa efortului 
fizic care consumă caloriile acestor 
alimente — este un prilej ca grăsi
mile (lipidele) să șe depună ca țesut 
gras ori să contribuie la dezvoltarea 
leziunilor aterosclerotice de la nive
lul vaselor de singe. Dealtfel, ace
leași fenomene au loc și dacă la 
prinz. după o masă abundentă, nu 
se mai face deloc mișcare. Sedenta
rismul este cel mai dăunător pentru 
funcțiile organismului. Pentru hiper
tensivi în general și bolnavi cu afec

țiuni cardio-vas
culare. mesele 
bogate, consisten
te. sint Drilei de 
apariție in somn 
a infarctului de 
miocard, acciden
telor vasculare 
cerebrale, a insu

ficientei ventriculare stingi, ma
nifestată prin dispnee nocturnă Ori 
edem pulmonar acut. Pentru vtast- 
nici. această practică este mai dău
nătoare. de aceea ei vor trebui să 
fie și mai categorici in respectarea 
recomandărilor privind masa de 
seară. Sint suficiente o felie de pli
ne cu un iaurt ori 2—3 biscuiți și o 
cană cu lapte sau mămăliguță cu 
lapte, ori 2 cartofi copți. serviți cu 
puțină margarină sau unt și un ceai 
ori lapte. Să se rețină că tot ce se 
consumă ta plus se depune in detri
mentul propriei sănătăți.

— V-ați referit la virstnici. Dar co
piii ? Știm că aici s-au întreprins 
unele cercetări și -investigații cu 
scopul de a se face recomandări pe 
baza situațiilor concrete.

— într-o asemenea investigație 
făcută în citeva școli am constatat 
că 13,2 la sută din copii erau obezi, 
ceea ce este foarte mult. întrucît un 
copil obez devine un adult obez. 
Majoritatea copiilor au ajuns grași 
deoarece au copiat practici greșite 
de alimentație de la cei virstnici. 
din familie. Astfel, majoritatea din
tre ei pleacă la școală fără a minca 
și fără a lua la ei o gustare. în 
schimb, după-amiaza stau, citesc și 
mănincă, mai ales dulciuri, iar masa 
cea mai consistentă o iau seara Deci 
alimentația se mută in partea a doua 
a zilei, exact invers de cum ar tre
bui să fie. O altă cauză a instalării 
obezității la unii tineri este lipsa de 
mișcare și de sport. Foarte mulți 
copii nu fac sport, iar părinții gre
șesc cind încearcă să ii scutească de 
gimnastică pentru că se știe că de
prinderile pentru o viață sănătoasă 
se fixează din anii copilăriei. în 
sfirșit, o altă practică greșită și care 
duce la exces supraponderal esle 
aceea că unele persoane confundă 
senzația de oboseală cu foamea și 
iși încarcă stomacul peste cerințele 
firești în loc să mănince și să se 
odihnească in rood normal. Nu mi se 
pare exagerat de greu să ne formăm 
noi deprinderi, in ce privește ali
mentația corectă, cu atit mai mult 
cu cit este in interesul sănătății, în 
special a tineretului.

Convorbire consemnată de 
Eleiia MANTU

în prezent funcționează în țară 
două fabrici de chibrituri : una la 
București, alta la Brăila. Cu cițiva 
ani in urmă, cind oferta celor 
două unități incepuse să nu mai facă 
fată creșterii cererilor comerțului. 
Ministerul Economiei Forestiere și al 
Materialelor de Construcții (forul tu
telar al intreprlnderiior respective) a 
hotărit extinderea fabricii di.n Bucu
rești, achiziționindu-se in acest sens 
mai multe utilaje noi. S-a con
struit totodată și o nouă hală de 
producție (pentru adăpostirea noilor 
utilaje), s-a reorganizat și fluxul de 
fabricație al vechilor utilaje, incit 
factura cheltuielilor de investiții a 
urcat la citeva zeci de milioane de 
lei.

Dar iată că. la punerea in funcți
une a noilor utilaje, chibriturile pro
duse s-au dovedit necorespunzătoare, 
încărcarea gămăliei de la bete nu 
corespundea cerințelor calitative. 
Adică, betele ieșeau de ne benzile de 
fabricație fie fără gămălie, fie cu h 
gămălie prea dură, care rupea ban
derola de aprindere. Au incbput re- 
clamatiile. expertizele, s-au pus in 
mișcare mai multe comisii de îndru
mare și control, s-au detașat mese
riași de la alte întreprinderi, inclu
siv de la unitatea care a produs 
utilajele, s-au adoptat și măsuri or
ganizatorice (a fost schimbat și 
directorul fabricii), dar... chibriturile 
continuau să fie necorespunzătoare. 
Calitatea slabă a determinat și o 
creștere bruscă a consumului. Pen
tru a-și aprinde țigara sau aragazul, 
cetățenii erau obligati să folosească 
nu un băț. ci 2—3 bete, alteori mai 
multe, citeodată anroane o cutie în
treagă. Oferta cantitativa — nici vor
bă să facă față solicitărilor. Pentru 
că. odată cu deprecierea calitativă, 
s-a redus, cantitativ, si volumul pro
ducției de chibrituri. Fată de o capa
citate proiectată de circa 3 milioane 
cutii de chibrituri pe zi. noile utilaje 
de-abia produceau 500—600 mii de 
cutii.

S-a recurs atunci la o nouă investi
ție. de alte citeva zeci de milioane 
de lei. S-au cumpărat alte mașini, 
alte utilaje, cele montate anterior 
urmînd să fie înlocuite. Un prim 
utilaj a și fost pus în funcțiune cu 
mai puțin de o lună de zile in urmă. 
De această dată cu rezultate bune : 
și cantițativ și calitativ se realizează 
parametrii prCvăzUți. Am fost asigu
rați de conducerea întreprinderii că, 
pină la sfirșitul lunii decembrie 
a. c.. vor fi puse în funcțiune alte 
două noi utilaje, iar pină la începu
tul trimestrului II 1982 vor fi înlo
cuite toate utilajele care nu au dat 
satisfacție. Adică, utilajele montate 
cu numai 2—3 ani in urmă, prin care 
mai multe zeci de milioane de lei 
s-au dus pe apa sîmbetei.

Ce este de făcut pină la realizarea 
noii investiții ? Cum poate fi reme
diată pină atunci calitatea chibritu
rilor ? Am urmărit la fata locului 
fiecare utilaj din fluxul de producție 
si am discutat cu cei ce lucrează la 
mașinile respective. Dacă remedierile 
tehnice nu sint eficiente, repetatele 
încercări de perfecționare a actua
lelor utilaje soldindu-se toate cu in
succese, s-a conturat ca o posibilă 
măsură organizatorică întărirea con
trolului de calitate in faza de uscare 
a produselor pentru înlăturarea be
telor ncincărcate cu fosfor.

— într-adevăr, pină la înlocuirea 
actualelor utilaje. întărirea controlu
lui poate fi de real folos — ne con
firmă Aurelian Stănescu, directorul 
fabricii. Vom putea reduce astfel 
proporția betelor defecte care merg 
la ambalare. Iată de ce încă din 
aceste zile vom dubla efectivele de 
control de la capătul benzilor de fa
bricație. I

...Acum, cind apar aceste rinduri. 
Fabrica de chibrituri București a 
reușit să ajungă la un volum de pro
ducție zilnică, care atinge nivelul 
sarcinilor planificate — problema 
cantitativă fiind, așadar, pe cale de 
soluționare. Urmează partea cea mai 
importantă, calitatea produselor, io
tul depinzînd de operativitatea cu 
care se va acționa pentru finalizarea 
noilor investiții, plus întărirea con
trolului de calitate la actualele linii 
de fabricație.

Mihai IONESCU

La gara conjugala
Nu știam că huliganismul are vreo legătură 

cu starea civilă și că bărbații insurați au mai 
mult drept de a face scandal în public, de 
a ultragia bunele moravuri decit holteii. Am 
atlat-o după judecarea lui Nilă Ștefan, 
cavaler al manivelei, care, in numele unor 
dispute familiale, a reușit să terorizeze în 
două rinduri personalul muncitor și pasa
gerii unei stații de cale ferată.

N. Șt. se afla în curs de despărțire de 
soția lui. casieră la ghișeul de bilete al gă
rii Câțeiu. Cind nevasta se afla la serviciu 
11 apucau și pe el frămîntările patrimoniale, 
în special viitorul pensiei de întreținere și 
soarta apartamentului conjugal. Argumen
tele — pe măsura firii'sale : pumnul și in- 
jură'tura. intimidarea și scandalul. Exterio
rizată la locul de muncă al nevestei, vio
lența conjugală denotă și disprețul intim al 
soțului față de statutul de om al muncii al 
femeii, față de dreptul ei de a fi încadrată, 
de a fi respectată de colegi, față de mini
mul de considerație pe care ii merită ca om 
antrenat intr-o activitate utilă.

Pofta de scandal a lui N. ȘL mai su
gerează și o atitudine libertină fată de ce
rințele ordinii la locul de muncă (de mirare 
la un șofer I.T.B....), altminteri n-ar fi în

drăznit să-și dea frîu liber, cu premeditare, 
într-o asemenea ambianță de disciplină și ri
goare cum sint birourile C.F.R.

Ce a făcut, concret ? A venit, de două ori, 
să-și bată nevasta la gară. înarmat cu o 
bîtă, a dat să intre cu forța în biroul de 
mișcare și în casierie, a lovit impiegata în 
uniformă care voia să-1 țină la distanță, a 
aruncat cu o piatră în șeful stației, s-a în- 
căierat cu acari și mecanici de locomotivă, 
a oprit vînzarea biletelor către călătorii care 
voiau să prindă trenul. Riposta legală la 
acest huliganism sadea a fost... un proces 
prelungit pină la descurajarea victimelor, 
purtat după procedura ocolită a împăciuirii 
la-comisia de judecată. Dosarul a fost dus 
pină la capăt numai datorită perseverentei 
impiegatei de mișcare, persoana cel mai 
grav ultragiată. A fost un proces asimilat 
abaterilor ultrabanale, cum ar fi insultele 
la colțul gardului.

De ce a fost învestită justiția pe această 
cale blindă, nepotrivită gravității faptei, cale 
destinată mai mult promovării bunei înțele
geri și a duhului blîndeții. decit aplicării 
sancțiunilor meritate de huligani ? Pentru 
că postul de miliție sesizat cu cercetarea 
faptei a aplicat o amendă foarte blindă și a 
emis, după aproape patru luni de la comi
terea faptelor, o adresă foarte originală din 
punct de vedere juridic : „întrucit sus-nu- 
mitul este soțul legitim al numitei Nilă

Eugenia, de către noi nu s-au putut lua alte 
măsuri".

Certificatul portocaliu anulează Codul 
penal 1

Dosarele 
alcoolului

— Unicul motiv al recursului declarat de 
inculpat îl constituie rugămintea ca pedeapsa 
să fie executată la locul de muncă. Rugăm 
tribunalul să țină seama că el se află la pri
ma faptă, regretă sincer situația nefericită 
în care se găsește, este apreciat ca un bun 
profesionist, un om muncitor și liniștit

Avînd ultimul cuvint, recurentul a recu
noscut, încă o dată, acuzațiile ce i s-au adus, 
adăugind citeva amănunte pe deplin ade
vărate :

— Nu-mi explic de ce am făcut acest lu
cru. Niciodată in viață n-am procedat așa. 
Cînd am săvîrșit această faptă nu realizam 
absolut nimic.

Totuși infracțiunea era infracțiune, se sol
dase cu urme greu de ignorat. Pedeapsa de 
un an și trei luni închisoare a fost menți
nută. I se adaugă echivalentul material al 
pagubelor produse : 21 821,30 lei. Nota de

plată a unei seri de „deconectare". Rezul
tatul extrem de piperat al foarte ciudatei 
maniere de a se destinde practicate de fie
rarul betonist Miță Gheorghe. Costul însu
mat al unei liste de bunuri din care reți
nem : 8 telefoane distruse, 6 mașini de scris, 
o mașină de calculat, o ușă capitonată, mai 
multe geamuri și piese de mobilier sparte, 
un extinctor dezafectat... Aceste lucruri 
aparțineau unei baze de aprovizionare cu 
inițialele B.A.T.M.M.B., instituție in care 
inculpatul nu intrase în viața lui și cu care 
nu avea nimic de Împărțit. Singurul element 
comun dintre Miță și B.A.T.M.M.B; a fost... 
Calea Dorobanți, stradă pe care instituția iși 
are sediul și pe care M. Gh. se lăsa dus de 
pașii săi șovăielnici în seara în care se ho- 
tărise „să o facă lată".

Cu aburii unui litru de vin și ai unei ju
mătăți de litru de coniac învăluindu-i min
tea. s-a oprit la intîmolare in dreptul Imo
bilului cu nr. 60 (putea fi o casă de locuit, 
cu bătrîni sperioși sau cu copii singuri, cu 
locatari dormind in acel ceas de noapte), s-a 
oprit și a început să izbească violent în ușă. 
A răspuns paznicul și l-a sfătuit să plece. 
Ciocăniturile s-au transformat in bubuituri 
și, pină n-a spart geamul, făcindu-și loc să 
intre, nu s-a lăsat. A sfărîmat tot ce n-a 
rezistat răngii de fier cu care se înarmase. 
Epuizat, transpirat, a apucat și un stingă- 
tor de incendiu, răspîndindu-i spuma peste 
resturile vandalismului său.

Toate astea fără nici un motiv. într-o 
clădire de existența căreia habar nu avu
sese pină atunci. Fără nici o altă cauză 
decit ingurgitarea de băutură pină la pier
derea minții. Și a omeniei.

Din caietul 
grefierului

„V.ăzind intenția celor două vecine de a 
mă izola in pod și de a putea lucra in voie 
la distrugerea bunurilor mele, am căutat să 
folosesc toate mijloacele ca să scap de acea 
izolare ripostind in apărarea mea. cu ușa de 
la pod".

(Relatările inculpatei din dosarul 
7498/1980 al Judecătoriei sectorului 1)

,A telefonat după Salvare, ca să. poată 
scoate un certificat medical fals in privința 
că are sinusul rupt. Dar ce, un om cu nasul 
rupt mai poate vorbi ?“

(Din întimpinarea inculpatului recu
rent în dosarul 12/81 al Tribunalului 
municipiului București)

Sergiu ANDON

i
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Pentru pace, pentru izbînda 
idealurilor umaniste

SCRIITORII ROMÂNIEI SOCIALISTE IȘI ALĂTURA 
GLASUL ÎNTREGULUI POPOR

Cronica zilei

într-o însuflețită adunare, repre
zentanții scriitorilor din țara noastră 
și-au exprimat deplina adeziune la 
noua inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la ideile și chemă
rile vibrante din Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Adunarea a fost condusă de Dumi
tru Radu Popescu, președintele Uniu
nii scriitorilor. Cu acest prilej, au 
luat cuvîntul Dinu Săraru, Corneliu 
Sturzu, Ioana Postelnicu, Toma Geor
ge Maiorescu, Aurel Rău, Daniela 
Crăsnaru, Letay Lajos, Vasile Băran, 
Ion Lăncrănjan, Dan Tărchilă. Nicolae 
Ciobanu, George Ivașcu, Aurel Covaci, 
Mircea Ciobanu, Dan Hăulică.

Om al timpului său — s-a spus In 
adunare — scriitorul nu poate evada 
cu nici un chip din istorie. El răs
punde istoriei cu arma cuvîntului 
ales, capabil să exprime adevărul 
emoționant despre epoca Iui. Numai 
climatul păcii, al securității, al res
pectului pentru viață și pentru dem
nitatea vieții este climatul in care se 
poate dezvolta o creație autentică, 
viabilă, menită să înnobileze conști
ința umană, să depună mărturie pen
tru viitorime despre ceea ce au trăit, 
au gîndit, au sperat și au realizat oa
menii într-o măreață epocă din isto
ria patriei noastre.

în cuvintul său. prozatoarea Ioana 
POSTELNICU a evocat anii primului 
și celui de-al doilea război mondial, 
ororile și suferințele pe care milioane 
de oameni le-au îndurat de pe urma 
lor : „Azi asistăm la o nouă ame
nințare a păcii, mai cumplită ca 
orictnd. Noi dorim să muncim in 
lin'fte pe ogorul nostru, pe cartea 
noastră spre a face să crească 
frumusețea acestei patrii care 
ne-a născut. Știm bine că po
poarele nu doresc războiul si mai 
Știm că popoarele ii urmează pe acei 
conducători care le înțeleg aspirațiile 
și le apără speranța de liniște, de 
pace. Noi mergem cu omul care ne 
reprezintă, care, atunci cină a inițiat 
această nouă si grandioasă acțiune a 
păcii, a exprimat pe deplin voința po
porului, a noastră, a tuturor celor ce 
dorim să împodobim fruntea țării eu 
roadele muncii fiecăruia, cu trainice 
opere de artă, de cultură si civiliza
ție".

„Pacea nu poate fi apărată cu 
bombe cu neutroni, pacea nu poate fi 
apărată cu rachete Cu rază medie — 
a spus în cuvîntul său Dinu SARARU. 
Pacea nu poate fi apărată decit cu 
griu și piine si nici o armă nu poate 
egala o piine caldă, o frunte de eonii, 
odihna unui bătrin. Am fost adine 
tulburat de patima nobilă cu care pre
ședintele României nu pregetă să ne 
atragă tuturor atenția asupra posibili
tății funeste ca, datorită cursei înar
mărilor, omenirea să fie transforma
tă intr-un nou, tragic teatru de 
război".

„In numele caselor si uzinelor noi 
ridicate prin muncă eroică de com- 
patrioții mei, de poporul nostru in a- 
ceastă măreață și complexă epoci 
socialistă, in numele dreptului funda
mental al omului de pretutindeni, 
dreptul la viață, îmi exprim deplina 
adeziune la Apelul păcii : pacea uneș
te întreaga omenire într-o singură 
vrere de care trebuie să se țină seama 
— a spus Ion LĂNCRĂNJAN. Aduc 
aici un cuvint de laudă bărbatului 
care a luat această strălucită inițiati
vă ce-i încoronează larg cunoscuta 
activitate de apărare a păcii, aduc aici 
un omagiu președintelui nostru asigu- 
rîndu-l că noi toți sîntem la datorie, 
acolo unde ne este locul fiecăruia".

în cuvintul său. poetul și prozato
rul Mircea CIOBANU a relevat și 
condamnat nocivitatea mitului inevi
tabilității războiului, precum și a ace
lor doctrine care, de-a lungul istoriei, 
au acreditat fatalitatea lui inexorabi
lă, arătînd că și astăzi, în diverse 
țări, se fac simțite astfel de funeste 
prbrociri, emanații ale gravei derute 
a unor savanți și gînditori actuali. în 
pofida faptului că deși „adesea ele au

OBIECTIV PROGRAMATIC AL 
POLITICII EXTERNE ROMA
NEȘTI. Cu sentimente de firească 
mindrie patriotică auzim cu cit res
pect și considerație este rostit de 
oaspeții străini — fie că sint șefi de 
stat sau de guvern, savanți, oameni 
de afaceri sau simpli turiști — nu
mele României, al președintelui re
publicii, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La fel cum, la mii de kilometri de 
patrie, sondorul, tractoristul, ingine
rul, medicul sau profesorul român, 
trimiși să împărtășească din experi
ența românească in diferite colțuri 
ale lumii, au bucuria să constate, 
odată cu prima strîngere de mină, 
că cele două cuvinte îngemănate, 
„România—Ceaușescu", sint. pentru 
orice cetățean român, „cartea de re
comandare" ce deschide porțile prie
teniei.

Și avem atîtea dovezi să credem 
că unul din izvoarele principale ale 
prestigiului de care se bucură Româ
nia in lume îl constituie politica in
ternațională principială și construc
tivă — al cărei ctitor și promotor 
neobosit este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — o politică de pace și 
înțelegere, care are ca ax fundamen
tai norme profund democratice : 
respectul independenței și suveranită
ții naționale, egalitatea deplină în 
drepturi, avantajul reciproc, neames
tecul in treburile interne, nerecurge- 
rca la forță și la amenințarea cu for
ța, respectarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a fi stăpin pe des
tinele sale. Sint principii noi de re
lații, pentru a căror întronare trai
nică în viața internațională partidul 
și statul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu desfășoară o intensă și 
multilaterală activitate.

Promovarea și respectarea neabă
tută a acestor principii constituie o 
orientare programatică a politicii ex
terne românești. Statuate în legea 
supremă a țării, Constituția Repu
blicii, în Programul P.C.R., noile 
principii au fost reafirmate in toate 
documentele congreselor și conferin
țelor naționale ale partidului. Ele au 
fost totodată consfințite in peste 100 

■e tratate și declarații comune sem
nate de România cu state de pe toa
te continentele. Practic, nu există 
document politic semnat de țara 
noastră cu un alt stat în care să nu 
fi fost înscrise noile principii. întă
rite de angajamentul de strictă res
pectare a lor atit în relațiile bila
terale, cit și in raporturile cu alte 
state. Sint bine cunoscute, de ase
menea, eforturile perseverente ale 
țării noastre pentru afirmarea noilor 
principii în cadrul unor foruri re
prezentative, ca si pentru codificarea 

ales plugul fiind nevoite să pună 
mina pe sabie" stă în puterea po
poarelor de a opta pentru pace, de 
a-și impune dreptul la fericire, la o 
viață pașnică și constructivă —a ară
tat vorbitorul.

„Este in tradiția poporului nostru
— a spus George IVAȘCU — să se 
împotrivească războiului și violenței, 
silniciilor de tot felul. Scriitorii, oa
menii de cultură și artă răspund cu 
operele conștiinței lor militante stră
lucitei inițiative de pace a președin
telui României".

„Noi nu dorim ca bombele și rache
tele să amenințe omenirea cu un 
război fără eroi : căci nu va mai fi 
nici cine să scrie și nu ar mai fi nici 
oameni pentru care să se scrie, lată 
de ce chemarea pentru apărarea păcii 
lansată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă mai multă putere glasu
lui nostru care se ridică împotriva 
războiului, cerînd pace pentru ome
nirea întreagă, afirmând dreptul la 
viață al tuturor oamenilor — a spus 
traducătorul Aurel COVACI.

„Mai solidari și mai uniți ca orlcînd
— a spus poetul Letaj LAJOS — 
noi, care căutăm cu nesflrșltă migală 
cuvintul la masa noastră de lucru, 
iată că ne rostim aici răspicat cu 
cuvintele întregului nostru popor, cu
vinte pline de îngrijorare și încărcate 
de protestul cel mai ferm contra în
armărilor, contra războiului. Vom mi
lita neobosit în spiritul în care ne-a 
învățat tovarășul Ceaușescu. in spi
ritul în care s-a adresat poporului 
nostru și omenirii întregi. Am scris și 
acum treizeci de ani poezii contra 
războiului, poezii care din păcate au 
devenit actuale : speranța noastră 
este ca aceste versuri să-și îndepli
nească scopul pentru care le-am scris, 
să rămină mărturii, documente ale 
luptei noastre pentru pace, căci nici 
omenirea, nici poezia n-au nevoie de 
război, de distrugere, de neant".

„Pentru un scriitor marea problemă 
a timpului nostru, problema păcii și 
a războiului — a spus criticul Nicolae 
CIOBANU — a încetat să mai fie. ca 
înainte, o temă literară : ea ne im
plică intr-un chip nemaicunoscut pină 
acum, la înălțimea unei răspunderi pe 
măsura unor riscuri fără precedent. 
Atitudinea creatorului de azi nu poate 
fi decit una profund responsabilă, în 
consens cu cele mai fierbinți aspirații 
ale poporului nostru, în consens cu 
vblnța de pace a umanității căreia îi 
dă expresie vibrantul Apel lansat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

în încheierea adunării s-a dat citire 
unei telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Ne afirmăm adeziunea deplină, a 
tuturor slujitorilor condeiului, fără 
deosebire de limba in care seriem. la 
politica internă și externă a țării 
noastre, al cărei promotor strălucit 
sinteți dumneavoastră, mult stimate Și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
suflet din sufletul aspirațiilor fun
damentale ale poporului român: pace 
Și progres, libertate și independență, 
suveranitate și colaborare interna
țională

Ajutoare de nădejde ale partidului, 
cum înșivă dumneavoastră ne-ați de
numit —- sintem în prima linie a fron
tului apărării păcii și răspundem cu 
întreaga noastră conștiință patriotică 
și revoluționară la Apelul pentru 
dezarmare și pace, lansat de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste din 
România.

Pe deplin conștient! de răspunderea 
ce ne revine, ca oameni de cultură ai 
României socialiste și ca fii oi 
aceleiași specii umane universale, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a apăra viața, cultura, 
civilizația multimilenară și umanis
mul care trebuie să străbată, cit mai 
profund, pînă-n cel mai îndepărtat 
colț de zare albastră, pentru ca ra
țiunea și pacea să triumfe pe între
gul Pămint I 

lor în documente internaționale de 
mare însemnătate politică.

PROFUNDE TEMEIURI OBIECTI
VE. Constituie o realitate că noile 
principii sint tot mai larg recunos
cute pe plan internațional. Noi și noi 
state reclamă aplicarea lor strictă în 
relațiile internaționale, de către toți 
și față de toți. Care este explicația 
acestei largi aderențe la principiile 
democratice de raporturi interstata
le ? Trebuie precizat că însăși evo
luția vieții internaționale a impus 
cerința instituirii unui nou sistem 
de relații. Este știut că vechile ra
porturi dintre state, impuse de im
perialism și bazate pe inegalitate, 

România socialistă - militantă activă 
pentru afirmarea noilor principii 

de relații interstatale
pe dominație și dictat, pe subordo
narea celor slabi de către cei puter
nici, au dus la menținerea unor zone 
întinse ale globului în conul de um
bră al subdezvoltării, la împărțirea 
lumii în bogați și săraci. Totodată, 
asemenea relații inechitabile au con
stituit de-a lungul timpului sursa a 
nenumărate conflicte ce au provocat 
mari suferințe unui șir de popoare.

Lucrurile s-au schimbat însă în ul
timele decenii. Sub inrîurirea forțe
lor socialismului, în viața internațio
nală au avut loc uriașe transformări 
revoluționare. Pe harta lumii au a- 
părut zeci și zeci de state noi, care 
au pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. Una din trăsăturile esen
țiale ale actualei evoluții internațio
nale este tocmai afirmarea puternică 
a voinței popoarelor de a se dezvolta 
liber, deplin stăpine pe propriile 
destine, de a-și făuri viața potrivit 
intereselor și aspirațiilor lor națio
nale. Este indiscutabil că, in aceste 
condiții, vechiul sistem de relații, 
perimat din punct de vedere istoric, 
este sortit inevitabil dispariției. Por
nind de la acest adevăr. România 
subliniază cu claritate că restructu
rarea relațiilor interstatale, adapta
rea lor la noile realități, fundamen
tarea lor pe principiile echității și

Tovarășa Cornelia Filipas. vice- 
prim-ministru al guvernului, a primit, 
simbătă după-amiază. pe Gheorghi 
Karamanev, ministrul comerțului in
terior din R.P. Bulgaria, aflat în vi
zită in tara noastră. Au fost abor
date probleme ale dezvoltării schim
burilor comerciale. diversificării 
cooperării in diverse domenii de ac
tivitate.

La primire a participat Ana Mu
reșan. ministrul comerțului interior.

A fost prezent Petăr Danailov. am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
Simbătă, s-au Încheiat la București 

lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româno- 
italiene de cooperare economică, in
dustrială și tehnică. In cadrul con
vorbirilor care au avut loc cu acest 
prilej, cele două delegații au analizat 
stadiul actual al relațiilor de cola
borare economică, industrială si teh
nică dintre cele două țări, precum și 
al schimburilor comerciale bilaterale, 
apreciindu-se evoluția ascendentă a 
acestor relații, care se înscriu în con
textul general al bunelor raporturi 
româno-italiene. în același timp, 
subliniind că există încă mari posi
bilități pentru ridicarea la un nivel 
superior a conlucrării româno-italie- 
ne pe multiple planuri, cele două 
delegații au convenit noi acțiuni și
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Cultivă școala satului dragostea pentru munca in agricultură?
(Urmare din pag. I)
cial, și repartizați aici. Unii 
dintre ei au devenit trup 
și suflet oameni ai satu
lui. Alții pentru că nu pot 
ajunge definitiv in Bucu
rești se duc in fiecare sea
ră sau de citeva ori pe 
săptămînă. Cum să să
dească ei la copii senti
mentul de mindrie pentru 
satul lor. dragostea pentru 
agricultură?

îl credem pe primar. El 
este, ne-am dat seama, nu 
numai un vechi activist de 
partid in domeniul agricul
turii dar si. dintotdeauna. 
un locuitor al satului, un 
fin cunoscător al fenome
nelor de aici, un împătimit 
militant pentru deplina 
emancipare economică, so
cială, spirituală, a satului. 
11 credem pentru că si al
ții ne-au vorbit despre ace

justiției reprezintă o cerință legică, 
obiectivă, un imperativ al vieții in
ternaționale.

CHEIA DE BOLTA A PĂCII. Ata
șamentul profund al României socia
liste față de noile principii, efortu
rile sale perseverente pentru gene
ralizarea lor decurg din insuși rolul 
fundamental al acestora in viața in
ternațională. In primul rind este vor
ba de faptul că ele favorizează valo
rificarea potențialului de creație ma
terială și spirituală al fiecărei nați
uni. Numai prin așezarea raporturi
lor dintre state pe normele democra
tice ale echității și justiției, prin 
crearea unui cadru de liniște și secu

ritate, popoarele își pot concentra e- 
forturile, energiile de care dispun in 
vederea accelerării progresului lor 
economic și social, pot să-și releve 
plenar capacitatea lor creatoare. In 
al doilea rind, respectarea strictă a 
acestor principii este condiția sine 
qua non a stabilirii unei atmo
sfere de încredere și respect re
ciproc intre state libere si egale 
in drepturi, aceasta constituind 
insăși esența coexistentei pașnice in
tre toate statele, indiferent de orin- 
duire, de mărime, de potențial eco
nomic sau militar, de gradul de dez
voltare. Numai pe această bază se 
poate asigura o conlucrare rodnică pe 
plan internațional, noile principii 
constituind cheia de boltă a păcii și 
destinderii in lume.

Este o realitate că dacă astăzi in 
lume persistă stări de Încordare și de 
conflict, dacă mai apar surse noi de 
primejdii la adresa păcii, una din 
principalele cauze este nerespectarea 
riguroasă a normelor noi de legalitate 
internațională. In acest sens, actuala 
situație internațională, atit de com
plexă și contradictorie., constituie o 
sursă de mari învățăminte. Accen
tuarea tensiunii a fost determinată 
tocmai de recrudescenta politicii im
perialiste, de forță și dictat, de con- 

măsuri concrete, menite să conducă 
la amplificarea și diversificarea co
laborării și cooperării dintre Româ
nia și Italia, in domenii de interes 
reciproc, care își găsesc reflectarea 
în protocolul sesiunii.

Documentul a fost semnat de Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Bruno Corti, secretar de stat la 
M.A.E. italian.

La semnare au fost de fată repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, ai Ministerului Afaceri
lor Externe, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membrii celor două dele
gații.

★
La București a avut loc semnarea 

acordului pe perioada 1981—1985 în 
domeniul schimbului de mărfuri intre 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești din România — 
UCECOM, și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de consum din U.R.S.S. 
— CENTROSOIUZ. Documentul a 
fost semnat de Ion Chirilescu. vice
președinte al UCECOM. și D. I. Gut- 
kov, vicepreședinte al CENTRO
SOIUZ.
« Cu acest prilej; delegația sovietică 
a fost primită de tovarășul Virgil 
Trofin, președintele UCECOM. Au
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lași fapt. Subscriem deci 
la educarea... educatorilor, 
la efortul de a-i face să 
înțeleagă nu numai spiri
tul si exigentele satului de 
azi. nu numai comanda
mentele profesionale ale 
muncii lor. ci și ceea ce 
datorează ei acestei colec
tivități in care este firesc, 
necesar să se integreze cu 
toată ființa. A descoperi 
frumusețea muncii in agri
cultură poate da unui om 
nebănuite satisfacții. Chiar 
si unui om care nu aparți
ne. prin obîrșie. acestui 
univers. Iată o întimplare 
pe care ne-a istorisit-p di
rectorul Stațiunii de me
canizare a agriculturii din 
Drăgănești-Vlașca. Mircea 
Iordan...

Veniseră în toamna a- 
ceasta. pentru perioada lor 
de practică în producție, 
un grup de studente de la

agronomie. Potrivit pro
gramului lor. urmau să lu
creze direct pe tractor. 
Dar...

-N-am ținut seama de 
nimic, spunea directorul, 
și le-am făcut, oa la carte, 
instructajul de protecția 
muncii, după care le-am 
repartizat pe tractoare. A- 
tunci tetele au spus-o de-a 
dreptul : „Știti. noi am în
vățat să conducem tracto
rul. dar asta a fost mai de 
mult... Nu prea mai știm. 
Ne e Și cam frică... 
N-aveți altceva de lu
cru pentru noi Nu. n-a
veam altceva. Trebuia să 
arăm. aveam de arat 
mii de hectare. „Nu, 
fetelor, altceva n-avem, 
v-am repartizat, pentru o 
zi, două, pe lingă cei mai 
buni tractoriști ai noștri, 
pe urmă singure pe trac
tor. Așa scrie în caietul

solidare si reîmpărțire a sferelor de 
influență. A acelei politici care neso
cotește principiile noi de relații inter
statale. Pe acest fundal are loc esca
ladarea cursei înarmărilor, care 
creează mari primejdii la adresa păcii, 
a vieții popoarelor, a însăși civiliza
ției umane. Iată de ce noua inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, chemind Ia unirea efor
turilor popoarelor pentru a se opune 
cursei înarmărilor, pentru a deter
mina trecerea la măsuri de dezar
mare constituie un apel Ia intensifi
carea luptei nentru o politică nouă, 
de pace, de echitate și justiție în 
viața internațională.

UN TOT UNITAR. Prin însăși 
esența lor, noile principii de relații 
interstatale formează un tot organic. 
Se impune relevată in acest sens ca 
una din contribuțiile de mare însem
nătate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu evidențierea caracterului 
unitar al acestor principii. Ele nu pot 
fi concepute fragmentar, izolat, și cu 
atit mai puțin opuse unul celuilalt. 
Nu este nevoie de ample analize is
torice pentru a demonstra că încăl
carea sau nesocotirea unuia din prin
cipii înseamnă, implicit. încălcarea 
celorlalte. Astfel, respectarea suvera
nității naționale este indisolubil le
gată de respectul independentei, tot 
așa cum un corolar logic al egalității 
depline in drepturi ii constituie 
neamestecul tn treburile interne ale 
altor state. într-o legătură directă cu 
aceste principii se află principiul 
nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, sub orice formă s-ar ma
nifesta aceasta — de la formele des
chise, directe, cum ar fi acțiunile ar
mate. pină Ia acte de intimidare, pre
siuni, încercări de amestec și dictat.

Așa cum subliniază cu toată fermi
tatea secretarul general al partidu
lui nostru, președintele republicii, 
nu există și nu poate exista nici o 
justificare pentru recurgerea la forță. 

fost abordate probleme de interes 
reciproc privind intensificarea schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
organizații cooperatiste.

★
Delegația Adunării Populare Su

preme a R.P.D. Coreene, condusă de 
tovarășul Hwang Jang Yop, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Comitetului Per
manent al Adunării, a continuat, 
simbătă, vizita in județul Mureș.

în cursul dimineții, oaspeții s-au 
aflat la Stațiunea de cercetare si 
producție nentru creșterea bovinelor 
Tg. Mureș, cu sediul in Sîngiorgiu 
de Mureș, precum si la întreprin
derea de prelucrare a lemnului „23 
August" din Tirgu Mureș. Au fost 
vizitate, de asemenea, obiective so- 
cial-culturale din municipiul Tg. 
Mures.

★
în cadru] relațiilor de colaborare 

si schimburi reciproce de mărfuri 
dintre ministerele de comerț inte
rior din Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Bulgaria, 
simbătă dimineața a fost inaugurat, 
in Capitală — pe Calea Dorobanți 
nr. 111—131 —. magazinul ..Sofia",
unitate orin intermediul căreia se 
vor desface produse de larg consum 
realizate in tara vecină si prietenă.

La festivitatea inaugurală au vor
bit tovarășii Ana Mureșan și Gheor- 
ghi Karamanev. miniștrii comerțu
lui interior din cele două țări. Au 
participat Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Maria Flucsâ. adjunct a] mi
nistrului comerțului interior, repre
zentant! ai organelor locale de partid 
si de stat. »

Au fost prezent! Petăr Danailov. 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

♦
în zilele de 20 și 21 noiembrie, la 

Casa de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din Capitală s-au 
desfășurat lucrările sesiunii de co
municări științifice cu tema „Tinere
tul și modul de viață socialist", ma
nifestare organizată de centrul de 
cercetări pentru problemele tine
retului.

La sesiune au participat cercetători 
științifici din București și din filialele 
centrului, cadre didactice, activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist, elevi 
și studenți.

Au fost prezentate 40 de comuni
cări științifice, care au prilejuit rea
lizarea unui util schimb de expe
riență cu privire la formele și me
todele folosite de organizația revolu
ționară a tineretului pentru formarea 
și educarea comunistă, pentru muncă 
și viață a tinerel generații.

(Agerpres)

vostru de practică, așa fa
cem". S-au codit, m-au 
bombănit, dar s-au urcat 
pe tractor. Le-a fost grea 
două, trei zile, se vedea. 
Pe urmă însă a IncepțK să 
le placă, si-au adus amin
te tot ce uitaseră, an învă
țat si ci te ceva in plus. 
Si au muncit. Veneau sea
ra obosite, dar îmbujorate 
de plăcerea muncii... Pen
tru că aici munca se vede 
imediat, lași în urma ta 
brazde adinei, pămintul își 
schimbă culoarea și te 
binecuvintează. Au arat 
200 de hectare. Și. iată, 
am făcut o treabă. întii că 
le-am făcut să descopere 
frumusețea acestei munci, 
al doilea că am realizat la 
timp arăturile...

Educația muncii în agri
cultură ? Iat-o 1 Fără alte 
comentarii. Pofta vine 
...muncind.

pentru intervențiile și acțiunile mi
litare. Viata insăși a demonstrat si 
demonstrează că forța nu poate con
tribui Ia soluționarea problemelor li
tigioase : dimpotrivă, recurgerea la 
arme, la confruntările militare nu 
poate decit să complice, să agraveze 
lucrurile, provocirid mari daune po
poarelor respective și creind totodată 
mari riscuri la adresa păcii mondiale. 
In virtutea acestui adevăr inexorabil. 
România militează cu consecventă 
pentru soluționarea pe cale casnică, 
prin tratative, a oricăror probleme, 
pornindu-se de la respectarea strictă 
a noilor principii de relații, care con
stituie. in fapt, cheia unor rezolvări 
pașnice, constructive, in interesul 
tuturor popoarelor.

TEL DE LUPTA AL TUTUROR 
FORȚELOR PROGRESISTE. Este, 
desigur, o importantă cucerire a po
poarelor faptul că noile principii de 
relații își găsesc o tot mai largă re
cunoaștere pe plan mondial, ele fiind 
consacrate în tot mai numeroase tra
tate și alte documente internaționale. 
S-ar putea spune câ nu există stat 
care să nu le recunoască, să nu fi 
subscris, într-o împrejurare sau alta, 
la aceste principii. Să amintim fie si 
faptul că, prin insăși aderarea la 
O.N.U., statele s-au angajat să le res
pecte. Tot atit de adevărat este însă 
că simpla recunoaștere și acceptare 
nu inseamnă și aplicarea lor în viată. 
Evoluția vieții internaționale oferă, 
din păcate, nu puține exemple de 
incălcare a unuia sau altuia dintre 
principii, tn lumina acestei realități. 
România socialistă consideră ca un, 
deziderat de cea mai stringentă ac
tualitate intensificarea luptei nentru 
apărarea noilor principii, pentru res
pectarea lor neabătută in relațiile 
dintre toate statele.

tn repetate rinduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat că in 
prezent aceasta este una din cele mai 
importante misiuni ce revin forțelor 
social-politice înaintate, comuniștilor, 
tuturor celor care militează nentru 
progres și democrație, pentru pace, 
în același timp, un rol hotăritor re
vine poDoarelor. care trebuie să-și 
facă auzit glasul ori de cite ori șe pro
duc încălcări ale noilor princinit. 
Pentru că. intr-adevăr, nu există sar
cină mai arzătoare decit aceea de a 
asigura condițiile ca fiecare nonor să 
se poată dezvolta liber și independent, 
la adăpost de orice intervenție din 
afară, de a trăi in pace și colaborare 
cu celelalte popoare, numai astfel 
putîndu-și găsi împlinire aspirațiile 
de progres și fericire ale întregii 
umanități.

Dumitru ȚINU

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în conformitate cu înțelegerea In
tervenită, la începutul lunii decem
brie a-c., va avea loc Ia București

A apărut „ERA SOCIALISTA" 22/1981
Revista se deschide cu editorialul 

..Puternica manifestare a voinței de 
pace si colaborare a întregului nos
tru popor". In continuare, sînt pu
blicate articolele : „Abolirea politicii 
de forță si amenințare cu forța — 
cerință primordială a lumii contem
porane" de Victor Duculescu. „Pova
ra crescindă a cursei înarmărilor, ge
neratoare de mari dezechilibre eco
nomice mondiale" de Alexandru Puiu, 
„Alianța muncitorească-țărănească — 
temelie de granit a orindulrii noas
tre. a progresului general al tării" 
de Gavril Horja. „Sistemele zonale 
de agricultură, cadru tehnic eco
nomic de folosire judicioasă a pă- 
mintului" de N. Brașoveanu. „Pro

DOLJ O Sub egida comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă, la Filarmonica „Oltenia" a 
debutat suita manifestărilor grupa
te sub genericul „Craiova muzica
lă", festival ajuns la cea de-a X-a 
ediție. Timp de două săptămîni, 
vor avea loc numeroase concerte, 
recitaluri, seri camerale, spectaco
le cu opereta „Liliacul", cu operele 
„Carmen" și „Meșterul Manole", 
concerte corale și de muzică popu
lară. (Nicolae Petolescu).

BACAU O „Integrarea învăță
mântului cu cercetarea, producția și 
practica social-politică" — aceasta a 
fost tema unui simpozion științific 
desfășurat, timp de două zile. Ia 
Bacău cu prilejul împlinirii a două 
decenii de activitate a Institutului 
de invățămînt superior din locali
tate. Cele peste 200 de comunicări 
și referate au fost prezentate de ca
dre didactice universitare, ingineri, 
specialiști din București, Iași, Bra
șov, Tg. Mureș. Cluj-Napoca și 
Oradea. (Gh. Baltă).

NEAMȚ O în localitățile județu
lui Neamț s-a desfășurat cea de-a 
XH-a ediție „Sadoveniana" — am
plă manifestare dedicată celui in 
opera căruia sînt atit de bogat o- 
glindite viața oamenilor și locurile 
din Valea Bistriței. La căminele 
culturale și casele de cultură din 
județ âu fost organizate numeroa
se simpozioane, evocări, expoziții 
de carte și alte manifestări care au 
omagiat viața și opera Iui M. Sa- 
doveanu. (Constantin Blagovici).

VASLUI • S-a desfășurat etapa 
județeană a festivalului-concurs al 
brigăzilor artistice sindicale sub 
genericul „Avem cuvîntul". Ma
nifestarea a fost întregită de o 
utilă consfătuire metodică pe tema 
„Brigada artistică — mijloc im
portant de educare a oamenilor 
muncii in spiritul normelor eticii și 
echității socialiste", la care au par- 
ttcipat instructori și activiști cultu
rali din Întreprinderi și instituții 
ale județului. (Petru Necula).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

AZI, DESCHIDEREA OFICIALĂ

CORESPONDENTA DIN MOSCOVA

Astăzi după amiază, la Moscova, se 
vor deschide in mod oficial — în 
sala centrală de festivități a hotelu
lui „Rossia" — campionatele mon
diale de gimnastică — ediția a XXI-a. 
Si. totuși, formațiile reprezentative, 
feminine si masculine, ale țărilor 
care concurează la titluri și medalii 
nu sint încă Drecis cunoscute. Antre
norii diferitelor echipe așteaptă li
mita de timp regulamentară, de 24 
ore Înaintea inceoerii concursului 
numărul 1, pentru a da la iveală 
alcătuirea definitivă a formațiilor.

Gimnastele românce au participat 
vineri la nrimul antrenament public, 
la care au fost de fată si numeroși 
specialist! : urmează ca astăzi, de la 
ora 12.30. ele să se prezinte la alt 
antrenament public, un fel de repe
tiție generală. Spre deosebire de al
tele, formația României a fost insă 
stabilită. Dună cum ne-a informat 
Nicolae Vieru. secretarul federației 
noastre, antrenorii Atanasia Albu și 
Octavian Belu vor alinia următoarele 
6 gimnaste (specificăm că la cam
pionatele mondiale, ca si la turneul 
olimDic. in concursul De echine con
tează notele primelor 5 clasate) : 
Cristina Grigoras. Rodica Dunca. 
Emilia Eberle. Dumitrita Turner, 
Mihaela, Stănulet si Lavinia Agache. 
Stănulet (provenită de la Clubul șco
lar Sibiu) si Agache (provenită de 
la Clubul sportiv școlar Onești) de
butează în echipa națională : ele sint 
două din seria lungă ne care gim
nastica românească le lansează regu
lat cu ocazia marilor întreceri Inter
nationale. Gimnaste de rezervă “vor

în citeva
• în orașul Kikinda au început 

întrecerile Balcaniadei feminine de 
handbal. în jocul inaugural, echipa 
României a învins cu 25—22 (10—10) 
echipa orașului Voivodina. Selecțio
nata Iugoslaviei a întrecut cu 29—20 
(11—8) echipa Bulgariei. La turneu 
participă echipele României. Iugosla
viei si Bulgariei. Selecționata ora
șului Voivodina evoluează in afară 
de concurs.

O Finalele campionatelor naționa
le de box si ale Daciadei vor înce
pe luni pe ringul Palatului sportu
rilor si culturii. în prima zl sînt pro
gramate două reuniuni, de la ora 15 
și respectiv 18.

O Pe stadionul „Dinamo". din 
Capitală, s-a disputat simbătă meciul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 21 

șl 25 noiembrie. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă in cea mai mare parte a 
târli. Cerul va fi variabil cu innorărl 
mai accentuate tn nordul țării, unde vor 
cădea precipitații locale mai ales sub 
formă de ploaie. în celelalte regiuni 
ploi șl burnițe Izolate, vlntul va sufla 

ședința Comitetului miniștrilor aface
rilor externe ai statelor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia.

blema humusului din solul arabil în 
agricultura intensivă" de C. Răută. 
..Fapt concret si concluzii generali
zatoare în cercetarea socială" de 
O. Hoffman. „Noul mecanism eco- 
nomlco-financiar in activitatea de 
comerț exterior" de Ion Stanciu, 
„Dialectica contradicțiilor în natură 
si societate" de Alexandru Valentin. 
„Funcționalitatea sistemului institu
tional al democrației socialiste in 
România" (I). „Amplu program al 
comuniștilor belgieni pentru depă
șirea crizei economice" si „Psiholo
gia umanistă" intre aspirație si 
realitate" de Elena Zamfir. Revista 
mai conține rubricile : „Cărți și 
semnificații" si „Revista revistelor".

TELEORMAN O La Casa de cul
tură a sindicatelor din Alexandria a 
fost vernisată o expoziție de pictu
ră și grafică. Sînt reunite peste 50 
de lucrări realtzate de doi tineri ar
tiști amatori localnici: Tudor Șer- 
bănescu și Cristea Stan 9 Secția 
propagandă a comitetului județean 
de partid și casa agronomului au 
editat o broșură intitulată „Din ex
periența unor cooperative agricole 
în aplicarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar". (Stan Ștefan).

MUREȘ O La Casa de cultură 
„Mihai Emlnescu" din Sighișoara a 
avut loc consfătuirea județeană a 
cenaclurilor literare, la care au par
ticipat reprezentanții cenaclurilor 
din Tg. Mureș, Reghin, Tîrnăveni. 
Sighișoara și Luduș. Cu această 
ocazie, membrii cenaclurilor litera
re „Lucian Blaga" și „Kemeny Ja
nos" din Reghin, precum și cei a' 
clubului tineretului din Sighișoara 
au prezentat un recital de versuri 
inspirate din lupta tineretului pen
tru pace, pentru o lume fără arme 
nucleare. (Gh. Giurgiu).

TULCEA O în orașul Babadag 
ș-a desfășurat o săptămînă a filmu
lui de educație ateistă. în același 
oraș a luat ființă o nouă formație 
artistică de amatori : ansamblul 
folcloric ce poartă numele ..Sălcioa- 
ra“. El cuprinde o formație muzical- 
coregrafică și un taraf. (Neculai 
Amihulesei).

SALAJ 9 La clubul „Femina" 
de la Casa orășenească de cultură 
din Cehu Silvaniei s-a organizat c 
dezbatere cu tema „Utilul și fru
mosul in viața de familie". (Ioan 
Mureșan).

SUCEAVA 9 La căminul cultu
ral din comuna Straja a avut loc 
o adunare omagială prilejuită de 
împlinirea a 125 de ani de la naș
terea istoricului român Dimitrie 
Onciul • La galeria de artă din 
Suceava a fost vernisată expoziția 
de pictură a lui Vasile Dobrian. 
(Sava Bejlnariu).

fi: Melita Ruhn si Aura Anghel. Or
dinea în care vor intra marți la 
Drinz in concursul impuselor este cea 
olimpică — sărituri, paralele, birnă. 
sol.

Citeva vesti desore candidate la 
titluri si medalii. în ziarul „Sovetski 
snort" de simbătă se dau ca sigure 
titulare in formația U.R.S.S. Elena 
Davidova. Stella Zaharova si Maria 
Filatova. Pentru cite un Ioc in echi
pă mai candidează Frolova. Polevaia. 
Ilienko si Bicerova. în fruntea for
mației R. D. Germane va fi din nou 
Maxi Gnauck și se intenționează 
lansarea unei gimnaste tinere. Freudi 
Holter. Echipa R. P. Chineze va cu
prinde foarte probabil si citeva din
tre sportivele care au evoluat cu 
succes la Universiada de la Bucu
rești. în fine, din formația S.U.A. 
vor face parte cu siguranță „speran
ța" Iuliarta McNamara si „veterana" 
Cathy Johnson.

în întrecerea masculină, formația 
noastră — care va concura luni la 
exercițiile impuse — se va baza pe 
Szilier. Georgescu. Nicula. Pintea. 
lonasiu și Sirbu (Dan Odorhean a 
devenit indisponibil).

Să le dorim mult succes reprezen
tanților noștri la această nouă com
petiție dificilă a anului 1981. an care 
a Început cu turneul centru titlurile 
europene si care a avut drept virf 
cea mai importantă Întrecere inter
națională dună cea olimpică — stră
lucita Universiadă, găzduită de 
România.

Valerin M1DONESCU

rinduri
dintre echipele Dinamo șl U.T. Arad, 
contind pentru etapa a 15-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(0—1) în favoarea formației Dinamo. 
Golurile au fost marcate de Mulțescu 
și Țăinăr, respectiv, Cura.
• Pe stadionul „Parc des Princes" 

din Paris, tn prezența a peste 35 000 
de spectatori, s-a disputat cel de-al 
doilea meci-test dintre selecționatele 
de rugbi ale Franței și Noii Zeelan- 
de. Confirmlnd succesul din primul 
joc „test", desfășurat în urmă cu o 
săptămînă și cîștigat cu 13—9. 
rugbiștii neozeelandezi au terminat 
din nou Învingători, de data aceasta 
cu scorul de 18—6 (9—3),

moderat din sectorul vestic cu Intensi
ficări tn zona de munte și tn Moldova. 
Se va produce ceață insă mai puțin 
consistentă și răsplndită ca arie. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 5 șl plus 5 grade, iar cele maxi
me Intre 4 și 14 grade. In București : 
Vremea va fi relativ caldă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii slabe. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat din secto
rul vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre minus 1 șl plus 2 grade, 
Iar cele maxime Intre 8 și. 11 grade. Di
mineața șl seara ceață slabă. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).
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Rsioluția inițiată de România privind 
înghețarea și reducerea bugetelor militare 

unanim adoptată de Comitetul politic
NAȚIUNILE. UNITE 21 (Agerpres). - O importantă rezoluție inițiată 

de România, privind înghețarea și reducerea bugetelor militare, a fost 
adoptată, prin consens, de Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U.

. i

Ample acțiuni pentru pace și dezarmare
La Amsterdam, 400000 de demonstranți cer: „Afară cu armele 

nucleare din Europa!“

Unanimitatea statelor membre 1n 
adoptarea rezoluției propuse de tara 
noastră, căreia i s-au alăturat, in 
calitate de coautoare, alte 13 state1 
din toate regiunile lumii r- Austria, 
Irlanda, Suedia, Nigeria, Senegal, 
Niger, Ruanda, Sudan. Indonezia, 
Bangladesh, Ecuador, Peru $i Uru
guay — dă o puternică expresie 
îngrijorării profunde a popoarelor 
față de cursa înarmărilor și creș
terea continuă, în proporții .gigan
tice, a cheltuielilor militare, care 
constituie o povară insuportabilă 
pentru economiile tuturor națiunilor 
și au cele mai dăunătoare consecin
țe asupra păcii și securității interna
ționale.

Reafirm înd idei și principii de bază 
pe care România le promovează cu 
fermitate și consecvență in efortu
rile sale de a contribui la declan
șarea , unui proces autentic de dezar
mare, această inițiativă exprimă 
preocuparea permanentă a partidu
lui și statului nostru, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu intr-un domeniu 
de cea mai mare importanță pentru 
oprirea cursei înarmărilor, sprijinirea 
eforturilor de dezvoltare ale tuturor 
statelor, întărirea păcii și securității 
mondiale.

în expunerea făcută cu ocazia pre
zentării proiectului de rezoluție în 
numele statelor coautoare, reprezen
tantul permanent al țării noastre la 
O.N.U., ambasadorul Teodor Mari- 
neșcu. a insistat asupra însemnătății 
deosebite pe care o reprezintă înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mili
tare pentru îmbunătățirea climatului 
politic internațional și a subliniat ne
cesitatea stringentă ca Imensele re
surse materiale și umane Irosite pen
tru cursa înarmărilor să fie folosite 
numai și numai pentru dezvoltarea 
economică și socială, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viată ale 
populației globului.

în acest sens, sînt revelatoare pre
vederile rezoluției care subliniază ca 
reducerea bugetelor militare ar per
mite realocarea unor uriașe resurse, 
folosite in prezent pentru înarmare, 
în scopul dezvoltării economice și

— în plenara Adunării Generale au 
Început dezbaterile asupra problemei 
Namibiei, pe baza raportului Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, orga
nism din. care face parte ?i țara 
noastră. Dezbaterea, pentru a treia 
oară in acest an, in forul supretn al 
O.N.U. a problemei Namibiei expri
mă preocuparea profundă a statelor 
membre față de refuzul regimului 
rasist sud-african de a pune în apli
care Planul O.N.U. privind accesul 
poporului namibian la independență.

Luind cuvintul, reprezentantul per
manent al țării noastre la Națiunile 
Unite, ambasadorul Teodor Mari
nescu, a prezentat pe larg poziția 
constantă a României in problema 
namibiană. a reafirmat solidaritatea 
și sprijinul activ al poporului român 
pentru lupta justă de eliberare a po
porului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru înfăptuirea aspi
rațiilor sale de a trăi într-o patrie 
liberă, unitară, suverană și indepen
dentă.

România socialistă, poporul român, 
așa cum a declarat, nu o dată, cu 
cea mai înaltă autoritate, președin
tele Nicolae Ceaușescu. vor acorda 
in continuare tot sprijinul luptei

O realitate dramatică evidențiată de lucrările F.A.O.

Wârî^ărTleTnghît pîinea lumii
Cheltuielile anuale pentru armamente întrec de 150 de ori valoarea tuturor 

proiectelor F.A.O. de dezvoltare a agriculturii în țările rămase în urmă
Conferința generală a F.A.O. (Or

ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură) — ce se 
desfășoară la Roma, în prezenta re
prezentanților celor 152 de state 
membre. între care și România — 
și-a încheiat, după cum s-a mai 
relatat, dezbaterile în plen, urmînd 
să se consacre exclusiv negocierilor 
concrete. Timp de 10 zile, participan- 
țli au expus pozițiile țărilor lor cu 
privire la problemele aflate pe ordi
nea de zi : situația alimentației șl 
agriculturii în lume, strategia inter
națională pentru cel de-al treilea 
.deceniu al dezvoltării (1981—1990), re
forma agrară si programul alimentar 
mondial.

Toți vorbitorii au apreciat că si
tuația alimentară a lumii a treia este 
astăzi mai precară decit oricind in 
trecut și că. in absența unor măsuri 
capabile să stăvilească actualele ten
dințe, ea ar putea deveni și mai cri
tică, dacă nu chiar catastrofală, 
într-un viitor apropiat. Pozițiile lor 

> s-au divizat, însă, atunci cind a fost 
vorba de originile actualei situații și 
de căile ce ar trebui urmate pentru 
a se ieși din impas.

Foametea de masă din lume este, 
după opinia majorității participanți- 
lor, cea mai brutală si mai inadmi
sibilă manifestare a actualei crize 
economice mondiale, iar criza — 
fructul unei prea mari sărăcii la un 
pol al omenirii și al unei prea mari 
bogății la celălalt pol. De aici, con
cluzia. împărtășită de cei mai multi 
vorbitori, că actuala situație alimen
tară nu poate fi depășită decit prin- 
tr-o abordare globală și coerentă a 
problemelor dezvoltării.

într-adevăr. evoluțiile de pină acum 
au arătat că eradicarea foametei nu 
presupune numai creșterea sensibilă 
a recoltelor in lume. Volumul pro
ducției agricole depășește de pe 
acum, pe ansamblu, nevoile de con
sum ale omenirii, dar numărul celor 
infometati continuă să sporească, 
deoarece tot mai multi oameni sînt 

sociale, in special în beneficiul țări
lor în curs de dezvoltare.

în spiritul principiului susținut cu 
vigoare de țara noastră privind rea
lizarea echilibrului militar nu prin 
sporirea cursei înarmărilor, ci prin 
diminuarea lor, rezoluția subliniază 
că este posibil să se ajungă la redu
cerea sistematică a bugetelor mili
tare, fără ca prin aceasta echilibrul 
militar să fie afectat, in detrimentul 
securității militate a vreunui stat.

Consensul realizat asupra rezoluției 
inițiate de România îmbracă o sem
nificație politică deosebită, prin 
sublinierea, in actualele condiții in
ternaționale, a necesității' urgente de 
intensificare a eforturilor statelor 
pentru ajungerea la acorduri inter
naționale de înghețare și reducere a 
cheltuielilor militare și prin apelul 
adresat tuturor statelor, in primul 
rind celor mai puternic înarmate, ca, 
pină la încheierea unor asemenea 
acorduri, să manifeste autoreținere în 
stabilirea cheltuielilor lor militare si 
să canalizeze fondurile astfel econo
misite pentru progresul economic și 
social.

După cum se știe, de-a lungul ani
lor, Organizației Națiunilor Unite 
i-au fost prezentate propuneri con
crete de reducere a bugetelor mili
tare. Este cunoscută, in acest sens, 
propunerea țării noastre privind re
ducerea cu 10—15 la sută a bugetelor 
militare și realocarea resurselor ast
fel economisite pentru nevoile eco
nomice și sociale ale fiecărei țări, în 
primul rind ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Rezoluția cere Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare să continue activi
tatea sa — începută la inițiativa 
României — de elaborare a princi
piilor care să guverneze activitatea 
statelor in domeniul înghețării și re
ducerii bugetelor militare. După cum 
se știe. România, împreună cu Sue
dia, a prezentat un document de lu
cru la sesiunea din acest an a Comi
siei dezarmării, cuprtnzind un ansam
blu de principii, printre care necesi
tatea reducerii bugetelor militare.

juste a poporului namibian pentru 
înlăturarea dominației străine, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale de 
libertate, independentă șl progres, 
avînd convingerea fermă că lupta 
acestuia va cunoaște, în scurt timp, 
izbinda deplină.

Atrăgînd atenția asupra situației 
deosebit de grave din Africa australă, 
ca urmare a menținerii ocupării 
ilegale a Namibiei de către Africa 
de Sud, a actelor repetate de agre
siune ale regimului rasist sud-afri
can asupra Angolei și a altor state 
africane independente, a Încercărilor 
autorităților de la Pretoria de a bloca 
accesul Namibiei la independentă, 
reprezentantul țării noastre a subli
niat necesitatea ca, in urma dezbate
rilor actuale, Adunarea Generală să 
adopte măsuri energice pentru a de
termina Republica Sud-Africană să 
treacă la punerea in aplicare a rezo
luțiilor O.N.U.. in special a planului 
O.N.U. privind asigurarea accesului 
neîntîrziat al Namibiei la indepen
dență, pentru înlăturarea consecin
țelor periculoase pe care politica de 
apartheid și de agresiune dusă de 
Africa de Sud le are pentru pacea 
și securitatea pe continentul african 
și in întreaga lume.

lipsiți de mijloacele financiare ne
cesare procurării hranei. Răul tre
buie atacat deci la rădăcina lui. 
care este sărăcia.

S-a ridicat insă întrebarea : este 
sărăcia o cauză în sine ? După o 
opinie larg împărtășită la conferință, 
trei factori mai importanți au con
tribuit și continuă să contribuie la 
adincirea prăpastie! din economia 
mondială : colonialismul de ieri, 
neocolonialismul de azi și mai ales 
deturnarea unor nriașe resurse ma
teriale și umane de la rosturile lor. 
Firește, pentru a fi irosite în abe
ranta cursă a înarmărilor.

De la trimisul nostru

„Ultima amintire a dominației 
străine in India — declara reprezen
tantul acestei țări — este marea 
foamete din Bengal, care, la începu
tul anilor ’40, a ucis cel puțin trei 
milioane de oameni". Dealtfel, așa 
cum au arătat și alti vorbitori, pri
mul lucru pe care l-au făcut coloni
zatorii cind au pus piciorul în teri
toriile „de peste mări" a fost distru
gerea culturilor care asigurau hrana 
populației locale si introducerea mo- 
noculturilor — a ceaiului, cafelei, 
iutei sau bumbacului, menite să asi
gure dezvoltarea industriei, si să 
satisfacă nevoile de consum ale me
tropolei. „Adevărata cauză a foame
tei din țările noastre — declara 
reprezentantul Congo-ului — este 
monocultura, care ne-a fost impusă 
in timpul dominației coloniale". De 
aceea, s-a spus la conferință, nu va 
exista un dialog constructiv între 
Nord si Sud decit atunci cind fiecare 
va recunoaște partea sa de responsa
bilitate în crearea actualelor pro
bleme alimentare ale lumii a treia.

Unele țări capitaliste dezvoltate au 
continuat însă să se mențină pe cu
noscuta lor poziție, de a arunca în

AMSTERDAM 21 (Agerpres). — 
Peste 400 060 de oameni au par
ticipat la manifestația antinucleară 
organizată simbătă in Amsterdam. 
La manifestație, care a dcnăsit prin 
amploarea el demonstrațiile de la 
Bonn si Londra, au venit sute de 
mii de oameni din întreaga Olandă, 
precum si din .Belgia. Marea Brita- 
nie. R. F. Germania. Suedia, ca și 
din S.U.A.

Desfășurată sub lozinca „NICI O 
NOUA ARMA NUCLEARA ÎN EU
ROPA manifestația de la Am
sterdam a fost organizată de mișca
rea olandeză nentru nace. susținută 
de majoritatea partidelor politice și 
sindicatelor din Olanda. La marele 
miting din Piața Museumplein 
(Piața Muzeului), circa 150 000 de 
Oameni — reprezentanți ai partide
lor politice, sindicatelor și organi
zațiilor confesionale. între care se 
aflau si militari olandezi in uni
formă — au condamnat cursa înar
mărilor nucleare, calificind-o drept 
o intolerabilă risipă de resurse ma
teriale atit de vitale. Mulțimea 
scanda : „AFARĂ CU ARMELE 
NUCLEARE DIN EUROPA !“. „NU, 
CÎMPURILOR DE BĂTAIE PE 
PAMÎNTUL EUROPEI !“.

După miting a Început marșul 
antinuclear. Manifestantii s-au în
cadrat în două uriașe șuvoaie vii 
ce se întindeau ne cite aproxima
tiv 7 kilometri. În același timp, in 
satele tării au fost aprinse torte $i 
au bătut clopotele.

Sintetizind spiritul si aspirațiile 
fundamentale ale organizatorilor si 
ale mulțimii nriase de manifestanti. 
cotidianul „Volksrani" scria că 
manifestația din Amsterdam. Ia fel 
ca alte demonstrații tn Europa, răs
punde unui imperativ al zilelor 
noastre. „Sub presiunea mișcării 
crescinde pentru pace din Europa 
occidentală. problema stăvilirii 
Înarmărilor nucleare a luat avint 
in ultima vreme. Demonstrația de 
la Amsterdam trebuie in primul 
rind să servească drept un nou 
semnal că -politica de securitate» 
la adăpostul nuclear de oină acum 
și-a pierdut credibilitatea".

Agențiile de presa 
pe scurt

„Sînt necesare măsuri energice pentru accesul 
neîntîrziat al Namibiei la independență” 

Intervenția reprezentantului român la dezbaterile din Adunarea 
Generală asupra problemei namibiene

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).

I.

1
I

ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. a! 
P.C. Chinez, s-a îhtîlnit simbătă cu 
Franz-Josef Strauss, președintele 
Uniunii Cfestin-Șociale din R.F. 
Germania, prim-minjstru al landu
lui Bavaria. Părțile s-au Dronun- 
tat pentru întărirea relațiilor prie
tenești dintre China si R.F.G. Au 
fast abordate, de 
bleme majore ale 
hale.

asemenea, oro- 
vieții internatio-

A COMITETU- 
LUPTATORI ȘI

I
O DELEGAȚIE 

LUI FOȘTILOR __________  .
VETERANILOR DE RĂZBOI ÎM
POTRIVA FASCISMULUI DIN 
ROMANIA, condusă de președin
tele comitetului, Andrei Neagu, a 
făcut o vizită Dentru schimb de 
experiență in Iugoslavia, la invi
tația Uniunii asociațiilor de com
batant! din războiul de eliberare 
națională din Iugoslavia (SUBNOR). 
Delegația română si o delegație a 
SUBNOR. condusă de Mito Dlmi- 
trievski, președintele acesteia, s-au 
informat despre activitatea desfă- L.

treaga responsabilitate pe seama sta
telor sărace, reproșîndu-le în special 
insuficienta eforturilor de a-si diver
sifica producția agricolă. „Cum 
vreți să atingem autosuficienta ali
mentară — întreba reprezentantul 
statului Sao Tome și Principe — cind 
prețul la cacao, principala sursă de 
devize a tării mele, scade mereu, 
datorită acțiunilor speculative de pe 
piața mondială 1 Cum vreți să ob
ținem recolte bune, cind mijloacele 
necesare — mașini, îngrășăminte, 
pesticide — ne sint impuse la preturi 
tot mai mari ? Țările bogate, con
chidea el, trebuie să înceteze să jon

gleze cu produsele noastre de ex
port". Chiar și țări dezvoltate din 
Occident, cum este Franța, au recu
noscut că, in condițiile în care foa
metea se extinde în lume, „nu mal 
este compatibil ca puterea alimentară 
a țărilor bogate exportatoare să fie 
folosită ca instrument de speculații 
sau de presiuni politice asupra sta
telor sărace". Iar după opinia repre
zentantului Belgiei, „trebuie sâ se 
dea firilor in curs de dezvoltare toate 
mijloacele necesare pentru a putea 
pune in aplicare politicile lor națio
nale vizind realizarea autosuficien- 
ței alimentare".

De unde aceste mijloace, cind aici 
bătălia s-a dat, în fapt, nu împo
triva foametei, ci pentru obținerea su
mei de... 11 milioane dolari, cit s-a 
propus să sporească bugetul F.A.O. 
pe următorii doi ani ? — cifră deri
zorie. ridicolă, in comparație cu ne
cesitățile. Desigur, chiar și cei mai 
Înverșunați opozanți vor ceda, in cele 
din urmă, fie și la gîndul că această 
sumă ar putea să reprezinte mai 
puțin de un sfert din cheltuielile 
ocazionate de însăși ținerea conferin
ței I

Aspect de la uriașa manifestație de la Amsterdam
(Telefoto ASSOCIATED PRESS — AGERPRES)

ROMA 21 (Agerpres). — Mii de 
persoane au participat la manifes
tația din orașul Italian Catania în 
favoarea păcii și destinderii. Aceas
tă demonstrație a fost organizată 
din inițiativa „Comitetului unificat 
pentru pace și dezarmare" din care 
fac parte reprezentanți ai Partidului 
Comunist Italian, ai sindicatelor, ai 
unor organizații catolice.

Participanții s-au pronunțat îm
potriva creării de noi baze militare 
pe teritoriul italian, au subliniat 
necesitatea unirii eforturilor tutu
ror forțelor iubitoare de pace pen
tru interzicerea amplasării11 tuturor 
aripelor nucleare pe continentul eu
ropean.

șurată de cele două organizații, în 
special în educarea tinerei gene
rații în spiritul dragostei de pa
trie. despre participarea acestora la 
lupta nentru pace, dezarmare, secu
ritate in Europa si in lume.

COMPLOT DEJUCAT ÎN ZIM
BABWE. O declarație a Ministeru
lui de Interne al Republicii Zim
babwe informează că un complot 
îmDotriva securității statului a fost 
descoperit în orașul Bulawayo. Șase 
persoane din rîndul populației albe 
eu fost arestate după capturarea u- 
nor cantităti de arme de foc. mu
niții si explozive — precizează de
clarația.

MĂSURĂ A AUTORITĂȚILOR 
DIN LIBERIA. Ministrul de ex
terne al Liberiei, Gabriel Baccus 
Matthews, a fost demis — infor
mează agențiile de presă. Potrivit 
unui comunicat oficial, această ho- 
tărîre a fost determinată de fap
tul că activitățile lui G. B. Matt
hews „nu erau compatibile cu sco- 
purile si aspirațiile guvernului".

Alta este insă problema, in Ump 
ce milioane de oameni pier de foa
me, deoarece nu dispun de resurse 
financiare pentru a-și procura hrana, 
nriașe fonduri sint irosite in spirala 
inarmărilor care, așa cum arăta re
prezentantul statului • Bangladesh. 
„face ca întreaga omenire să balanse
ze între viață si moarte". 11 milioane 
de dolari nu înseamnă mai mult de 
11 minute de înarmări. însuși bugetul 
anual al F.A.O. este de peste patru 
ori mai mic decit cheltuielile militare 
mondiale pe o singură zi. Iar nivelul 
anual al sumelor ce se irosesc in 
lume pe arme întrece de peste 150 
de ori valoarea tuturor proiectelor 
F„4.O. de dezvoltare a agriculturii 
țărilor rămase in urmă pe plan eco
nomic ! Or, tocmai împotriva unor 
asemenea profunde anomalii s-au 
ridicat cei mai mulți vorbitori, care 
s-âu pronunțat pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, pentru 
reducerea cheltuielilor militare și fo
losirea sumelor astfel obținute în 
scopul progresului economic și social 
al tuturor popoarelor.

Sint luări de poziție care vin să 
sublinieze o dată în plus caracterul 
realist și constructiv al politicii ex
terne promovate de România socia
listă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. care au propus îngheța
rea cheltuielilor pentru înarmări la 
nivelul anului 1981 și reducerea 
treptată, in următorii ani. a bugete
lor militare cu cel puțin 10 la sută 
pină în 1985. Prin aplicarea propune
rii țării noastre, prezentată și la 
conferința F.A.O. de Ia Roma, s-ar 
elibera importante fonduri ce ar 
putea constitui o solidă bază mate
rială în lupta Împotriva sărăciei și 
foametei din lume, pentru edificarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
chemată să asigure progresul și 
prosperitatea tuturor popoarelor.

Gli. CERCEIESCU
Roma

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Un mare număr de tineri si tinere 
din statul Illinois au organizat o 
demonstrație la Chicago împotriva 
cursei înarmărilor, pentru reduce" 
rea cheltuielilor militare si alocarea 
fondurilor astfel eliberate în scopul 
rezolvării unor probleme sociale 
cronice, in special a șomajului. 
Participanții la demonstrație' au ,ce- 
rtît guvernului să anuleze măsurile 
de reducere a fondurilor sociale, 
inclusiv a celor destinate nevoilor 
tineretului, arătînd. între altele, că 
în ultima lună numai în Chicago 
și-au pierdut locurile de muncă 
peste 15 000 de tineri.

"1LA GENEVA s-a încheiat se
siunea Comitetului Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E.—O.N.U.) pentru problemele 
apei. Au fost examinate diferite 
aspecte privind cooperarea în do
meniul gospodăririi resurselor de 
apă din țările europene. Participan
ții au subliniat actualitatea punctu
lui de vedere al României cu pri
vire la necesitatea abordării realis
te a problematicii folosirii rationale 
a resurselor de apă.

ALEGERE. La o reuniune a Con
siliului Politic al Uniunii Centrului 
Democratic (de guvernămint). pri
mul ministru al Spaniei, Leopoldo 
Calvo Sotelo, a fost ales președinte 
al acestei formațiuni politice. El ii 
urmează In funcție lui Agustin 
Rodriguez Sâhagun. demisionat 
săptămina trecută.

PROCESE ANTITERORISTE ÎN 
ITALIA. Un tribunal din Torino 
l-a condamnat ne Cristoforo Pian- 
cone, membru al grupării subver
sive „Brigăzile roșii", la închisoa
re De viată, sub acuzația de a fi 
ucis în 1978 un gardian aflat in 
exercițiul funcțiunii. La un pro
ces ce se desfășoară la Milano, 
procurorul a cerut pedeapsa cu În
chisoare De diferite termene Den- 
tru un gruD de 19 persoane care 
fac Darte din aceeași organizație, 
eub acuzația de provocare de ex
plozii și subversiune.

| Proiecte de colaborare 
economică In țări 

din sudul Africii
LILONGWE 21 (Agerpres). — La 

Lilongwe, capitala Republicii Ma
lawi. e-au Încheiat lucrările reuniu
nii care a grupat reprezentanți ai 
unor state africane membre ale Con
ferinței de cooperare pentru dez
voltare a țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.). ai unor state industria
lizate. Drecum si ai unor organiza
ții internaționale. Participanții au 
examinat o serie de probleme cu care 
sint confruntate țările in curs de 
dezvoltare africane participante în 
eforturile lor de propășire economi
că si socială. Totodată a fost exami
nată situația creată ca urmare a ac
țiunilor ilegale ale Republicii Sud- 
Africane.

Dună cum a relevat ministrul fi
nanțelor al Botswanei, Peter Musi, 
președintele S.A.D.C.C.. de la crea
rea sa. in anul 1980. țările S-A.D.C.C. 
au realizat o serie de Droiecte în 
domeniile transporturilor rutiere, fe
roviare si al comunicațiilor, tn va
loare de 650 milioane dolari.

Capriciile vremii
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

— Prima mare furtună de zăpa
dă din acest sezon, care s-a abă
tut asupra vestului mijlociu al 
Statelor Unite, a provocat moar
tea a 11 persoane, rănirea altor 
20, precum și importante dere
glări ale vieții economice. Zăpa
da, care in răstimp de 24 de ore 
s-a așezat intr-un strat de 30 cm 
grosime, afectează o regiune în
tinsă, incepind din vest, din sta
tul Montana, pină în Kansas, la 
sud, și Ohio, la vest.

MADRID 21 (Agerpres). — 
Anul acesta în Spania s-a înre
gistrat cea mai gravă secetă de 
la începutul secolului, avînd 
considerabile efecte negative 
asupra agriculturii și activități
lor economice ale țării In gene
ral, s-a anunțat la Madrid. Potri
vit unui bilanț dat publicității la 
Madrid, pierderile materiale pro
vocate recoltelor și zootehniei 
sint estimate la 1,5 miliarde 
dolari.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBANULUI

Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Ziua națională a Libanului îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, in 

numele poporului român si al meu personal, felicitări, urări de sănătate 
si fericire personală, de pace si prosperitate poporului libanez prieten.'

La 22 noiembrie, poporul libanez 
aniversează ziua sa națională. Se 
împlinesc 38 de ani de cind mica 
țâră de pe țărmurile de est ale Me- 
diteranei (suprafața — 10 400 kmp ; 
populația — circa 3 milioane de lo
cuitori) și-a proclamat independen
ța, punînd capăt unei lungi și grele 
perioade de dominație străină. Timp 
de trei decenii, ca rezultat al efor
turilor depuse de harnicul și talenta
tul său popor, Libanul a cunoscut 
o dezvoltare susținută, care a făcut 
posibilă lichidarea înapoierii moș
tenite din trecut, devenind un im
portant centru economico-financiar 
ai Orientului Mijlociu. Această evo
luție a fost întreruptă însă în pri
măvara anului 1975, ca urmare a 
izbucnirii unor grave conflicte In
terne. care s-au soldat cu zeci de 
mii de morți și răniți, cu mari dis
trugeri materiale și cu dezorganiza
rea intregii vieți economice a ță
rii. Acordul de încetare a focului, 
intervenit în octombrie 1976, urma 
să redea Libanului posibilitatea de 
a reveni la o viață normală. Dar. 
așa cum a arătat evoluția eveni
mentelor, aceasta nu s-a întimplat 
pe deplin.

Beneficiind de cadrul politic al 
înțelegerii realizate acum cinci ani, 
guvernul libanez a depus și depune 
eforturi susțfriute pentru înfăptui
rea reconcilierii naționale. El a ela
borat, totodată, un plan de recon
strucție a țării, eșalonat pe mai 
mulți ani, care prevede refacerea 
locuințelor, școlilor și spitalelor dis
truse, a rețelei rutiere, reamenaja- 
rea portului Beirut, efectuarea unor 
lucrări hidrotehnice etc. Materiali
zarea acestor obiective întimoină 
însă serioase dificultăți. Această si
tuație își are explicația in persis-

Încheierea Conferinței internaționale a educației

I
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I
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GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge
neva a luat sfirsit sesiunea Confe
rinței internaționale a educației, des
fășurată cu participarea a aproxi
mativ 600 de delegați reprezentind 
numeroase țări ale lumii. Dezbate
rile si in Special recomandările cu 
care s-a finalizat conferința au pus 
în lumină importanta unor probleme 
specifice domeniului abordat. între 
care necesitatea interacțiunii dintre 
educație si activitățile practice, pro
ductive. principalele tendințe în do
meniul educației, precum si perspec
tivele da dezvoltare a învățământu
lui. fn contextul problemelor social -

I
I

BERLIN; Plenara
BERLIN 21 (Agerpres). — Agen

ția A.D.N. informează că la Berlin 
a avut loc a 3-a plenară a Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania. Raportul Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G. 0 fost 
prezentat de Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G. Ger
hard Schuerer. membra supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.,

! db dz/nâuea

J Oul lui... Columbia
Intr-adevăr, experimentul este oxigenul cercetării științifice. Așc 

L progresează știința, autoverfflcîndu-se practic — și de aceea eșecul 
< sau ratarea unei experiențe sint, in principiu, regretabile. In prin- 
* cipiu...
ț, Naveta spațială care, din cauza unei defecțiuni tehnice, și-a în- 
r cheiat prematur zborul a fost botezată, simbolic sau cu subînțeles, 
’ „Columbia". Nașii i-au dat numele marelui navigator gehovez, iar ursi- 
) toarele computerizate, cu halate albe și ochelari, din jurul leagănului 

i-au urat de bine, i-au prezis o viață îndejungată, eu sute de călătorii 
interesante și voiajuri palpitante. Cristofor Columb a descoperit (ofi
cial) America sau „Lumea nouă", dar cum aceasta se cam învechise 
revenea „Columbiei" misiunea descoperirii altor lumi noi. Nu cu ca- 
ravele, nu peste întinderile mărilor, ci prin oceanul sideral ; fără vint 
să-l umfle pinzele, doar cu cîteva milioane de litri de hidrogen și 
oxigen lichid, cit consumă motoarele in opt minute, plus rachetele 
cu combustibil solid.

Puternică, vinjoasă, naveta s-a născut, deci, sub zodie favorabilă, 
purtind un nume ilustru, norocoasă ca ursită și frumoasă la înfățișare, 
cu trupul desenat in unduiri aerodinamice. Chipeșă, înaltă și albă ca 
o statuie de marmură - o adevărată Venuș plimbîndu-se mindră prin
tre cioburile de rachetă și sateliții colțuroși cu antene mustăcioase.

...Numai că, încă de la naștere, alături de zînele bune, s-a strecu
rat și ursitoarea cea rea. Vrăjitoarea cu epoleți, care pingărește și 

1 otrăvește tot ce atinge cu toiagul ei cocițjat
A atins-o și pe „Columbia", și naveta, pe lingă fața albă șl fru

moasă, a moi căpătat una, întunecată : utilizarea jiu numai în scopuri 
civile, ci și militare. Pentru următorii 5 arii, din 68 de zboruri plani
ficate Inițial, 21 au fost rezervate de către forțele armate. Chiar pentru 
1982 sînt prevăzute zboruri cu echipament, militar - dispozitive cu lase' 
și cu raze infraroșil pentru ghidarea spre sateliții aflați pe orbite.

Căci, acolo unde a fost atinsă de toiagul vrăjitoarei, pe trupul ve- 
nusian dl navetei a crescut un braț metalic lung, articulat, ca o coadă 
de scorpion sau ca un imens clește de rac. Un braț - nu ca să salute 
sau să strîngă mina altor confrați cosmici, ci, dimpotrivă, capabil să-i 
apuce de beregată. Să „confiște" sau să distrugă sateliți. Un braț 
In stare să plaseze pe orbită bombe și alte asemenea ouă ale Colum
biei. Un braț răpitor și ucigaș.

Datorită feței albe, despre „Columbia* se spune că inaugurează 
era exploatării industriale a Cosmosului ; datorită, cetei întunecate și 
brațului monstruos - că este „pionierul forțelor armate spațiale".

Dealtfel, nu de mult se anunțase că, pină la mijlocul anului 1985, 
Ia baza aeriană Petersen, statul Colorado, se va instala o „N.A.S.A. 
militară" - un departament al războiului spațial, amplasat intr-un 
adăpost subteran blindat. Chiar și acum, la cunoscutul centru de zbo
ruri spațiale de la Houston, in clădirea nr. 30. exact șub cunoscutele 
săli de unde se urmărea odiseea omului pe Lună, întregul etaj II este 
declarat tabu și interzis civililor : au acces doar ursitoarele cu epoleți...

E drept, acum cinci secole Columb nu a descoperit doar o lume 
nouă, ci a și deschis calea conquistadorilor, a cumolitulul măcel care 
a exterminat populația șl a distrus străvechi civilizații. Oare vrăjitoarea 
i-a ursit „Columbiei" un destin asemănător?

Poate că se va interveni insă la timp. De pildă, amputîndu-l-se 
excrescența oribilă, ucigasă — in definitiv, Venus din Milo este fru
moasă, este superbă chiar fără brațe.

Iar fața albă să-i rămină imaculată, în soarele lumilor noi.
Deși nu ușor, ar fi totuși simplu - ca oul lui Columb. Nu al 

„Columbiei".
N. CORBIJ
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tenta unor factori de încordare, din 
cauza divizării țării, a menținerii 
focarului de război din sud. ca 
urmare a refuzului Israelului de a 
pune capăt acțiunilor agresive îm
potriva Libanului.

Opinia publică din țara noastră, 
care nutrește sentimente de caldă 
simpatie și solidaritate față de po
porul libanez, urmărește cu interes 
eforturile depuse de acesta pentru 
depășirea situației actuale și resta
bilirea unui climat de liniște și con
lucrare pașnică. Așa cum se știe. 
România s-a pronunțat constant 
pentru soluționarea crizei libaneze 
pe calea tratativelor, prin realizarea 
unei înțelegeri între toate forțele 
politice și sociale din Liban, care 
să asigure pacea, integritatea și su
veranitatea statului libanez. Tot
odată, Ca urmare a situației speci
fice create în zonă, țara noastră 
subliniază permanent necesitatea 
stringentă a unei soluții globale, 
juste și durabile a conflictului din 
Orientul Mijlociu, ceea ce presu
pune retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, recu 
nbașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian — ipejusiv 
dreptul de a-si crea un sț>r pro
priu, independent — respectarea 
independenței și suveranității tu
turor statelor din ■ tțonă.

Reafirmindu-și solidaritatea cu 
cauza poporului libanez, cu năzuin
ța sa fierbinte de a obține o regle
mentare grabnică a țituatiei ac
tuale. poporul român își exprimă 
totodată convingerea că relațiile 
tradiționale româno-libaneze se vor 
dezvolta in continuare, in interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

economice de perspectivă. O aten
ție specială a fost acordată în a- 
cest cadru necesității adoptării unor 
măsuri de natură să oprească ac
tualul curs periculos al înarmărilor. 
Conferința, a oferit prilejul unui 
bilanț util, care a evidențiat creș
terea fără precedent a importantei 
sistemului de instrucție si. educație, 
griia fată de îmbunătățirea perma
nentă a acestuia si faptul că legarea 
invătămintului de practică a intrat 
în conștiința educatorilor ca o ne
cesitate stringentă. Această teză, 
promovată de' tara noastră, a primit 
astfel o consacrare' largă. ■

C.C. al P.S.U.G.
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării. a prezentat proiectul pla
nului de dezvoltare a economiei na
ționale a R.D. Germane Pe perioa
da 1981—1985 si proiectul planului 
economic pe 1982.

Comitetul Central a aprobat do
cumentele Prezentate. Precizează 
agenția A.D.N.

*

T Scînteit nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale ș! dlfuzoril din întreprinderi Șl instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
p. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. !3 Decembrie nr. 3. Tiparul; Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH ■ . 40 360

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata 
export-import presă.


