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SARCINI DE DEOSEBITĂ ÎNSEMNĂTATE WNTRU
DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A AGRICULTURII

„Dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza în bune condiții prove 
derile planului agricol, pentru a asigura o creștere substanțială a producției în 
unul 1982, pentru a înfăptui astfel hotărîrile Congresului al Xll-lea, noua revolu 
ție agrarii".

NICOLAE CEAUȘESCU

în procente Este pentru prima dată cînd forul legislativ 
suprem al țării. Marea Adunare Națională, 
a dezbătut și adoptat în unanimitate un 

plan anual de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare, care prin prevederile sale fun- 
danjentale se constituie ca parte distinctă, dar 
organic integrată in Planul national unic de dez
voltare economico-socială pe anul 1982, fiind 
elaborat in deplină concordantă cu orientările și 
sarcinile majore stabilite de Congresul al Xll-lea 
a) partidului pentru actualul cincinal — etapă 
deosebit de importantă in infăptuirea noii revo
luții agrare în tara noastră.

Elaborarea în mod distinct a unui plan de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare 
ilustrează preocuparea deosebită a conducerii 
partidului și statului, a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
accentuarea procesului de dezvoltare intensivă a 
acestei ramuri de bază a economiei naționale, 
pentru obținerea de 
tehnico-materiale de 
rirea substanțială a 
dezvoltarea generală 
stării întregului popor.
sînt definite obiectivele majore ale dezvoltării 
agriculturii și industriei alimentare în anul 
viitor, prin realismul cu care au fost stabilite 
nivelurile principalilor indicatori, prin măsurile 
tehnice, organizatorice și economice adoptate in 
vederea realizării prevederilor stabilite, planul 
constituie un program concret de acțiune și de 
mobilizare energică a tuturor forțelor de la sate 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pre
văzute pe 1982. pentrd realizarea unei cotituri 
radicale in întreaga activitate din agricultură.

Din nou s-a remarcat rolul esențial, determi
nant al secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in elaborarea si 
fundamentarea obiectivelor concrete de dezvol
tare și modernizare a agriculturii. în stabilirea 
principalelor domenii spre care trebuie îndrep
tate marea majoritate a fondurilor de investiții

producții pe măsura bazei 
care dispune, pentru spo- 
contribuției agriculturii ia 
a tării, la ridicarea bună- 

Prin claritatea cu care

alocate agriculturii. îh aplicarea măsurilor agro
tehnice de care depinde creșterea randamentelor, 
a producțiilor agricole vegetale și animale în 
fiecare unitate, pentru a se asigura buna apro
vizionare a populației cu produse agroalimen- 
tare. necesarul de materii prime pentru indus
trie și satisfacerea altor cerințe ale economiei 
naționale. Prin analiza exigentă, obiectivă, 
profund științifică a activității desfășurate în 
agricultură, făcută cu prilejul numeroaselor vi
zite de lucru în unitățile agricole', ca Si in ca
drul plenarei C.C. al P.C.R. si al plenarei Con
siliului National al Agriculturii. Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
secretarul general al partidului a jalonat direc
țiile fundamentale ale dezvot&rii agriculturii, 
măsurile necesare pentru înlăturarea hotărită a 
neajunsurilor care mai există, pentru valorifi
carea deplină a marilor rezerve de creștere a 
producției existente atit in unitățile agricole so
cialiste. cit și in gospodăriile populației din toate 
zonele și județele tării.

Caracteristica esențială a planului ne 1982 în 
această ramură o constituie ritmul înalt de creș
tere a producției agricole — 6,0—7.9 la sută — 
ritm ce depășește, pentru prima dată in anii 
construcției socialiste, ritmul de dezvoltare a 
industriei. Aceasta este o opțiune fundamentală 
care marchează întărirea rolului agriculturii ca 
ramură vitală pentru dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea bunăstării poporului. Ritmul 
înalt de dezvoltare a agriculturii se bazează în
deosebi pe creșterea substanțială a producțiilor 
medii la hectar și pc fiecare animal, pe punerea 
intensă în valoare a potențialului productiv de 
care dispune această ramură.

Care sînt de faot liniile directoare ala dezvol
tării agriculțurii.in anul viitor Z " ,

O primă direcție a activității oamenilor muncii 
din agricultură este valorificarea cu înalt randa
ment a potențialului productiv al pămintului.
(Continuare în pag. a V-a)

Printre unitățile fruntașe in întrecerea socialista pe zece 
moderna instalație a

luni, se numără și < 
camerei de comandă

Combinatul chimic Govora. In imagine : 
•J Foto : S. Cristian

Fapte de muncă din întrecerea socialistă
AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

Opt unități industriale din județul Botoșani
Un număr de 8 unități industria

le din județul Botoșani au raportat 
indeplinirea prevederilor de plan 
la productia-marfă și netă pe întreg 
anul 1981. .Intre acestea se află în
treprinderea pentru articole tehnice 
din cauciuc și întreprinderea meca
nică din municipiul Botoșani. Ex
ploatarea minieră a zăcămintului 
de turbă de pe raza comunei Dersca.

Cele opt colective muncitorești vor 
realiza suplimentar, pină la sfirșitul 
anului, o producție-marfă in va
loare de peste 100 milioane lei, în
tregul spor obținîndu-se pe seama 
creșterii productivității muncii 
condițiile unei substanțiale 
ceri a cheltuielilor materiale, 
vestri Ailenei).

11 unități economice din județul Bistrița-Năsăud
Numărul unităților economice din 

județul Bistrița-Năsăud care au ra
portat pinâ' acum indeplinirea sar
cinilor anuale de plan la producția 
industrială pe acest an a ajuns la 
11. Ele vor realiza o' producție su
plimentară oină la finele anului în

IALOMIȚA

și în 
redu-

(Sil-

valoare de peste 30 milioane 
Printre colectivele fruntașe se 
grupurile de șantiere instalații montai 
și construcții forestiere, întreprinde
rea de sticlărie pentru menaj și 
Filatura de lină pieptănată. (Gh. 
Crișan).

lei. 
află

O nouă capacitate 
de producție

în cea mai tinără localitate urbană 
din județul Ialomița, orașul Țândă- 
rei, a intrat în funcțiune Fabrica de 
ulei din in și soia. Noua unitate a 
industriei alimentare are o capaci
tate de prelucrare în 24 de ore de 
250 tone semințe de in și 180 tone 
semințe soia, producind totodată 
anual 10 000 tone făinuri rezultate 
din șroturl din soia. Primele 900 tone 
de soia au și fost prelucrate. Fabri
ca este dotată cu utilaje moderne si 
a fost montată de specialiști români» 
(Mihai Vișoiu).

BACAU

Șase întreprinderi din Brașov au îndeplinit planul anual la export
Colectivul întreprinderii de utilai 

chimic din Făgăraș a acordat in 
acest an o atenție sporită perfecțio
nării și dezvoltării activității de ex
port. încheierea din timp a unor 
contracte ferme cu diverși parteneri 
externi si acordarea priorității reali-

Locuințe noi in
comune 

Vrancea 
de fini- 
de locu-

Locul marilor împliniri-acolo unde oamenii

au mai multă nevoie de munca și priceperea ta
lege, in rigoarea ei atit de necesară, lasă, aparent, prea pu- 
loc meditațiilor de- ordin emoțional. In fond însă, regle

mentând, ordonind structuri complexe ale relațiilor sociale sau 
economice, pornind întotdeauna de la viață, conține irt fibra ei 
intimă fluxul viguros al vieții, diriguindu-l precis spre cit mai 
cuprinzătoarea lui afirmare. Continuăm, in acest sens, publicarea 
opiniilor, argumentelor, gindurilor si îndemnurilor particlpanților

zării producției destinate exportului 
au permis colectivului întreprinderii 
să-și onoreze integral, cu circa patru 
luni mai devreme. obligațiile con
tractuale la export pe acest an. Acest 
fapt a creat condiții să încheiet noi 
contracte pentru timpul rămas din 
1981, in valoare de circa 40 milioane 
lei. Contracte care vor fi și ele in
tegral onorate. Au mai îndeplinit 
sarcinile anuale la export întreprin
derile „Colorom" Codlea, „Metrom" 
și „Nivea“-Brașov, întreprinderea de 
postav Prejmer șl întreprinderea de 
sere Codlea. Pină la sfirșitul anului, 
cele șase întreprinderi vor livra su
plimentar la export produse în va
loare . de aproape 100 milioane lei. 
(Nicolae Mocanu).

A intrat în funcțiune primul grup 
generator alimentat cu cărbune

Pe platforma industrială de la 
Borzești, în cadrul întreprinderii 
„Electrocentrale" a început să pro
ducă energie electrică și termică, 
primul grup generator alimentat cu 
cărbune. EI este alcătuit dintr-un 
cazan de abur cu capacitatea de 420 
tone pe oră și o turbină de 50 MW. 
Noua capacitate face parte dintr-o 
serie de trei grupuri asemănătoare 
care vor intra în funcțiune pe plat- 

■ forma industrială a Văii Trotușului 
în perioada următoare. Odată cu in
trarea în funcțiune a primului grup 
generator au fost omologate cazanul 
de abur și sistemul de electrofiltre 
■— utilaje realizate pentru prima 
dată in țară la întreprinderea „Vul
can" din Capitală și la Combinatul 
industrial pentru construcții de ma
șini Bistrița. (Gh. Baltă).

în mai multe 
ale județului 
se află în stadii 
sare noi blocuri 
ințe'. în comunele jude
țului, in ultimii ani au 
mai fost construite 1 262 
apartamente, precum și 39 
de case ale specialiștilor 
care lucrează în agricul-

satele vrmcene
tură. La parterul multora 
dintre noile blocuri de lo
cuit au fost deschise ma
gazine și unități presta
toare de servicii. Toate a- 
ceste construcții au fost 
realizate cu fonduri de la 
stat și de la organizațiile 
cooperatiste. (Dan Drăgu- 
lescu).

— Oamenii vorbesc despre 
dumneavoastră, tovarășe in
giner Ștefan Andrușcă. ani
mați de o deosebită stimă. 
Aici, în Darabanii Botoșani
lor, în cooperativa agricolă 
al cărei președinte sînteti. 
activitatea dumneavoastră vă 
conferă un prestigiu de care 
puteți fi, pe drept cuvînt. in
vidiat. Cu ce preț se cîștigă 
un astfel de prestigiu ?

— Cu prețul dăruirii de
pline a capacității tale de 
muncă, al fanteziei creatoa
re. al forței spirituale, dor
nică să se realizeze.

— Frumos spus, vă rugăm 
însă să fiți mai ooncret.

— Asta si voiam să fac. 
Mi-am propus atunci. în 
1967, cînd am venit în Dara
bani, să contribui, prin ceea 
ce am învățat în facultate, la 
sporirea producției agricole. 
„Nu te sperie ce ai de fă
cut ?“ — m-a întrebat un co
leg, care căuta un loc mai 
călduț. I-am explicat că de

mic am fost deprins cu greul. 
Cu fiecare an care a trecut 
mi-a fost tot mai ușor, pen
tru că oamenii, cooperatorii, 
au simtit imediat că îmi iu
besc meseria, că iubesc pă- 
mintul. animalele, că locali-

0 SARCINĂ MAJORĂ SUBLINIATĂ LA PLENARA C.C. AL P.C.R

ÎN OBIECTIVUL ANCHETEI „SClNTEII"
EFECTUATE ÎN 22 DE ÎNTREPRINDERI

Una din sarcinile prioritare, de maximă însemnătate 
stabilite la recenta plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, subliniată cu pregnantă în 
cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. o constituie 
buna gospodărire și valorificarea superioară a resurselor 
materiale de eare dispunem, în fiecare întreprindere și 
ramură industrială. în spiritul acestei indicații. „Scinteia" 
își propune să urmărească în unități economice, la fata 
locului, cum se acționează pentru realizarea producției cu 
consumuri materiale cit mai mici, să evidențieze noi po
sibilități de economisire a materiilor prime, în special 
a metalului.

După cum se știe, datorită costului ridicat al elemen
telor de aliere pe care le conține, otelul aliat este unul 
din materialele cele mai scumpe, cu măre pondere In 
cheltuielile de producție ale unităților consumatoare. 
Practic, nu există întreprindere constructoare de mașini 
care să nu folosească acest prețios material în procesul de 
producție. Anual. în industria noastră se consumă peste 
un milion de tone de oteluri aliate. Iată deci tot atîtea 
argumente pentru a pune întrebarea : cum este gospodărit 
șl valorificat oțelul aliat? Pentru a putea da un răspuna 
cit mai cuprinzător, redactori și corespondenți ai „Scinleii" 
s-«u aflat in aceeași zi, 18 noiembrie, în 22 de întreprin-

rla ancheta noastră, urmărind cum se încheagă ele într-o ple
doarie fierbinte pentru integrarea deplină, in viața economică Și 
socială a localităților in care lucrează a tuturor celor care, prin 
formația lor profesională, au datoria de a-și aduce întreaga con
tribuție la înflorirea agriculturii noastre socialiste și a altor do-' 
meni^ de activitate legate organic de aceasta.

- ' > ' ■ ■■ .
Viața localității, la rezolvarea 
problemelor ei de ansamblu 
— economice si sociale. A- 
.ceasta îți dă sentimentul că 
ești unul dintre stîlpii im
portanți ai așezării, că prin 
munca ta contribui la ridica
rea ei pe noi trepte de civi
lizație. Același sentiment il 
împărtășește Și soția mea, 
profesoară tot aici, in Dara
bani. Dar asta a însemnat, in 
primul rind. legarea noastră, 
fără-rezerve, de acest colt de 
tară, punerea umărului la în
florirea lui neîncetată. Or. 
tocmai asta este si menirea 
agronomului sau a profeso
rului. iar Degea recent adop
tată de M.A.N. ea specialiștii 
din agricultură să locuiască 
în localitățile unde își des
fășoară activitatea răspunde 
cu prisosință normal, logic 
si firesc acestui deziderat. ■ 

— Este o lege. bună, o lege 
dreaptă, oare pune lucrurile 
pe temelia lor firească — își

lungul timpului, sînt zestrea 
care imi dă aripi.

— Zugrăviti-ne una din 
satisfacțiile dumneavoastră, 
cea de frunte.

— Aceea de a fi țăran lău-

Opinii și argumente pe marginea Legii 
privind obligativitatea stabilirii activiștilor, 
cadrelor de conducere și specialiștilor 

în localitățile în care își desfășoară 
activitatea

/

Glasul rațiunii

tatea lor a devenit ne de-a- 
ntregul și a mea. Mai mult, 
in 1973. m-au ales președinte 
al cooperativei, pe mine care 
venisem, aici de ne meleagul 
Dumbrăvenilor. M-am stră
duit. prin tot ce am făcut, să 
nu le înșel încrederea. Satis
facțiile s-au adunat, de-a

dat pentru munca lui — este 
o satisfacție de la sine înțe
leasă. Există însă si o satis
facție care imi dă certitudi
nea realizării mele ca cetă
țean al comunei și pe care 
i-aș dori-o oricărui specialist 

, care muncește în agricultu
ră : participarea directă la (Continuare in pag. a IV-a)

FOLOSIREA RAȚIONALĂ Șl VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A MATERIILOR PRIME

Economisirea oțelurilor aliate o

Oricîti stimă am a- 
Corda spefei umane, cu 
aricite virtuți am în
zestra-o, nu putem să 
nu observăm, cu tris
tețe, că încă de la apa
riția omului pe pămint 
războiul a fost coșma
rul ce i-a tulburat e- 
xistența milenii și mi
lenii la rind, cînd de 
așteptat ar fi fost ca a- 
ceastă gingașă făptură, 
singura din tot univer
sul înzestrată cu rați
une, să se dezvolte in 
pace, în armonie cu 
sine, cu semenii, cu 
steaua numită Pămint.

Încă în cea mai în
depărtată antichitate 
Pitagora, cel care iu
bea atit de mult ro
tundul cercului, spu
nea : Nu ațîța focul cu 

, sabia ! Pericle, cel care 
a împrumutat numele 
său unui întreg secol, 
medita : Copacii tăiați 
se refac in scurtă vre
me, dar oamenii morți 
sint pierduti pentru 
totdeauna. Iar acel 
străbun al nostru după 
singe și după spirit, 
marele liric Ovidiu, cel 
dinții poet pomenit pe 
aceste meleaguri, ros
tea Pacea dulce e fi
rească oamenilor, 
nia sălbatică e a 
relor.

De bună seamă
tristul exilat de la Pon
tul Euxin și nici cei
lalți profunzi ginditgri, 
:u aricită clarviziune 
ar fi fost înzestrați, nu 
și-ar fi putut imagina 
că și după două mii 
de ani de vărsări de 
singe și distrugeri in
imaginabile dulcea pa
ce mai e incă un de
ziderat greu de obți
nut și foarte greu de 
păstrat, iar mînia săl
batică nu e firească 
doar fiarelor, ci și unor 
ființe ce, prin uzurpa
re, poartă nobilul nu
me de om.

Parcă o piază rea, de 
fapt un dureros para
dox al istoriei, face ca 
tocmai Europa, conti
nentul care a înnobilat 
spiritualitatea mon- • 
dială cu cele mai stră
lucite culmi ale cultu
rii și civilizației, con
tinentul in mijlocul 
căruia au izbucnit cele 
două conflagrații mon- 

i^diale șt care a fost

mi- 
fia-

nici

„Unio“- 
agricole 
Si sub- 
Ploiesti. 

din

deri constructoare de mașini : „23 August" șl întreprin
derea de mașini-unelte și agregate din București. 
Satu Mare. întreprinderea de tractoare și mașini 
din Craiova. întreprinderea de mașini-agregate 
ansamble auto din Sfîntu Gheorghe, „1 Mai" —
Combinatul industrial pentru construcții de mașini 
Bistrița, întreprindeuea de, tractoare din Miercurea Ciuc. 
întreprinderea de utilai petrolier din Tîrgoviște, între
prinderea de piese auto din Iași, „Ceahlăul“-Piatra 
Neamț. întreprinderea de vagoane din Caracal. „înfră- 
tirea“-Oradea, întreprinderea de autocamioane din Brașov, 
„Unirea" din Cluj-Napoca, întreprinderea mecanică din 
Bacău. „Independența“-Sibiu, întreprinderea de vagoane 
din Drobeta-Turnu Severin. întreprinderea mecanică din 
Sighetu Marmatiei. întreprinderea de utilaj minier din 
Petroșani, întreprinderea de vagoane din Arad. întreprin
derea mecanică din Alba Iulia.

Pentru început vom prezenta cîteva secvențe cu privire 
la modul în care e gospodărit otelul aliat. în continuare, 
vom încerca să sintetizăm pe baza observațiilor făcute, a 
opiniilor specialiștilor si muncitorilor, cîteva probleme cu 
caracter general care își așteaptă rezolvarea, care pot si 
trebuie să fie soluționate.

PREA MULTE APROXIMA]!! 
LA O ÎNTREBARE CU UN RĂS
PUNS PRECIS. în cadrul an
chetei am căutat mai intîi să vedem 
ce importantă se acordă, otelurilor a- 
liate in unitățile investigate. Desigur, 
orice materie primă sau material 
trebuie economisite, gospodărite cu 
maximă răspundere. Dar cînd este 
vorba de materiale scumpe, de valori 
deosebite, cum sînt otelurile aliate, 
această grijă trebuie să se manifeste 
cu atit mai mult. Ca atare, am adre
sat o întrebare-test unor muncitori 
și specialiști din întreprinderile a- 
mintite: știți cit costă o tonă de otel 
aliat ?

Răspunsurile, rostite în general cu 
franchețe, surprind prin gradul mare 
de... imprecizie: „N-am idee!“; „Cred 
că au un preț mai mare decit al 
otelurilor obișnuite, dar cit anume nu 
știu"; „Nu se poate să coste mai 
mult decit otelurile carbon, doar le

ridicăm din aceeași magazie"; „Kilo
gramul de tablă inox ajunge oină la 
3—4 dolari. Adică, cit două kilogra
me de came!"

Ne bucură faptul că unul din mun
citori a dat. totuși. un răspuns 
apropiat de cel real. Este însă puțin, 
mult prea puțin fată de cei peste 
90 de oameni ai muncii care au 
participat la sondaj. Să fie oare lipsit 
de importantă faptul că la Combina
tul industrial pentru construcții de 
mașini din Bistritâ. de pildă, o tonă 
de oțel aliat Costă circa 40 000 lei, 
față de 6 000 lei tona de metal folosit 
de regulă in procesul de producție ? 
Sau că la întreprinderea de 
petrolier din Tîrgoviște costul unei 
tone de oțel înox ajunge la 7“ '
lei ? în general, o tonă de otel aliat

utilai
50 000

Ion TEODOR 
Corneliu CÂRLAN 
și corespondenții „Șcinleii"

(Continuare in pag. a II-a)

victima cea mai sacri
ficată a acestora să fie 
și astăzi cea mai ame
nințată cu izbucnirea 
unui nou război catas
trofal care n-ar mai 
însemna doar distruge
rea a milioane de vieți, 
ci distrugerea oricărei 
urme de viață pe pă
mânt.

La recenta sesiune a 
Marii Adunări Națio
nale. România si-a fă
cut din nou cunoscută 
dorința sa ... 
convingerea nestrămu
tată că, în 
împrejurări
Europa, obiectivul cel

de pace.
actualele 

create in

Vasile REBREANU

mai arzător ce stă in 
fața tuturor popoare
lor este oprirea ampla
sării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, 
reducerea substanțială, 
de o parte și de alta, 
a tuturor armamente
lor, eliberarea totală si 
definitivă a Europei 
de arme. Apelul Marii 
Adunări Naționale că
tre parlamentele, gu
vernele si popoarele 
țărilor europene, ale 
Statelor Unite ale 
America și Canadei 
exprimă, astfe.l, pe de- 

, plin dorința de pace a 
unui popor mult încer
cat de-a lungul isto
riei, ■ convingerea tutu
ror celor care trăim și 
muncim in această 
parte a unui continent 
care a fost de mai 
multe ori teatrul unor 
tragice conflagrații că 
acum este momentul 
să se acționeze cu de
plină luciditate pentru 
ca popoarele să-și pri
vească cu încredere 
viitorul. Tocmai de a- 
ceea in aceste mo
mente ce pot deveni 
cruciale pentru soar
ta
rea
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a se a- 
dresa conducătorilor 
Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Ame
rica. celorlalți șefi ai 
statelor semnatare ale 
Actului final al Confe
rinței de la Helsinki 
cu apelul, de a face tot

omenirii. Hotări- 
de a împuternici

ce le stă 
vederea 
acorduri 
nite să contribuie 
destinderea 
mondială, 
un act politic de o în
semnătate excepționa
lă. Prestigiul de care 
președintele nostru, al 
României socialiste, se 
bucură pe arena inter
națională, ca eminentă 
personalitate a vieții 
politice mondiale, ca 
militant strălucit pen
tru pacea lumii, ne 
dau convingerea că in
tervenția sa directă, in 
aceste momente hotă- 
ritoare pentru soarta 
umanității, se va bucu
ra de o largă conside
rație și va avea o efi
cientă efectivi asupra 
desfășurării tratative
lor de la Geneva.

Ca popor născut 
pe-o gură de rai, care 
știe prețui și brazii, și 
păltinașii, și steaua lui 
necăzătoare, dar și 
viața pruncului din 
leagăn și tot ce clădeș
te cu inspirație și su
doare acum, in acest 
ceas care trebuie să 
fie al deplinei lucidi
tăți planetare, prin 
glasul cel mai autori
zat al națiunii noastre, 
al președintelui țării, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ne unim, 
ca un singur om, așa 
cum am făcut-o tot
deauna de-a lungul 
zbuciumatei noastre is
torii, in jurul lumina- 
ților și vitejilor voie
vozi, ridiclnd un zăgaz 
cu propriile* noastre 
inimi in fața demenței 
dezlănțuite, acum, cind 
nu e prea târziu, ca in
cendiul apocaliptic să 
poată fi oprit. Pentru 
ca rotația atit de ar
monioasă a planetei 
noastre printre stelele 
surori să fie, etern în
soțită de zborul ciocir- 
liei in văzduhul curat 
de pasul 
munții 
cursul 
izvoarelor 
murmurul 
cintecului 
Pentru ca 
versată să 
măsoare i.. ______
mondiale, ci in singu- I 
ra, atit de îndelung , 
așteptata, eterna pace 
mondială !

in putință in 
ajungerii la 
concrete me- 

la
si pacea 
constituie

cerbului 
cu brazi, 
regenerator 

limpezi, 
celest 

de leagăn, 
istoria uni- 

I nu se mai 
in războaie

in 
de
al 

de
al
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Am introT^ SĂ ACȚIONĂM FERM IN LUMINA SARCINILOR STABILITE LA PLENARA C. C. AL P. C. R„ 
ultima lună •
g anului , PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PLANULUI PE 1981!

LA SCHELA DE EXTRACȚIE VIDELE - UN EXEMPLU DE RESPONSABIUTA TE MUNCITOREASCĂ

De la tribuna recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a adre
sat petroliștilor, minerilor, lucrăto
rilor din toate sectoarele producă
toare de materii prime chemarea de 
a manifesta un înalt spirit patriotic, 
revoluționar. muncitoresc în înde
plinirea sarcinilor ce le revin. O 
chemare vibrantă, care are un pu
ternic ecou in rindul petroliștilor, 
detașament important al clasei 
noastre muncitoare, angajat cu toa
tă hotărîrea pentru sporirea produc
ției de petrol, in strînsă concor
danță cu cerințele majore ale eco
nomiei naționale.

Ne vom referi concret. în rîndurile 
ce urmează, la preocupările colecti
vului Schelei de extracție Videle, 
care începînd cu trimestrul III și 
pînă în prezent a înregistrat un 
adevărat reviriment în ce privește 
realizarea zilnică a planului la pro
ducția de țiței, reușind să recupereze 
integral restanțele din 'prima jumă
tate a anului.

— In aceste zile și în aceste săp- 
tămîni pină la sfirșitul anului — ne 
spune secretarul comitetului de 
partid. Radu Alecu — ne aflăm an
gajați într-o mare bătălie pentru a 
da patriei mai mult petrol, așa cum 
ne-a îndemnat tovarășul Nicolae 
Ceaușe.scu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. Bizuindu-ne pe rezultatele 
din ultimele luni, cind a avut loc o 
schimbare In bine. întregul nostru 
colectiv este hotărît să acționeze cu 
toată energia, să facă totul în acest 
sens, răspunzînd prin fapte chemă
rii mobilizatoare a secretarului ge
neral al partidului.

La fiecare trei zile de muncă- 
o zi avans in realizarea planului la export

Să construiești fabrici pentru dife
rite țări ale lumii nu este un lucru 
prea simplu. Aveam să înțelegem 
aceasta după o zi petrecută printre 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la Intrepripderea de construcții me
talice dm Bocșa, județul Caraș-Se- 
verin, întreprindere care se bucură 
de un binemeritat prestigiu pe Piața 
internațională a construcțiilor meta
lice industriale. Calitatea execuției 
lucrărilor, promptitudinea in onorarea 
contractelor și, mai ales, finisajul 
deosebit al construcțiilor metalice 
destinate viitoarelor fabrici Înaintea 
lungii lor călătorii spre țara de des
tinație constituie numai citeva ele
mente care contribuie la consolidarea 
renumelui întreprinderii bocșene, 
unitate care înregistrează de la an la 
an creșteri importante ale planului 
pentru export, ale numai ului de con
tracte. bucurîndu-se deopotrivă do 
aprecierea partenerilor externi, cit și 
de aceea a concurenței : firme cunos
cute din Anglia, R.F.G., Franța. De 
pildă. în anul viitor planul la export 
urmează să crească cu 120 la 6ută. 
ceea ce înseamnă zeci de mii de tone 
de construcții metalice.

Aminteam de grija cu care oa
menii muncii de la Bocșa execută 
lucrările de finisaj ale construcțiilor 
metalice destinate viitoarelor fabrici. 
Si nu intimplător ! Este știut că dacă 
la noi în țară clima este mai puțin 
capricioasă, cu variații mai mici de 
temperatură de la. la noapte, alt
fel stau lucrurile in alte zone ale lu
mii. unde sînt exportate construcțiile 
metalice fabricate aici. Și'atunci, in 
funcție de aceste condiții, au fost 
luate, de la caz la caz, măsuri de 
protecție a metalului.

Ciți știam, oare, că la întreprin
derea de construcții metalice Bocșa 
silueta Combinatului de la Ust-Ilim, 
din Uniunea Sovietică, rod al colabo
rării din cadrul C.A.E.R.. era cunos
cută inainte de a se fi integrat peisa
jului din care acum ai senzația că a 
țișnit pur și simplu ? Și tot de aici, 
din Bocșa- au plecat si vor pleca alte 
și alte importante construcții metali-1 
ce. care vor da împlinire unor mo
derne fabrici din Irak si. în perspec
tivă. din Iran. Egipt. Arabia Saudită. 
Pakistan...

Dar să vedem prin ce anume se 
impune întreprinderea bocșeană. ce 
ahume îi determină pe partenerii ex
terni să amplifice colaborarea cu 
aceasta, ce elemente au favorizat, de 
pildă, realizarea planului la export 
pe relația devize libere, pe 10 luni 
ale anului, in proporție de 248 Ia

— De fapt. în ce constă schim
barea in bine ?

— In graiul cifrelor. înseamnă de
pășirea planului in zece luni din acest 
an cu 4 000 tone țiței, iar în luna 
noiembrie cu alte citeva sute de tone.

— Cum explicați aceste rezultate ?

De /a restanțe - la 
depășirea producției 

de titei

— Printr-o serie de acțiuni concrete 
întreprinse la fiecare loc de muncă. 
Practic, s-au făcut analize la fiecare 
sondă in parte și s-au stabilit măsuri 
precise. Dintre ele amintesc : întă
rirea brigăzilor de intervenție ; apro
vizionarea mai bună cu țevi de ex
tracție, prăjini de pompare, motoare 
electrice și alte materiale ; dotarea 
cu mașini de mare tonaj pentru 
transport și intervenții la sonde. Prin 
aplicarea unor soluții tehnice1 — con
solidări, fisurări, schimbarea parame
trilor de pompaj — producția pe son
dele vechi a crescut cu* circa 30 000 

sută, ceea ce explică cele peste 15 
milioane lei-valută depășire de plan 
la total export.

— Nu este suficient să cîștigi o 
piață de desfacere, ne declara tova
rășul Ion Riczi, șeful compartimen
tului import-export. Cel mai greu 
este să o păstrezi și, ceea ce noii ne 
străduim să facem, să o extindem de 
la an la an. (Știm că. în afară, de noi. 
sînt destui care realizează produse ca 
ale noastre și atunci primul lucru pe 
care ni-1 impunem este competitivi
tatea. Numai un produs competitiv 
poate să aibă trecere pe o piață atit 
de exigentă. Să știți insă că nu fa
cem rabat la preț, că avem un curs 
de revenire foarte bun și sperăm să

La întreprinderea 
de construcții 

metalice Bocșa

îl menținem așa. In afară de aceasta 
avem, cu Iranul de exemplu, o formă 
de cointeresare care și ea a impulsio
nat realizarea comenzilor in mai pu
țin timp : pentru fiecare zi cîștigată 
primim 10 000 dolari in plus, după 
cum pentru fiecare zi pierdută... 
pierdem acești bani. Ei, bine, vă în
chipuiți că nu ne place să pierdem. 
Dimpotrivă 1

Sigur, cunoscind toate aceste ele
mente, am înțeles mai bine că aici, 
la Bocșa, competiția cu timpul în
seamnă, nici mai mult, nici mai pu
țin, o zi cîștigată in realizarea pla
nului anual la export la fiecare trei 
zile calendaristice.
,— Măsurile pe care le-am luat in 

acest scop, ne spune secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Tânase. vizează 
două domenii distincte : cei tehnic 
și cel organizatoric. Dacă mă refer 
doar la domeniul tehnic, ar fi multe 
de spus, dar cel mai important lu
cru, cred, este mecanizarea unor lu
crări. Ne-am confecționat niște dis
pozitive cu ajutorul cărora avem po
sibilitatea să lucrăm in serie și. in 
același timp, să eliminăm anumite 
operații care altădată ne luau foarte 
mult timp. Așa preintîmpinăm și 
anumite defecțiuni caTe. dubă siste
mul clasic, manual, se" iveau tocmai 
după sudare. Nu vă mai spun și cită 
economie de metal realizăm pe 
această cale 1 

tone. Trebuie subliniat ajutorul per
manent, concret și eficient pe care 
l-am primit din partea comitetului 
județean de partid, a ministerului si 
trustului. Dar, in același timp, pe 
lingă măsurile de ordin tehnic și or
ganizatoric, un rol important in re

venirea la un ritm normal al produc
ției l-au avut muncitorii, inginerii și 
tehnicienii noștri, care au pus serios 
umărul la depășirea greutăților. înte- 
legînd câ nici un efort nu trebuie 
precupețit atunci cind e vorba de in
teresele economiei naționale.

Am discutat cu mai mulți oameni 
ai muncii de aici în legătură cu fac
torii care au un rol determinant în 
redresarea activității productive.di
rectorul tehnic, inginerul Ion Niță, 
s-a oprit la procedeele moderne care 
au concurat la identificarea și pune
rea în valoare a noi zăcăminte, la

Dispozitivul despre care ni s-a 
vorbit nu are nume. Este confecțio
nat prin autoutilare aici și din dis
cuție am aflat că născocitorii lui, al 
căror nume nimeni nu-1 mai știe 
exact, au adus intreprinderii benefi
cii importante. Nu numai in bani, 
cum ne-am obișnuit să înțelegem no
țiunea de beneficiu, și nici numai in 
timp, care la urma urmei tot bani 
înseamnă, ci in însăși ideea de pro
gres. de schimbare calitativă radi
cală. Areele metalice care urmează 
să intre în componența viitoarelor 
hale, piese de mari dimensiuni, în
semnau altădată mult efort fizic, dar 
și mult risc ; tăietura arcului de cerc 
trebuie să fie absolut aceeași de fie
care dată, pentru ca îmbinarea să se 
facă perfect ; or. ce mină poate tăia 
perfect in metal ?

Acum la întreprinderea din Bocșa 
acest lucru este posibil fără nici un 
fel de probleme. Așa se întîmplă 
cind oamenii gindesc și găsesc solu
ții pentru ca ceea ce produc să fie 
de înaltă calitate.

Dar să ne oprim puțin și la capi
tolul organizare. Secretarul de partid 
spunea că este la fel de importantă, 
iar măsurile luate in întreprindere 
întăresc afirmația. Primul lucru pe 
care 'ii consemnăm — specializarea 
pentru producția de export a unor 
secții, respectiv secția de construcții 
metalice și secția de macarale și uti
laj tehnic ; apoi, selecționarea mun
citorilor foarte buni în vederea orga
nizării formațiilor de lucru speciali
zate. Altă măsură, -cu totul inedită, 
este aceea de a se asigura finisajul 
numai de către cadre cu inaltă cali
ficare și specializare.

— Aici un'micron în pitiș sau în 
minus es,te foarte important, ne spu
nea șeful de secție Virgil Minda.

Și, desigur, am mai putea enumera 
multe alte măsuri, unele aplicate și 
în alte întreprinderi care lucrează 
pentru export, altele aplicate pentru 
prima oară aici.

Dar. cum «punea și directorul in
treprinderii, tovarășul Dimitrie Galu. 
dacă oamenii nu ar privi cu maximă 
răspundere sarcinile c® le revin, re
zultatele ar fi cu totul altele. Iar 
pentru a urmări responsabilitatea 
fiecăruia nu s-a inventat nici un. . 
dispozitiv. Este o responsabilitate în
temeiată pe conștiința muncitorească 
a fiecăruia si a tuturor, o responsa
bilitate pe care se întemeiază cali
tatea muncii.

Anlca FLORESCU 
Nicolae CATANĂ 

creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din cele aflate in ex
ploatare. în acest context, o impor
tanță deosebită capătă organizarea și 
desfășurarea activității de interven
ții, a celei de probe-producțk și de 
supraveghere permanentă a funcțio
nării ia capacitate a fiecărei sonde, 
astfel ca în fiecare oră și zi să se 
obțină o producție maxima. Totodată, 
eficiența activității productive depin
de într-o măsură hiotâritoare de ca
litatea muncii, de priceperea celor 
chemați să scurteze durata lucrări
lor de intervenții si reparații.

— Orice t>ră cîștigată atunci cind 
apar defecțiuni inseamnă producție 
mai mare de petrol — ne spunea sub- 
inginerul Dumitru Bărbulescu, șeful 
atelierului nr. 4 din secția a Ii-a. Un 
exemplu concludent : acum citeva 
nopți, la parcul 11 s-a produs o ava
rie, rupîndu-se un fir de la linia de 
înaltă tensiune. Au fost chemați de 
acasă electricienii și intre orele 
20,00—2,00 au lucrat fără întrerupere. 
Timpul ciștigat a insemnat o produc
ție de circa 10 tone de țiței.

Am considerat firesc să consemnăm 
acest episod pentru că rezultatele din 
ultima vreme ale colectivului schelei 
sînt clădite pe muncă tenace, bine 
organizată, pe răspundere și abnega
ții. Așa s-a înscris o altă pagină din 
jurnalul întrecerii petroliștilor : la 
punerea in funcțiune a celor 70 de 
sonde noi, termenul de intrare in 
exploatare s-a scurtat cu 10—15 zile. 
De la acestea s-au obținut.pină acum 
55 000 tone țiței, iar pină la sfirșitul 
anului urmînd să fie forate și puse 
în producție alte 40 scalde.

In perioada ce a trecut din acest 
an, petroliștii din Videle au depășit 
planul la producția-marfă cu 6 mili
oane lei, la producția de gaze asocia
te cu 10 milioane mc, iar consumurile 
de materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibil au fost dimi
nuate cu circa 17 milioane lei. Fără 
îndoială, ceea ce au obținut ei și pe 
linia creșterii producției fizice de țiței 
constituie un început bun. care tre
buie consolidat. Ce și-a propus sâ 
realizeze colectivul schelei in perioa
da ce a mai rămas din acest an. în 
lumiixa sarcinilor subliniate Ia recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. ?

— Vom persevera în aplicarea mă
surilor tehnico-organizatorice care 
și-au dovedit eficienta și a altora su
plimentare. în mobilizarea mai pu
ternică a întregului nostru colectiv 
cu tot ce arc mai buri ca putere de 
muncă, pricepere și spirit de iniția
tivă — ne spunea inginerul Ion Niță. 
Ne-am propus să depășim în conti
nuare nivelul zilnic de 3 260 tone țiței 
extras, asigurînd astfel o bază bună 
de trecere la realizarea planului pe 
anul viitor.

Am plecat din mijlocul petroliștilor 
din Videle cu convingerea că ei sînt 
angajați cu toata răspunderea în efor
tul de a-amplifica rezultatele din 
ultima vreme, fiind animați de hotă- 
rirea și ambiția de a scoate din 
adincuri cantități tot mai mări de 
țiței, pentru a-și spori contribuția la 
dezvoltarea bazei energetice Si de 
materii prime a țării.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

Întreprinderea de strunguri Arad. Linia de montaj a strungurilor eu batiul înclinat și echipament numerom 331. 
Acest strung poate prelucra piese cu diametrul maxim de 680 mm. Dispune de comandă numerică, echipament de 

conturare pe două axe, execută filetare cilindrică și plană, precizia fiind sub 15 sutimi

ARĂTURILE ADÎNCI 
-încheiate urgent tn toate 
unitățile, în toate județele

In cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu Ia 
Plenara comună a Comitetului Central al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
a fost subliniată ne larg imnortanta arăturilor adinei 
de toamnă centru obținerea de recolte mari la cul
turile care se insămintează primăvara. Pornind de la 
fantul că si la această dată mai sînt de arat supra
fețe Întinse, secretarul general al partidului a cerut 
să se acționeze energie pentru a realiza în întregime 
arăturile de toamnă pe întreaga suprafață.

Potrivit datelor furnizate de organele centrale de 
specialitate, pînă la 1 decembrie au fost executate 
arături adinei pe 3,4 milioane hectare — 89 la sută

din suprafața prevăzută. Această lucrare trebuie in
tensificată cu deosebire în cooperativele agricole din 
iudetele Călărași. Ialomița. Brăila. Galati. Buzău, unde 
se înregistrează mari restante. Acum se poate ara în 
bune condiții. Se cere însă ca. Dește tot. munca să fie 
bine organizată, să fie grăbită eliberarea terenurilor de 
coceni și alte resturi vegetale. Timpul este înaintat. 
Tocmai de aceea, organele si organizațiile de partid si 
de stat, organele agricole iudetene si consiliile unice 
agroindustriale au datoria de mare răspundere de a lua 
toate măsurile pentru folosirea la capacitatea maximă 
a tractoarelor si încheierea arăturilor de toamnă ne 
toate suprafețele prevăzute.

dar nu peste tot 
aplicate

rădăcinilor plantelor în profunzime. 
Dealtfel. în ultimii trei ani. adinci- 
mea medie a arăturilor de toamnă 
s->a mărit cu 7—8 cm, ceea ce a con
tribuit substantial la creșterea re
coltelor. Pe cîmp, formația de meca
nizatori execută arăturile pe ultima 
sută de hectare la cooperativa agri
colă Sibioara. In urma mecanizatori
lor Ilie Florea. Ion Bădărău și Dumi
tru Condurache. brazdele sint unifor
me. parcă trase cu rigla, avind o a- 
dincime de 30 cm.

Avansul la executarea arăturilor ne 
ansamblul consiliului ar putea fi mai 
mare dacă s-ar organiza schimbul doi 
ne un număr snorit de tractoare. Din 
94 tractoare repartizate la arat, nu
mai 31 sînt utilizate in schimbul doi. 
La cooperativa agricolă Corbu de 
Sus. deși mai sînt de arat 300 hec
tare din cele 2 022 prevăzute, nu se 
realizează viteza de lucru Prevăzu
tă De o durată normală a zilei-lu- 
mină. Este adevărat, randamentul 
tractoarelor în cursul nopții e mai 
redus, dar suprafețele arate repre
zintă un cistig incontestabil.

Si in alte unităti agricole din ju
dețul Constanta, si chiar in consilii 
agroindustriale întregi, arăturile sint 
foarte întirziate. în consiliile agro
industriale Cobadin. Cogealac. Ho- 
ria. Pantelimon si Hîrșova nu s-a a- 
rat decît 60—70 la sută din suprafe
țele prevăzute. Cauzele acestei si
tuații constau în întîrzierea eliberă
rii terenului de coceni si in neuti- 
lizarea Întregii capacități de lucru 
a tractoarelor.

Aspectele Ia care ne-am referit 
nun în lumină experiența bună a 
unor unităti. dar si deficiente ce se 
cer înlăturate operativ pentru inten
sificarea ritmului arăturilor.

C. BORDEIANU

CONSTANȚA

Măsuri bune, 
bine

Printr-o temeinică organizare a 
muncii, în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Cernavoda, Al
bești, Remus Opreanu și Castelu au 
fost arate suprafețe mari. In consi
liul 23 August, de exemplu, se ară 
ultimele suprafețe din cele 9 250 hec
tare prevăzute.

Pe ansamblul județului s-au arat 81 
la sută din suprafețele planificate. 
Intr-un șir de unități, realizările nu 
reprezintă decît 50—60 la sută din 
prevederi. Căutînd să justifice aceas
tă situație, specialiștii și cadrele de 
conducere din aceste unităti moti
vează că o parte din tractoare au fost 
repartizate la transportul produselor 
de pe terenurile unde nu puteau in
tra camioanele. Este adevărat că o 
parte din tractoare au fost utilizate 
la transportul recoltei. Dar aceleași 
condiții au existat și în unitățile care 
au încheiat la timp transportul re
coltei. iar' acum sînt avansate la exe
cutarea arăturilor. Aceasta a deter
minat organele iudetene de partid și 
agricole să ia măsuri pentru ca toate 
tractoarele disponibile să fie repar
tizate ka arat și să se organizeze 

_ schimbul doi pe aproape 2 000 trac
toare. Cum se aplică măsurile stabi
lite ?

In unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Sibioara au fost arate 
aproape 7 000 hectare din cele 7 900 
prevăzute. Inginera l-șef al consiliu
lui. tovarășul Vasile Marinescu. îm
preună cu specialiștii unităților agri
cole, a precizat cum să se realizeze 
un obiectiv esențial : mărirea adinci- 
mii arăturilor la minimum 30 cm. Pe 
baza controalelor făcute pe diferiți! 
tarlale și tipuri de sol s-au reglat 
plugurile în așa fel incit, să se spargă 
stratul de teren devenit compact în 
decursul anilor, care împiedică circu
lația normală a apei și pătrunderea

CĂLĂRAȘI

Întîrzieri care pot 
și trebuie grabnic

Cu toate că am intrat în luna de
cembrie — ultima lună ă anului — in 
județul Călărași au mai rămas de 
arat suprafețe mari. Din datele fur
nizate de direcția agricolă rezultă că 
din cele 220 000 hectare au fost arate 
123 000 hectare, deci ceva mai mult 
de jumătate din suprafața prevăzută. 
Prin urmare, acum cînd timpul esle 
atît de înaintat mai sint de grai peste 
90 000 hectare — o suprafață deloc ne
glijabilă. Oamenii muncii din agri
cultura județului, organele de specia
litate au convingerea că este abso
lut necesar să fie depuse toate e- 
forturile pentru a se încheia grab
nic arăturile oe toate suprafețele. 
Din toamna trecută au rămas neara
te 130 000 hectare cu urmări nega-» 
tive asupra nivelului recoltelor, ob
ținute la culturile prăsitoare în mul
te unităti agricole.

Sint multe cauze care au determi
nat răminerea în urmă la arat. Este 
vorba. în primul rînd. de greutăți
le care au existat si există în ce pri
vește eliberarea terenurilor de res
turi vegetale. Ritmul de lucru, cu 
mult sub posibilități, se datoreste si 
stării tractoarelor. Peste 800 de trac
toare au un randament de 50 la sută, 
iar alte 780 sînt defecte ! In ulti
mele zile s-a lucrat cu- 1 800—2 000 
de tractoare, iar noaptea — cu 
600—800. realizindu-se un ritm zil
nic de 4 500—5 000 hectare. Numărul 
redus al celor cu, care se lucrează 
ziua este explicabil. Chiar si acum 
1 600 de tractoare continuă să trans
porte de oe cimp porumb si sfeclă, 
rădăcinoasc. Si aceasta deoarece alte 
miiloace de transport nu pot intra 
ne terenul desfundat. Peste 400 de 
tractoare sînt ..ocupate" zilnic cu 
transportul forței de muncă. Acestea, 
de regulă, stau la caoul locului, ne
folosite cit e ziua de mare. Cele mai 
mari suprafețe de arat se află in 
consiliile unice agroindustriale Că
lărași. Dragalina. Ciocănești. Dragoș 
Vodă si Vlad Tepeș. In unitățile a- 
gricole din aceste consilii agroindus
triale multe tractoare sînt defecte 
sau stau pentru că nu are cine să 

eIe conducă. Specialiștii, conducerile 
‘unităților aericole nu sînt alături de 
mecanizatori ; in foarte puține locuri 
li se aduce mecanizatorilor ' hrană 
caldă în cimn.

Datorită măsurilor luate de comi
tetul județean de partid există toate 
condițiile ca arăturile să fie executați, 
pe toate suprafețele. Au fost asigu
rate cantitățile necesare de combus
tibil și lubrifianți pentru întreaga 
campanie. De asemenea, din județele 
Argeș și Dîmbovița au venit în aju
tor 300 tractoare. Au fost mobilizați 
să lucreze la arat toți cei care știu 
Bă conducă tractoarele. Trebuie ac
ționat ferm pentru buna fblosire a 
timpului frumos din aceste zile pen
tru a se încheia arăturile pe toate 
suprafețele.

Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I) A
valorează de citeva ori, iar unele 
sortimente chiar de citeva zeci de ori 
mai mult decit o tonă de otel car
bon obișnuit. Atunci nu este necesar, 
obligatoriu chiar, ca de la muncitor 
la director, de la proiectant la tehno
log să se facă un front comun pentru 
economisirea și reducerea consumu
lui de oțeluri aliate ? Din păcate, 
investigația noastră a relevat o serie 
de situații anormale, faptul că nu 
peste tot s-a înțeles această necesi
tate stringentă. Și după cum vom, 
vedea, rezultatul testului făcut nu 
este deloc intimplător, această necu
noaștere a valorii materialelor folosite 
în procesul de producție avind con
secințe dintre cele mai negative.

DE FAPT, DE UNDE ÎNCEPE 
RĂSPUNDEREA. în mod firesc, 
corespondentul ziarului nostru, I. D. 
Kiss, s-a prezentat în primul rînd la 
directorul întreprinderii de tractoare 
din Miercurea Ciuc pentru a începe 
investigația pe tema gospodăririi oțe
lurilor aliate. Tovarășul Deăkj Tibor, 
directorul unității, a pus însă mina 
pe telefon și l-a recomandat pe Sza- 
kăes Istvăn, înginerul-sef cu pregă
tirea fabricației, care „cunoaște pro
blema". Deși „problema" nu numai 
că ar fl trebuit să fie cunoscută și 
de directorul intreprinderii, ci ar fi 
trebuit să-i stea chiar la inimă, 
cum se spune.

— Rezervele- de economisire a ote
lurilor aliate sint limitate în între- 
arinderea noastră, este prima replică 
i inginerului-șef. Schimbările calita- 
:ive ale mărcilor de otel intră în 
!ompetența institutului de proiectări 
11 centralei industriale din Brașov.

Altfel spus, ' ni se sugerează ea 
investigația să o facem la institutul 
din Brașov și nu in întreprindere. 
Insistăm, totuși, pentru că vrem să 
aflăm cel puțin cit otel aliat se con
sumă în întreprindere. Iar scena se 
repetă, inginerul-șef punipd și ei 
mina pe telefon. Și așa ajungem la 
subinginerul Markos Maria, respon
sabil cu normele de consum. Aici, în 
sfîrșit, după multe calcule si esti
mări, se face o mare „descoperire" : 
întreprinderea folosește în acest an 
circa 5100 tone do oțeluri aliate, 
ceea ce reprezintă aproximativ 25 la 
sută din totalul metalului consumat. 
Oare, într-adevăr. întreprinderea nu 
poate să acționeze in nici un fel — 
după cum rezultă din afirmația ingi- 
nerului-șeO — pentru reducerea con
sumului de oteluri aliate î

— Rezerve există, ne spune ing. 
Zakarias Zoltan, șeful atelierului de 
proiectare al întreprinderii. în urma 
prelucrării in detaliu a documenta
țiilor tehnice primite de la institutul 
de proiectări al centralei industriale 
din Brașov s-au identificat posibili
tăți de înlocuire a unor repere din 
oțeluri aliate cu piese din oteluri 
slab aliate. Am făcut chiar si pro
puneri concrete în acest sens.

Numai că propunerile proiectanților 
s-au izbit de uși închise, de lipsă de 
interes și au rămas doar pe hîrtie. 
Iar pentru a întregi imaginea mo
dului în care conducerea întreprin
derii înțelege să se ocupe de redu
cerea consumului de oteluri aliate, 
este suficient să notăm că în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice nu 
s-a prevăzut nici o acțiune concretă 
în acăst sens.

Nu am fi insistat atît de mult asu
pra acestui caz dacă din investigația 
făcută nu ar fi rezultat că nici con

ducerile altor unităti nu acordă 
atenția cuvenită economisirii, bunei 
gospodăriri a- oțelurilor aliate. Poate 
să pară chiar incredibil, dar condu
cerea întreprinderii „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț nici nu știa că tabla 
manganoasă folosită la fabricarea 
discurilor se încadrează conform 
STAS-ului 791 din 1980 in categoria 
otelurilor aliate. Dar chiar și fără 
această precizare este inadmisibil ca. 
la respectiva tablă manganoasă. 
coeficientul de utilizare să fie de

Economisirea oțelurilor aliate (U
numai... 40 la sută. Iată de ce răs
punderea pentru buna gospodărire a 
otelurilor aliate trebuie să treacă în 
mod obligatorii» și prin biroul direc
torului, iată de ce toți specialiștii 
trebuie să participe la această ac
țiune.

DACĂ NU SE ECONO
MISEȘTE CU GRAMUL, RISIPA 
AJUNGE SA SE MĂSOARE ÎN 
TONE. Am poposit îndelung în 
atelierul de debitare al întreprinde
rii de mașini-unelte și agregate din 
București. Printr-o anumită defor
mare a opticii — pe care în orice caz 
trebui^ să o schimbăm — aproape 
că ne-am obișnuit cu gîndul ca 
dintr-un atelier de debitare să mai 
fie trimise la fier vechi capete de 
bare mai mari sau mal mici, ștraifurl 
de tablă. Maistrul Niculae Sărăcutu 

nu s-a împăcat insă cu această si
tuație și a hotărît ca din atelierul 
de debitare să nu expedieze la fier 
vechi nici cea mai mică bucățică de 
otel aliat. Ca atare, după debitare, 
fiecare capăt de bară din oțel aliat 
este marcat cu vopsea pentru a i se 
cunoaște precis marca și apoi este 
depozitat pe rastele speciale. Tot
odată, printr-o fișă de evidentă con
tabilă se comunică la magazia de 
materii prime toate stocurile de ase
menea capete de bare sau straifuri.

în felul acesta, în momentul în care 
producția are nevoie de o bucată 
mai mică de oțel aliat, se știe precis 
unde poate fi găsită si se ridică de 
la atelierul de debitare. Și, după cum 
ne spunea maistrul, pînă acum s-a 
găsit întrebuințare chiar și pentru 
cele mai mici bucăți de oțel aliat, fie 
ele și de cițiva centimetri. Este una 
din inițiativele care au făcut ca in 
acest an să se economisească 60 tone 
qțel aliat pe întreaga întreprindere.

Din rindul acelorași oameni inimoși, 
cu inițiativă fac parte si muncitorul 
pregătitor I. Pietrar, de la întreprin
derea „Unio“-Satu Mare, sau mais
trul Nicolae Bălan, șeful atelierului 
debitare de la întreprinderea de 
utilaj petrolier din Tîrgoviste. pentru 
a da numai două exemple. Fiecare, 
în unitatea unde lucrează, a hotărît 
să utilizeze toate capetele de bară, 
pînă la cele mai mici dimensiuni, 
care rămln de la debitare, pentru 

executarea unor repere necesare pro
ducției. Subliniem aceste inițiative 
pentru că din investigația făcută re
zultă că atunci și acolo unde nu se 
economisește cu gramul, risipa ajun
ge să se măsoare in tone.

Făcind o anumită clasificare, vom 
nota că una din aceste surse de ri
sipă o reprezintă așa-numitele de
rogări, adică practica de a se admite 
folosirea altor tipodimensiuni de 
oțeluri decît cele prevăzute in tehno
logii, Evident. în toate aceste cazuri 

se utilizează tipodimensiuni mai mari 
de laminate decît cele strict nece
sare. Astfel, în acest an. la între
prinderea de mașini-agregate și 
subansamble auto din Sfintu Gheor- 
ghe s-au dat nu mai puțin de 310 
derogări, ceea ce a determinat o 
creștere a consumului de otel aliat 
cu 0,7 la sută tată de normele exis
tente. Tot din cauza derogărilor, la 
combinatul din Bistrița s-au consu
mat în plus 50 de tone de oțel. Ia 
întreprinderea de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște — 7 tone, la „înfrățirea" 
din Oradea — 14 tone. Lucrurile merg 
pină acolo incit la întreprinderea 
mecanică din Sighetu Marmației 
nici nu se ține o evidență a consu
mului suplimentar de otel datorat 
derogărilor, apreciindu-se — după un 
calcul cu totul aproximativ — că 
din această cauză se pierd totuși 
citeva sute de kilograme de otel 
aliat. Ca șl cum această pierdere nu 

ar merita nici măcar efortul de a fi 
înregistrată și, ceea ce este esențial, 
de a fi lichidată.

MULT PREA PÂGUBITOA- 
REA RACILĂ A REBUTURILOR. 
Din păcate, aceasta este realitatea : 
și in domeniul folosirii otelurilor 
aliate, rebuturile constituie unul din 
inamicii lui risipitori. Practic. în nici 
una din intreprinderile investigate 
nu se poate discuta despre rebuturi 
numai la timpul trecut. Ele sînt și 
astăzi o mare sursă de risipă. La 
I.M.A.S.A. — Sfintu Gheorghe. re
buturile reprezintă 2,7 la sută din 
cantitatea de otel consumat. De re
ținut insă că circa 70 la sută din 
rebuturi (adică peste 40 tone de otel) 
se datoresc viciilor ascunse ale la
minatelor livrate de Combinatul de 
oțeluri speciale Tirgoviște. La între
prinderea de vagoane din Caracal se 
înregistrează 60 tone de rebuturi la 
piesele turnate și livrate la I.O.B. 
Balș, „23 August" din'Capitală. „Pro- 
gresul“-Brălla. Deși forurile de re
sort — ministerele și centralele res
pective — cunosc de multă vreme că 
astfel de situații persistă si in alte 
unități, totuși ele nu au întreprins 
măsuri care să pună capăt calității 

Deocamdată nu facem alte comentarii. Așteptăm insă neîntirziat răs
punsul factorilor de conducere din unitățile vizate, a! specialiștilor din cen
trale șl ministere la problemele aduse in discuție și in legătură cu rezol
varea cazurilor amintite. Așa cum menționam la începutul acestor rîndurl. 
în următoarele anchete ne vom referi la alte aspecte legate de felul tn 
care sînț gospodărite oțelurile aliate: raportul dintre proiectare și tipizare; 
de ce întirzie promovarea tehnologiilor avansate ; cum este organizată 
activitatea de recuperare și x valorificare a resurselor refolosibile de oțe
luri aliate.

slabe a unor mărci de oteluri și piese 
realizate prin cooperare.

APLICAREA UNOR TEHNO
LOGII MODERNE, EFICIENTE 
— cum sint cementarea sau nitrura- 
rea — reprezintă o sursă deosebit 
de valoroasă pentru reducerea con
sumului de oțeluri aliate și evi
tarea rebuturilor. Ce rezultate se 
pot obține prin introducerea acestor 
procedee demonstrează, bunăoară, 
experiența colectivului întreprinde
rii de mașini-unelte si agregate din 
București. La frezele FLP-1 600. din 
cantitatea de 2 530 kg otel aliat 
MOC-N-13 pe care o conține fiecare 
mașină, 2 000 kg au fost înlocuite cu 
oțel 18 mangan. La strungurile ca
rusel mici, din 1 325 kg otel aliat au 
fost înlocuite 870 kg cu otel slab 
aliat. Exemplele ar putea continua, 
dar asupra acestui aspect esențial 
vom reveni. Să reținem însă că 
s-au găsit soluții pentru înlocuirea 
otelurilor aliate si in cazul unor 
mașini-unelte a căror precizie de 
prelucrare se măsoară în fracțiuni de 
microni la care calitatea otelurilor 
are o importantă cu totul deosebită * 
în atingerea acestor parametri înalti 
de funcționare.
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ÎN SPIRITUL INIȚIATIVEI DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Apărarea păcii, eliberarea Europei și a întregii omeniri de primejdia 
nucleară, năzuința fierbinte a României socialiste, a poporului român
BIHOR

Corespondentul „Scînteii", A- 
lexandru Peti, transmite :

Piața Victoriei din centrul 
municipiului Oradea — localita
te de reședință a județului Bihor 
— a fost, în ultima zi a lunii 
noiembrie, scena unei grandioa
se manifestații, - poate cea mai 
amplă din cite au avut loc aici 
vreodată. Un mare miting al 
păcii, cu peste 90 000 de partlci- 
panți — tineri și vîrstnici, 
bărbați șl femei, oameni ai 
muncii, români, maghiari si de 
alte naționalități, de diferite pro
fesii și categorii sociale — toți 
solidari în lupta pentru suprema 
cauză : pacea lumii.

Vasta piață urbană. Împodobi
tă de edificii monumentale, a 
fost locul de confluentă a fluvii
lor vii umane ce au străbătut 
orașul, pe principalele artere, 
mărșăluind sub semnul păcii. 
Prezent a fost întregul Bihor, 
prin reprezentanți veniti din 
toate așezările ce prosperă pe 
acest legendar colț de plai, 
românesc dlntotdeauna — din

semeții Apuseni pînă în cîmpia 
de vest a tării. Au venit, cu 
miile, vrednici creatori de bu
nuri pentru fericirea vieții, din 
municipiul Oradea — modernă 
cetate industrială zidită în anii 
de pace — ca și din întreprinde
rile răsărite, cu zecile, pe oă- 
mîntul bihorean, în fericita 
noastră eră, la Aleșd. Beius. 
Marghita, Salonta. orașul Dr. 
Petru Groza, în noile așezări ra
cordate âzi dinamic la pulsul in
dustrial al întregii patrii socia
liste. După deschiderea adunării, 
prin caldul cuvînt rostit de to
varășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R.. la tribună s-au 
succedat numeroși alti vorbitori, 
exprimind- unanim deplina ade
ziune la nobilele acțiuni si ini
tiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Aceste nobile sentimente și-au 
găsit Ilustrare si în vibranta 
moțiune adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în care se spune :

încrederii și colaborării între toate popoarele continentului 
și ale lumii.

Asigurindu-vă încă o dată de atașamentul unanim Ia poli
tica de pace și destindere pe care o promovați cu atita 
strălucire, vă rugăm să acționați și în continuare, în numele 
poporului român, al nostru, al copiilor noștri, al generațiilor 
de astăzi și de miine pentru înlăturarea pericolului războiu
lui, pentru înfăptuirea idealurilor și aspirațiilor supreme ale 
oamenilor de pe întreaga planetă de a trăi în colaborare, 
stimă și respect reciproc, în înțelegere și prietenie, într-o 
lume a păcii, a bunăstării și progresului tuturora".

CĂLĂRAȘI
Corespondenta „Scînteii". Ro- 

dica Simionescu, transmite :
Alăturîndu-și glasul tuturor lo

cuitorilor patriei, oamenii mun
cii din județul Călărași au de
monstrat luni într-un impresio

nant marș al păcii în sprijinul 
umanistei inițiative de pace a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
acțiune de amplu răsunet pe 
toate meridianele lumii. Peste 
20 000 de oameni, 20 000 de con-

• „Susținem din adîncul inimii mandatul pe care 
Marea Adunare Națională vi l-a încredințat dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit exponent al aspira
țiilor noastre, militant înflăcărat pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru pace pe întreaga planetă”.

științe au rostit un NU hotărît 
înarmărilor, un DA tot atît de 
hotărît păcii și dezarmării.

Adunarea de la Călărași a fost 
deschisă de tovarășul Vasile. 
Martin, prim-secretar al Comi
tetului județean Călărași al 
P.C.R., căruia i-au urmat re
prezentanții colectivelor de si- 
derurgiști. constructori de nave, 
agricultori, pionieri, ai tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii. Prin cuvîntul lor. ei si-au 
exprimat profunda satisfacție 
pentru mandatul de pace, de 
înțelegere între popoare ce a

fost încredințat de Marea Adu
nare Națională, celui mai stră
lucit fiu al poporului nostru, 
celui mai autentic exponent al 
gîndurilor și voinței întregii 
noastre națiuni. Cuvintele por
nite din inimă au fost întărite 
prin mărturisirea unor fante de 
muncă ce își pot avea împlinire 
numai într-un timp de Dace.

Cu această convingere â fost 
adoptată și moțiunea adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune :

„Participanții Ia marea adunare populară din municipiul 
Oradea, reprezentanți ai tuturor locuitorilor județului Bihor 
— români, maghiari și de alte naționalități — își exprimă 
deplina adeziune Ia strălucitele dumneavoastră inițiative si 
acțiuni profund constructive, realiste și responsabile consa
crate cauzei păcii, infăptuirii dezarmării și cooperării intre 
popoare, la Apelul pentru dezarmare și pace ai Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, ca și la Apelul pe care 
Marea Adunare Națională l-a adresat popoarelor, parlamen
telor și guvernelor europene, ale Statelor Unite ale Americii 
și Canadei. Trăim momente de justificată și înălțătoare 
mindrie patriotică, alături de Întregul nostru popor,_ pentru 
inalta învestitură cu care marele for legislativ al țării v-a 
împuternicit ca. in humele României socialiste, să vă adresați 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev și președintelui Ronald 
Reagan, celorlalți șefi ai statelor semnatare ale Actului final 
al Conferinței pentru cooperare și securitate în Europa, în 
scopul opririi amplasării pe continentul nostru de noi rachete 
cu rază medie de acțiune, pentru retragerea celor existente, 
pentru a feri omenirea de un război nuclear. Vă adresăm, in 
numele oamenilor muncii din județul Bihor, cele mai vii sen
timente de recunoștință și mulțumire pentru grija și dăruirea 
Pe care dumneavoastră, conducător încercat al națiunii noas- 

, trc socialiste, personalitate proeminentă a vieții internațio
nale. Ie manifestați față de poporul român, de năzuințele 
sale de pace și progres, de cele mai stringente probleme ale 

' contemporaneității. Ne alăturăm cu glasurile și inimile 
noastre hotărîrii unanime a întregului popor român, a po
poarelor lumii, iubitoare de pace, de a milita cu toate forțele 
pentru dezarmare generală, securitate, colaborare și pace".

„Vă adresăm gindurile noastre de dragoste și 
recunoștință pentru grija și dăruirea cu care acționați 
în promovarea intereselor supreme ale poporului nostru, 
pentru înalta răspundere ce o manifestați față de 
destinele civilizației umane"

\
\
\
\
\
\
\ -i.

î

*

îț
• „Largul ecou pe toate meridianele al inițiativei 

dumneavoastră de pace este un izvor de profundă mindrie 
j patriotică pentru întregul popor român, un imbold la noi 5 . ..
i

„Răspunzînd, ca întotdeauna, chemărilor dumneavoastră la 
acțiunile inițiate spre binele tării și al întregii lumi, mii și 
mii de muncitori, țărani și intelectuali din județul și muni
cipiul Călărași, întruniți astăzi la mitingul popular consacrat 
dezarmării și păcii, iși exprimă, in numele familiilor și al 
tovarășilor lor de muncă, voința arzătoare ca ideile și pro
punerile cuprinse in Apelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, precum și in Apelul Marii Adunări Naționale să 
iși găsească împlinirea binemeritată, să determine frinarea 

i și încetarea cursei înarmărilor, reducerea primejdiilor pentru 
pacea lumii, reluarea cursului spre destindere. întărirea prie
teniei și colaborării intre popoare. împuternicirea pe care 
Marea Adunare Națională v-a incredințat-o, in numele în
tregului popor, de a vă adresa conducătorilor Uniunii Sovie
tice si Statelor Unite ale Americii, conducătorilor celorlalte 
state participante la Conferința pentru securitate si coope
rare în Europa amplifică încrederea noastră în acțiunea de 
pace lansată de România in ultima perioadă, întărește spe
ranța că cei chemați vor lua măsuri concrete, sincere și 
grabnice în vederea opririi amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retragerea celor existente, pentru 

Io Europă fără arme nucleare. Sintem mindri de ecoul de
clanșat pe toate meridianele globului pămintesc de noua 

l inițiativă de pace a României și știm prea bine că aceasta 
se datoreșle în primul rînd profunzimii gindirii politice care 
l-a generat, limpezimii si frumuseții ideilor morale care le 
fundamentează. Dorim ca inalta misiune de pace, îm
puternicirea pe care Marea Adunare Națională v-a încre
dințat-o să fie încununată de cel mai deplin succes, spre 
binele lumii contemporane, al viitorului tuturor popoarelor, 
în numele celor a căror voință o exprimăm, noi, participan
ta la marele miting din Călărași, ne angajăm să facem 
totul pentru îndeplinirea orientărilor Congresului al XII-lea 
al P.C.R., pentru a da viată hotărîrilor adoptate recent de 
Comitetul Central al partidului și de Marea Adunare Națio
nală. calea sigură a înfloririi multilaterale a României, a în
tăririi suveranității și independentei sale, a afirmării sale în 
lume și creșterii contribuției patriei noastre la pacea și pro
gresul omenirii".

HUNEDOARA

eforturi creatoare spre binele și progresul țării“.
CARAS-SEVERIN

t

Corespondentul „Scînteii", Ni
colae Cătană, transmite :

Vechea vatră a metalurgiei 
românești — Reșița — a cunos
cut luni după-amiază o gran
dioasă manifestare consacrată 
dezarmării și păcii. Peste 42 000 
de oameni ai muncii — români, 
germani, maghiari, sîrbi si de 
alte naționalități — într-un im
presionant marș pe străzile din 
centrul municipiului, s-au în
dreptat spre piața „1 Decembrie 
1918“. pentru a lua parte Ja 
marea adunare publică. în ca
drul căreia, asemenea tării în
tregi. și-au exprimat voința de 
pace, hotărîrea de a lupta 
neabătut pentru Înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear, 
pentru salvgardarea civilizației 
umane, a generațiilor actuale si 
viitoare. Manifestantii purtau 
pancarte pe care sta scris 
„Ceaușescu — pace". „România 

„să trăiască, pacea lumii să in- 
'tlorească", „Trăiască lupta unită 
a forțelor iubitoare de pace". 
„NU bombei cu neutroni". „NU 
rachetelor în Europa", precum

și drapele roșii și tricolore, por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Se scandau însufle
țite lozinci.

Adunarea publică a fost des
chisă de tovarășul Nicolae Bușui, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid. Hind pe rînd 
au urcat la tribună numeroși 
vorbitori, care. în numele colec
tivelor lor de muncă, si-au ex
primat totala adeziune la iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la apelurile Marii 
Adunări Naționale. Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste. Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii în vederea 
diminuării pericolului ce pla
nează asupra, planetei noastre, 
pentru ca pe pămînt să se in
staureze cu adevărat pacea si 
înțelegerea între toate popoarele.

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

Foto: Virgil ONOIU

Corespondentul „Scînteii". Sa
bin Cerbu, transmite :

Luni, la ora 15,00, principa
lele artere de circulație ale ora
șului Deva erau pline de cetă
țeni. tineri și vîrstnici. ce se în
dreptau spre Piața Victoriei. 
Aici erau prezenți numeroși alti 
oameni ai muncii din întreg ju
dețul pentru a participa la adu
narea publică de masă a repre
zentanților cetățenilor din ju
dețul Hunedoara. Cei peste 
40 000 participanți — mineri, si- 
derurgiști. energeticieni. con
structori. lucrători din agricul
tură, intelectuali, elevi si stu- 
denți — scandau lozinci, susti- 
nind din adîncul ființei lor- 
noua inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceausescu, hotă- 
rirea Marii Adunări Naționale 
de a da președintelui țării 
împuternicirea de a se adresa 
conducătorilor Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite ale Americii. 
celorlalți șefi de state semnatare 
ale Actului final de la Helsinki 
de a face tot ceea ce le stă în

putință pentru oprirea amplasă
rii și dezvoltării de noi arme de 
distrugere în masă pe continent, 
pentru o Europă fără arme nu
cleare.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Radu Bălan, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. Au luat 
apoi cuvîntul numeroși Vorbitori, 
care, intr-o atmosferă, de mare 
entuziasm patriotic. și-au expri
mat nețărmuritul sprijin fată 
de acțiunile strălucite pentru 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de apelurile Frontu
lui Democrației 'si Unității So
cialiste si Marii Adunări Națio
nale. dorința tar nestăvilită de 
a face totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor si instaurarea 
păcii in Iumei

în încheiere. participantii la 
adunare au adoptat, plini de în
suflețire. textul unei moțiuni 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceausescu, in 
care se arată :

„Reuniți intr-o grandioasă adunare populară, noi, repre
zentanții oamenilor muncii ai tuturor locuitorilor județului 
Caraș-Severin, vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului. președintele republicii, să exprimăm marea noastră 
satisfacție și totala aprobare față de noua și strălucita dum
neavoastră inițiativă privind înfăptuirea dezarmării și păcii, 
magistral concretizată în apelurile adresate de Frontul De- 

, mocrației și Unității Socialiste, de Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii și de Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România parlamentelor, guvernelor și po
poarelor țărilor europene, ale Statelor Unite ale Americii și 
Canadei, tuturor forțelor înaintate șî progresiste din lume 
pentru a se ridica cu hotărire în apărarea liniștei, a muncii 
și vieții lor pașnice, a salvgardării civilizației umane de 
pericolul războiului și distrugerii. Totodată, animați de sen
timentul profundei și legitimei mîndrii patriotice, pentru 
ecoul larg al mișcării de masă pentru pace lansate de Româ
nia la inițiativa dumneavoastră, ingăduiți-nc să vă asigurăm 
de recunoștința noastră. fierbinte si să susținem din- adîncul 
inimii, cu toată hotărîrea, mandatul cu care'v-a împuternicit 
marele forum legislativ al patriei — Marea Adunare Națio
nală — de a vă adresa personal tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev și președintelui Ronald Reagan, precum și condu
cătorilor tuturor celorlalte state semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, cu apelul de a întreprinde tot ce le stă in 
putință in vederea ajungerii Ia acorduri concrete privind 
oprirea amplasării și dezvoltării de noi arme de distrugere 
in masă. Ia retragerea rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, pentru a acționa în direcția dezvoltării
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Aspect de la adunarea populară pentru pace din Deva

>■ INSCRIPȚIE PE O ROATĂ DE TUN
Un neutronic vînt ne bintuie tăcut.
Dacă înțelepciunea va fi să ne trădeze
In cornul Lunii Marea un strigăt stins de mult
Va fi. Și munții pentru nimeni metereze I
Un viitor posibil ca somnu-n rațiune
Ne chinuie planeta, surpînd-o-n gravitații.
Ce-i trebuie-omenirii povară să adune
Atît tiotil în vene drept zor spre alte spații ?

întreb, că lingă unul sînt doi care suspină, 
întreb, că roata poartă osindă pentru toți, 
întreb, că nu-s egale în noapte și lumină 
Nici moartea pentru vii, nici viața pentru morți, 
întreb, că e prea rece sudoarea și prea grea 
Și viața lumii este prea aprig încercată — 
Nu că-n bătrînul cosmos se va mai stinge-o stea, 
Ci că Pămîntul nostru va fi „A fost odată..."

Voi, oameni drepți ai lumii, puternici peste toate, 
Pămîntul cu lumină ca fii ai săi vă cheamă 
Să-I înfloriți in pace, pentru eternitate, 
Fără cartuș pe țeavă și fără nici o teamă I

Alexandru BRAD

..Noua si strălucita dumneavoastră inițiativă, mult iubite 
tovarășe secretar general, reprezintă o profundă sinteză a 
concepției românești privind făurirea păcii în lume si reflectă 
cu inaltă fidelitate năzuințele, idealurile dintotdeauna ale 
poporului român de a trăi în liniște și pace, de a conlucra 
cu alte state si popoare pentru stăvilirea încordării si răz
boiului. pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune 
Pe planeta noastră. Cu adincă emoție și mindrie patriotică 
exprimăm deplina încredere si fierbintea noastră adeziune 
ia hotărîrea Marii Adunări Naționale, prin care vi s-a în
credințat. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împuternicirea de a vă adresa tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev. președintelui Ronald Reagan, celorlalți șefi de state 
participante la Conferința de la Helsinki, in vederea opririi 
amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, pentru 
retragerea celor existente, pentru o Europă fără arme nu
cleare. Această împuternicire este expresia profundei admira
ții și respectului nemărginit al întregii noastre națiuni fată 
de tot ceea ce întreprindeți pentru binele si fericirea între- 
eufui popor român, pentru făurirea unei lumi noi, a colabo
rării. destinderii și păcii, constituie dovada incontestabilă a 
prețuirii pentru strălucita dumneavoastră activitate de mili
tant revoluționar, eminentă personalitate a vieții politice in
ternaționale, care se bucură de un deosebit prestigiu în Româ
nia socialistă, cit si pe toate meridianele globului. Conștientl 
de faptul că cea mai substanțială contribuție ce o putem aduce 
Ia sporirea rolului și prestigiului României socialiste în lume, 
Ia salvgardarea păcii este munca noastră fără preget pentru 
înflorirea patriei, vă încredințăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că vom acționa cu toată abnegația 
și dăruirea pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului al XII-lea al P.C.R., ale 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. și sesiunii Marii Adunări 
Naționale, pentru sporirea contribuției județului Hunedoara 
Ia o dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii, la 
înălțarea numelui României socialiste in rindui celor mai 
demne țări ale lumii".

„Ocrotind pacea, ocrotim viața, asigurăm viitorul 
liniștit al copiilor noștri"

Corespondentul „Scînteii", Gh. 
Susa, transmite :

Nesfirșite coloane de manifestan
te s-au revărsat luni la prins pe 
străzile municipiului Baia Mare sub 
semnul puternicei adeziuni a tutu
ror femeilor din județul Maramu
reș la noua inițiativă de pace a 
președintelui României. Scandind 
lozinci care îndemnau la rațiune si 
stoparea cursei înarmărilor, cele 
peste 30 000 de participante s-au în
trunit intr-o amplă adunare popu
lară pe platoul din fața Casei de 
cultură a sindicatelor, manifestin- 
du-și hotărirea nestrămutată de a 
aduce la cunoștință factorilor de 
decizie din toate țările lumii vo
ința lor de a trăi in pace și de 
a-și crește copiii in spiritul muncii 
și omeniei. De la tribuna acestei 
entuziaste manifestări pentru pace, 
deschisă de tovarășa Valeria Mari
nescu, președinta Comitetului jude
țean al femeilor, și-au rostit cre
zul In apărarea vieții în fața peri
colului războiului nuclear reprezen
tante ale muncitoarelor, țărancelor 
cooperatoare, gospodinelor, profe

soarelor, utecistelor și pionierelor 
din județ.

In consens cu gindurile și năzu
ințele exprimate de participante, 
adunarea populară a adoptat tex
tul unei moțiuni adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

„încă e dată, prin spiritul vizio
nar, prin gîndirea dumneavoastră 
profund umanistă, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. prin, ana
lizele dumneavoastră pătrunzătoare 
asupra situației internaționale și 
prin acțiunile dumneavoastră con
structive privind soluționarea com
plexelor probleme ale contempora
neității aduceți o inestimabilă 
contribuție la mobilizarea maselor 
largi populare pentru reluarea 
cursului spre dezarmare și destin
dere, pentru întărirea securității 
in Europa și in întreaga lume. Ne 
exprimăm totala adeziune față de 
hotărirea Marii Adunări Naționa
le de a vă încredința dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, nobila misiu

ne de a vă adresa tovarășului Leo-~ 
nid Ilici Brejnev și președintelui 
Ronald Reagan, tuturor șefilor sta
telor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa in vederea adoptării unor 
măsuri ferme menite să contribuie 
la dezangajare militară și dezarma
re nucleară, la făurirea unei lumi a 
păcii și securității pe planeta noas
tră. Răspunzînd Apelului pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, fe
meile din Maramureș se alătură mi
lioanelor de femei din România și 
sint ferm hotărîte să acționeze cu 
conștiința înaltei lor responsabilități 
pentru a contribui la instaurarea 
unui climat de securitate și încre
dere intre toate popoarele lumii, la 
înfăptuirea idealurilor de pace ale 
omenirii, ale femeilor de pretutin
deni, conștiente fiind că numai 
astfel vom putea realiza mărețele 
sarcini ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R.".

„Pentru țelurile muncii noastre 
pașnice"

Atit eu, cit și tovarășii m.ei de 
muncă am primit cu adincă satis
facție noua .inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Apelu
rile Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste și al Marii Adunări 
Naționale, pentru că exprimă do
rința noastră de a putea trăi și 
munci in pace.

Întreaga mea viață mă indeamnă 
să .răspund inflăcăratei chemări de 
a acționa cu hotărire, alături de în
tregul popor, pentru menținerea și 
întărirea păcii in lume. In anii ul
timului război mondial lucram la 
patron, într-un garaj de pe strada 
Cobălcescu. Muncă grea, de dimi
neață pînă noaptea, mizerie, viață 
de cline. In 1944, casa in care lo
cuiam, pe strada 13 Septembrie, a 
fost distrusă în timpul 
bardament. Am plecat 
Severin, unde m-am 
strungar la Atelierele 
eram într-o hală, și

unui bom- 
la Turnu 
angajat ca 
C.F.R. Lu- 

.... ............ . ___ ea distrusă 
aproape complet de bombe, unde 
iarna 'era frig ca afară. M-am ales 
cu un reumatism, pe care îl mai 
resimt și astăzi. Cu totul altă viață 
am cunoscut în anii socialismului: 
condiții bune de muncă, un trai 
demn și frumos. Lucrez la „Grivița" 
din 1950. Cind uzina a trecut la fa

bricarea de utilaj chimic, m-am 
calificat ca sudor. Sint mindru că 
utilajele chimice produse aici, care 
incorporează și munca mea. sint 
destinate să producă bunuri care să 
slujească construcției pașnice, bună
stării poporului. O parte din aces
te produse merg și la export, ca 
urmare a politicii României de dez
voltare a legăturilor cu toate țări
le lumii. Iată de ce toate gindurile 
noastre sînt îndreptate spre pace, 
înțelegere și colaborare intre po
poare, Știu că aceleași năzuințe au 
și oamenii muncii din alte țări. 
Nici noi, nici ei n-avem nevoie de 
arme nucleare, nici de rachete, nici 
de bombe cu neutroni. Toate po
poarele sint interesate ca banii să 
nu mai meargă pentru fabricarea 
de arme ale morții și distrugerii, ci 
pentru producția civilă, școli, spi
tale, pentru înlăturarea sărăciei pe 
pămînt. Spre aceste scopuri pașnice 
sint îndreptate propunerile Româ
niei, ale președintelui ei. privind 
reducerea înarmărilor, dezarmarea, 
propuneri înscrise și in Apelul 
F.D.U.S. și pe care eu le susțin din 
toată inima.

r. COTIRȚĂ
sudor, întreprinderea „Grivița 
roșie" București

„Să ridicăm stavilă primejdiilor 
nucleare"

Mi-au mers drept la inimă cu
vintele înflăcărate ale președintelui 
țării rostite la recenta plenară. Iu
bitul conducător al partidului și sta
tului nostru a avut încă o dată gin- 
dul bun de a chema pe toti fiii tării 
— muncitori, țărani, cărturari — 
să-și unească glasurile cu ale tutu
ror oamenilor de bine din toate ță
rile, pentru ca, împreună, să ridi
căm stavilă de netrecut in calea 
pregătirilor de .război, să apărăm și 
să întărim pacea.

Mie, ca și tuturor țăranilor din 
România, pacea ne este scumpă ca 
lumina ochilor. Lesne de-nțeles 
pentru ce : noi, cooperatorii din 
Otopeni, am cules anul acesta re
colte bogate, ceea ce ne-a permis 
să livrăm statului cu 400 de tone 
cereale și cu 30 de tone mai multă 
carne față de plan. Realizări în
semnate am obținut și in sectorul 
zootehnic. Odată cu sporirea pro
ducției, crește și nivelul de trai al 
oamenilor din comună. De asta se 
convinge oricine trece pe aici. Mai 
avem insă multe de făcut și le vom 
face cu siguranță dacă va fi pace 
pe pămînt.

Eu cunosc incă din fragedă copi
lărie ce e războiul. Tăvălugul său a 
trecut și peste comuna noastră și

a lăsat o dîră neagră : case distruse 
de bombe, bărbați, femei și copii 
uciși. Dar stau și cuget ce nenoro
ciri ar aduce un nou război mon
dial purtat cu arme. care, față de 
cele folosite în trecut, sint ca tunul 
față de praștie, ba' chiar mult mai 
distrugătoare. Citesc in ziare că o 
singură bombă atomică e mai pu
ternică decît tot explozibilul folosit 
în cel de-al doilea război mondial. 
De ce s-or fi prăpădind banii pen
tru născocirea unor asemenea 
coase ale morții, cind ei s-ar putea 
folosi pentru tractoare și combine, 
pentru a face să rodească desertu
rile, cind s-ar putea face atîtea lu
cruri care să îndestuleze pe flă- 
minzii lumii, să hărăzească tuturor 
oamenilor o viață mai bună? Toc
mai asta o vrea conducătorul iubit 
al țării noastre prin propunerile de, 
reducere a cheltuielilor militare și 
de oprire a cursei înarmărilor, 
Mulțumim din adîncul inimii pen
tru tot ce a făcut și face pentru 
binele poporului nostru și al între
gii omeniri acest mare om al păcii.

Constantin VASILE 
președintele cooperativei agricole 
de producție Otopeni — 
sectorul agricol Ilfov



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 2 decembrie 1981

i
PREVEDERI ALE PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE

ECONOM ICO-SOCI ALA PE ANUL 1982

Pentru om, în interesul bunăstării
celor ce muncesc!

AUTOCONDUCEREA Șl AUTOAPROVIZIONAREA

în experiențe, inițiative, idei gospodărești

Comunele din preajma Capitalei pot si trebuie să

r.
i
i
I
I

FAPTUL
DIVERS

i
I
I

Documentele recentei plenare comune a Comitetului 
Central al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, legile adoptate la actuala se
siune a Marii Adunări Naționale, prin conținutul lor 
concret, prin prevederile lor limpezi, au pus în evidență 
încă o dată, cu deosebită pregnanță, adevărul că 
partidul nostru situează în centrul tuturor preocupărilor 
și al întregii sole activități omul, calitatea vieții, satis
facerea intr-un grad tot mai înalt a trebuințelor știin
țific fundamentate ale cetățenilor țării.

In acest sens se impune atenției grija deosebită 
acordată problemelor creșterii nivelului de trai in 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R., subliuiereo făcută că „Pornim in tot ceea 
ce întreprindem de la obiectivul fundamental al poli
ticii partidului, de la esența societății noastre socia
liste, care pune in centrul activității omul, ridicarea 
continuă a nivelului dezvoltării generale 
bunăstării și fericirii întregii națiuni".

a țârii, a

Această idee călăuzitoare iși găsește expresie con
cretă in prevederile Planului național unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 1982 adoptat de Mareo 
Adunare Națională - constituind totodată obiectul spe
cial al unor asemenea documente distincte, de aseme
nea, adoptate de sesiunea M.A.N., „Programul pri
vind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială 
pentru asigurarea populației cu produse agricole ani
male și vegetale in perioada 1982-1985" și „Progra
mul cu privire la aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale de consum pe tri
mestrul IV 1981 și semestrul I 1982".

întreg cuprinsul 
obiective
nemijlocit de oamenii 
toare, de însuflețirea cu 
lor în viață, cu 
bunăstare.

acestor documente prefigurează 
mobilizatoare, a căror înfăptuire depinde 

muncii, de eforturile lor creo- 
care vor asigura traducerea

conștiința că iși făuresc astfel propria

Noi locuințe
190

1

Locul marilor împliniri

L—Irniîiarde lei] 9

(Urmare din pag. I)
exprima punctul de vedere tovarășul 
loan Husar, medic-șef al dispensa
rului uman din comuna Band, ju
dețul Mureș. De 28 de ani lucrez 
aici și am sentimentul puternic — o 
mărturisesc — că am realizat ceva 
foarte important în viață, că mi-am 
făcut numai datoria veghind ca satul, 
comuna să-și păstreze o sănătate vi
guroasă și forța de'"creație intactă.

— 28 de ani de muncă constituie 
o viață de om. Cum a fost începutul? 
Cum este acum?

— O, ne-ar trebui mult timp să lă
murim totul. în 1953, cînd ne-am 
inceput activitatea — eu și soția mea, 
care este medic pediatru — comuna 
nu avea lumină electrică, nu avea șo
sea asfaltată, nu avea locuință pen
tru medici. Le-am făcut pe toate, noi. 
cei de aici. Dispensarul nostru dispu
ne de o dotare și asistență medicală 
la nivelul celor mai bune policlinici 
orășenești. Știți, am sentimentul pli
nătății. uitîndu-mă în urmă, al reali
zării idealului cu care am plecat in 
viață in tinerețe, al unei continuități 
fără fisură în profesie și in viata so
cială. Acesta este, poate, și secretul 
optimismului familiei mele. N-am 
trecut prin viață ca prin apă și con
sider că, din punct de vedere al slu
jitorului de sănătate a oamenilor, dar 
și ca cetățean, sint om întreg.

— Poate exprima o simțire, ca 
aceasta cel care face naveta ?

— Niciodată ! Nu va avea niciodată 
o familie sudată perfect, cu un ori
zont plin, rotund. De aici nemulțu
mire latentă, insatisfacții. La care se 
adaugă insatisfacția mediului social 
pe care ar trebui să-l slujească fără 
rezerve. Vedeți. în sfera legii re
cent adoptate do M.A.N., soluția a- 
cestor așa-zise situații insolubile este 
una sihgură. generoasă : integrarea

HARGHITA • Borsecul. „mare 
rezervație de sănătate", a sărbăto
rit împlinirea a 175 de ani de la in-, 
ființarea renumitei stații de imbu- 
teliere a apei 1 minerale din locali
tate. Cu acest prilej, a avut loc un 
simpozion, .s-a vernisat o expoziție 
și s-a prezentat un bogat program 
cultural-artistic. (I. D. Kiss).

PRAHOVA • Sub genericul „Te
zaur prahovean", ediția a 12-a,. 
timp de două săptămîni, in orașele, 
centrele muncitorești, localitățile 
rurale ale județului Prahova s-au 
desfășurat ample acțiuni politico- 
educative și cultural-artistice. Pe 
scenele caselor de cultură, la clu
burile muncitorești și Ia .căminele 
cultdrale s-au organizat simpozioa
ne. comunicări științifice, mese ro
tunde. s-au deschis expoziții de 
carte, și de artă plastică, s-au pre
zentat filme artistice și documen
tare. (Constantin Căpraru).

BACAU • în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", or
chestra simfonică de stat din Ba
cău organizează în orașele și cen
trele muncitorești de pe văile Tro- 
tușului și Bistriței microstagiuni, 
concerte-iecții educative pentru ti
neret. Asemenea concerte au fost 
organizate în acest an și la sate, 
în ultima vreme, gazde au fost 
căminele culturale din comunele 
Măgura și Luizi-Călugăra, iar pâr
tiei panți — sute de țărani, munci
tori. intelectuali, gospodine. elevi 
din localitățile respective. (Gheor
ghe Baltă).

BRAȘOV • La căminul cultural 
din comuna Comăna de Jos s-au 
desfășurat festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea unei jumătăți de secol 
de activitate' neîntreruptă a ansam
blului folcloric „Lunca Oltului" din

gLOCUiNȚE

f WB

Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, Planul 
național unic pe anul 1982 
prevede alocarea unor fon
duri de investiții de 23,2 
miliarde lei, urmînd 
se realizeze 190 000 
apartamente.

deplină în mediul social pentru a că
rei bună stare de sănătate te-ai pre
gătit cu pasiune. Pasiunea aceasta nu 
este, așa, in sine, ei este pentru oa
meni, rodește numai prin oameni; 
E drept așa și e bine !

— Știm, tovarășe profesor Nicolae 
Ispas, că v-ați născut aici. în Zăr- 
neștii Buzăului, unde sinteți acum 
director coordonator al școlii genera
le. Ați considerat ca o datorie în
toarcerea la locul de baștină după 
terminarea studiilor? Nu v-a mușcat 
de inimă niciodată gindul că la oraș 
v-ați fi putut realiza mai bine ?

— Mi-ați pus două întrebări deo
dată. Greu de răspuns in două cu
vinte. Totuși... Am pornit pe drumul 
școlii din satul FUndeni, apartinînd 
comunei Zărnești. Aici am urmat pri
mele clase, aici m-am întors aooi ca 
profesor de limbă română, dună ab
solvirea cursurilor universitare. Tot 
aici mi-am întemeiat și familia. Am 
considerat ca cea mai înaltă îndato
rire civică și morală de a contribui, 
cu întreaga mea capacitate si putere 
de muncă, la înflorirea spirituală a 
locurilor natale, de a continua acea 
rodnică operă educativă pe care au 
desfășurat-o. în condiții mai Dutin 
favorabile decit ale mele, generații si 
generații de cărturari ai satelor. O 
asemenea îndatorire moral-cetăte- 
nească este statuată de legea recent 
adoptată de M.A.N.. lege care cores-- 
punde pe deplin cerințelor dezvoltării 
social-econojnice a țârii pe noi trep
te calitative. In privința celei de-a 
doua întrebări pe care mi-^ti pus-o 
sint si mai categoric : nu mă simt de 
loc dezavantajat din punct de vedere 
profesional, dc pildă, fată de cqlegii „ 
mei care lucrează in școli din mediul 
urban. Elevii mei sint la fel de inte- 
ligenți. dc dotați, la fel de harnici 
și de inventivi ca și cei de la oraș.

— Condițiile materiale ale școlii

dumneavoastră sînt mai puțin favo
rabile decit cele oferite de școala de 
la oraș ?

— Nu. ele sînt aceleași și din unele 
privințe, ținînd seama că sîntem mai 
aproape de miracolul naturii, sintem 
chiar avantajați. Cea 
facție pe care o pot 
tor este să-i ajut să 
și să se pregătească 
munca, pentru Viață, 
realizeze ca oameni întregi, ca spe
cialiști, ca cetățeni devotat! ai pa
triei noastre socialiste. De aceea. îi 
chem, îi indemn pe toți tovarășii mei 
de muncă, pe acei cărora legea 
adoptată de curînd de M.A.N. le des
chide posibilitatea integrării deoline 
în locul unde lucrează să mediteze 
profund la împlinirea lor ca oameni 
cărora li s-a încredințat misiunea 
nobilă de a ridica si a aprooia ni
velul satului românesc de cel al ora
șului. Nu există satisfacție mai înăl
țătoare. Stă chezășie pentru ea exis
tența- exemplară a atîtor luminători 
ai satului — activiști, specialiști, pro
fesori. invătători.

mai mare satis- 
avea ca educa- 
învete oe copii 
temeinic pentru 
să-i ajut să se

Anchetă realizată de redactori 
și corespondenți ai „Scinteii"

t

Recentele documente dezbătute și aprobate de Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, de 
către Marea Adunare Națională privind întărirea autoconducerii și auto- 
aprovizionării in profil teritorial, stabilirea unor programe naționale con
crete in acest sens stabilesc sarcină fiecărui consiliu popular de a elabora 
programe ferme de autoaprovizionare, care să cuprindă niveluri concrete 

• de producție pentru fondul de consum propriu și livrări de produse la 
fondul centralizat al statului, de natură să" asigure acoperirea la un nivel 
superior a cerfnțelor de consum ale întregii populații. în acest cadru, 
comunele preorășenești sînt chemate să valorifice cu maximum de efi
ciență resursele materiale și de forță de muncă de care dispun, să cultive 
terenurile agricole și să crească animale și pțteftri, incit sa acopere ne
voile de hrană ale localnicilor, ca și ale orașelor din apropiere, devenind 
astfel baze de aprovizionare pentru localitățile urbane învecinate.

In jurul Capitalei se află un număr important de comune cu un pu
ternic potențial de producție agricolă. Cum participă ele la aprovigio- 

■ narea Capitalei, ce rezerve există aici pentru mai buna satisfacere a ne
voilor de consum ale populației ? — iată tematica ciclului de anchete pu
blicate in numere precedente ale ziarului. în lumina noilor exigențe, con-, 
tinuăm acest ciclu, oprindu-ne azi

Dincolo de unele asemănări sau 
deosebiri dintre cele ' două comune, 
ele nu numai că nu au contribuit cu 
produse agricole Ia aprovizionarea 
Capitalei, ci, dimpotrivă, consumau 
ele insele asemenea produse de Ia 
fondul de stat. în acest an, bunăoară, 
la Pantelimon s-au desfăcut prin 
magazinele Agrocoop si ale coopera
ției de consum peste 500 tone de le
gume și fructe, mii de kilograme de 
carne, peste 200 000 1 lapte, impor
tante cantități de alte produse ani
maliere. La aceste cantități fee adaugă 
mărfurile agroalimentare cumpărate 
direct de fiecare cetățean din maga
zinele bucureștene.

Analiza situației paradoxale în 
care se află cele două comune — 
consumatoare de produse agricole, în 
loc de furnizoare, cum ar fi fost 
normal — reliefează marile rezerve 
existente prin extinderea autocondu-

la comunele Pantelimon si Cernica. 
cerii si antoaprovizionării în profil 
teritorial. Aceste rezerve. sîntem 
siguri, isi vor găsi valorificarea în 
cadrul acțiunii ce se desfășoară aici in 
aceste zile, ca și în celelalte comune 
din jurul Capitalei, pentru ca si co

Azi, despre valorificarea 
potențialului productiv 

ai comunelor Panteflimon 
și Cernica

munele Pantelimon si Cernica să de
vină puternice baze de producție 
agricolă. Lată. La început, citeva date 
de referință privind cele două co
mune.

Indicatori Comuna 
Pantelimon

Comuna
Cernica

Ponderea terenurilor legumicole in 
totalul suprafețelor agricole ale unită
ților de stat și cooperatiste din comună 22 % 2,5%

Suprafața destinată pășunilor ■ — —
Procentul de realizare în 1981 a 

sarcinilor privind livrările de legume 
la fondul de stat
— de către unitățile agricole de stat 

si cooperatiste
— de către gospodăriile populației

70 %
0,5%

25 %
20 %

Credem că datele din tabel ilus
trează elocvent cit de redusă este 
atenția acordată în cele două comu
ne legumieulturii, începînd cu pon
derea scăzută a terenurilor destinate 
acestei activități in totalul suprafe
țelor agricole disponibile. Pină acum, 
aceste comune au primit sarcini de 
producție cti prioritate pentru (Secto
rul cerealier — suprafețele de legume 
reducindu-se dc la un an la altul. 
Deși în ambele localități a existat o 
puternică tradiție în legumicultura, 
la Cernica s-a mers pină acolp incit 
de mai multi ani au fost desființate 
cele două ferme de legume ale coo
perativelor de producție.

Un nedorit „exemplu" care nu e, 
desigur, fără legătură cu faptul că 
cetățenii au renunțat si ci. treptat, la 
cultura legumelor in grădinile pro
prii. La Cernica. din cele 307 hectare 
de tefen din grădinile si loturile 
ajutătoare' ale populației s-au culti
vat în acest an doar 10 hectare cu 
legume, restul fiind cultivat cu po
rumb și viță de vie. La Pantelimon, 
terenurile cultivate cu legume 
redus, de asemenea, an de an, 
în 1981 au revenit, in medie. 
100 mp de familie — suprafață 
insuficientă pentru asigurarea 
sumului propriu de legutae. darmite 
pentru realizarea unor surplusuri 
disponibile la fondul de stat.

Lipsa de preocupare pentru 
voltarea legumieulturii 
in cele douăy comune, 
redus față de creșterea

s-au 
incit 
doar 
total 
con-

dez-
s-a asociat, 
cu interesul 

___ _____ ________ animalelor.
La Pantelimon și Cernica revin, ca 
cifră medie, un porc la 3 familii și 
o vacă la... 45 de familii. Evident.

sub nivelul minim necesar de 15 lo
cuitori, luați in calcul la o bovină 
Și 3 locuitori, luați în calcul la un 
porc — nivel stabilit prin recentul 
„Program privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritorială". în 
numeroase gospodării de aici nu se 
mai crește de ani de zile nici măcar 
o găină. Oamenii se consideră „oră
șeni get-beget“ și cumpără produsele 
agricole de la București. Suprafețe 
întinse de pășuni au fost treptat des
țelenite si cultivate cu cereale, situa
ție care, desigur, va trebui reexami
nată în condițiile aplicării principi
ilor autoconducerii si autoaprovizio
nării.

Pentru înțelegerea posibilităților 
actuale din agricultura celor două 
comune limitrofe Capitalei, este im
portant de analizat si balanța forte» 
de muncă activă. Astfel, datele sta
tistice ..la zi" arată că numărul 
membrilor C.A.P. este extrem de re
dus — 3 la Pantelimon si 80 la Cer
nica — majoritatea forței de muncă 
(8 500 la Pantelimon si 2 700 la Cer
nica). lucrînd în 'unitățile industriale 
din Capitală. Desigur, transferul for
ței de muncă spre industria urbană 
— care s-a desfășurat in ultimele 
decenii — a fost string legat de pu
ternicul proces de industrializare. S-a 
neglijat însă un aspect, anume men
ținerea interesului locuitorilor de la 
sate pentru munca nămintului.

Cine putea si trebuia să mențină 
viu acest 
consiliile 
acest an 
mune au 
această situație, atribuind localnici-

ihteres ? Conform legii — 
populare, 
primăriile
incercat să reZolve parțial

E adevărat. în 
celor două co

lor, spre cultivare, o parte din tere
nurile virane. Numai că aceste tere
nuri s-au dovedit insuficiente (ele 
reprezintă 0,2 la sută din suprafața 
agricolă a comunei Pantelimon și 
0,003 la sută din suprafața agricolă a 
comunei Cernica), adică mult orea 
puțin in raport cu numărul solicitan- 
ților — fie ordinul sutelor de familii.

Tot insuficient finalizată a fost și 
or altă măsură luată in acest an de 
consiliile populare ale celor două co
mune : atragerea forței de 
că 
din 
tie. 
niei 
urile au încheiat convenții dc lucru 
cu navetiștii, dar. după aceea, ni
meni nu s-a mai interesat de respec- 

• tarea lor. Incit în fermele dtn Pan
telimon și Cernica s-a ajuns să «e 
muncească cu... flotanti din județele 
Bistrița-Năsăud și Suceava, cu pen
sionari și altă forță de muncă oca
zională.

A fost o situație necorespunzătoare, 
pe care noile reglementări o înlătu
ră. îi stabilesc cadrul legal de re
zolvare : pe lingă răspunderea fiecă
rui consiliu popular și a fiecărui ce
tățean față de asigurarea bazei de 
aprovizionare, se întărește obligativi
tatea participării la lucrările agricole, 
in perioadele de virf, a întregii popu
lații care locuiește la sate, ca și a 
populației urbane, deci inclusiv a 
personalului muncitor localnic, care 
lucrează în întreprinderile de la oraș.

Am discutat cu factori de răspun
dere din cele două comune, solicitin- 
du-le ODinia în legătură cu modul de 
redresare a situației actuale. Iată cele 
consemnate :
• Dumitru David, primarul co

munei Pantelimon : „întocmim in 
aceste zile programul comunal de 
extindere a producției agricole, atit 
in unitățile de producție — de stat și 
cooperatiste —. cit si- in gospodăriile 
populației. Pornim de la cerința for
mulată in recentele documente de 
partid și de stat, ca fiecare localnic 
sâ-și asigure prin forțe proprii — 
pe terenurile din gospodăria perso
nală și din unitățile agricole de pro
ducție — necesarul de consum la 
principalele bunuri agroalimentare : 
carne, lapte, ouă, legume ș.a. Cetă
țenilor care nu dispun d« suprafețe 
corespunzătoare in gospodăriile pro
prii le vom da posibilitatea să lu
creze in acord global parcele din te
renurile cooperativelor de producție".

• Gheorghe Istrate, primarul co
munei Cernica : „In aplicarea pro
gramului comunal de autoaprovizio
nare. pe care-1 definitivăm în aceas
tă perioadă, vom valorifica riguros 
datele recensâmir|tului suprafețelor 
cultivabile. aduse la zi. verificate 
continuu pe teren. Pentru extinderea 
creșterii animalelor în gospodăriile 
populației vom amenaja. întp-o pri
mă etapă, două pășuni comunale, 
în cadrul cooperației de conjsum vom 
organiza o maternitate de scroafe, 
care să ofere cetățenilor — pentru 
creștere și îngrășare — purcei de 
lapte. Vom realiza, de asemenea, un ’ 
incubator de pui de o zi. pe care 
să-i punem la dispoziția localnicilor 
Dentru creștere. In plus. oentru asi
gurarea hranei animalelor în sezo
nul rece, cetățenii vor putea lucra 
la C.A.P. in acord global — cu Diata 
în produse — parcele din terenurile 
fermelor cerealiere". —

Fără îndoială, prin aplicarea mă
surilor pe care le concep in această 
perioadă consiliile populare ale tu
turor comunelor și localităților tării 
în vederea transpunerii in viată a 
Programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială, 
potențialul agricol al comunelor 
Cernica și Pantelimon — ca dealt
fel al tuturor așezărilor din jurul 
Capitalei — va putea fi pus mai bine 
în valoare.

la lucrările
mun-

agricoleactive
fermele unităților de produc- 
Astfel,
agricole de primăvară C.A.P.-

la Începutul cam pa-

Mihai IONESCU
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Cîntecele romantismului revoluționar
al tinereții patriei socialiste
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Păstrăvi 
de... cimpie

Poșta de ieri ne-a adus o 
scrisoare semnată de Dumitru 
Nistor din satul Valea Mare, co
muna Ștefănesti, județul Argeș. 
El ne reamintește că păstrăvul, 
considerat un pește -pretențios, 
se simte in... apele lui nv numai 
la munte, ci și la deal si chiar 
la șes. Ne-o dovedește el în
suși. Cu trei ami in urmă ți-a 
amenajat u-n mic lac alimentat 
de un izvvraș care trece pe lin
gă propria gospodărie. A popu
lat lacul cu păstrăvi și a reușit 
să-i aclimatizeze, astfel că acum 
și alti săteni și oameni de prin 
împrejurimi vin să-i admire 
„crescătoria" și să-i ceară „asis
tență tehnică". Cum asemenea 
izvorașe, firicele de apă există 
nu numai la munte, ci și in zone 
de deal și chiar mai la vale, la 
șes, și alții iși pot amenaja cite 
un ochi de lac pentru păstrăvi — 
și nu numai pentru păstrăvi.

Cine mai încearcă ? •

am 
i-a
din

Fiul corigent, 
tata repetent

— Dacă.ai să înveți bine, 
să-ți cumpăr o bicicletă — 
promis odată tata.

Dar cum odrasla, D. M.
Bistrița, nu prea se omora cu în
vățătura, nici promisiunea tatei 
nu a fost onorafă. Pină deunăzi, 
cind D. M. a venit acasă cu o 
pungă in care se aflau 100 de 
lei. In loc să-l întrebe de unde-i 
are și să-l ia la rost, pentru că 
banii fuseseră sustrași de la ma
gazinul de jucării din municipiul 
Bistrița, tatăl și-a luat odrasla 
de mină și a dus-q la un alt ma
gazin, de unde i-a cumpărat cu 
banii respectivi bicicletă. N-a 
apucat insă să megrgă cu ea 
pentru că fapta a fost desco
perită.

Nu e vorba 
de oglinda 
fermecată

Cititorul iiostru Haralambie 
Orzată din comuna Plopii Stăvi
lești, județul Teleorman, ne tri
mite romanul „Oglinda", insofit 
de următoarea explicație : „Ori- 
cit m-am chinuit să citesc a- 
ceastă carte apărută în Editura 
Univers, n-a fost chin să reu
șesc. Întreprinderea poligrafică 
„13 Decembrie 1918“ din Bucu
rești a încurcat... paginile. Am 
citit pină la pagina 64 și cind să 
urmeze, firesc, pagina 65. am dat 
din nou de pagina 33 și următoa
rele, pină la 64 inclusiv. Nu-i 
mare necaz — mi-am zis — o ți 
o fasciculă de două ori. Se mai 
întimplă. Dar din nou, in loc să 
urmeze, firesc, paqina 65. ur
mează pagina... 97. Deci, de data 
asta e vorba de o fasciculă în
treagă lipsă cu desăvirșire. Dacă 
cei care au tipărit-o au vrut să 
ne arate „oglinda" muncii lor in 
acest caz, au reușit.

Vițelul 
din brațul... 
macaralei
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localitate, care a obținut, la cele 
trei ediții de pină acum ale Festiva
lului național 
niei". titlul de 
Mocauu).

MARAMUREȘ 
expozițional al 
Baia Mare a avut 
expoziției anuale a artiștilor plastici 
profesioniști din județul Maramu
reș, Expoziția reunește peste 150 de 
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și artă decorativă semnate de 
67 plasticieni. (Gh. Susa).

IAȘI • Ansamblul de cintece și 
dansuri ale cenaclului „Prietenia" 
al Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din centrul 
universitar Iași a susținut un spec
tacol sub genericul „învățăm și 
muncim pentru viață, libertate și 
pace". Și-au dat concursul și gru
purile vocale de la liceul „Tehno- 
ton“ și de la Școala generală nr. 13 
din Iași. Au fost prezentate cintece 
și dansuri din folclorul românesc și 
al țărilor ai căror studenți învață 
la Iași. (Manole Corcaci).

DÎMBOVIȚA • La Tirgoviște, a 
avut Ioc a 13-a ediție a festivalului 
interjudețean de literatură „Moște
nirea Văcăreștilor". Au participat 
scriitori, critici și istorici literari, 
membri ai cenaclurilor literare din 
localitate, 
triotică și 
Manea).

MUREȘ

„Cîntarea Româ- 
laureat. (Nicolae

complexul 
U.A.P. din 

vernisajul
• La 

filialei 
loc

interpret! de poezie pa- 
revolutionară. (Gheorghe

. O La sediul Casei arma
tei din Tg. Mureș a fost vernisată 
expoziția „Pacea — bunul cel mai 
de preț al omenirii", la care sint 
expuse lucrări de artă plastică din 
patrimoniul muzeului țle artă din 
localitate. Expoziția urmează a fi 
ilinerată si in alte orașe ale jude
țului Mureș. (Gh. Giurgiu).

Faptul că oe adre
sa organizatorilor edi
ției a IV-a a Con
cursului cîntecuiui oo
litic oentru tineret — 
C.C. al U.T.C.. Consi
liul Culturii si Educa
ției Socialiste. Uniunea 
comoozitorilor. Radio- 
televiziunea română 
— au fost expediate 
oeste 300 de comoozi- 
tii constituie un ar
gument convingător că • 
ecoul si rezonanta, 
prestigiul si seriozita
tea acestei manifestări 
sint in atentia iubito
rilor si creatorilor 
cîntec si vers, 
dacă la concertele 
nale mii de tineri 
venit să asculte 
să-și spună cuvintul 
desore lucrările intra
te în ultima etaoă. să-i 
aplaude oe cei aoroa- 
oe 500 de interoreti. al 
căror efort este demn 
de toată lauda. (Den
tru secția corală : co
rul Facultății de pe
dagogie. compoziție 
muzicală si muzicolo
gie a Conservatorului 
de muzică „Ciprian 
Porumbeseu". diriiat 
de Petre Crăciun, co
rul ..Ars Nova" al Ca
sei de cultură a tine
retului din Pitești, di
riiat de Gh. Gomoiu, 
corul Liceului de artă 
..George Enescu" din 
București, condus de 
Nicolae Niculescu. co
rul mixt al Ansam
blului artistic 
U.T.C.. diriiat de 
cu Enăchescu, 
Filarmonicii de 
din Cluj-Napofia. 
iat de Florentin 
hăescu si orchestra 
dc studio a Radiotele- 
viziunii Române sub 
bagheta lui Carol

de 
Iar 
fi- 
au 
si

al 
Voi- 

corul 
stat 

diri- 
Mi-

Litvln ; tar oentru 
secția de muzică ușoa
ră : orchestra de es
tradă a Radioteleviziu- 
nii române, condusă 
de Sile Dinicu. for
mația „Pofit-scriptum" 
a Casei de cultură a 
tineretului din Timi
soara. formația „Ba
sorelief" a Casei de 
cultură a studenților 
din București, grupul 
..Choralis" al Ansam
blului 
U.T.C.
..Song' . ____
Ioan Luchian Mihalea. 
cunoscuti solisti de 
muzică ușoară, pre
cum : Stela Enache. 

' Jeantna Matei. Cornel 
Constantiniu. Mihaela 
Oancea etc.), aceas
ta înseamnă că succe
sul. oooularitatea a- 
eestui festival-concurs 
în rindul marelui pu
blic. si in orimul rind 
al oublicului tinăr. 
amploarea si rigurozi
tatea cu care a 
împlinit sint de 
găduit.

Așadar, finala 
cursului cîntecuiui oo
litic oentru tineret : 
trei seri de concerte 
în care s-au subliniat 
cu generozitate citeva 
laitmotive, teme oe 
care autorii versului 
si muzicii si-au bro
dat eu Dasiune com
pozițiile. în orim-plan; 
Pacea, dorința de oace 
a tineretului nostru, 
gindul milioanelor de 
tineri de a trăi intr-o 
lume a oăcii. datoria 
lor de a lupta oentru 
pace. Astfel, un „Cin
tec oentru tara mea" 
(Florin Bogardo. Ta
nia Lovinescu) nu 
Doate fi scris decit din 
„oroasDete culori / Si»

artistic 
gruoul 

condus
al 

coral 
de

fost 
netă-
Con

din petalele de flori L 
Din dansul ierbilor in 
zori") : o „Tinerețe fe
ricită" (Marcel Drago- 
mir. Angel Grigoriu Și 
Romeo Iorgulescu) 
poate fi asigurată dacă 
făclia păcii De nămint 
rămîne nestinsă, dacă 
tinerii — romantici, 
mereu îndrăgostiri de 
viată („Pentru că ești 
tinăr". de Dan Stoian. 
D.
isi 
de

Popescu-Chiselet) 
vor afirma dorința 
oace vor deveni

tru
«are 
cînt 
lui 
C. Cîrian) 
un laitmotiv 
nant în 
tant festival : oace 
ne oămîntul românesc- 
(compoziția ..Pe nimb 
de vulturi" de Irina 
Odăgescu-Țutuianu. oe 
versurile lui Vasile 
Nicolescu). o orooozi- 

'tie simplă, care a ră
sunat ca un solemn

cuvinte simple 
rostite in vers, in 

(amintim corul 
A. Winkler și 

au (Țevenit 
oreg- 

acest imoor- 
festival :

*

Concursul cîntecuiui politic 
pentru tineret

„soli ai păcii" („Omul 
zilei de azi", de An
dreea Andrei. Ionel Tu
dor) vor vorbi desore 
curaiul. demnitatea, 
simbolul omeniei care 
..inaltă-n lume crezul 
si faima României". 
Ce înseamnă să fii ti
năr ? înseamnă (cum 
intelegem din versuri
le Ninei Cassian in 
oagina corală semnată 
de Dan 
scaoeri 
nestinsă-n 
aul păcii 
să-I aoerj 
ta 
înseamnă „să 
nească din tine.
tre lume, ferești des
chise". „să nu schilo
dești ,vreodată /. Ade
vărul. in strimbe o- 
glinzi". ..să simți I 
Unde-s marile, drepte
le căi / Si să intri, in 
lunte fierbinți / îm
preună cu semenii 
tăi"... Pace — vis al 
omenirii 1 — iată pa-

Buciu) „să 
ca ' văoăia 
vînt. i Stea- 
să-i oui si 

___  / Pe redu- 
acestui oămint 1“ : 

oor- 
Că-

iurămint : ..Pe tot ce 
dăinuie mai our. in 
noi ( Si ce sămînta 
vie din oămint Z Ju
răm cu totii oe toate 
cite sint / Să stăm dc 
veghe acestui iură
mint".

într-o tară mindră. 
neasemuită in lume, 
in care Dartidul este 
soarele dreptății. în
tr-o „tară a demnită
ții" tinerii sint che
mați să înfăptuiască 
visul bravilor străbuni. 
Cîntecelor de oace 11 
s-au alăturat, in a- 
ceastă amolă manifes
tare artistică, frumoa
se versuri si linii me
lodice desnre Dămin- 
tul românesc si oarti- 
dul conducător. desDre 
evul comunist, despre 
constructorii tării care 
ridică ..magistrala al
bastră". desore tinere
țea căreia i se cere 
„fantă demnă, munci
toare / Braț de fier

De șantiere / Tara să 
o Doarte-n zare".

18 coruri. 13 compo
ziții de muzică ușoa
ră — oasini ritmice, 
nreanante sau cintece 
de respirație. cu o 
melodică si armânii 
'care trebuie^ rostite 
cu elegantă, creații ac
cesibile formațiilor de 
amatori sau iomoozitil' 
care cer o pregătire 
mai deosebită, stiinta 
interoretării. nagini 
scrise Dentru ca tine
rii să le Doată fredo
na de la Drima audi
ție sau oe care an
samblurile profesionis
te să le înscrie în con-, 
certele închinate tine
reții... — intr-un cu- 
vint ROADELE aces
tei competiții sint 
destul de bogate, ofe
ră tuturor formațiilor 

nosibilitatea 
alege oiese 

oregătirii.
de gen 
de a-si 
potrivite ________
specificului lor. în 
fine, in nominaliza
rea factorilor care au 
concurat la succesul 
acestei ediții a con
cursului cîntecuiui oo
litic oentru tineret nu 
outem să nu remar
căm că mai* vechiul 
deziderat al asigurării 
colaborării unor ooeti 
de prestigiu. semnă- 
turi binecunoscute, cu 
comoozltorii — oentru 
a conferi si Drin cali
tatea 
stantă melodiilor me
nite a fi însușite de 
tineri — a dobîndit un 
eficient răspuns, nu
meroși poeți din dife
rite generații, de la 
Nina Cassian. Vasile 
Nicolescu. Cornelia 
Șerban. Tania Lovi- 
nescu. oină la mai ti
nerii Daniela Crăsna- 
ru. Dan Verona. Geor-

versurilor sub-

ge Tărnea, Mihai Băr- 
bulescu etc.- aflin- 
d’t-sc orintre coautorii 
oieselnr de 
Asa ci imp. 
remarcăm 
nublicului 
mul rind 
lodiile 
largă
rezonantă 

edițiile 
trebui să incuraie- 
si mai mult astfel 

opusuri care au

I

I
Termenul de încheiere a lu

crărilor la forajul unei sonde de 
pe raza județului Vilcea batea 
la ușă. tn loc să grăbească lu
crările executate de echipa pe 
care o conduce, maistrul Grigo
ri; Dumitșes<!u a inceput să „fo
reze" prin curțile sătenilor din 
vecinătate, în căutarea unui vi
tei. A găsit un amator de chili
pir, a cumpărat vițelul, si-a adu
nat echipa și a trecut la sacrifi- 

. carea acestuia. După ce l-au tă
iat. l-au agățat de... brațul ma
caralei. Nici nu se putea găsi un 
loc mai potrivit, pentru a fi 
văzut de cine trebuie. Dună care 
a început să se... foreze in sub
solul afacerii.

Zgomotul 
din tufiș

Aflăm din gazeta „Milcovul" 
că patru prieteni buni din Balo- 
tești, județul Vrancea — Anto
nică) Meroia. Dumitru Andronic, 
Petre Toderașcu si Nicolae An
dronic — au plecat intr-o seară 
la vînătoare. Mai bine zis bra
conaj, luindu-și puștile' la spi
nare numai după lăsarea întu
nericului, pentru a nu-i vedea 
nimeni. Voiau cu orice chip să 
doboare măcar un mistret. La un 
moment dat, într-un tufiș din 
apropiere de liziera unei păduri. 
Antonică Merom a auzit un foș
net suspect. Fără să mai stea pe 
ginduri, a pus arma la ochi și a 
tras. In loc dc mistreț, nimerise 
într-un consătean de-al său, 
aflat cu totul intîmplător in 

\ apropierea tufișului cu pricina.'
Omul n-a mai putut fi salvat...

Nu se grăbeau 
degeaba

— Dar ce atîta grabă pe vîn- 
zătorii noștri, soro ?

— Știu și eu ? Poate le-o fi 
frig sau vor să arate și ci că nu 
mânîncă plinea degeaba.

Tocmai la vi uzarea piinii ti 
prinsese zorul pe vinzătorii-ges- 
tionari Elena Epure șf Tache 
Zăpuc de la unul din magazinele . 
din comuna Budești, județul 
Argeș.

Și cum aveau piine. cei doi 
vlnzători-gestionari și-au zis că 
n-ar strica să aibă și cuțitul in 
mina lor, așa că au ipeeput să-și 
taie 0 „porție" ‘ și pentru ei. tn 
numai o oră,t cei doi au scos 
pentru buzunarele proprii nu 
mai puțin de 450 de lei. Cum ? 
Simplu : au vindut plinea cu 
preț dublu. Acum, li se „prețu
iește" și lor fapta, pentru a-și 
primi... porția cuvenită. >

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Șcîntei
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concurs, 
trebuie să 

că opțiunea 
este in ori- 
nentru me- 

accesibile. de 
circulație. de 

si credent 
următoarecă 

ar 
ze 
de
ecou imediat, care sint 
reeeDtionate de la ori- 
ma audiție.

...Roade bogate, cum 
souneam. ce poartă in 
ele limoede. clar, gîn- 
durile si aspirațiile ti- ' 
neretului nostru x- sol 
de Dace, „ziditor al
veacului de aur". As
pirații cărora 11 s-a 
dat glas si într-un
moment deosebit in 
spectacolul final al 
concursului, orin nre- 
zentarea unui cintec 
de o distinsă vibrație, 
(muzica Radu Paladi, 
versuri de Nicolae Dra- 
goș) dedicat conducăto
rului țării — „Cel ce-n 
fruntea țării e o rază"; 
un eintec-simboi des
pre cel ce conduce des
tinele României de azi, 
căruia tineretul natriei 
ii aduce omagiul si 
inalta sa mulțumire 
Dentru nobila si oil- 
duitoarea fantă oa- 
triotică. revoluționară 
orin care insuflă în
tregii națiuni, tinere
lor generații voința 
de a se dărui orin 
fantă creatoare sluii- 
rii oatriei socialiste, 
demnității si libertă
ții ei.

' Smnranda 
OTEANU
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Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
La 1 decembrie a început la Bucu

rești ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La ședință participă miniștrii afa
cerilor externe ai Republicii Popu
lare Bulgaria — Petăr Mladenov, Re
publicii Socialiste Cehoslovace — 
Bohuslav Chnoupek, Republicii De
mocrate Germane — Oskar Fischer, 
Republicii Populare Polone — Jozef 
Czyrek, Republicii Socialiste Româ
nia — Ștefan Andrei. Republicii 
Populare Ungare — Puia Frigyes și 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste — Andrei Gromiko.

La ordinea de zi se află probleme 
privind stadiul negocierilor in dome
niul limitării înarmărilor și al dezar

mării. precum și desfășurarea reuniu
nii de la Madrid.

★
Marti a sosit. în Capitală, pentru a 

participa la ședința Comitetului mi
niștrilor afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via : A. A. Gromiko. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. și Oskar 
Fischer, ministrul afacerilor externe 
al R.D. Germane.

Oaspeții au fost salutați la sosire 
de Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Maria Groza și Constantin 
Oancea, adjuncți ai ministrului, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorii țări
lor respective acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

DINEU OFERIT DE PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Gu verbu
lui Republicii Socialiste România, a 
oferit, marți, un dineu în onoarea 
miniștrilor afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia prezenți la lucrările ședin
ței de la București consacrată proble
melor privind stadiul negocierilor in 
domeniul limitării inarmărilor și ai 

, dezarmării, precum și desfășurarea 
' .euniunii de la Madrid.

Au luat parte tovarășii Virgil Ca- 
. zăcu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepcim-ministru al guver
nului. membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, funcțio
nari superiori din acest minister.

Au participat Petăr Mladenov, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria. Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace. Oskar Fischer, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Germane. Jozef Czyrek, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Puia Frigyes, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, și Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. precum și ambasadorii țări
lor respective acreditați la București.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti- 

‘dului Comunist Român. • președintele 
Republicii Socialiste România, șî în 
numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și al guver

nului român, tovarășul Ilie Verdeț a 
adresat miniștrilor afacerilor exter
ne ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia cele mai călduroa
se salutări și a toastat pentru dez
voltarea continuă a prieteniei fră
țești și a colaborării pe multiple 
planuri dintre partidele, țările și po
poarele noastre, pentru noi realizări 
în construcția socialismului și co
munismului, pentru triumful politi
cii de pace, destindere și dezarmare, 
pentru o lume fără războaie, in -care 
fiecare popor să se dezvolte liber 
independent pe calea progresului so
cial și economic, in sănătatea condu
cătorilor partidelor și statelor noas
tre, tuturor celor prezenți la dineu.

Răsptțpzind in numele participan- 
ților la ședința Comitetului miniștri
lor afacerilor externe ai statelor 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, tovarășul Petăr Mladenov. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria, după ce a 
adresat vii mulțumiri pentru ospita
litatea și atenția cu țâre au fost în
conjurați, a toastat pentru cauza 
păcii, pentru prietenie, colaborare și 
cooperare reciprocă dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, pentru 
Partidul Comunist Român și secre
tarul său general, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
secretarii generali și primii-secretari 
ai partidelor comuniste și muncito
rești ale țărilor participante, pentru 
poporul român, constructor al socia
lismului, in sănătatea primului-mi- 
nistru al guvernului român, a tutu
ror celor preaenți la dineu.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Primire la C.C. al P.C.R.
Marti dimineața, tovarășul Virgil 

Cazacu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. l-a primit de tovarășul Dyo- 
nisos Gheorghatos. membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului. 
Central al. Partidului Comunist^ din 
Grecia, care face o vizită prieteneas
că in tara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, din partea 
tovarășului Harilaos Florakis, secre
tar generai al Comitetului Central al 
Partidului Comunist dini Grecia, a 
conducerii partidului, călduroase sa
lutări și cele mai bune urări de suc
ces în activitatea pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și a sta
tului român.

Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu

a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a conducerii par
tidului, un cald salut si cele mai 
bune urări tovarășului Harilaos Flo
rakis și conducerii Partidului Comu
nist din Grecia.

In cadrul convorbirii case a avut 
loc s-a procedat la o informare re
ciprocă privind activitatea și preocu
pările actuale ale celor două partide 
și s-au abordat unele aspecte ale vie
ții politice internaționale. S-a expri
mat dorință ambelor părți ca. în spi
ritul stimei și al respectului reciproc, 
relațiile si colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist din Grecia să se dezvolte 
continuu, in interesul poporului ro
mân și poporului grec, al cauzei pă
cii, securității Si independentei na
ționale. colaborării și cooperării in 
Balcani. în Europa si in lume.

TELEGRAMĂ

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie 
Verdeț. a trimis o telegramă primu
lui ministru al Republicii Populare 
Bangladesh. Shah Mohammad Azizur 
Rahman, cu prilejul renumirii în 
această funcție, prin care îi adresea
ză sincere felicitări si calde urări de 
sănătate si fericire personală.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A EMIRATELOR ARABE UNITE

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Tragerea Pronoexpres
17,15 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
17.40 Cu oamenii pentru oameni. Emi

siune , consacrată activității organi
zațiilor democrației și unității so
cialiste

18,03 Actualitatea muzicală. A XlV-a 
ediție a Festivalului de romanțe 
..Crizantema de aur"

18.25 Revista „Ctntăril României". Tn 
vizită lâ întreprinderea „Semănă
toarea"

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Ancheta TV : „Timp furat"

20,20 Telecinemateca. „Ziua În care vin 
peștii". Coproducție internaționa
lă. Scenariul și regia : Michael Ca- 
coyanrus

21,50 Pentru dezarmare și pace — o 
noilă șl strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu,- a 
României socialiste

22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2 »

19.00 Telejurnal
19.25 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Publicitate
19,45 Tineri interpreți ai cinteculul 

popular '
20,20 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră (reluare)
20.30 Din țările socialiste o R.P. Mon

golă — Imagini din economie 
• R.s. Cehoslovacă — cristalul de 
Boem ia

20.55 Muzică de jaz
21.30 Teleenciclopedia (reluare)
22,10 Telejurnal
22,30' închiderea programului

Pedepse pe măsura gravității 
deosebite a unor fapte împotriva 

avutului obstesc si a vieții
■ a »

Tribunalul municipal București a 
condamnat la pedeapsa cu moartea 
pe Ștefănescu Gheorghe pentru să- 
virșirea infracțiunii de delapidare cu 
consecințe deosebit de grave.

Condamnatul, gestionar la un de
pozit de vinuri din București, prin 
fals, uz de fals și alte mijloace"frau
duloase, și-a insușit suma de 3 715 497 
let Totodată, împreună tu alti in
fractori, condamnați la diferite pe
depse cu închisoare, a mai adus avu
tului obștesc o pagubă de peste 
13 000 000 lei.

In realizarea faptelor prin oare 
s-au adus mari prejudicii avutului 
obștesc, condamnatul a acționat timp 
îndelungat si prin înșelăciune, trafic 
de influentă si corupție. De aseme
nea. a falsifioat mari cantități de 
băuturi alooolice, pe care le-a vindut

la prețuri mult superioare fată de 
cele legal stabilite.

Ca urmare a săvîrșirii acestor fap
te, Ștefănescu Gheorghe a acumulat 
imobile, sume de bani, bijuterii și 
alte bunuri în valoare totală de 
8 742 000 Iei.

Hotărîrea de condamnare a fost 
confirmată de Tribunalul Suprem, 
iar cererea de comutare a pe'depsei 
cu moartea a fost respinsă.

Pentru săvirșirea ■ cu cruzime a in
fracțiunii de omor deosebit de erav 
au fost condamnați la pedeapsa cu 
moartea Gheorghită Gheorghe. de 
Tribunalul județean Bacău, si Nicu 
Badea, de Tribunalul județean Olt.

Hotăririle de condamnare au fost 
confirmate de Tribunalul Suprem, iar 
cererile acestora de comutare a pe
depsei cu moartea au fost respinse.

Adunare consacrată „Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian"

Marti după-amiază s-a desfășurat 
în Capitală o adunare consacrată 
„Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian", organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Liga ro
mână de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Mircea Radulescu, membru al 
Comitetului de conducere al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, a luat cuvîntul 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului National al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste, 
care a arătat că România si pre
ședintele Nicolae Ceausescu con
sideră că trebuie să fie intensificate 
eforturile în vederea realizării unei 
păci globale și trainice in Orientul 
Mijlociu, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
1967, pe soluționarea problemei po
porului palestinian — prin recunoaș
terea drepturilor sale legitime, in
clusiv a dreptului la autodetermina
re și edificarea unui stat propriu, 
independent — a asigurării inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă. Țara noastră — a 
spus vorbitorul — apreciază că in 
prezent se impune o și mai mare in
tensificare a activității politice și di
plomatice, inclusiv din partea Orga
nizației Națiunilor Unite, pentru 
impulsionarea procesului de pace în 
Orientul Mijlociu. România s-a pro
nunțat și pe pronunță — a continuat 
vorbitorul — cu toată hotărîrea pen
tru organizarea unei conferințe in
ternaționale cu participarea activă și 
sub egida O.N.U.. cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a O.E.P.. ca reprezentant unic si le
gitim al poporului palestinian, pre
cum și a Uniunii Sovietice, a State
lor Unite ale Americii și altor state 
care pot să aducă o contribuție po
zitivă la soluționarea conflictului 
din zonă.

După ce a subliniat conținutul Me
sajului adresat cu ocazia „Zilei inter
naționale de solidaritate cu poporul 
palestinian" președintelui celei de-a 
XXXVI-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. și secretarului general 
al O.N.U. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a relevat faptul 
că între Partidul Comunist Român. 
Republica Socialistă România și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. între poporul român si poporul 
arab palestinian s-au statornicit cu 
multi ani în urmă relații de prietenie, 
colaborare si solidaritate activă, care 
au continuat și continuă să se adân
cească și să se diversifice in interesul 
reciproc al păcii și stabilității în re
giunea Orientului Mijlociu. Numeroa
sele întîlniri și convorbiri pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a avut 
cu tovarășul Yasser Arafat, cu alți 
lideri palestinieni — a spus vorbito
rul — s-au înscris ca momente deo
sebite în întărirea relațiilor de prie
tenie dintre Partidul Comunist Ro
mân si Republica Socialistă România, 
dintre poporul român. De de o parte, 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei si ponorul palestinian, de 
cealaltă parte.

A luat apoi cuvîntul Abdel Salam 
Dajani, directorul Centrului de in
formare al O.N.U. pentru România, 
care a relevat importanța pe care 
Națiunile Unite o acordă luptei po
porului palestinian pentru realizarea 
obiectivelor sale. Desemnînd ziua de 
29 noiembrie ca Zi internațională de 
solidaritate cu poporul palestinian.

Adunarea Generală — a spus vorbi
torul — a avut in vedere să mobili
zeze opinia publică mondială pentru 
a sprijini Națiunile Unite in hotărîrea 
lor de a. ajuta poporul, palestinian 
să-și exercite drepturile legitime, in
clusiv dreptul la autodeterminare. La 
invitația Adunării Generale adresata 
tuturor guvernelor de a coopera Ia 
punerea in aplicare a rezoluției care 
instituie marcarea acestei zile, răs
punsul Republici; Socialiste România, 
a fost clar și. pozitiv — a relevat 
A. S. Dajani. De fapt, a spus vorbi
torul', chiar și înainte ca această re
zoluție să fie adoptată. România și 
eminentul său conducător, președin
tele Nicolae Ceaușescu, au acordat 
întregul sprijin politic, diplomatic, 
material și moral cauzei legitime a 
poporului palestinian, eforturilor de 
stabilire a unei păci echitabile si 
durabile în Orientul Mijlociu. în toate 
discursurile si luările de poziție pu
blică, președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că România se pronunță 
pentru , o reglementare politică 
globală a conflictului din Orientul 
Mijlociu, instaurarea unei păci juste 
și durabile in regiune, rezolvarea 
problemei poporului palestinian prin 
recunoașterea drepturilor sale le
gitime. inclusiv dreptul său la auto
determinare și la crearea unui stat 
propriu independent.

în încheierea alocuțiunii sale. A. S. 
Dajani a exprimat sincerele sale 
mulțumiri poporului și guvernului 
român Dentru sprijinul puternic care . 
a fost acordat și continuă să fie dat 
Națiunilor Unite.

A luat cuvîntul în continuare 
Khaled Al-Sheikh. reprezentantul 
permanent la București al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, care 
a arătat că poporul palestinian dă o 
înaltă apreciere acestei manifestări 
de solidaritate organizate în România 
și a adresat Partidului Comunist 
Român, poporului român prieten și 
guvernului său. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai alese mulțumiri 
și întreaga recunoștință pentru spri
jinul material și moral, politic si 
diplomatic pe care îl oferă tara noas
tră luptei poporului palestinian și 
cauzei sale drepte. Vorbitorul a re
levat inalta apreciere de care se 
bucură eforturile deosebite pe 
care le depune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in vederea dobindirii 
drepturilor naționale palestiniene, 
pentru instaurarea unei păci durabi
le drepte și globale, reprezentate de 
acordarea posibilității poporului pa
lestinian de a-și edifica un stat inde
pendent. „Poporul palestinian — a 
subliniat vorbitorul — salută relațiile 
strînse existente între cele două 
popoare, intre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, după cum salută si 
legătura frățească dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Yasser Arafat".

La adunare au participat Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe, activiști de partid si 
de stat, reprezentanți ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., 
U.A.S.C.R., Consiliului National al 
Femeilor, un numeros public.

Au luat parte șefi de misiuni di-, 
plomatice acreditați în tara noastră.’

Manifestarea a luat sfîrsit nrin pre
zentarea unui film ilustrînd aspecte 
ale luptei poporului palestinian.

★
Cu același prilej, la București a 

fost organizată o intilnire intre stu- 
denti români și palestinieni.

(Agerpres)

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Ion Ciucu a fost numit in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Peru, in locul tova
rășului Ion Comănescu, care a fost 
rechemat in centrala M.A.E.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Democrate Populare Laos, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a trimis o telegramă de feli
citare ministrului de externe al R.D.P. 
Laos, Phoune Sipaseuth.

De asemenea, au adresat telegra
me de felicitare unele instituții cen-z 
trale și organizații de masă și obștești 
instituțiilor și organizațiilor similare 
din R.D.P. Laos.

★
Academicieni, cadre didactice uni

versitare. oameni de stiintă din tară 
si din străinătate s-âu întrunit, 
marți seara. în Capitală, pentru a-1 
sărbători — în cadrul unei festivități 
— oe Drof. dr. M. Popescu Buzeu. 
președinte de onoare si secretar ge
neral al Uniunii medicale balcanice, 
secretar general al Antantei medicale 
mediteraneene, cu orileiul împlinirii 
viratei de 80 de ani.

Bogata activitate desfășurată de 
sărbătorit in cei aproape 55 de ani 
de activitate a fost evidențiată de 
acad. Ștefan. Milcu, președintele Sec
ției române a Uniunii medicale bal
canice. si de acad. A. I. Radiioloff, 
președinte de onoare al Secției bul
gare a uniunii.

Au luat oarte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării Zilei 
Forțelor Armate Revoluționare 

ale Republicii Cuba
Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări 

a Zilei Forțelor Armate Revoluțio
nare ale Republicii ” Cuba. ge- 
neralul-locotenent Constantin Ol- 
teanu. ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare ge
neralului de armată Râul Ca.stro 
Ruz. prim-vicepreședinte al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Foselor Armate 
Revoluționare ale Republicii Cuba.

★
Marti după-amiază, la Casa cen

trală a armatei a avut Ioc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Armate 
Revoluționare ale Republicii Cuba, 
la care au participat generali si ofi
țeri din garnizoana București. Au 
fost prezenți Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba în tara 
noastră, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neralul-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului po
litic superior al Armatei, care a rostit 
o alocuțiune.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

In incheierea festivității. partici- 
pantii au vizionat un film pus la 
dispoziție de ambasadă.

Cu același prilej, la Muzeul militar 
central a avut loc vernisajul unei ex
poziții de fotografii cu aspecte din 
viata și activitatea militarilor Forțe
lor Armate Revoluționare ale Repu
blicii Cuba. Au rostit alocuțiuni ge- 
neralul-maior ’ Constantin Antin și 
Humberto Castello, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3» 

4 și 5 decembrie. în țară : Vreme în ge
neral umedă îndeosebi in prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații «mai 
ales sub formă de lapoviță și ninsoare. 
La munte va ninge viscolit. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, prezentînd 
intensificări locale cu viteze de 50—60 
km pe oră, îndeosebi în sudul tării.

unde, pe alocuri, zăpada va fi viscolită. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborîte. maximele între minus 3 
și plus 6 grade. în București : Vreme 
în genera] umedă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul vă fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vînt moderat cu intensificări de 40—50 
km pe oră la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus un grad, cele 
maxime între 1 și 4 grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Sarcini de deosebită însemnătate pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii
(Urmare din pag. I)
Țara noastră dispune, după cum se 
știe, de condiții pedoclimatice în ge
neral favorabile practicării unei agri
culturi intensive, care să asigure ob
ținerea de producții mari la hectar. 
Totuși, așa cum s-a arătat in repe
tate rînduri, producțiile obținute in
tr-un șir de unităti. cit și la nivelul 
tării nu sint întotdeauna corespunză
toare. Este adevărat, condițiile cli
matice nu au lost dintre cele mai 
bune nici anul acesta. Dar. așa cum 
a arătat secretarul general al parti
dului în cuvintarea rostită la plenara 
Consiliului Național al Agriculturii, 
nerealizările planului pe 1981 nu pot 
fi puse pe seama acestor condiții, ci 
mai ales pe seama lipsurilor în or
ganizare, In folosirea mijloacelor teh
nice și a bazei materiale de care 
dispune agricultura. în aplicarea nor
melor cu privire la densitatea plante
lor și a tehnologiilor de producție. în 
executarea la timp și de calitate a 
lucrărilor agricole. Indiscutabil, re
zultatele de ansamblu obținute in fie
care unitate agricolă, la nivelul fie
cărui județ și al întregii țări sint 
determinate direct de randamentele 
obținute la hectar, de gradul de va
lorificare a potențialului productiv 
al pămîntului. De recoltele obținute 
la cereale depind. în ultimă instanță, 
nu numai asigurarea plinii populației, 
ci si a unor resurse necesare dezvol
tării industriei alimentare si zooteh
niei. Și tot de randamentul la hec
tar depinde sporirea producției de 
floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, 
soia, legume, fructe si struguri, de
pinde asigurarea bazei furajere în

fiecare unitate. în fiecare fermă agri
colă. Iată de ce. așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. randa
mentele la hectar de 4 000 kg griu sau 
5 000—6 000 kg porumb trebuie con
siderate în fiecare unitate și Ia nive
lul țării ca minime, chiar în condi
ții mai puțin favorabile pentru agri
cultură. .

De bună seamă, cu același înalt 
spirit de răspundere trebuie abordate 
și rezolvate și problemele complexe 
pe care le ridică dezvoltarea zooteh
niei. Nu mai este necesar să sub
liniem legătura directă, nemijlocită, 
ce există între materializarea a- 
cestui obiectiv și asigurarea unei 
mai bune aprovizionări a populației 
cu lapte, carne si ouă. Prevederile 
planului referitoare la dezvoltarea 
zootehniei trebuie considerate mini
me, la fel ca și cele din domeniile 
producției vegetale. Există pretutin
deni, în fiecare unitate. în fiecare 
fermă zootehnică, posibilități mari de 
sporire a efectivelor și, în mod de
osebit, a producției animaliere. Po
sibilități evidențiate, cu pregnantă, 
atît la plenara Consiliului National al 
Agriculturii, cit și la plenara Comi
tetului Central al partidului: de la 
îmbunătățirea furajării si îngrijirii 
animalelor la aplicarea metodelor 
științifice de selecție și ameliorare; 
de la punerea pe baze noi a asis
tenței zooveterinare la întărirea or
dinii si disciolinei în muncă : de la a- 
sigurarea unei baze furajere îndestu
lătoare la reconsiderarea tehnologii
lor tradiționale de creștere a anima
lelor. Sint tot atîtea măsuri care si
tuează în centrul atenției cerința 
schimbării radicale a opticii cu care

este privită activitatea din zootehnie, 
a mobilizării lucrătorilor și specialiș
tilor din zootehnie pentru ca zi de zi 
să se obțină producțiile stabilite.

Planul de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 
1982 prevede obiective și sarcini com
plexe care asigură în continuare dez
voltarea în ritm susținut a indus
triei alimentare, un accent deosebit 
punîndu-se pe sporirea producției 
de carne, lapte, ulei, zahăr și alte 
alimente de bază. Elaborat intr-o 
concepție nouă, planul de dezvoltare 
a acestei ramuri are la bază măsuri 
menite să asigure folosirea completă 
și dezvoltarea capacităților de pro
ducție existente, creșterea indicilor de 
valorificare a produselor agricole si 
a randamentelor, o diversificare ju
dicioasă a produselor alimentare in 
scopul satisfacerii in condiții tot mai 
bune a cerințelor consumatorilor.

Agricultura noastră dispune de un 
sistem organizatoric menit să asigu
re îndeplinirea Întocmai a tuturor 
sarcinilor puse în fata oamenilor 
muncii de la sate. Important este ca. 
incepind de la ferma de producție și 
pină la unitățile agricole și consi
liile agroindustriale, pretutindeni, 
specialiștii, activiștii de partid să 
acționeze cu promptitudine si fermi
tate pentru a aplica neabătut, la fie
care loc de muncă, indicațiile formu
late de secretarul general al partidu
lui pentru îmbunătățirea întregii ac
tivități de conducere și organizare in 
agricultură. Practica a dovedit că. 
în multe din unitățile agricole care 
nu au realizat producțiile prevăzute, 
cauzele au constat, aproape fără nici 
o excepție, in neajunsuri de natură

organizatorică, in abateri de la nor
mele agrotehnice stabilite, de la prin
cipiile de organizare și retribuire in 
acord global. Este de datoria organe
lor și organizațiilor de partid să asi
gure, așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, o disciplină de 
fier, o puternică mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii de la sate pentru 
executarea la timp și de bună ca
litate a tuturor lucrărilor in vederea 
valorificării intense a potențialului 
productiv, a marilor resurse de care 
dispune agricultura noastră.

Avem in planul de dezvoltare a a- 
grieulturii și industriei alimentare pe 
anul 1982 un program clar și mobi
lizator de activitate. Avem asigurate 
toate condițiile necesare îndeplinirii 
sarcinilor stabilite. înfăptuirea lor 
cere eforturi deosebite, o partici
pare activă a tuturor oamenilor 
muncii de la sate, a cadrelor din do
meniul cercetării științifice agricole, 
precum și a colectivelor ce produc 
mașini, utilaje și substanțe chimice 
pentru agricultură. Răspunzînd prin 
fapte însuflețitoarei chemări a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. adresată 
țărănimii, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, la plenara Consiliu
lui National al Agriculturii, să facem 
totul, să acționăm cu răspundere, je- 
xigență și spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea exemplară a obiective
lor prevăzute in planul pe 1982 — 
plan a cărui realizare va marca un 
nou și important pas pe drumul 
dezvoltării agriculturii. înfăptuirii 
noii revoluții agrare in tara noastră 
și ridicării bunăstării întregului 
popor.

Excelenței Sale
Șeicul ZAYED IBN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
Ziua națională a Emiratelor Arabe Unite îmi oferă plăcutul prilej de a 

adresa Alteței Voastre calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului prieten al țării 
dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Emiratele Arabe Unite se vor dezvolta con
tinuu în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

------- NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu 10 ani în urmă, 
la 2 decembrie 1971, 
pe harta lumii își 
făcea apariția un nou 
stat independent : E- 
miratele Arabe Unite. 
Situat în partea de 
sud-est a Peninsulei 
Arabice și reunind 
șapte mici teritorii cu 
o suprafață de aproa
pe 90 000 kmn (Abu 
Dhabi, Dubai. Shar
jah, Ras Al Khaimah, 
Ajman, Umm Al Qai- 
wain și Fujairah), 
E.A.U. reprezintă in 
cea mai mare parte o 
întindere desertică sub 
care se află imen
se resurse de petrol. 
Exploatarea acestora, 
începută la sfîrsitul 
anilor cincizeci și dez
voltată considerabil în 
ultimul deceniu, pla
sează tinărul stat arab 
printre primii zece 
producători de „aur

nefK!“ ai lumii, asi- 
gurindu-i in 1931 veni
turi in valoare de 18 
miliarde de dolari. A- 
ceste fonduri uriașe 
provenite din valorifi
carea principalei bo
gății a tării sint folo
site pe scară largă 
pentru lichidarea îna
poierii lăsate de colo
nialiști și realizarea 
unor importante trans
formări economice, a 
căror amploare este 
evidentă din însăși în
fățișarea tării. în lo
cul micilor așezări 
pescărești de odinioa
ră au luat ființă orașe 
ultramoderne, porturi 
de mare capacitate, 
combinate petrochi
mice. o uzină siderur
gică. un complex 
de prelucrare a alu
miniului ș.a. Ca re
zultat al procesului 
de urbanizare si de

dezvoltare a noi centre 
economice, afluxului 
de forță de muncă a 
crescut continuu nu
mărul populației. Dacă 
în urmă cu un dece
niu E.A.U. avea 180 000 
locuitori, astăzi cifra 
este de peste cinci ori 
mai mare. ridieîn- 
du-se la peste un mi
lion.

Animat de sentimen
te de prietenie fată de 
popoarele arabe, po
porul român urmărește 
cu interes si simpatie 
realizările obtinirte de 
E.A.U. pe linia dezvol
tării economice si so
ciale. a făuririi unei 
vieți înfloritoare. Re
lațiile prietenești din
tre cele două tari cu
nosc un curs as
cendent, înscriindu-se 
ca. o contribuție . la 
cauza colaborării in
ternaționale si a apro
pierii între popoare.

Vizita delegației Uniunii
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc, marți după-amiază. o 
intilnire între Vasile Pungan. pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă și cooperare economică in
ternațională a M.A.N., Stan Soare, 
președintele Grupului român al 
Uniunii interparlamentare și mem
bri ai celor două organisme parla
mentare române cu delegația Uniu
nii interparlamentare arabe, condusă 
de Abdelrahman Bouraoui. secretar 
general al uniunii, membru al Adu
nării Populare Naționale din Alge
ria, care face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Muhsen 
Bilal, președintele Comisiei pentru 
relații arabe și externe a Consiliu
lui Poporului din Siria, vicepreședin
te al Consiliului sirian din Uniunea 
interparlamentară. Ornar Shihabi. 
membru al Consiliului National Pa
lestinian, Taha Yassine Aii. pre
ședintele Comisiei pentru informații 
a Consiliului Național din Irak, 
Muthanna Hussein, membru al Co
misiei pentru relații externe a Con
siliului Suprem al Poporului din 
R.D.P. Yemen, Farid Jubran, mem
bru al Camerei Reprezentanților 
din Liban.

în timpul întrevederii a fost ex
primată înalta apreciere a țărilor

interparlamentare arabe
arabe pentru politica României față 
de problemele Orientului Mijlociu, 
pentru activitatea neobosită și con
tribuția prețioasă ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu la realizarea unei 
păci juste și trainice în aceaistă zonă, 
Ia întărirea securității și dezvoltarea 
colaborării intre popoare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră. în acest cadru s-a 
relevat evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre România și țările arabe, 
materializată în strinsa conlucrare și 
dialogul constructiv dintre parla
mente. guverne și alte instituții cen
trale in promovarea colaborării și 
cooperării bilaterale româno-arabe 
în domenii de interes reciproc.

în cadrul discuțiilor a fost releva
tă importanta. în actualele împreju
rări. a creșterii contribuției parla
mentelor la întărirea și lărgirea re
lațiilor dintre state, pentru asigura
rea unui climat de pace, securitate 
și cooperare internațională.

Președintele Comisiei pentru poli
tică externă și cooperare economică 
internațională și președintele Grupu
lui român al Uniunii interparlamen
tare au oferit un dineu in onoarea 
delegației Uniunii interparlamentare 
arabe.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 63 de ani de la înfăptuirea Unirii
Transilvaniei cu România *

Cu prilejul împlinirii a 63 de ani 
de la înfăptuirea mărețului act istoric 
al Unirii Transilvaniei cu România, 
la Casa de cultură a sindicatelor din 
Alba Iulia a inceput. marți, o sesiune 
de referate si comunicări științifice 
cu tema : „Continuitate, unitate si 
independentă in istoria Doporului 
român".

în cadrul ședinței inaugurale, to
varășul Nicolae Hurbean. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Alba al 
P.C.R., a vorbit despre semnificația 
și importanta Unirii de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918. iar aca
demicianul Ștefan Pascu a prezentat 
comunicarea intitulată „înțelepții care 
au pregătit și înfăptuit Marea Unire". 
Programată timp. de două zile, se
siunea Drileiuieste prezentarea unor

importante comunicări științifice con
sacrate evenimentelor memorabile de 
acum 63 de ani ale marelui act al 
Unirii.

★
în Sala Unirii din Alba Iulia. unde 

la 1 decembrie 1918 a fost consfin
țită Unirea Transilvaniei cu Româ
nia. a avut loc în cursul după-amie- 
zii • o evocare istorică, in cadrul 
căreia acad. Ștefan Pascu a vorbit 
despre evenimentele petrecute cu 63 
de ani în urmă la Alba Iulia. Un 
grup de scriitori din București. Cluj. 
Sibiu și din alte orașe, precum și 
membri ai cenaclului literar al 
casei de cultură au prezentat un 
recital de poezie patriotică si revo
luționară. (Agerpres)

-... '........... ..  " RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ — -
„LE MONDE DIPLOMATIQUE":

Un studiu avertisment despre consumul
Intr-un' articol intitulat „Scandalul consumului excesiv de carne în 

tarile bogate", publicația franceză „Le Monde Diplomatique" 
prezintă, ca una din anomaliile grave și absurde ale situației ali
mentare mondiale, faptul că în timp ce foametea face ravagii pa în
tinse regiuni ale planetei, in țările bogate consumul excesiv de ali
mente, in mod concret de came și grăsimi, are efecte nocive asupra 
sănătății oamenilor, fiind îndeosebi cauza înmulțirii dramatice a mala
diilor cardiovasculare. Autorul articolului. .Jean Ziegler, ajunge la 
concluzia că printr-un consum rațional de carne locuitorii țărilor bo
gate s-ar simți mai bine, iar milioane de oameni din țările sărace ar 
putea avea un trai omenesc.

Reproducem mai jos extrase din acest semnificativ articol :
„in timp ce in «lumea a treia» 

peste 10 000 bărbați, femei si 'copii 
mor de foame in fiecare zi — scrie 
„Le Monde Diplomatique" — in ță
rile industrializate maladiile datorate 
alimentației excesive se înmulțesc in 
mod dramatic. Nimic nu ilustrează 
mai bine situația absurdă ce carac
terizează actuala distribuire a ali
mentelor in lume ca exemplul pro
ducției și consumului de came".

Combătînd ideea neomaithusianis- 
tă că Pâmintul n-ar putea hrăni pe 
toti locuitorii săi. autorul precizează : 
..Agricultura mondială ar putea hrăni 
din plin încă de pe acum peste 12 
miliarde de ființe omenești. Or, ele 
nu sint decît ceva peste 4 miliarde. 
Dar anul acesta 30 de milioane vor 
muri de foame. Producția actuală de 
cereale este în măsură — ea singură 
— să furnizeze fiecăruia peste 65 gra
me proteine si circa 3 000 calorii pe 
zi. ceea ce ar fi absolut suficient pen
tru a asigura supraviețuirea întregii 
populații mondiale".

Referindu-se la cauzele care au dus 
la actuala distribuție nedreaptă a ali
mentelor. in articol se spune : „Vitele 
din țările industrializate consumă o 
bună parte din cerealele produse, in
tre alții, și de țăranii «lumii a treia». 
Din 1.5 miliarde tone de cereale pro
duse în lume (1980), aproape 500 mi
lioane tone ((orz. grîu. ovăz) sint 
afectate hranei vitelor din țările bo
gate și din cîteva uriașe crescătorii 
de animale subvenționate de societăți 
multinaționale agroalimentare în ță
rile periferice. Creșterea intensivă a 
vitelor se generalizează : în Califor
nia. de exemplu, există ferme zooteh- 

I nice numărînd fiecare pină la 100 000

bovine, care consumă zilnic circa 
850 000 kg porumb. în același timp, 
însă, in numeroase țări din Africa, 
ca de exemplu in Zambia, unde po
rumbul constituie hrana de bază, 
malnutriția face ravagii. Cu aceste 
850 000 kg s-ar putea hrăni zilnic 1.7 
milioane oameni — cam o treime din 
populația Zambiei.

Un alt exemplu : Bretania. prima 
regiune agricolă a Franței, consumă 
în prezent circa l milion de tone de 
soia pe an, provenite in special din 
Brazilia. Penfrru a-și hrăni bovinele, 
aceeași regiune a importat în 1978 
(din Thailanda) 440 000 tone de ma
nioc. precum și 1G0 000 tone de turtite 
de arahide din Senegal și India".

Vitele astfel hrănite sint tăiate 
pențru carne, care consumată în ex
ces are efecte dăunătoare asupra să
nătății. „$e știe că in Occident con
sumul excesiv de carne si în special 
de grăsimi provoacă o sporire rapidă 
a maladiilor cardiovasculare. Acestea 
sint cauza a aproape 40 la sută clin 
decesele survenite în Franța. Citeva 
zeci de mii de francezi se îmbolnă
vesc în fiecare an de ahgină pecto
rală. hipertensiune arterială, artrită 
etc. între 1970—1980. accidentele vas
culare ale creierului au sporit cu 
peste 10 la sută. Cheltuielile pentru 
îngrijirea sănătății pe ansamblul ță
rilor industrializate din Europa occi
dentală și America de Nord sint a- 
preciate la circa 2 000 miliarde de 
franci. Or, această sumă corespunde 
produsului național brut al aproape 

« jumătate din populația țărilor in curs 
de dezvoltare. Un francez din cinci 
are o greutate peste cea «normală».

excesiv de carne
un hipertensiv din doi este prea 
gras".

Refcrindu-se in continuare la si
tuația alimentară mondială, autorul 
articolului arată .câ. din cel 122 de 
milioane de copii născuți in 1979 — 
Anul ■ international al copilului — 
unul din zece este astăzi mort. Di
rectorul executiv al UNICEF. James 
P. Grant, a declarat : «în aproa
pe toate cazurile, malnutritia și 
foametea sint cauzele mortii acesto
ra». Aceasta era in 1979. Or. heca
tomba continuă. Se estimează că dacă 
nu se schimbă nimic — in mod fun
damental, radical, în distribuirea 
hranei pe Pămint și în obiceiurile a- 
limentare din țările bogate — care 
condiționează în mare parte această 
distribuire — pină la sfîrsitul seco
lului nostru aproape 209 milioane de 
bărbați, femei și copii-din «lumea a 
treia» voi- muri de foame".

Trecîndu-se la concluziile ce de
curg din situația creată. în articol se 
subliniază : „Raportul Băncii Mon
diale eu privire la dezvoltarea in 
lume (1980) precizează că ar fi sufi
cientă o reorientare a numai 2 la sută 
din producția cerealieră mondială 
pentru a cîștiga o’ victorie decisivă 
împotriva malnutritiei din țările «lu
mii a treia». Organizațiile «Terre des 
hommțS”, «France» și «Freres de nos 
freres» au lansat in luna octombrie 
o campanie intitulată : „Să te 
hrănești mai rațional aici, să în
vingi foamea acolo". Este vorba 
de a alerta opinia publică, de 
a o face să înțeleagă că. realizînd o 
producție cerealieră mondială capa
bilă să furnizeze tie pe acum 340 kg 
de cereale ne an fiecărui locuitor al 
Pămîntului. foametea este un scan
dal cu totul absurd ; pentru a o în
vinge ar fi de ajuns să schimbăm 
obiceiurile alimentare, să reducem — 
intre altele — consumul excesiv de 
carne. Occidentalii nu ar face deci! 
să se simtă mai bine, iar in «lumea a 
treia» milioane de oameni ar atinge 
în sfîrșit o existentă umană. Pentru 
aceasta, o simplă și rațională de
cizie a consumatorului ar fi suficien
tă" — se arată in incheierea articolu
lui din „Le Monde Diplomatique"



„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ADUCE O REMARCABILĂ CONTRIBUȚIE 

LA CAUZA PĂCII Șl DEZARMĂRI/"
Amplu ecou international al acțiunilor de pace initiate de șeful statului român

Mijloacele de informare in masă din țări ale. lumii de pe toate conti
nentele continuă sjl relateze pe larg despre propunerile și inițiativele 
României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, vizind oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării și consolidarea păcii. De asemenea, presa 
internațională informează deipre marile manifestații in favoarea păcii și 
dezarmării organizate in țara noastră.

BULGARIA. Ziarul „Rabotnicesko 
Delo" relatează că Marea Adunare 
Națională a adresat un apel către 
parlamentele, guvernele și popoarele 
țărilor europene, S.U.A. și Canadei 
de a face totul pentru a nu admite 
instalarea de noi rachete cu rază 
medie de acțiune in Europă. La rîn- 
dul său, ziarul „Zemedelsko Zname“ 
inl'orrtiează că „Marea Adunară Na
țională l-a împuternicit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, să adre
seze un apel președinților Leonid 
Ilici Brejnev și Ronald Reagan să 
facă tot ceea ce depinde de ei pen
tru a se pune capăt instalării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune in 
Europa".

GRECIA. Posturile de radio și te
leviziune au continuat să relateze în 
ultimele zile despre pozițiile expri
mate de președintele României in le
gătură cu nivelul periculos atins de 
cursa înarmărilor, încordarea din via
ța internațională și primejdiile care 
amenință omenirea. S-a informat 
despre apelul adresat de șeful sta
tului român președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, precum și președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Leonid Ilici Brejnev. refe
ritor la necesitatea eliminării din 
Europa a tuturor rachetelor nucleare. 
Agenția ateniană de presă, arată, 
printre altele : „Președintele român 
Nicolae Ceaușescu a afirmat că pro
punerile americane și sovietice în 
domeniul dezarmării nucleare au re
înviat speranțele pentru edificarea 
unei Europe fără armament nucle
ar".

TURCIA. Posturile de televiziune 
au transmis imagini infâțișînd pe 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia interviului acordat Societății 
naționale franceze de televiziune 
..Tele France I". în comentariul te
leviziunii turce s-a relevat poziția 
consecventă a șefului statului român 
în favoarea eliminării rachetelor nu
cleare și a armamentului nuclear in 
general din Europa și din intreaga 
lume.

AUSTRIA. Compania de radio Si 
televiziune „Orf“ a difuzat ample 
relatări despre noua inițiativă de 
pace a țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. A fost evidențiată 
semnificația hotăriril forului legisla
tiv suprem al țării noastre de a-1 
împuternici pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de a se adresa șefilor de 
stat ai U.R.S.S. și S.U.A., celorlalți 
șefi ai statelor semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki, în vederea 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru retra

Apelul Marii Adunări Naționale-difuzat ca document 
oficial al sesiunii Adunării Generale a O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — 
Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România către 
parlamentele, guvernele si popoarele 
țărilor europene, ale Statelor Unite 
ale Americii și Canadei, expresie a 
înaltei griji și a spiritului de răspun
dere față de interesele supreme ale 
poporului nostru față de securitatea, 
pacea, viața și liniștea celorlalte 
națiuni. a fost difuzat ca document 
oficial al actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Exprimînd profunda preocupare în 
legătură cu agravarea situației In
ternaționale. determinată in special 
da cursa înarmărilor, de acumularea 
unui uriaș arsenal de arme nucleare, 
tel mai sofisticate, de planurile de 
amplasare a unor rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa. 
Apelul abordează problematica de 
cea mai stringentă actualitate aflată

Puternica mișcare internațională în favoarea
r stăvilirii cursei înarmărilor
" „O ȘANSĂ ISTORICĂ". 
Lideri ai partidelor politice reprezen
tate in Bundestagul vest-german au 
salutat începerea tratativelor so
vieto-americane de la Geneva con
sacrate limitării armamentelor nu
cleare în Europa, apreciindu-le drept 
o șansă istorică — relevă agenția 
D.P.A. IVJinistrul afacerilor externe. 
Hans-Dietrich Genscher, președintele 
Partidului Liber-Democrat. a subli
niat că această dată „constituie o zi 
a speranței", care trebuie să dea un 
impuls in direcția diminuării spi
ralei inarmărilor. Expertul in pro
blemele dezarmării al P.S.D.. Egon 
Bahr. s-a pronunțat pentru „un a- 
cord corect", care să nu excludă nici 
un tip de armament.

CLERUL CATOLIC’ DIN 
S.U.A. SE OPUNE CREĂRII 
NOULUI ARSENAL NU
CLEAR. „Biserica trebuie să spună 
un nu clar și hotărît utilizării arme
lor nucleare" — a declarat arhie
piscopul* John Roach, președintele 
Conferinței naționale a episcopilor 
catolici din S.U.A., in cadrul unei 
conferințe care a avut loc la Wa
shington. Roach a arătat că „pe scară 
globală, problema morală cea mai 
periculoasă pentru ordinea publică si 
internațională este cursa înarmărilor 
nucleare". Majoritatea episcopilor 
■catolici americani s-au pronunțat in 
îcest context pentru inițierea unei 
tamoanii vaste si multiforme împo- 
riva programului de construire a 
mui nou și amplu arsenal nuclear 
le către guvernul american — rela- 
ează agenția Reuter.

CRESC RINDURILE OR- 
3ANIZATIILOR ANTIMILITA- 
1ISTE AMERICANE. „Organiza- 
iț cetățenilor americani pentru o 
ace echitabilă" și-a triplat în ultimii 
oi ani rîndurile: In organizația ..Me
lcii in lupta pentru răspundere so- 
ială" intră săptăminal. in medie, 
ite 200 de persoane: creste numărul 
[feritelor uniuni antimilitariste: nu

gerea celor existente, pentru o Euro
pă fără arme nucleare. Radio Viena 
a transmis o informație privind inter
viul acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Societății de televiziune 
..Tele France I", subliniind pasajul 
in care se remarcă faptul că „o pre
zență a statelor europene la aceste 
tratative ar avea o .influență pozitivă, 
ar ajuta la desfășurarea cu rezultate 
bune a tratativelor si ar constitui un 
factor pozitiv pentru Europa".

BELGIA. „Impresionanta poziție a 
României" — își intitulează ziarul 
belgian „La Cite" amplul articol în 
care informează că zeci de mii de 
tineri au manifestat la București 
împotriva rachetelor nucleare din 
Europa. Se amintește că România a 
efectuat trei reduceri succesive ale 
bugetului său militar. în scopul de a 
consacra sumele astfel economisite 
creșterii nivelului de trai al popu
lației. Fără îndoială, nu este o întim- 
pl’are — scrie „La Cite" — faptul că, 
intr-un recent interviu acordat săp- 
tăminalului, vest-german „Die Zeit" 
președintele Nicolae Ceaușescu de
clara: „Trebuie să facem totul pen
tru a împiedica amplasarea de noi 
rachete americane în Europa și, 
totodată, să se ajungă la retragerea 
rachetelor sovietice...".

ANGLIA. „Marea Adunare Națio
nală — relevă agenția Rculer — a 
împuternicit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să trimită președinților 
Leonid Brejnev și Ronald Reagan 
un mesaj in care se cere retragerea 
tuturor armelor nucleare din Euro
pa". „Mesajul românesc — adaugă 
Reuter — cere oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune, retragerea celor existente și 
crearea unei Europe fără arme nu
cleare".

IORDANIA. Televiziunea națio
nală a transmis secvențe ample din 
recentele interviuri acordate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Comen
tariul care a însoțit imaginile a 
subliniat aprecierile președintelui 
României privind situația interna
țională actuală și a evidențiat pozi
ția consecventă și propunerile va
loroase ale țării noastre in fa
voarea opririi cursei înarmărilor 
și realizării dezarmării. Președintele 
Ceaușescu — s-a relevat in comen
tariu — adresează un apel tuturor 
popoarelor Europei, subliniind că, 
în ciuda sistemelor sociale diferite 
și a pozițiilor geografice, există un 
interes general comun : menținerea 
și asigurarea păcii pe continentul 
european și în intreaga lume".

SPANIA. Cu puțin înainte de a 

tn dezbaterea sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. Soluțiile cuprinse în 
Apel se constituie într-o vibrantă 
chemare adresată tuturor statelor si 
popoarelor lumii. Organizației Na
țiunilor Unite pentru salvgardarea 
păcii și securității internaționale. 
Pătruns de un profund uma
nism. Apelul Marii Adunări Na
ționale reprezintă o nouă șl strălu
cită inițiativă pusă în slujba păcii a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Oferind soluții 
concrete cu privire la căile depășirii 
încordării in raporturile dintre state, 
la oprirea cursei înarmărilor, mai 
ales referitor la eliberarea continen
tului european de arme atomice, 
subliniind cu putere imperativul 
unirii tuturor forțelor politice si so
ciale, a tuturor popoarelor pentru 
eliminarea terorii și spectrului războ
iului.

mai la Washington există. In pre
zent. cel puțin 40 de organizații care 
militează pentru frinarea cursei 
înarmărilor" — scrie ziarul „Was
hington Post".

FEMEILE ELVEȚIENE CER 
DEZARMAREA ATOMICĂ 
UNIVERSALĂ. La chemarea Miș
cării femeilor pentru pace din Elveția. 

STUTTGART (R.F.G.). Demonstrația de protest împotriva amplasării de rachete 
nucleara .în Europa și a producerii bombei cu neutroni

începe negocierile sovieto-americane 
de la Geneva, arată agenția spa
niolă E.F.E., președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. a adresat un 
apel președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, și șefului statului sovietic, 
Lebnid Brejnev, ca și celorlalți sem
natari ai Actului final de la Hel
sinki să pună capăt amplasării de 
noi arme cu rază medie de acțiune 
in Europa, să retragă rachetele exis
tente și să creeze „o Europă fără 
arme nucleare".

KUWEIT. Televiziunea a prezen
tat secvențe filmate din interviul 
acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu televiziunii franceze. Fil
mul a fost însoțit de un amplu co
mentariu, in care s-a subliniat că în 
ajunul deschiderii tratativelor so
vieto-americane de la Geneva, pre
ședintele României a chemat la 
interzicerea tuturor armelor nuclea
re in Europa. Ziarul „Kuwait Times" 
a reliefat inițiativele și luările de 
poziție ale președintelui României 
în favoarea eliminării rachetelor 
nucleare din Europa.

ZIMBABWE. Posturile de radio si 
Televiziunea au relatat că președin
tele N icolae Ceaușescu a exprimat din 
nou punctul de vedere al României 
potrivit căruia negocierile de la Ge
neva intre U.R.S.S. și S.U.A. pe tema 
reducerii armamentelor nucleare în 
Europa sînt privite cu îndreptățite 
speranțe de către toate popoarele 
lumii. „Președintele României a 
subliniat din nou necesitatea ca la 
aceste negocieri, care interesează in
treaga lume, să participe toate țările 
europene, indiferent de mărimea lor" 
— se arată, in comentariile presei din 
Zimbaowe.

CANADA. Posturile de radio și te
leviziune continuă să transmită emi
siuni consacrate marilor manifestații 
populare pentru pace și dezarmare 
care au avut loc m Europa, inclusiv 
în România. în cadrul unei ample 
emisiuni intitulate „Europa fără ra
chete", posturile de televiziune CBC 
au făcut largi referiri la luările de 
poziție ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in favoarea păcii si dezar
mării, relevînd ideea potrivit căreia 
statele europene trebuie să participe 
la negocierile privind dezarmarea 
nucleară in Europa.

ARGENTINA. Ziarul „La Capital" 
a publicat un comentariu iri care se 
subliniază importanta acțiunilor în
treprinse de România pentru pace și 
dezarmare in Europa și in lumea în
treagă. în articol se arată,. între alte
le, că F.D.U.S. a făcut o amplă 
analiză asupra situației internațio
nale, evidențiind îngrijorarea cu pri
vire la intensificarea cheltuielilor 
militare, care constituie o serioasă 
amenințare pentru pacea si secu
ritatea mondială și o povară grea pe 
umerii tuturor popoarelor.

(Agerpres)

Generoasele teze cuprinse în Apel 
se bucură de un puternic ecou in 
toate regiunile lumii. în rindul dele
gațiilor participante la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., subliniază 
cu putere rolul deosebit de important 
pe care îl are activitatea guvernelor, 
a parlamentelor pentru apărarea 
păcii și securității internaționale si 
stimulează propunerile și inițiativele 
altor state membre ale Organizației 
Națiunilor Unite menite să pună 
capăt agravării situației internațio
nale.

Chemările și propunerile cuprinse 
tn Apelul Marii Adunări Naționale 
reprezintă o nouă manifestare a 
consecventei cu care România, po
porul român, acționează în strînsă 
conlucrare cu alte state si popoare 
pentru orientarea constructivă a 
eforturilor generale de dezarmare, 
destindere și pace.

circa 3 000 de persoane au manifes
tat. luni seara, la Geneva, cerind 
dezarmarea atomică universală — in
formează agenția France Presse. 
Demonstrația a fost organizată cu 
prilejul începerii, in acest oraș, a tra
tativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
consacrate limitării armamentelor 
nucleare in Europa. Manifestația s-a 
încheiat cu citirea unui mesaj adre
sat delegațiilor sovietică si ame
ricană la tratative.

Ședința festivă de la Națiunile Unite 
consacrată marcării „Zilei internaționale 

de solidaritate cu poporul palestinian" 
Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat președin
telui sesiunii Adunării Generale și secretarului general al 

O.N.U. primit cu viu interes
NAȚIUNILE UNITE 1. (Agerpres). 

— La Națiunile Unite a avut loc. 
luni, o ședință festivă a statelor 
membre consacrată marcării „Zilei 
internaționale de solidaritate cu po
porul palestinian". Cu această ocazie, 
delegațiile participante au prezentat ‘ 
mesajele pe care le-au adresat șefi 
de stat și de guvern.

Cu o deosebită atenție și cu viu 
interes a fost primit de către parti
cipant mesajul președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat președin
telui celei de-a 3<>-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., Ismal Kittani, 
și secretarului general al O.N.U.,

Lucrările Comisiei interguvernamentale româno-sovietice 
de colaborare economică și tehnico-științifică

MOSCOVA 1 — Trimisul Agerpres. 
I. Dumitrașcu. transmite : La 1 de
cembrie au început la Moscova lu
crările celei de-a 13-a sesiuni a Co
misiei interguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare economică și 
t ehnico-ș ti inți f ică.

Cu acest prilej au fost examinate 
măsurile ce urmează să fie întreprin
se pentru îndeplinirea înțelegerilor 
realizate între conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

IN COMITETUL O.N.U. PENTRU PROBLEMELE SOCIALE, 
UMANITARE' Șl CULTURALE

Adoptarea proiectului de rezoluție inițiat
de România privind
NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager

pres). — Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat prin consens proiectul de rezolu
ție propus de România intitulat 
„Dreptul la educație".

La proiectul de rezoluție s-au aso
ciat in calitate de coautori 55 de de
legații reprezentînd toate zonele geo
grafice.

Prin conținutul său. rezoluția 
adoptată reprezintă o sintetizare și o 
continuare a inițiativelor promovate 
de România in ultimii ani pe tema 
înfăptuirii efective a dreptului la 
educație, dînd expresie concepției 
profund umaniste care călăuzește ac
țiunile si gindirea președintelui 
României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale partidului și guvernu
lui țării noastre in domeniul promo-

Sînt necesare acțiuni ferme pentru lichidarea 
totală a politicii de apartheid 

Intervenția reprezentantului român in dezbaterile 
din Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— în cadrul plenarei Adunării Ge
nerale a O.N.U, continuă dezbaterile 
asupra punctului de pe ordinea de 
zi privind politica de apartheid a gu
vernului Africii de Sud.

în cuvintul său. reprezentantul 
român. Constantin - Flitan. a arătat 
că politica odioasă de apartheid a gu
vernului rasist al Africii de Sud. 
calificată pe.bună dreptate crimă 
contra umapitații. a devenit, de 
multă vreme, simbolul injusțitiei. 
inechității și opresiunii legiferate. 
Dezbaterile care au avut loc în 
Africa australă în, ultimul timp au 
pus in evidență, cu și mai multă a- 
cuitate complexitatea și gravitatea 
problemei cu care intreaga comuni
tate este confruntată, și faptul că 
perpetuarea politicii rasiste a autori
tăților sud-africane reprezintă un

Conferința internațională a experților 

în științele sociale
PARIS 1 (Agerpres). — La sediul 

Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) din Paris au început lu
crările Conferinței internaționale a 
experților in științele sociale, repre- 
zentind toate zonele geografice ale 
lumii, in vederea pregătirii planuri
lor bienale următoare și a progra
mului UNESCO pe perioada 1984— 
1989.

Președintele Academiei de științe 
sociale și politice din Republica So
cialistă România, Mihnea Gheorghiu, 
a fost ales vicepreședinte al confe
rinței. în cadrul dezbaterilor a fost 
evidențiat rolul științelor sociale in 
cunoașterea și soluționarea proble
melor majore ale contemporanei
tății.

Luînd cuvintul în deschiderea lu
crărilor, reprezentantul României a

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze

Raport al premierului Consiliului de Stat asupra dezvoltării 
economice

BEIJING t (Agerpres). — In ca
drul sesiunii Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, premierul Consiliului de 
Stșt, Zhax> Ziyang, a prezentat un 
raport al guvernului asupra situației 
economice actuale și a princjpiilor 
de dezvoltare pe viitor a economiei 
Chinei — relatează agenția China 
Nouă. întreaga economie națională 
a intrat pe drumul dezvoltării per
manente — a relevat premierul.

China — a arătat totodată premie
rul ■— a redus investițiile in con
strucțiile capitale, principala priori
tate în acest domeniu fiind acordată 
industriilor ușoară și textilă, urmate 
de industria energetică, h materia
lelor de construcții, de transporturi 
și comunicații. Estimind un volum 
total al exporturilor și importurilor 

Kurt Waldheim, cu prilejui „Zilei 
internaționale de solidaritate cu po
porul palestinian", mesaj căruia i-a 
dat citire ambasadorul Constantin 
Flitan.

Președintele Comitetului pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian a apreciat 
mesajul ca o contribuție deosebit de 
prețioasă la eforturile pentru reali
zarea unei reglementări globale, a 
unei păci juste și durabile în a- 
ceastă regiune a lumii, atît de zbuciu
mată, conform speranțelor și aspi
rației popoarelor de a trăi intr-un 
climat de liniște și pace, de secu
ritate și cooperare internațională.

nia, si tovarășul Leonid Ilici Brejnev. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. privind adîncirea 
și diversificarea dezvoltării în conti
nuare a colaborării economice româ
no-sovietice.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Comei Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, iar delegația 
sovietică, de tovarășul N. V. Talîzin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Lucrările sesiunii continuă.

dreptul la educație
varii exercitării și ocrotirii drepturi
lor și libertăților fundamentale ale 
omului.

în rezoluție este evidențiată <ji vi
goare insemnătatea capitală pe care 
o are înfăptuirea dreptului la edu
cație pentru deplina înflorire a per
sonalității umane și pentru exerci
tarea celorlalte drepturi și libertăți 
fundamentale ale omului, pentru 
dezvoltarea națională. înțelegerea re
ciprocă și cooperarea intre popoare, 
pentru statornicirea unei noi ordini 
economice internaționale.

In conformitate cu prevederile 
rezoluției, directorul general al 
UNESCO urmează să prezinte în 
1982, la cea de-a 37-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., un raport 
privind căile și mijloacele practice 
de favorizare a deplinei înfăptuiri a 
dreptului la educație.

factor de tensiune și conflict care 
amenință pacea și securitatea inter
națională. Situația din această parte 
a lumii este agravată și mai mult da
torită manevrelor Africii de Sud de 
a-și prelungi prin toate mijloacele 
dominația colonială in Namibia, pre
cum și prin acțiunile agresive împo
triva statelor africane independente 
și suverane.

Reprezentantul român a reafirmat 
sentimentele de solidaritate militantă 
ale poporului nostru cu lupta po
porului oprimat din Africa de Sud. 
subliniind sprijinul constant pe care 
România ii acordă luptei popoarelor 
contra politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. de apartheid 
și de discriminare rasială, pentru 
dreptul lor la o existență liberă și 
demnă.

prezentat poziția oamenilor de știin
ță români față de problematica so- 
cial-politică actuală, menționind, în 
context, concluziile recentului simpo
zion de la București „Oamenii de 
știință și pacea", precum și ale altor 
reuniuni științifice internaționale 
găzduite de țara noastră. El a infor
mat. de asemenea, despre ' direcțiile 
prioritare ale Programului integrat 
de cercetare al Academici de științe 
sociale și politice pe următorii cinci 
ani, strins legat de practica social- 
economică și politică a țării noastre, 
de politica sa internă și externă, 
precum și despre studiile române de 
specialitate, dintre care unele reali
zate în cooperare cu UNESCO, ce 
prezintă un interes internațional mai 
larg in cadrul problematicii globale 
a științelor sociale.

mai mare decit în 1980, vorbitorul a 
relevat că deficitul financiar al țării 
se reduce anul acesta la numai 2,7 
miliarde yuani, comparativ cu 12,7 
miliarde yuani în 1980.

Planul de dezvoltare a economiei 
pe 1982. cel. de-al doilea an al actua
lului cincinal, nu a fost încă in to
talitate definit, dar el are sarcina 
principală de a consolida rezultatele 
în acțiunea de stabilizare economică, 
menținerea echilibrului fundamental 
al veniturilor și cheltuielilor, o sta
bilizare a prețurilor de bază și creș
terea beneficiilor economice. După 
cum a subliniat premierul Zhao 
Ziyang.. pentru anul 1982 China pro
iectează o creștere de 4 la sută, atît 
a valorii totale a producției în in
dustrie ș’i agricultură, cit și a veni- 

'tului național.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATE POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular 

Revoluționar Laoțian,
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VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a VI-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 

Populare Laos, in numele Partidului Comunist Român, al Marii Adunări 
Naționale și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, Adunării Populare Supreme și Guvernului Republicii Demo
crate Populare Laos, poporului frate laoțian, cele mai sincere felicitări.

După ani de luptă pătrunsă de spirit patriotic și revoluționar, poporul 
laoțian a învins dominația imperialistă și reacțiunea internă și a proclamat 
Republica Democrată Populară, creindu-se. astfel, condiții pentru ca intreaga 
energie și capacitatea creatoare să fie închinate făuririi noii orînduiri, socia
liste. edificării unui Laos pașnic și independent.

Poporul român a sprijinit consecvent, în spiritul solidarității internațio
nale, lupta poporului laoțian pentru eliberare națională și socială și a salutat 
actuT proclamării Republicii Democrate Populare.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că. acționînd îm
preună, in spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, relațiile de prietenie 
și solidaritate dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor român și laoțian, în interesul cauzei generale a socialis
mului, independenței și libertății popoarelor, păcii și colaborării internaționale.

De Ziua sărbătorii naționale a Republicii Democrate Populare Laos, vă 
adresăm dumneavoastră și poporului laoțian prieten urarea do a obține, sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, noi succese in con
struirea socialismului. *

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
NICOLAE GIOSAN

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Se împlinesc șase ani de la abo
lirea anacronicului regim de tip feu
dal din Laos și proclamarea republi
cii. eveniment care a încununat lup
ta desfășurată timp de trei decenii de 
forțele patriotice impotriva inter
venției colonialiste și imperialiste, 
a reacțiunii interne, pentru liberta
tea, independenta și unitatea tării.

Sub conducerea și în spiritul pro
gramului Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, oamenii muncii 
au trecut, in noile condiții, la acti
vitatea constructivă, pașnică. în ve
derea edificării unei orînduiri fără 
exploatare, întemeiată pe muncă și 
dreptate.

în acest sens a luat amploare 
mișcarea pentru crearea de coope
rative agricole, ceea ce, intr-o țară 
agrară cum este Laosul, in care 
majoritatea populației o constituie 
țărănimea, echivalează cu elibe
rarea de exploatare a celor mai 
largi mase populare, pînă nu de 
mult aservite proprietarilor fun
ciari.

Pe lingă ridicarea generală a 
agriculturii, cel dinții program cin
cinal de dezvoltare economico-so- 
cială are înscrise importante obiec
tive și în domeniul industriei. După 
extinderea hidrocentralei Namngun 
și punerea in funcțiune a centrale
lor electrice pe riurile Selaban și 
Dong, alte obiective similare se 
construiesc pe rîul Then și în Mun
ții Annamiți. De asemenea, se de
pun eforturi pentru amenajarea 
rețelei transporturilor, se clădesc 
treptat bazele materiale în vederea 
valorificării marilor bogății ale so
lului și subsolului, care fac din

Negocierile sovieto-americane
privind limitarea armamentelor nucleare in Europa

GENEVA 1 (Agerpres). — La 1 de
cembrie. la Geneva a avut loc șe
dința plenară a delegațiilor U.R.S.S. 
si S.U.A. participante la negocierile 
bilaterale privind limitarea arma

„Reunificarea țării 
ț a națiunii

O cuvintare a
PHENIAN I (Agerpres). — în cu- 

vintarea rostită la Congresul Federa
ției Generale a Sindicatelor din Co
reea, Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
a abordat problema reunificării na
ționale. relevînd că aceasta constituie 
sarcina revoluționară cea mai impor
tantă ce stă astăzi in fata clasei 
muncitoare și altor mase muncitoare. 
Vorbitorul a evocat propunerile de 
reunificare avansate la Congresul al 
VI-Iea al P.M.C.. proiectul de înteme-

Agențiile de presa 
sBW -■ pe scurt

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Laos una din țările cele mai în
zestrate. sub acest raport, din Asia 
de sud-est.

Realizările poporului laoțian pe 
calea făuririi noii sale vieți, aspi
rațiile sale de libertate sînt pri
vite cu simpatie in tara noastră, 
Este bine cunoscut că, în spiritul so-' 
lidarității sale militante cu toate 
popoarele care luptă pentru liber
tate, independentă si o viată mai 
bună, poporul român a fost alături 
de poporul laoțian și i-a acordat a- 
jutor in multiple forme in anii lup
telor purtate de acesta împotriva 
intervenției militare imperialiste. în 
vederea înlăturării asupririi străine. 
Victoria poporului laoțian a creat 
condiții pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-laotiene. Mo
mente memorabile în acest sens 
le-au constituit vizita efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Laos, 
la puțin timp după instalarea pu
terii populare, și vizita întreprinsă 
în țara noastră de tovarășul Kay- 
sone Phomvihane. secretar general 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, prim-ministru — 
convorbirile avute cu aceste prile
juri exprimînd voința reciprocă de 
a conferi un conținut mal bogat 
conlucrării, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii.

Poporul român adresează poporu
lui laoțian sincere felicitări cu pri
lejul zilei sale naționale și urarea 
de a dobîndi noi succese in dezvol
tarea tării, in transpunerea in viață 
a idealurilor sale de libertate, pro
gres și o viată mai bună.

mentelor nucleare în Europa — in
formează agenția T.A.S.S.

Următoarea reuniune urmează să 
aibă loc la 4 decembrie.

— cauză comună 
coreene"

lui Kim Ir Sen
iere a Republicii Confederale De
mocrate Koryo.

Reunificarea țării este cauza co
mună a națiunii, ea poate fi realizată 
numai prin eforturile unite ale În
tregii națiuni — a arătat Kim Ir Sen, 
adăugind: Toți coreenii din Nord, 
din Sud și de peste hotare, indife
rent de deosebirile de ordin ideolo
gic. de sistem social, de apartenență 
de partid ori opinii politice — tre
buie să formeze un mare front na
țional unit și să lupte intr-o Strînsă 
unitate sub stindardul reunificării na
ționale.

pronunțat pentru un „dialog perma- | 
nent" între reprezentanții diferite
lor curente din cadrul partidului gu
vernamental — confruntat In ultima . 
vreme cu o criză internă.

GRAȚIERE. Președintele Tunisiei. 
Habib Bourguiba. l-a grațiat pe | 
fostul secretar general al Uniunii 
Generale Tunisiene a Muncii 
(U.G.T.T.), Habib Achour. reinte- . 
grîndu-1 în toate drepturile. sale 
civile. De asemenea. Achour a fost I 
desemnat președinte al U.G.T.T.

ACCIDENT. Un avion de tip 
„DC-9" apartinînd liniei aeriene * 1 
iugoslave ..Inex—Adria" s-a oră- . 
bușit marți in apropiere de aero
portul Ajaccio din Corsica. Toți | 
cei 175 de pasageri și membri 
ai echipatului si-au pierdut viata. I 
Aparatul efectua o cursă pentru un I 
prun de turiști, venind de la Liu- 
bliana. >

I COMUNICATUL COMUN UN- 
j GARO-CIPRIOT referitor la con

vorbirile purtate de președintele
■ Republicii Cipru, Spyros Kypria- 

nou, care a efectuat o vizită oficială
I la Budapesta, relevă că părțile au 

analizat posibilitățile lărgirii co-
I laborării prietenești. Cele două tari 
I s-au declarat în favoarea tuturor 

inițiativelor care servesc păcii și

I dezvoltării unor relații reciproc 
avantajoase intre state.

. ACORD AMERICANO-ISRAE- 
LIAN. S.U.A. și Israelul au semnat

1 la Washington un protocol in le
gătură cu cooperarea strategică în 
scopul contracarării oricărui atac 

I împotriva acestei țări din Orientul 
Mijlociu, care ar proveni din afara 

I zonei. S-a anunțat că cele două țări 
I au hotărît să formeze un „Comitet 

de coordonare" pentru a pune la
I punct modalitățile de aplicare a 

acestui protocol.
ALEGERE.. Consiliul Politic al 

I partidului de guvernămînt spaniol 
— Uniunea Centrului Democratic — 
l-a ales ca secretar ’general al narti- 

I dului pe Inigo Cavero, ministrul 
spaniol al culturii, a cărui candi- 

I datură fusese propusă de președin
tele partidului și al guvernului.

I Leopoldo Calvo Sotelo. Cavero s-a

ECHIPAJUL URMĂTORULUI | 
ZBOR AL NAVETEI ..COLUMBIA" 
va fi alcătuit din astronaut: i ame- I 
ricani Jack Lousma si Charies 
Fullerton, ambii în vîrstă de 45 de 
ani. au anuntat oficialități ale . 
N.A.S.A. Cel de-al treilea zbor or
bital al navetei este programat să I 
ai,bă loc la mijlocul funii martie a 
anului viitor. 1
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