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In numele rațiunii. In numele vieții!
„Susținem din adincul inimii 

inițiativa de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu11

Oameni ai muncii de diferite profesii și virste își exprimă, ase
menea întregului popor, voința de a acționa neabătut pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor, pentru dezarmare, securitate și pace 
în Europa și în întreaga lume.

IN PAGINA A IV-A

în baza împuternicirii încredințate de Marea Adunare Națională

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A ADRESAT MESAJE 
TOVARĂȘULUI LEONID BREJNEV ȘI PREȘEDINTELUI RONALD REAGAN 

vederea opririi amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare
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După cum este cunoscut, la recenta sa sesiune, Marea Adunare Națională a adop
tat o Hotărîre prin care a împuternicit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, să 
se adreseze tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al V.R.S.S., și președintelui Statelor Unite ale 
America, Ronald Reagan, celorlalți șefi ai statelor semnatare ale Actului final al Con
ferinței pentru cooperare și securitate in Europa, in vederea opririi amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, pentru retragerea celor existente, pentru o Europă 
fără arme nucleare.

Mandatul special al forului legislativ suprem al țării exprimă voința întregului 
popor român de a încredința această misiune celui mai inalt exponent al aspirațiilor 
națiunii, militant neobosit și hotărît pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru asi
gurarea păcii și securității in Europa și in lume.

Publicăm mai jos mesajele adresate, in virtutea acestei împuterniciri, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C, 
al PC.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintelui 
Statelor Unite ale America, Ronald Reagan.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV 

Secretar general al C. C. al P. C. U. S., 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA

Stimate tovarășe Leonid Ilici Brejnev,

In numele poporului român, al Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România și al 
meu personal, mă adresez dumneavoastră in le*  
găturâ cu inceperea negocierilor de la Geneva 
între Uniunea Sovietică și S.U.A. privind oprirea 
amplasării și retragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa.

Poporul român este profund îngrijorat de situa*  
ția gravă creată in Europa ca urmare a acumu
lării unui imens arsenal de armament, îndeosebi 
nuclear, de planurile privind amplasarea și dez
voltarea de noi rachete cu rază medie de 
acțiune. Dumneavoastră știți cel mai bine că 
aceasta creează pericolul unui război nuclear ce 
nu ar putea duce decit la distrugerea civilizației, 
a ființei popoarelor, a vieții pe pămint.

Toate acestea provoacă o mare neliniște, de
termină puternice manifestații și mișcări de masă 
in rindul popoarelor europene, care cer cu hotă- 
rire să se oprească amplasarea și dezvoltarea 
de noi armamente nucleare, să se treacă la re
ducerea celor existente, să se elibereze conti
nentul nostru de arma atomică.

Așa după cum vă este cunoscut, partidul și 
Guvernul Republicii Socialiste România s-au 
pronunțat încă de la inceput împotriva planurilor 
de sporire a armamentelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și pentru inceperea de nego
cieri in vederea impiedicării sporirii arsenalelor 
nucleare pe continentul nostru, pentru trecerea, 
de o parte și de alta, la reducerea substanțială 
a acestora, pentru crearea condițiilor de oprire a 
încordării și întărirea securității pe continentul 
european.

in atmosfera de încordare care există in Eu
ropa, in preajma începerii negocierilor de Io 
Geneva, am apreciat ca deosebit de importantă 
declarația pe care ați făcut-o dumneavoastră, 
stimate tovarășe Leonid Ilici. Brejnev, potrivit 
căreia Uniunea Sovietică se pronunță pentru re
nunțarea totală de către cele două părți - Occi
dentul și Răsăritul - la toate tipurile de arma
mente nucleare cu rază medie de acțiune în
dreptate spre obiectivele din Europa și pentru 
transformarea Europei intr-un continent liber de 
arma nucleară.

Dezbâtind aceste probleme, Marea Adunare 
Națională, in sesiunea sa din 28 noiembrie a.c., 
m-a împuternicit să mă adresez personal dum
neavoastră, stimate tovarășe Leonid Brejnev, cu 
apelul de a face tot ce vă stă in putință in 
vederea ajungerii la acorduri concrete privind 
oprirea amplasării și dezvoltării de noi arme 
nucleare, retragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa, probleme vitale pentru 
popoarele europene, pentru pacea și securitatea 
internațională.

De asemenea, am fost împuternicit să mă adre
sez in aceeași problemă președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan.

Marea Adunare Națională m-a împuternicit in 
același timp să adresez șefilor de state și gu
verne din celelalte țări semnatare ale Actului 
final de la Helsinki apelul de a face totul pen
tru reușita negocierilor de Io Geneva, pentru 
oprirea înarmărilor nucleare in Europa, pentru 
eliberarea continentului de orice armă atomică.

De asemenea, Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România a adoptat in 
același sens un apel către toate parlamentele, 
guvernele și popoarele țărilor europene, ale 
S.U.A. și Canadei.

Salutăm inceperea negocierilor sovieto-ameri- 
eane de la Geneva, in care poporul român, ca, 
dealtfel, toate popoarele europene, opinia publică 
mondială își pun mari nădejdi și așteaptă ca 
incâ de la inceput să se convină renunțarea pe 
durata negocierilor la aplicarea hotăririi 
N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune și la dezvoltarea celor 
existente de ambele părți. Totodată, Uniunea 
Sovietică, așa cum ați declarat dumneavoastră, 
să reducă in mod unilateral o anumită parte a 
armamentelor sale nucleare cu rază medie de

acțiune aflate in partea europeană a teritoriului 
U.R.S.S. Poporul român își manifestă speranța ca 
negocierile să se incheie printr-un acord care să 
ducă la reducerea la nivelul cel mai de jos a 
armamentelor nucleare in Europa, precum și la 
stabilirea măsurilor pentru înlăturarea totală a 
armelor nucleare cu rază medie, cit și tactice, 
astfel incit Europa să devină un continent fără 
arme nucleare.

Dăm o inaltâ apreciere rolului important pe 
care Uniunea Sovietică, dumneavoastră personal 
îl aveți, in viața internațională, demonstrînd că 
socialismul este inseparabil legat de lupta pentru 
pace și dezarmare, așa cum a dovedit-o însuși 
fondatorul statului sovietic, Vladimir Ilici Lenin, 
prin emiterea primului act legislativ al puterii 
sovietice, Decretul Păcii.

Am dori ca istoria să consemneze că Uniunea 
Sovietică, prima țară socialistă, și dumneavoastră, 
ca secretar general al C.C. al P.C.U.S., ați 
acționat și ați făcut totul pentru succesul deplin 
al negocierilor de la Geneva, contribuind nemij
locit la rezolvarea uneia dintre problemele 
cardinale ale continentului nostru, pentru ca 
popoarele europene, omenirea să fie salvate de 
amenințarea unui război nuclear nimicitor.

Cred că sinteți de acord cu mine, stimate 
tovarășe Brejnev, că acum, pinâ n-au inceput 
încă să fie lansate rachete, pină nu au inceput 
să cadă bombele nucleare, pinâ nu este prea 
tirziu deci, cînd sintem in viață să oprim înar
marea atomică, să acționăm pentru salvarea 
omenirii de războiul atomic, pentru o apăra viața 
popoarelor noastre, o întregii omeniri.

Poporul român, celelalte popoare europene 
așteaptă ca șefii de state, și în primul rind 
dumneavoastră și președintele S.U.A., să acțio
neze in așa fel incit cele două mari puteri care 
dețin armamentul atomic să nu-l folosească 
niciodată în scopuri militare, să se renunțe la 
armele nucleare,, iar atomul să fie folosit 
numai in scopuri pașnice, in interesul pro
gresului, bunăstării și civilizației omenirii.

înțeleg că sint multe probleme grele de 
rezolvat, că s-au acumulat multe arma
mente, s-a acumulat multă neîncredere, dar 
cauza păcii și securității popoarelor este 
mai presus de orice. In acest spirit, noi 
considerăm că toate statele, toți șefii de state 
și guverne din Europa au o mare răspundere 
pentru asigurarea succesului negocierilor de la 
Geneva.

România este gata să colaboreze eu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țări socialiste europene, 
cu toate statele semnatare ale Actului final 
de la Helsinki și să participe direct, într-o 
formă sau alta, la negocieri pentru a-și aduce 
contribuția concretă la oprirea amplasării și 
dezvoltării rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune, la reducerea substanțială a ar
mamentelor nucleare, la lichidarea armei atomice 
în Europa.

Pornind de la importanța deosebită pe care o 
are pentru procesul dezarmării, securității și 
încrederii pe continent, crearea in diferite regiuni 
ale Europei de zone denudearizate, ale colabo
rării și bunei vecinătăți, România este hotărită 
să facă totul in continuare pentru dezvoltarea 
bunelor sale relații cu toate statele bal
canice, pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare.

Doresc incă o dată să-mi exprim convingerea, 
stimate tovarășe Brejnev, că veți face tot ceea 
ce depinde de dumneavoastră ca negocierile de 
la Geneva să se desfășoare de la început cit 
mai fructuos și eficient, să ducă Ic oprirea 
cursei înarmărilor nucleare, la măsuri concrete 
și substanțiale de dezarmare nucleară, la întă
rirea păcii, securității și colaborării In Europa 
și in lume.

In încheiere, vă adresez un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări, împreună cu 
dorința de a dezvolta in continuare bunele 
raporturi de prietenie, solidaritate și co
laborare româno-sovietice în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și socialismului.

Cu salutări comuniste,

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale

Domnului RONALD REAGAN

Președintele Statelor Unite ale Americii

Stimate domnule președinte,

In numele poporului român, al Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România și al 
meu personal, mă adresez dumneavoastră, dom
nule președinte al Statelor Unite ale Americii, 
in legătură cu inceperea negocierilor de la Ge
neva intre Statele Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică privind oprirea amplasării și retrag'e/ed 
rachetelor cu rază medie de acțiune din Eu
ropa.

Poporul român, ca șl celelalte popoare eu
ropene, este profund îngrijorat de situația crea
tă in Europa, unde se află cel mai mare ar
senal militar din cite a cunoscut vreodată isto
ria, alcătuit atît din arme convenționale, cit și 
nucleare din ce în ce mai perfecționate.

Planul de amplasare și de dezvoltare a noi 
rachete nucleare cu rază medie de acțiune este 
de natură să amplifice și mai mult primejdia de 
război și starea de tensiune de pe continent, 
ceea ce sporește preocuparea popoarelor euro
pene și, in același timp, hotărirea lor de a se 
ridica cu toată forța pentru împiedicarea am
plasării și dezvoltării armamentului nuclear cu 
rază medie de acțiune pe acest continent, pen
tru reducerea potențialului existent și eliberarea 
Europei de arma atomică.

Uriașele demonstrații și manifestări la care 
participă sute de mii de oameni din țările eu
ropene, inclusiv din România, demonstrează vo
ința popoarelor de pe continentul nostru, con
știente că ele vor fi victimele unei confruntări 
nucleare in Europa, de a acționa cu toate for
țele pentru îndepărtarea pericolului războiului, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, și in primul 
rind a înarmărilor nucleare, pentru eliminarea 
armamentului nuclear de orice fel din această 
regiune a lumii.

In aceste condiții, o importanță deosebită ca
pătă negocierile sovieto-americane de la Gene
va, consacrate problemei rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa.

Dezbătind aceste probleme, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste România, in 
sesiunea sa din 28 noiembrie a.c., m-a împu
ternicit să mă adresez personal dumneavoastră, 
stimate domnule președinte Ronald Reagan, cu 
apelul de a face tot ce vă stă în putință pentru 
ca negocierile de la Geneva să ducă la acor
duri concrete privind oprirea amplasării și dez
voltării de noi arme nucleare, retragerea rache
telor cu rază medie din Europa.

De asemenea, am fost împuternicit de Marea 
Adunare Națională să mă adresez in aceeași 
problemă președintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Leonid Brejnev.

Totodată, am fost împuternicit să mă adresez 
șefilor de state și guverne din celelalte țări 
semnatare ale Actului final de la Helsinki cu 
apelul de a face totul pentru reușita negocie
rilor de la Geneva, pentru oprirea înarmărilor 
nucleare in Europa, pentru eliberarea continen
tului de orice armă atomica.

De asemenea, Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România a adoptat in ace
lași sens un apel către toate parlamentele, gu
vernele și popoarele țărilor europene, ale S.U.A. 
și Canadei.

Noi salutăm începerea negocierilor de la Ge
neva. Poporul român, ca și celelalte popoare, 
așteaptă ca încă de la inceperea negocierilor 
să se convină renunțarea, pe durata acestora, 
la aplicarea hotăririi N.A.T.O. privind amplasa
rea in Europa de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune și la dezvoltarea celor exis
tente de ambele părți și ca Uniunea Sovietică, 
așa cum a declarat președintele L. I. Brejnev,

CASA ALBA 
WASHINGTON D.C.

sâ reducă In mod unilateral e anumită parte 
a armamentelor sale nucleare cu rază medie de 
acțiune aflate In partea europeană a teritoriu
lui U.R.S.S. Totodată, poporul român dorește ca 
negocierile de la Geneva să se incheie prin
tr-un acord care sâ ducă la reducerea la nivelul 
cel mai scăzut a armamentelor nucleare în Eu
ropa, precum și la stabilirea măsurilor pentru 
înlăturarea totală a armelor nucleare, cu rază 
medie, cit și tactice, astfel incit Europa să de
vină un continent fără arme nucleare.

In legătură cu aceasta, doresc, stimate domnu
le președinte, să fac apel, in numele poporului 
român, la dumneavoastră sâ folosiți întreaga 
autoritate de conducător al Statelor Unite ale 
Americii pentru a contribui direct la buna des
fășurare a negocierilor, pentru a imprima un 
curs constructiv și rodnic in vederea încheierii 
lor cu succes, astfel incit sâ împlinească aștep
tările popoarelor, să se inscrie ea un eveniment 
major, eu profunde implicații pozitive in viața 
politică contemporană.

Cred că sinteți de acord eu mine, stimate 
domnule președinte, că incă înainte ca rachetele 
sâ intre in acțiune, înainte ca bombele atomice 
sâ fie aruncate asupra continentului, acum, pină 
nu este prea tirziu, cind sintem in viață și pu
tem acționa sâ facem totul pentru a reduce și 
elimina arma nucleară din Europa, pentru a 
apăra dreptul fundamental al omului la viață, 
la libertate și pace.

Poporul român, ca șl celelalte popoare iși 
pun speranța că șefii de state, și in primul rind 
dumneavoastră și președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., veți acționa in așa fel 
incit cele două mari puteri posesoare ale ar
mamentului nuclear să nu il folosească nicioda
tă, sâ renunțe la armele nucleare, iar atomul 
sâ fie folosit numai in scopuri pașnice, in inte
resul progresului, bunăstării și civilizației ome
nirii.

Știu că In viața internațională sint numeroa
se dificultăți, multe probleme complexe și grele 
de rezolvat, că s-au acumulat multe arme și 
multă neîncredere, dar cauza opririi cursei înar
mărilor, a reducerii încordării și a armamente
lor, îndeosebi a celor nucleare, este mai presus 
de orice. In acest spirit, consider că toate sta
tele europene trebuie să manifeste o preocu
pare și un interes deosebit pentru succesul ne
gocierilor de la Geneva, să participe intr-un 
mod sau altul la tratative. In ce ne privește, 
România va conlucra in continuare cu Statele 
Unite ale Americii și cu celelalte state pentru 
succesul negocierilor și este gata sâ participe, 
intr-o formă sau alta, la negocieri, la găsirea 
căilor celor mai judicioase de înțelegere și con
lucrare, in slujba intereselor fundamentale ale 
popoarelor de pe continentul nostru.

Pornind de la importanța deosebită pe care 
o are pentru procesul dezarmării, securității și 
increderii pe continent crearea in diferite re
giuni ale Europei de zone denudearizate, ale 
colaborării și bunei vecinătăți, România este 
hotărită sâ facă totul in continuare pentru dez
voltarea bunelor sale relații cu toate statele 
balcanice, pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme 
nucleare, și ar saluta dacă Statele Unite ale 
Americii ar sprijini înfăptuirea acestui deziderat 
al popoarelor balcanice.

In încheiere, vă adresez, stimate domnule 
președinte, un cordial salut și cele mai bune 
urări, împreună cu dorința de a conlucra și in 
viitor pentru dezvoltarea raporturilor de colabo
rare româno-americane, in interesul reciproc, al 
cauzei păcii, colaborării și destinderii interna
ționale.

Cu sinceritate,

NICOLAE CEAUȘESCU

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
în Republica Socialistă România 

a tovarășului Andrei Gromîko
s

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut în zilele de 
2—3 decembrie convorbiri cu tova
rășul Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Tovarășul A. A. Gromiko a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut și cele mai bune urări din 
partea tovarășului L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Mulțumind, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
să se transmită tovarășului L. I. 
Brejnev salutul său și cele mai bune 
urări.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, s-a efectuat un schimb te
meinic de păreri cu privire la unele 
probleme actuale ale politicii inter
naționale, inclusiv cu privire la în
tărirea păcii, securității și colaboră
rii în Europa, precum și în legătură 
cu problemele colaborării bilaterale 
româno-sovietice.

De ambele părți s-a reafirmat ho- 
tărîrea de a acționa pentru dezvol
tarea și perfecționarea în continuare 
a relațiilor de colaborare reciproc a- 
vantajoasă dintre România și Uniu
nea Sovietică, în spiritul înțelegeri
lor convenite cu prilejul întilnirilor 
româno-sovietice la cel mai înalt ni
vel.

în cadrul examinării problemelor 
Internaționale, a fost subliniată do
rința fermă a României și a Uniunii 
Sovietice de a-și aduce, împreună cu 
celelalte state socialiste frățești, con
tribuția la menținerea ' și întărirea 
păcii, la oprirea cursei înarmărilor și 
la dezarmare, în primul rind dezar
mare nucleară, la adîncirea destin
derii. în legătură cu aceasta, s-a 
menționat importanța propunerilor 
adoptate la ședința Comitetului mi
niștrilor afacerilor externe ai state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia din 1—2 decembrie de la 
București, pentru cauza păcii și des
tinderii.

S-a subliniat că intensificarea 
cursei înarmărilor, și îndeosebi în 
domeniul armamentului nuclear In 
Europa, sporește primejdiile "pentru 
pacea, securitatea și viața popoarelor 
europene. în acest context, a fost 
menționat pericolul deosebit al hotă- 
rîrilor N.A.T.O. privind amplasarea 
în Europa de noi arme nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune.

De ambele părți a fost reafirmată 
necesitatea continuării eforturilor 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la măsuri de de
zarmare, în primul rînd de dezarma
re nucleară, pentru reducerea nive
lului confruntării militare din Eu
ropa. S-a subliniat importanța noi
lor propuneri constructive prezentate 
de L. I. Brejnev cu prilejul vizitei 
sale în R.F.G.

De ambele părți s-a subliniat, de 
asemenea, că negocierile care au fost 
reluate la Geneva la 30 noiembrie 
1981 trebuie să ducă la întărirea 
securității tuturor 6tatelor europene 
în condițiile unui echilibru stabil în 
Europa, la un nivel mai scăzut al 
înarmărilor nucleare.

Părțile s-au pronunțat pentru ne
cesitatea soluționării pașnice pe ca
lea dialogului și a negocierilor a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state, in conformitate cu cerințele 
întăririi păcii între popoare și cu 
Carta Organizației Națiunilor Unite.

România și Uniunea Sovietică și-au 
reafirmat din nou sprijinul și solida
ritatea cu lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru indepen
dență națională și suveranitatea tu
turor statelor, mari și mici.

Ele consideră că în condițiile ac
tualei situații internaționale au o ma
re importanță colaborarea și conlu
crarea lor pe plan bilateral, cu ce
lelalte țări participante la Tratatul 
de la Varșovia, precum și cu toate 
statele lumii, pentru pace, destinde
re, dezarmare și securitate.

★
Joi la amiază a părăsit Capitala 

tovarășul Andrei Gromîko, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., care. Ia in
vitația tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în tara noas
tră.

La plecare. De aeroDortul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne,' Maria Groza și Constantin Oan- 
cea, adjuncți ai ministrului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, si membri ai ambasadei.

Fapte de muncă din întrecerea socialistă

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
26 de unități economice 

din județul Mureș
Colectivele de oameni ai muncii 

din 26 de unități economice din 
județul Mureș au raportat îndepli
nirea planului la producția marfă 
pe întreg anul 1981. între acestea 
se numără întreprinderea chimică 
„Prodcomplex", Fabrica de zahăr 
din Tîrgu Mureș. întreprinderea de 
rețele electrice. Avansul de timp 
cîștigat permite acestor unități să 
realizeze, pînă la sfîrșitul anului, 
o producție marfă suplimentară în 
valoare de 519 milioane lei. Cea mai 
mare parte a sporului de pro
ducție se va obține pe seama creș
terii productivității muncii si dimi
nuării cheltuielilor materiale cu 
6,5 lei la fiecare 1 000 lei produc
ție marfă. (Gheorghe Giurgiu).

17 unități economice 
din județul Sibiu

Acționînd cu hotărîre pentru rea
lizarea angajamentelor asumate în 
acest an, prin chemarea la între
cere socialistă adresată de sibieni

tuturor județelor tării, 17 unități e- 
conomice din județul Sibiu și-au 
îndeplinit sarcinile pe 1981 la pro
ducția marfă industrială. între 
acestea se află întreprinderea tex
tilă din Agnita, Fabrica de proto
tipuri, utilaje și piese de schimb 
Sibiu, întreprinderea județeană de 
transport local Sibiu, unitate frun
tașă pe ramură în întrecerea socia
listă. (Nicolae Brujan).

13 unități economice 
din județul Buzău

Oamenii muncii din 13 unități e- 
conomice din județul Buzău au 
raportat îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe 1981 și 
realizarea unei producții industriale 
suplimentare în valoare de peste 
72 milioane lei. Printre unitățile 
fruntașe se află Grupul de șantiere 
Siriu. Trustul I.A.S., întreprinderea 
piscicolă. Trustul S.M.A. Succesul 
obținut se datorează în special fo
losirii la întreaga capacitate a ma
șinilor și utilajelor din dotare șl 
creșterii productivității muncii. 
(Stelian Chiper).

Siderurgiștii hunedoreni sint hotăriți să încheie acest prim an al cincmo 
lului cu un bilanț rodnic. Pină la 1 decembrie, prin utilizarea furnalele 
la întreaga capacitate, furnaliștii au elaborat, peste prevederile planulu

161 402 tone de fontă. (Sabin Cerbu) Foto : S. Crlstia
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Ce considerați mai valoros în experiența
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Fagul 
de la Rîul Alb

Corespondentul nostru volun
tar, muncitorul Vasile Neagu, de 
la „Romlux" din Tirgoviște, ne 
semnalează că la marginea sa
tului Riu Alb din județul Dîm
bovița există un fag despre care 
bătrinii locului își amintesc că 
era la fel de mindru și pe vre
mea cînd erau ei copii, și cind 
părinții și bunicii le povesteau 
că la umbra lui deasă și răco
roasă obișnuia să se odihnească 
vestitul haiduc Radu Anghel. 
„Iată de ce — ne scrie corespon
dentul nostru voluntar — poate 
că a venit vremea ca fagul să 
fie declarat monument al natu
rii. Pînă atunci, bine-ar fi ca 
școlarii din partea locului să-l ia 
in grija lor și să-i facă un găr- 
duț împrejmuitor, ocrotitor."

Subscriem.

Bună idee!
Alexandru Negreanu, șeful 

secției de preparate din carne a 
I.A.S. Costești, județul Argeș, a 
avut o inițiativă lăudabilă: cu 
materiale rezultate din demolări 
și cu ajutorul oamenilor din sec
ție a amenajat o ingrășătorie de 
porci. Și nu este vorba de unul 
sau doi grăsuni, ci de 150. De 
hrana și îngrijirea acestora se 
ocupă tot ei. oamenii din secția 
respectivă. Unul observa: „Am 
vrut să arătăm că ne pricepem 
nu numai să-i tăiem, ci sd-i și 
creștem".

Ceea ce și fac — și o fac bine! 
O idee și pentru alții.

„Adele, vă rog"...
O intimplare mai puțin obiș

nuită s-a petrecut pe una din 
străzile municipiului Focșani, 
ziua in amiaza mare. La un 
semn insistent făcut de un ce
tățean aflat pe marginea drumu
lui, Cristea Mocanu, din Odobești, 
a tras mașina pe dreapta.

— Sint ofițer de miliție. Acte
le, vă rog! — i-a spus cel care-l 
oprise.

— Dar pentru ce? Ce-am fă
cut?

— N-ați acordat prioritate. 
Dați-mi actele, plus trei sute de 
lei. Dar repede, că mă grăbesc!

Luat pe nepusă masă, C. M. 
i-a dat banii ceruți, iar a doua 
zi s-a dus la miliție. La mi
liție — nici urmă de acte. Pînă 
la urmă, un ofițer adevărat a 
dat de urma falsului ofițer de 
miliție, un anume Castel Hăvîr- 
neanu, care a fost... stopat din 
năstrușnica afacere.

I
I
I

I

I
I

I 
I
I
I

| „Galantonul" I

ITare galanton s-a dovedit Mi- ■ 
hai Samoilă, șeful unei ferme a I 
C.A.P. Albești, județul Vaslui, ■ 
cu bunurile obștii. Cea mai

Imare „afacere" pe care a făcut-o 
șeful fermei a fost aceea că a | 
împărțit, cu de la sine putere, o

I suprafață cultivată cu porumb, I 
tocmai cind ajunsese bun de re- | 
coltat, în loturi personale. Lo
turi personale pentru... persoane ■

Icare nici măcar nu aveau drept I 
la lot in folosință. Bineînțeles, ' 
nu de pomană. Fiecare i-a aat

Ice-a avut. Acum îi „dă" și le- I 
gea ce i se cuvine.

| Nesabuinfă |
Văzind că nici după ispășirea 

Iunei condamnări Zoltan Laka
tos din Baia Sprie nu se apucă | 
de o muncă cinstită și că se ține

Itot țimpul de băutură, soția l-a ■ 
părăsit. „De necaz și din gelo
zie" — cum avea să declare mai • 
tirziu — Z. L. a adunat toate

I hainele și obiectele din aparta
ment in mijlocul unei camere, | 
le-a stropit cu gaz și le-a dat

I foc. Toate s-au făcut scrum, și I 
era gata-gata ca focul să se in- | 
tindă și spre apartamentele in-

Ivecinate. Noroc că au venit la ■ 
timp pompierii. Făptașul a fost 
condamnat la trei ani și șase I 
luni închisoare.

' Braconieri '

| în capcană

ICa vinător pasionat ce se con- | 
siăera, Vida Curelaru din cornu- I 
na Dealu Morii, județul Bacău, 
știa (sau ar fi trebuit să știe) ce .

I pățesc cei care-și iau pușca la 1 
spinare nesocotind legea. Ur- I 
cină într-o mașină împreună cu

I Dumitru Constantinescu și Dan I 
Tîrziman, Curelaru a pornit la | 
miez de noapte după iepuri, pes-

Ite dealuri. Ca să poată urmări și ■ 
ameți mai ușor iepurii, cei trei 
au instalat la limuzină și un far • 
mobil. Au căzut in bătaia lumi-

I nii și a puștii mai mulți ure-
I cheați. Dar au căzut și braconie- | 

rii în aceeași noapte în capca-
I nă, fiind, la rîndu-le, vinați. Au | 

rămas și fără arme, și fără 6 000 |
' de lei in buzunare. Deocamdată,

Cheia buclucașă I

Pentru remedierea unor de- I 
fecțiuni ivite la caloriferele de | 
la etajele superioare ale blocu
lui IV 2 din cartierul Titan din i 
Capitală, a fost golit condensul I 
de pe conducta care are aerisi- • 
rea in... casa liftului. Cum liftu
rile de la scările A și B au in- I 
cremenit de mai multă vreme | 
pentru revizie, cheia de acces la 
ej.e a dispărut odată cu meșterii ■ 
de la „Ascensorul". Terminind I 
reparațiile, cei de la termoficare • 
au încercat să dea drumul apei . 
calde pe conductă, nu mai inain- ] 
te insă de a verifica și locul de | 
aerisire din casa liftului, pentru 
a evita eventualele inundații. I 
Dar de unde să ia cheia buclu- I 
cașă ? Și uite-așa, locatarii au ’ 
rămas două zile și două nopți . 
și fără lift, și fără căldură. Se I 
încălzeau... urcînd scările ! •

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii□

din consumatori, mari producători de lapte
Mai mulți cetățeni, inclusiv depu

tați în consiliul popular, s-au adre
sat primăriei Blejoi — Prahova cu 
o cerere simplă care, se așteptau 
semnatarii, urma să fie aprobată 
fără discuții. Se solicita deschiderea 
Unui centru de distribuire a laptelui 
în satul Ploieștiori. La Ploieștiori, 
fosta lăptărie a Ploieștiului !

Am întrebat-o pe tovarășa Maria 
Nicolae, primărița comunei :

— De ce a dispărut laptele din 
Ploieștiori ? Pentru ce, in loc să 
livreze lapte, satul solicită să i se 
aducă...chiar ! De unde să 1 se 
aducă 7 De la rafinăria „Vega" 7

— Sint o mie și una de motivații, 
începind cu dezvoltarea vertiginoasă 
a industriei Ploieștiului, care a 
oferit locuri de muncă unui mare 
număr de locuitori ai comunei, și 
terminind cu comoditatea, lipsa de 
gospodărire, ba. de ce să nu-i zicem 
pe nume, chiar lenea unora. E lucru 
bine știut, oamenii comunei noastre 
s-au aflat printre primii „găzari" 
care au creat faima rafinăriilor 
ploieștene. Este însă la fel de bine 
cunoscută și faima Ploieștiorului, a 
Bleioiului, de bazin al „țițeiului cel 
alb", al laptelui pentru populația din 
orașul vecin. Și totuși...

Urmărim o diagramă a scăderii in 
ultimii 7 ani a numărului vacilor cu 
lapte din comună : 1974-198 ; 1975- 
166 ; 1976-158 ; 1977-151 ; 1978-140 ;
1979-134 ; 1980-117. Deci, un număr 
de 81 de joiene au „părăsit" scrip
tele. „Lipsa de pășune" — au spus 
unii.

La fața locului insă, lucrurile stau 
invers : cele 20 de hectare de pășune 
au rămas un fel de „țară a nimănui". 
Cel mult, a băiețandrilor din comu
nă, care bat aici mingea în voie. 
Despre vreun plan de fertilizare nu 
prea s-a discutat. „La noi la Plodeș- 
tiori n-avem deloc pășune" — suna 
una din „motivațiile" cererii amin
tite. Teren de pășune există, dar... 
cineva trebuie să-l amenajeze. Așa 
că, cererea de înființare a centrului 
de lapte a fost respinsă.

După respingerea buclucașei 
reri s-a și descoperit...oul lui 
lumb : nămîntul descopertat 
T.C.M. Ploiești trebuie adus pe
prafața de 12 hectare, pe nedrept 
osîndită la nefertilitate. După aceea 
va fi cultivat cu iarbă. Mergind 
mai departe, deputății au mai des
coperit consecințele „terrofagiei" 
unor întreprinderi industriale care 
acționează în raza comunei. Schela 
petroliferă Boldești-Scăieni a imo
bilizat și degradat, prin depozitarea 
neglijentă a unor materiale, supra- 

aparținînd 
lucrări hi- 
PECO etc. 
de simple. 
Cîteva din

meni, 2 355 pornesc zilnic spre 
locurile de muncă din Întreprinderi 
și instituții. Dincolo de statistici, 
schimbarea e evidentă și în aspectul 
caselor, mai toate noi, cu confort 
orășenesc.

împreună cu 
lui executiv al 
Ion Neagu, ne 
lui Silivestru 
aurul toamnei. Nu e acasă, e în tură 
la Ploiești. Soția. Georgeta, nu-și 
vede capul din treburi. Abia a venit 
de la strîns coceni din 
înconjurată de droaia de 
din spatele casei, 
gălețile de apă cele

— Cum faceți față 
ră 7 — o întrebăm.

— De ce singură ?
șl el 7 De dimineață a fost la coceni, 
s-a odihnit pe urmă un ceas-două 
și pe urmă a plecat în tură. Acum,

secretarul comitetu- 
consiliului popular, 
oprim în fata curții 
Rădoi, inundată de

C.A.P. și e 
_ ___ orătănii 
In grajd își cer 
două vaci.
la toate singu-

Păi goțuL.Jiu e

Comunele din preajma 
marilor orașe pot și tre
buie să contribuie mai 
substanțial la aprovizio

narea populației

toarnnă e mult de lucru. Dar... 
ce 7 Munca te întinerește cînd 
că ai spor. Și noi avem. Numai 
laptele contractat cu statul

ce- 
Co- 

de 
su-

fețe deloc neglijabile 
comunei. Ca și Trustul de 
drorehnice Mineciu, ca și 
Măsurile luate — la fel 
și, mai ales, la indemînă. 
ele : stabilirea unor suprafețe mini
me pentru depozitarea de materiale, 
readucerea în circuit a suprafețelor 
degradate, prin munca patriotică la 
care să participe și oamenii de la 
întreprinderile. în cauză (cei mai 
mu Iți din ei, oameni din comună). 
Rezultatul — alte, aproape zece 
hectare cîștigate. Deci s-au. creat 
condiții pentru creșterea vitelor.

Cum rămîne cu cealaltă motivație 
— lipsa forței de muncă ? E ade
vărat, dezvoltarea industrială a 
Ploieștiului, a întregului județ, a 
adus cu sine transformări structura
le in modul de trai al comunei. 
Dintr-o populație de 7 800 de oa-

pe 
știți 
vezi 
din 
avem peste zece mii de let Noi nu 
6intem dintre aceia care au uitat 
faima Ploieștiorilor.

Trecem la vecinul de care ne des
parte un gard — la Ilie Rădot El — 
în tură, la Ploiești. Soția lui. Emilia 
— la C.A.P. Acasă doar bunica, 
Maria Rădot cu nepoata ei George
ta. elevă în clasa a XH-a la liceul 
industrial. Muncă multă pe-nserat 
la tară. Nepoata, 
sau inginer, și-a 
riglei de calcul 
aleargă ba după 
11 rănim un moment.

— Punct de legătură între meca
nică și.„zootehnie 7

— Eu, născută gard în gard cu 
„Vega", știu că tata a lucrat tot 
timpul la Ploiești, dar de fiecare 
dată cînd se-nțoarce acasă devine 
agricultor. Nu-i place să intre intr-o 
curte pustie. Și, pe urmă, uitați-vă 
la casa asta. Știți cine-o ridică în 
afară de cîștigul lui de la oraș 7 
Vacile din grajd, oile din țarc, păsă
rile din bătătură, porcul din coteț.

Dar zorul e zor. Pornește cu gă
lețile spre botul setos al vacilor. 
Timp în care bunica se descotoro
sește de puicile ce-și ciugulesc gră
bite ultimele boabe. Cînd îi spunem 
de cererea ca aici, în Ploieștiori. să 
se înființeze un centru de desfacere 
a laptelui, își duce mîna la gură a 
mirare.

— Asta ar fi rîsul. curcilor. Păi pe 
noi ne așteptau odată soții, rafinori 
la „Vega", să le ducem ulcica de 
lapte proaspăt. Am ajuns acum să 
așteptăm noi lapte de la „Vega" ? 
Eu. maică, așa zic, prea s-au „coco
nit" unele. Ce le împiedică să-și 
crească o văcuță, să-și aibă-n bătă
tură un porc, niște păsări 7 Li se 
strică tocurile la paijtofi sau vop
seaua de pe unghii 7

Un alt popas, la gospodăria lui Ma-

viitorul mecanic 
amînat folosirea 

pentru un ceas și 
una, ba du,pă alta.

rin Stancu. Tot muncitor, tot în ture. 
Soția sa. Elisabeta, e casnică.

— Da, dar niciodată nu m-am lă
sat în nădejdea cîștigului soțului. 
Numai anul acesta am contractat cu 
statul 6 000 litri de lapte, ne spune 
ea cu mindrie.

— Cînd eram tînăr, își amintește 
Marin Stancu, om de aproape 60 de 
ani, plecam dimineața la serviciu 
împreună cu fete și femei cu cobili- 
țele. Mergeau să vîndă laptele de la 
vacile lor. Acum mergem cu autobu
zul plin ochi de fete și femei tinere, 
bune de muncă. Cele mai multe, cu 
sticle goale, ca să-și aducă lapte. 
Unde credeți că lucrează unele 7 La 
...centrele de lapte. Iși lasă bătătura 
goală și aleargă să-și ia de la oraș 
lapte, ouă, carne. De parcă toate 
astea s-ar face pe asfalt.

întrerupem aici șirul opiniilor care 
pledează clar în favoarea restabilirii 
sănătoasei tradiții a localităților sub
urbane, a satului în general : aceea 
de a aproviziona orașele cu produse 
alimentare, cu roadele pămîntului.

Spre sfîrșitul periplului, am reîn- 
tîlnit-o pe primărița comunei. Discu
tase cu factorii responsabili ai între
prinderilor în cauză, în legătură cu 
„terapia" la care urmează să fie su
puse suprafețele deteriorate ; inter
venise la conducerea rafinăriei 
„Vega" spre a găsi o soluție pentru 
ca mașinile care vin după bitum să 
nu mai bătătorească suprafețele cul
tivatele ale comunei. Acum, împreu
nă cu vicepreședinta comitetului exe
cutiv, Georgeta Dumitrescu, punea 
la punct programul unei reuniuni a 
tineretului pe o temă... sufletistă : 
„Eu, ca om al satului meu". Urmau 
să-și destăinuie viața de sătean oa
meni în vîrstă, femei și bărbați, ti
neri și tinere. Fiecare din ei întru- 
chipînd prin cele trăite tradițiile sa
tului lor, dar mai ales viitorul lui, 
ca vatră de rod al pămîntului.

— înțelegem că vreți să înlăturați 
„pe viu" acele „motivații" ale cererii 
respinse, nu 7

— Și asta, ne-a răspuns primărița. 
Dar, mai ales, să creăm condiții pen
tru ca, în curînd, să primim o altă 
cerere : de înființare a unui mare 
centru unde să aducă lapte sătenii din 
Ploieștiori. din întreaga comună 
Blejoi.

Laurentiu DUȚA 
Constantin CAPRARU

Luna cadourilor în magazinele cooperativelor 
de consum

Ca în fiecare an. magazinele de 
la sate sint bine aprovizionate cu 
mărfuri. în această tradițională 
lună a cadourilor. Astfel. în raioa
nele' destinate celor mici se găsesc 
jucării mai multe si mai variate ca 
în oricare alt sezon, precum și o 
gamă diversă de articole vestimen
tare.

O atenție deosebită a fost acor
dată și aprovizionării librăriilor și 
raioanelor specializate din cadrul 
magazinelor cooperativelor de con

sum cu cărți si articole de podoabă 
pentru pomul de iarnă. De la uni
tățile tip „Supercoop" si „Super- 
magazin“, cumpărătorii au posibili
tatea să aleagă dintr-o mare varie
tate de produse cosmetice si de 
parfumerie, obiecte de podoabă sau 
articole de galanterie și lenjerie, 
tricotaje sau confecții de sezon.

In fotografie : complexul comer
cial din comuna Piatra, județul Te
leorman.

mare cantitate de sîr-

în sprijinul 
creșterii 

producției
Vicepreședintele Con

siliului de control 
muncitoresc din orașul 
Medgidia, iudetul Con
stanta. semnala într-o 
scrisoare adresată 
„Scinteii" că în urma 
unui control efectuat 
la întreprinderea me
canică de utilaie 
(I.M.U.) din localita
tea respectivă s-au 
constatat unele ne
ajunsuri In activitatea 
atelierului de confec
ționat caiele. Concret, 
semnatarul scrisorii se 
referea la faptul că 
mai multe Drese și 
alte utilaie nu func
ționau, fișele de e- 
videntă a orelor de 
funcționare se întoc
meau formal, iar lu
crătorii atelierului nu 
aveau stabilite sarcini 
de producție De par-
cursul întregului pro
gram de lucru, că o

Selectivitate, sensibilitate, cla
ritate, greutate redusă, alimen
tare economică la baterii sau la 

> rețeaua electrică. Sînt calități 
tehnice care recomandă radio
receptoarele portabile utile și 
comode. Magazinele de specia
litate ale comerțului de stat 
oferă variate tipuri de radiore
ceptoare portabile, cu audiție 
clară, agreabilă : „Cora”. o gamă 
de undă, costă 345 lei ; „Pescă
ruș", două game de undă — 
450 Iei, „Alfa", două game de 
undă — 500 lei ; „Cosmos" trei 
game de undă — 740 lei ; ..Jupi
ter", trei game de undă — 845 
lei ; „Madrigal", patru game de 
undă — 1 270 lei ; „Gloria" pa
tru game de undă — 1 400 lei 
(ultimele patru funcționează și 
la rețea).

Tragere excepțională LOTO
Agențiile Loto-Pronosport o- 

feră în aceste zile bilete pentru 
tragerea excepțională Loto de 
duminică 6 decembrie 1981. Ia 
care se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
sume de bani variabile și fixe, 
precum și excursii peste hotare, 
în U.R.S.S. sau R.P. Ungară. 
Pentru atribuirea cîștigurilor 
vor efectua cinci extrageri 
două faze, cu un total de 42 
numere. Participarea se face 
bilete de 5 sau 15 lei varianta 
simplă, cele de 15 lei avînd drept 
de cîștig la toate extragerile. 
Biletele cu numerele prefe
rate pot fi procurate pînă sîm- 
bătă 5 decembrie inclusiv. A- 
gentiile si vînzătorii volant! 
oferă si bilete gata completate.

se 
în 
de 
pe

Ambalajele de sticlă - 
la dispoziția industriei

în articolul „CONSERVELE NU SE 
ÎMBUTELIAZA IN... PSEUDOMOTI- 
VARI", prfolicat în „Scinteia" din 6 
octombrie a.c., se semnalau carențe 
inexplicabile și păgubitoare în asigu
rarea fabricilor de conserve cu am
balajele de sticlă necesare. Constată
rile vizau în mod deosebit modul 
de colectare a ambalajelor de sticlă 
disponibile în gospodăriile cetățeni
lor, fluxul lor dinspre comerț spre 
industrie.

Care este situația în momentul de 
fată, după trecerea a două luni de la 
apariția articolului amintit 7 Consul
tăm datele la zi la Direcția generală 
a horticulturii din Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, coordo
natoare a industriei conservelor de 
legume-fructe. Rezultă un fapt deloc 
îmbucurător : planul de recuperare 
pe trimestrele I—III s-a realizat nu
mai în proporție de 
preluîndu-se deci de 
numai jumătate din borcanele 
văzute. V

Iată, în legătură cu restantele 
pective, ce ne spune tovarășul 
xandru Blidea, directorul Bazei de 
aprovizionare tehnico-materială pen
tru agricultură cu ambalaje si gospo
dărirea ambalajelor : 
stat și 
au avut 
milioane 
mărimi, 
predaseră 
I.L.F.-urile am avut un contract de 
54 milioane borcane și ne-au predat 
36 milioane". Interlocutorul ne-a ară
tat un dosar voluminos, care conținea 
adrese trimise comerțului, coopera
ției și întreprinderilor de legume și 
fructe, prin care se cere cu insisten
tă urgentarea trimiterii borcanelor 
goale către industrie. Răspunsul la 
aceste adrese 7 Nici unul I

Potrivit evidențelor de la 
B.A.T.M.A.G.A., restanțierul cel mai 
mare este cooperația de consum. Iată 
ce am aflat de la tovarășul Emilian

Lustig, șeful compartimentului am
balaje din Centrocoop :

De ce ? 1) Cel puțin 6 luni din an, 
aproape toate fabricile de conserve 
nu acceptă sub nici o formă să pri
mească ambalajele recuperate prin 
magazine. Exemple : fabrica „Fruc- 
tus“ din Timișoara n-a primit de la 
cooperație, timp de 7 luni din acest 
an, nici un singur borcan. Același 
lucru l-a făcut I.L.F.-Mureș ; U.J.C.C. 
Olt deține mari cantități de borcane

organizării „TRIBUNEI DEMOCRAȚIEI“ ?

Climatul propice participării
cetățenilor la dezbaterea

problemelor și soluționarea lor
Au trecut aproape doi ani de cind, cu prilejul celui de-al 

ll-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat să se or
ganizeze lunar, de către consiliile locale F.D.U.S., adunările publice „Tri
buna democrației**,  in cadrul cărora să se dezbată cu masele largi de ce
tățeni diferitele probleme ale vieții economice, sociale și politice. Avind 
posibilitatea de a se intilni, la aceste adunări, cu reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat, cu deputați, cu diferiți conducători din 
economie, cetățenii de la orașe și sate pot pune intrebări și primi răs
punsuri în legătură cu orice aspecte principiale și practice ale politicii 
interne și externe, ale construcției socialiste. Ei sint astfel antrenați, și 
pe această cale, la exercitarea tot mai activă a drepturilor și libertăți
lor lor democratice, la discutarea problemelor de interes general și la re
zolvarea treburilor obștești.

Pornind de la aceste realități, „Scinteia*  iși propune publicarea unor 
să se evidențieze experiența înaintată, modalități 
legate de „Tribuna democrației”.

materiale prin care 
concrete de acțiune

constituirea 
Consiliului

50 la sută — 
la populație 

pre-

res-
Ale-

„Comerțul de 
de

cu 
de 
curînd

consum 
noi 243 
diferite 

ne

cooperafia
contractate 
de borcane 

dar pînă de 
numai 110 milioane ; cu

Zeci de milioane de bor
cane nu sînt preluate de la 
populație, afectînd livrarea 
unor cantități suplimentare 
de conserve de legume 

și fructe

refuzate de fabricile de conserve din 
Caracal, Rîureni, Topoloveni și Pu
cioasa. Astfel, treptat, am ajuns la o 
restanță de 26 milioane de borcane. 
Se înțelege cît de greu ne vine acum 
să trimitem, într-o lună-două. ceea ce 
nu s-a trimis în șapte sau in zece. 
Am luat nu o dată legătura cu pro
ducătorii. Luni în șir ne spun că 
„pentru moment" nu au nevoie de 
recipienți. In realitate, știu că au ne
voie sau că vor avea în curînd, dar 
le lipsesc spațiile de depozitare a 
borcanelor între două campanii de 
producție. Aceasta este ..cheia" pro
blemei. 2) întrucît fabricile nu pri
mesc borcane o bună parte din 
an, aceste ambalaje se stochează 
în magazine. La un moment dat 
se îngrămădesc atît de multe. în- 
cît gestionarii, aproape fără excep
ție, nu mai primesc altele noi de la 
populație. N-au unde le depozita.

Din cele relatate pînă aici, ca și 
din spusele reprezentanților indus
triei și comerțului, se pot desprinde 
două cauze principale ale acestei si-

Răstimpul trecut de la 
acestor forme permite ________
județean Vîlcea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste sublinie
rea unor aspecte ale experienței do- 
bindite în domeniul organizării și 
desfășurării adunărilor publice „Tri
buna democrației".

Astfel, s-a dovedit deosebit de efi
cientă practica desfășurării „Tribu
nelor democrației" cu constantă, adi
că in aceeași zi din lună, la aceeași 
oră și 
dează 
taților 
fiind . ________  __  ___  ___ _
ganizațiile democrației și unității so
cialiste, prin afișe și stații de radio
amplificare. cu care prilej se anunță 
și participarea nominală 
tanților organelor locale 
de stat, a factorilor de 
competent!.

In lumina indicațiilor 
general al partidului, urmărim stă
ruitor ca în cadrul adunărilor publi
ce „Tribuna democrației" să se asi
gure climatul necesar unor dezba
teri libere, participării active a ce
lor prezenți, fiecare cetățean putînd 
să supună atenției adunării orice 
problemă, din orice domeniu de ac
tivitate. în orașe și în multe din co
munele județului se folosește prac
tica. dovedită deosebit de eficientă, 
ca, pe lîngă problemele pe care le 
ridică participanții, să se ia în dez-

în aceeași sală. Așa se proce- 
în marea majoritate a locali- 

noastre, datele adunărilor 
popularizate din timp prin or-

a reprezen- 
de partid și 

răspundere

secretarului

mai repede 
alimentare!
tuații : în circulația ambalajelor de 
sticlă există o insuficientă corelare a 
planului de recuperări de la populație 
pe de o parte cu livrările de conserve 
către comerțul de stat și cooperatist, 
și pe de altă parte cu 
lare a acestor produse 
fiind că ele însele se...
totul este influențat puternic de lipsa 
spațiilor de depozitare la întreprin
deri, comerț și I.L.F. (cooperația de 
consum a reușit în ultimele luni să-și 
amenajeze depozite proprii, insufi
ciente

S-ar 
vreme 
melor 
au acum nevoie întreprinderile de 
conserve de ambalaje de sticlă 7 
„Răspunsul este categoric afirmativ 
— ne spune tovarășul ing. Ștefan 
Opriș, director tehnic în Direcția ge
nerală a horticulturii din M.A.I.A. 
Fabricile de conserve din Dej, Fe
tești, Valea Roșie. Turnu Măgurele. 
Calafat, Zagna-Vădeni, Buzău, Rm. 
Sărat au și acum mare nevoie de 
borcane. în condițiile abundenței de 
legume și fructe din această toamnă, 
dacă am fi avut suficiente borcane, 
am fi putut să producem și mai mult. 
Desigur, materia primă pe care a 
avut-o Ia îndemînă industria conser
velor nu s-a irosit, dar multe produse 
au trebuit să fie semiindustrializate, 
pentru ca abia pe măsura intrării 
borcanelor, in perioada următoare, 
să fie încheiat procesul de producție".

Concluzia ? Se impune ca toți fac
torii responsabili din cadrul forurilor 
centrale implicate, împreună cu con
ducerile fabricilor de conserve, cu 
reprezentanții organelor locale din 
București si din județe să găsească 
soluții imediate și de perspectivă, cu 
precădere pentru 
asigure circulația 
jelor de sticlă și 
lor ivite în acest 
de o problemă economică de interes 
major.

ritmul de ru
pe piafă, știut 
conservă ; iar

totuși ca număr).
putea pune întrebarea : de 
ce campania recoltării legu- 

și fructelor s-a încheiat, mai

anul 1982. care să 
fluentă a ambala- 
depășirea greutăți- 
sector, fiind vorba

Maria BABOIAN 
Gheorțjhe GRAURE

batere, în fiecare adunare, și princi
palele probleme ce se ridică intr-un 
domeniu de activitate, tocmai pentru 
a se face mai clar auzite părerile și 
sugestiile cetățenilor. De exemplu, 
în cadrul unor discuții purtate direct 
și deschis între cetățeni și factorii de 
conducere au fost abordate în muni
cipiul Rm. Vîlcea un șir de proble
me gospodărești de larg interes ca 
îmbunătățirea activității în domeniul 
legumiculturii ; întreținerea și gospo
dărirea fondului locativ de stat ; ca
litatea lucrărilor și ritmul de lucru 
pe șantierele blocurilor de locuințe ; 
aprovizionarea populației în perioa
da de toamnă-iarnă și altele. Propu
nerile și observațiile cetățenilor fă- 
cute în aceste adunări au fost sus
ținute de către primăria municipiu
lui prin măsuri organizatorice, care 
au dus la materializarea lor. De pil
dă. în primăvara acestui an. oornin- 
du-se de la ideile expuse in cadrul 
„Tribunelor", au prins viață o seamă 
de inițiative privind cultivarea cu 
legume a unor terenuri virane șl li
mitrofe orașului, realizarea de solarii 
pe o suprafață de 6 hectare.

Apreciind pe drept „Tribunele de
mocrației" ca un izvor inepuizabil 
de îmbogățire a experienței, gindirii 
și acțiunii practice, gospodărești-edi- 
litare și economice, consiliile orășe
nești ale F.D.U.S. din stațiunile bal
neoclimaterice vîlcene — Călimă- 
nești. Olănești, Govora și Ocnele 
Mari — au invitat, cu deosebire în 
perioada de vară, la aceste întîlnirl 
și oameni ai muncii veniți la odihnă 
și tratament, dialogul cetățenesc că- 
pătînd astfel un caracter mai amplu, 
mai diversificat. Bogăția ideilor for
mulate cu aceste prilejuri a dus la 
cristalizarea unor soluții pentru dez
voltarea bazelor de tratament și de 
agrement, îmbunătățirea condițiilor 
de masă și cazare, mai buna gospo
dărire a localităților respective. Re
ceptivi la sugestiile oaspeților, edilii 
orașului Călimănești, bunăoară, au 
amenajat, cu sprijinul oficiului ju
dețean de turism, o bază de agre
ment în microstațiunea Cozia și au 
dublat capacitatea de cazare a po
pasului turistic din vecinătatea ștran
dului termal Căciulata. Desigur însă 
că discutarea acestei problematici, 
într-un fel restrînse. nu a afectat 
analizarea problemelor ridicate de lo
calnici.

Majoritatea consiliilor locale ale 
F.D.U.S., acordînd atenție organi
zării și desfășurării întrecerii so
cialiste. au analizat periodic. în șe
dințe de birou executiv și in plenare, 
modul cum se înfăptuiesc angaja
mentele asumate. Aceasta a permis 
ca, lunar, cu prilejul „Tribunelor de
mocrației". să fie informați oamenii 
muncii asupra stadiului realizării 
obiectivelor propuse, a angajamen
telor asumate, luindu-se în conside
rație. totodată, ideile și sugestiile 
valoroase formulate de cetățeni în 
acest sens.

Promovînd șl îmbunătățind con
tinuu activitatea „Tribunelor", facem 
în primul rînd efortul de a întări 
spiritul de responsabilitate al cadre
lor cărora 
cu aceste 
acela ca 
loroasă să 
ca în urma oricărei observații judi
cioase să se ia măsurile cuvenite. 
Preocuparea noastră permanentă este 
de a se acționa cu seriozitate în 
acest sens, ca oamenilor să li 
se dea răspunsuri la timp, cu opera
tivitate. Dar. fără îndoială, rezerve 
de mai bine există încă. Totodată, 
străduindu-ne să întărim caracterul 
educativ al „Tribunelor democrației", 
ne propunem să stimulăm spiritul 
civic, răspunderea cetățenilor pentru 
bunul mers al activității economice 
și sociale, asigurînd tuturor oameni
lor muncii posibilitatea de a participa 
cît mai eficient la actul decizional 
în probleme de interes maior, ca 
reali conducători ai vieții obștești.

Ion DEACONU
președintele Consiliului Județean 
Vîlcea al F.D.U.S.

li se încredințează sarcini 
prilejuri, principiul fiind 
nici o propunere va- 
nu rămină nesoluționată,

mă orimită Dentru 
confecționarea caiete
lor nu era corespun
zătoare calitativ.

In răspunsul său. 
Direcția generală plan- 
dezvoltare din cadrul 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini precizează că cele 
sesizate în scrisoarea 
adresată redacției co
respund realității. Pen
tru înlăturarea nea
junsurilor. I.M.U.- 
Medgidia va realiza, 
nrin auțoutilare. cinci 
prese noi de confec
ționat caiele, dintre 
care una a si fost Dusă 
in funcțiune, cu bune 
rezultate. întreprinde
rea de sîrmă. cuie si 
lanțuri Galati urmea
ză să livreze sirma 
Dentru caiele în colaci 
mai mici. în greutate 
de 25 kg. pentru a se 
outea aolica tratamen
tul corespunzător, asi- 
eurîndu-se astfel cali
tatea cerută. S-au 
luat și alte măsuri 
pentru îmbunătățirea 
funcționării utilajelor 
și organizarea unei e-

vidențe corecte, pentru 
mai buna folosire a 
timpului de lucru si a 
forței de muncă.

Abaterile 
de la statutul 
cooperativei

— prompt 
sancționate 

în mai multe scri
sori din comuna Ho- 
mocea. iudetul Vran- 
cea. se sesiza că pre
ședintele cooperativei 
agricole de Droductie 
din localitate nu res
pectă prevederile sta
tutului, are comportări 
necorespunzătoare în 
raporturile cu membrii 
cooperatori, se ocupă 
mai mult de rezolva
rea intereselor perso
nale. deține teren în 
folosință In suprafață 
mai mare decit 1 se 
cuvenea, repartizînd si 
altora asemenea loturi 
in mod ilegal.

Secretariatul Comi
tetului județean Vran- 
cea al P.C.R. a stabi
lit ca aceste sesizări să 
fie verificate de un 
colectiv de activiști de 
partid si de stat si 
specialiști ai organelor 
agricole iudetene. Con- 
statîndu-se iustetea 
sesizărilor. președin
tele C.A.P. Homocea. 
Constantin Nutu. a 
fost sancționat oe li
nie de partid cu „vot 
de blam". imputîn- 
du-î-se contravaloa
rea producției obținu
te de De terenurile de
ținute ilegal. S-au 
luat, totodată, măsuri 
Dentru recuperarea 
produselor sau a con
travalorii acestora șl 
de la ceilalți coopera
tori care au detinut 
loturi neconforme pre
vederilor statutare : 
terenurile deținute ile
gal de președinte sl 
de alti cooperatori au 
fost preluate sl rein
troduse în circuitul 
agricol al cooperativei.

De ce a fost 
necesară a doua 

sesizare ?
Victoria Ursea din 

București. lucrătoare 
la statia „Peco“-Grivi- 
ta. de lîngă Gara de 
Nord, a adresat redac
ției o scrisoare în care 
relata că a sesizat con
ducerii întreprinderii 
în care lucrează unele 
nereguli financiare să- 
vîrsite de gestionara 
statiei. „Spre surprin
derea mea. scria sem
natara scrisorii, in loc 
să se ia măsuri pentru 
verificarea sesizării si 
pentru tragerea la 
răspundere a celei vi
novate. s-a dispus mu
tarea mea. fără nici o 
motivare. la statia 
Chitila"

Verificînd această 
sesizare. Miliția muni
cipiului București ne-a 
răspuns că aspectele 
semnalate se confirmă. 
In consecință, s-a dis
pus continuarea cerce
tărilor penale in ce 
privește ilegalitățile

sesizate. In răspuns se 
arată, de asemenea, că 
semnatara scrisorii a 
fost invitată Ia condu
cerea Centralei „Peco“ 
si la comitetul de 
partid din cadrul a- 
cesteia. unde 1 s-au 
comunicat rezultatul 
verificărilor și măsu

rile stabilite, precum 
si decizia de a fi reîn
cadrată în funcția de 
vînzător II la stația 
„Peco“-Grivita. Așa
dar. s-a pus capăt per
secuției pentru critică 
— deși era preferabil 
să se facă dreptate de 
la început.

Spicuiri din răspunsuri
• întreprinderea comercială de stat pentru 

mărfuri alimentare Iași i Pentru că a refuzat 
să primească ambalajele de sticlă, vînzătoarea 
Emilia Scîntei de la magazinul nr. 14 „Triumf" 
de pe strada Ion Creangă a fost sancționată 
disciplinar. S-au luat si alte măsuri in vederea 
îmbunătățirii activității de preluare a sticlelor 
si borcanelor. în conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 146/1980.

• Direcția județeană de drumuri și poduri 
Gorj : Avînd in vedere importanta economică 
a drumului județean 662. Caou Dealului — Bi- 
besti — Vladimir — Hurezani. la care se referă 
si semnatarii scrisorii adresate „Scinteii". s-a 
propus ca in anul viitor să se continue moder
nizarea acestuia. Astfel, se vor crea condiții 
bune de acces și la casa memorială „Tudor 
Vladimirescu" din comuna Vladimir.
• Comitetul municipal Ploiești al P.C.R. : Ca 

urmare a analizei întreprinse oe baza sesizării 
făcute de mai multi locuitori ai comunei subur
bane Berceni. iudetul Prahova, pentru îmbună
tățirea alimentării cu aoă a localității, a fost 
Înlocuită o porțiune de conductă, instalindu-se

alta cu un debit mal mare. Se asigură. In acest 
fel. alimentarea corespunzătoare cu ană atît a 
gospodăriilor cetățenilor, cît și a unităților eco
nomice de oe raza comunei.

• Comitetul executiv al Consiliului popular 
municipal Buzău : Observațiile si propunerile 
făcute în, scrisoarea adresată „Scinteii". în le
gătură cu stabilirea denumirii unor străzi, sînt 
întemeiate. Propunerile au fost reținute și vor 
fi luate în discuție în vederea aplicării, atunci 
cînd în municipiu se vor crea noi artere de 
circulație.

• Direcția farmaceutică si a aparaturii medi
cale din Ministerul Sănătății : S-a dispus tu
turor direcțiilor sanitare iudetene si oficiilor 
farmaceutice iudetene să organizeze. în cadrul 
unităților din subordinea lor. recuperarea am
balajelor provenite de la medicamente consu
mate în incinta acestora. Este vorba de colec
tarea ambalajelor din cauciuc, hîrtie. carton, 
sticlă, material plastic și aluminiu, materiale ce 
trebuie să fie predate întreprinderii iudetene 
pentru recuperarea si valorificarea materialelor 
refolosibile.

• Direcția tracțiune si vagoane din cadrul Mi
nisterului Transporturilor si Telecomunicațiilor : 
Lucrătorii de la reviziile de vagoane Sibiu și 
București-Basarab care nu și-au îndeplinit sar
cinile de serviciu în legătură cu pregătirea co
respunzătoare a unor trenuri de persoane puse 
în circulație au fost sancționați disciplinar. S-au 
făcut, totodată, demersurile necesare ca Minis
terul Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică 
Și Electronică să asigure acumulatoarele nece
sare iluminării și încălzirii electrice a vagoa
nelor.

Gheorqhe PÎRVAN
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SĂ PRODUCI CEEA CE?E CERE PE PIAJA EXTERNĂ Un schimb de replici despre o piesă 
de schimb esențială pentru tractoare

întreprinderea de garnituri de 
frînă din Rîmnicu Sărat este o uni
tate tînără, situată. pe noua plat
formă industrială a orașului. Dez
voltarea ei a fost rapidă. în ultimul 
cincinal, unitatea și-a dublat pro
ducția fizică și a asimilat un mare 
număr de produse noi. Deși cu o 
experiență mai puțin bogată, colec
tivul unității s-a remarcat încă din 
primii ani printr-o activitate susți
nută pentru export, soldată cu rezul
tate bune, promițătoare.

Unul din produsele sale de bază 
este marsitul — un material avînd 
in componentă azbest și cauciuc, 
care, datorită rezistentei deosebite la 
temperaturi și presiuni ridicate, la 
diferite medii acide, bazice, uleioase, 
este folosit pentru etanșări în in
dustriile constructoare de mașini, ex
tractivă, chimică. Un produs valoros 
care înainte se aducea din import. 
Acum, la numai trei ani de la asimi
larea lui in fabricație, marsitul a 
început să fie exportat intr-o serie 
de țări ca Anglia, Franța și R. F. 
Germania. Si cu toate că a avut de 
înfruntat puternica concurență a 
unor firme străine, cu o tradiție de 
zeci de ani in fabricarea acestui pro
dus. marsitul românesc este tot. mai 
apreciat și intens solicitat pe piața 
externă.

O realitate întărită prin faptele de 
muncă ale acestui entuziast colectiv. 
Așa cum ne spunea tovarășul Du
mitru Popa, director adjunct al în
treprinderii, pe 10 luni din acest an 
planul la export a fost realizat și de
pășit. De menționat că depășirea s-a 
obținut îndeosebi pe seama exportu
lui realizat pe relația devize libere. 
Corespunzător programelor de fabri
cație și contractelor încheiate, există 
toate condițiile ca planul să fie inte
gral realizat și chiar depășit pînă 
la sfirșitul anului, pe relația devize 
libere. Cu un ajutor mai susținut din 
partea întreprinderii de comerț ex
terior „Mecanoexport" și a direcției 

de specialitate din ministerul de re
sort, planul anual de export va 
putea fi. îndeplinit și în ansamblu. 
Un plan mobilizator, care prevede o 
creștere a exportului cu 20 la sută.

Iată deci că aici, la Rîmnicu Să
rat, un colectiv tînăr și ambițios do
vedește că atunci cind răspunderea 
muncitorească se îmbină armonios 
cu priceperea pot fi obținute rezul
tate de excepție. Cum ? O primă ex
plicație este oferită de munca exi
gentă de pregătire, calificare și spe
cializare a celor care lucrează pentru 

Din experiența colectivului întreprinderii de garnituri 
de frînă din Rîmnicu Sărat

export. Turnarea plăcilor de marsit 
necesită multă pricepere, atenție și 
intuiție. Este o profesie asemănă
toare cu cea a oțelarilor, unde, se 
știe, calitatea produselor depinde în 
mod hotăritor de experiența oameni
lor, de iscusința lor de a doza cum 
se cuvine amestecurile de turnare.

Tocmai de aceea totul a început cu 
temeinica pregătire a oamenilor, 
care au fost selecționați atent și 
calificați prin intermediul unor 
cursuri speciale, dar mai ales 
la locul de muncă. Discutăm cu 
maistrul Nicolae Manole, care a 
crescut odată cu colectivul atelieru
lui unde se fabrică acum marsitul. 
„Școala de formare a muncitorilor a 
constituit-o la noi locul de muncă — 
ne spune interlocutorul. Exigența 
care s-a manifestat aici pentru însu
șirea temeinică a cunoștințelor pro
fesionale a asigurat repede și bine 
un colectiv bine pregătit de munci
tori și cadre de conducere. De pildă. 
Emil Gabor a fost mai întîi munci
tor, a fost apoi promovat șef de e- 
chipă și acum este șef de schimb".

Aid, în atelierul unde se fabrică 
marsitul, se remarcă ordinea și buna 
organizare. Afișe așezate la locuri 
vizibile țin oamenii la curent cu 
sarcinile, cu stadiul realizării lor. 
Observăm totuși că nicăieri nu sînt 
menționate și unele deficiente, ră- 
mîneri în urmă.

— Nu le menționăm — ne spune 
maistrul — pentru că, în general, 
căutăm să le prevenim, să le lichi
dăm ta germene. La începutul fie
cărei zile de muncă se fac scurte a- 
nalize operative în care se dezbat.

într-un spirit foarte combativ, orice 
stări de lucruri, orice atitudini care 
ar putea afecta negativ calitatea 
producției. Analizăm, deopotrivă, și 
modul în care stat îngrijite mașinile 
și utilajele pentru că, mal ales la 
noi, calitatea producției depinde 
direct de modul cum stat întreținu
te și funcționează utilajele. In gene
ral, am instaurat un climat de răs
pundere. ordine și disciplină care 
respinge atitudinile de superficiali
tate. de nepăsare.

Dacă întreprinderea a sporit con
tinuu competitivitatea produselor 
sale aceasta se datorește și faptului 
că și-a format un puternic nucleu de 
cercetare — alcătuit din specialiști 
pasionați și dispuntad de laboratoa
re proprii, de o puternică bază ma
terială. „In laboratoarele noastre — 
ne spune inginerul Traian Pîndaru, 
care conduce acest nucleu — au fost 
puse la punct rețete mai bune de 
preparare a marsitului și tot aici 
proiectăm o serie de noi produse cu 
caracteristici superioare, corespun
zător adaptate cerințelor pieței in

terne șl externe". Așa cum a reieșit 
din discuțiile purtate ta întreprin
dere. specialiștii din acest sector lu
crează la îmbunătățirea reperelor fa
bricate și, deopotrivă, la diversifica
rea producției, la lansarea de noi 
produse, tocmai pentru a răspunde 
mai prompt și mai operativ cerin
țelor diferiților parteneri externi. Un 
exemplu: de cuirind, întreprinderea 
a asimilat, într-un timp record, 
garnituri de chiulaisă pentru motoa
re „Raba", livrind 1 000 da bucăți 
beneficiarului.

Apare evidentă preocuparea colec
tivului întreprinderii de a diversi
fica producția pentru export, de a 
căuta noi piețe de desfacere, de a in
troduce în fabricație ceea ce se cere 
în tranzacțiile externe, chiar dacă 
asimilarea noilor produse solicită e- 
forturi suplimentare. Stat nenumăra
te exemple care probează această 
disponibilitate a colectivului către 
nou, către operativitate. De pildă, 
recent s-au experimentat noi tipuri 
de discuri pentru ambreiaj. care au 
dat rezultate foarte bune. Ele au fost 
oferite pe piața externă, unitatea 
primind, de curtad, o comandă de 
5 000 de bucăți.

Am plecat din această tînără uni
tate industrială cu convingerea că 
poate mai importantă decît reali
zările obținute este tocmai dorința 
colectivului — tînăr și el — de a 
face mai mult, de a prospecta mai 
atent, de a fi prezent cu noutăți pe 
piața externă, cu ceea ce se caută 
într-adevăr. Aceasta este o dovadă a 
înțelegerii de către întregul colectiv 
a sarcinilor subliniate la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., a hotăririi 
sale de a acționa cu perseverentă și 
răspundere pentru a spori în viitor 
și mai mult exportul.

Paul DOBRESCU 
Stelian CHIPER

Ce ni s-a relatat la direcția mecanizării
din Ministerul Agriculturii despre arborii cotiți...

Sintem informați de la Direcția ge
nerală a mecanizării din Ministerul 
Agriculturii că a apărut o dificultate 
foarte serioasă, asupra căreia atra
gem atenția organelor datoare s-o 
rezolve cît mai repede, pentru a nu 
periclita în nici un fel buna desfășu
rare a campaniei de reparații a trac
toarelor. Este vorba de lipsa arbori
lor cotiți — piesă esențială în repa
rarea motoarelor de tractor ce nu 
poate fi realizată ta centrele de repa
rații, ci numai de către întreprinde
rile industriale specializate. în 11 luni 
din acest an, față de sarcinile con
tractuale, întreprinderea mecanică 
Codlea, județul Brașov, a acumulat o 
restantă de aproape 1101)0 arbori co
tiți. Dificultatea constă în faptul 
că întreprinderea amintită, ta nu
mai o lună, trebuie să recupe
reze restantele și să asigure reali
zarea integrală a contractului anual, 
care este de 32 000 de arbori cotiti.

Consecințele imediate ale acestei 
stări de lucruri sînt deosebit de pă
gubitoare. în primul rînd, în prezent 
există peste 200 tractoare, care stau 
imobilizate din lipsa arborilor cotiti. 
în al doilea rînd. 5 000 de motoare de 
tractor de rezervă, utilizate in cazuri 
de urgentă pentru înlocuirea motoa
relor cu defecțiuni mai mari, nu mai 
pot fi folosite deoarece, intre timp, 
li s-au scos arborii cotiti. Se estimea
ză că menținerea deficitului actual de 
arbori cotiti ar putea determina oa 
peste 15 000 de tractoare să nu ia 
parte la startul lucrărilor agricole de 
primăvară. Este o situație care pune 

acut întrebarea : cum a apărut a- 
ceastă „criză" a arborilor cotiti 7

Cererile agriculturii au ajuns să 
fie foarte mari, anul acesta a- 
jungtad la 36 500 de arbori cotiți. 
Nu este lipsit de interes faptul 
că Ia primul tractor românesc 
ruperea unui arbore cotit era un caz 
rar și constituia obiect de anchetă 
pentru a se stabili cine-i de vină : 
întreprinderea producătoare sau ex
ploatarea nerațională a tractorului. 
Acum, în atelierele de reparații din 
agricultură se găsesc mii de arbori 
cotiți rupți, multi dintre aceștia fiind 
noi. Care este explicația acestei stări 
de lucruri 7 Ne răspunde tovarășul 
Ștefan Burtea, director adjunct in 
Direcția generală a mecanizării din 
Ministerul Agriculturii :

— Problema își are o explicație 
fără echivoc : calitatea necorespun
zătoare a arborilor cotiți, care se asi
gură ca piese de schimb. Trebuie să 
spunem că I. M. Codlea nu a reușit 
să facă arbori de calitatea celor pro
duși la „Tractorul" Brasov, utilizați 
la fabricarea noilor tractoare. Firește, 
nu exclud nici situații de proastă ex
ploatare sau de montare si rectifica
re necorespunzătoare. Analizele de 
laborator repetate, efectuate de 
Institutul de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică pentru mecani
zarea agriculturii, dovedesc fără tă
gadă că. în ultimii ani. arborii cotiti 
au o scăzută „rezistentă la oboseală", 
determinată de materialul necores
punzător folosit și tratamentele ter
mice. Din aceste cauze, arborii cotiti

au o viață scurtă, perioada lor de 
utilizare fiind cu mult sub cea pla
nificată. Prin fabricație, arborii cotiti 
sînt astfel realizați încît să poată fi 
rectificați de sase ori. Aceasta ar 
corespunde utilizării lor în sase ci
cluri de reparare a motoarelor de 
tractor. In realitate, foarte puțini 
ajung la treapta a șasea de rectifi
care. Iată ce arată o scurtă situație 
statistică. Din numărul total de arbori 
cotiți utilizați în anul 1978 au putut 
fi reparați pentru a șasea oară doar 
100 de bucăți, în 1979 — 300, în
1980 — 500 și preliminăm pentru acest 
an — 700 de bucăți. Cei mai mulți 
arbori cotiți încep să se rupă după 
treapta a treia de reparații. Aceasta 
explică și solicitările agriculturii, 
care sînt de la un an la altul mai 
mari. Se ajunge astfel la un cerc 
vicios. Calitatea lor determină un 
consum mare, chiar exagerat, pe care 
întreprinderea mecanică din Codlea 
îl satisface din ce în ce mai greu. Aș 
adăuga că la arborii care au ajuns 
să fie rectificați de șase ori. există 
posibilitatea tehnică de a fi recondi
ționați prin metalizare. Prin aceasta 
durata de exploatare a unui arbore 
se prelungește cu încă trei-patru 
cicluri de reparații, ceea ce. implicit, 
ar determina o scădere serioasă a 
necesarului de arbori noi. Din păcate, 
în prezent, după cum am arătat, nu 
prea avem ce recondiționa, foarte pu
țini arbori cotiți ajungînd la treapta 
a șasea de rectificare.

Aurel PAPADIUC

I

Pe șantierul Uzinei de produse magneziene din Tulcea :

Restanțele - recuperate în numai cîteva săplămîni 
printr-o mai bună colaborare între beneficiar și constructor

...și ce răspunsuri am primit la întreprinderile 

producătoare

Pe platforma Combinatului meta
lurgic din Tulcea a început să pro
ducă, dc citeva zile, prima capaci
tate de producție din cadrul uzinei 
de produse magneziene. începerea fa
bricației produselor magneziene este 
menită să contribuie la reducerea 
efortului valutar al țârii. In final, 
cind va fi pusă ta funcțiune la în
treaga capacitate de producție, uzina 
va asigura ta totalitate produsele 
magneziene necesare combinatelor si
derurgice din țară.

O precizare de început : finalizarea 
acestei investiții a fost tergiversată 
timp de trei ani. Cele două linii teh
nologice care vor asigura o producție 
anuală de 60 000 tone de produse 
magneziene au avut ultimul termen 
planificat de punere în funcțiune în 
luna septembrie anul acesta. Dar ter- 
.menul nu a fost respectat. Motivul 7 
Ritmul lent de execuție a lucrărilor, 
datorat preocupării scăzute cu care 
constructorii și montorii au tratat 
multă vreme această investiție, ne
ajuns dublat și de întîrzierile provo
cate de proiectant. Am reamintit 
aceste lucruri deoarece considerăm 
necesar ca factorii în cauză să 
desprindă toate învățămintele ce se 
impun și să evite repetarea deficien
țelor la cea de-a doua capacitate.

Cum e și firesc, acum forțele au 
fost concentrate la montajul utila
jelor de la cea de-a doua capacitate 
de producție. Cuptorul este înzidit. 

iar instalațiile aferente acestuia au 
ajuns în stadiul final de execuție. 
In ourînd trebuie să înceapă monta
jul ultimelor trei prese, dar efecti
vele de montări șl instalatori repar
tizate la această lucrare stat insu
ficiente.

De asemenea, mai stat foarte mul
te lucrări de construcție, în special 
remedieri și închideri de hale. Pen
tru aceste lucrări constructorul — 
Trustul de construcții industriale din 
Brăila — a lăsat pe șantier doar o 
mină de oameni. Care, firește, nu fac 
față solicitărilor.

De remarcat este faptul că, în ul
timul timp, colaborarea între bene
ficiar, proiectant și montori s-a mai 
îmbunătățit. Explicația : proiectanții 
și-au mutat locul de muncă pe șan
tier. In felul acesta, nu se mai aș
teaptă ședințele săptămînale pentru 
a se găsi soluții la nepotrivirile care 
apar ta timpul montajului. Dimpo
trivă, acum sînt rezolvate zilnic și 
eficient problemele de acest fel, 
bineînțeles acolo unde se ivesc. 
Acționîndu-se ta acest mod. monta
jul la presele de la linia de fabri
cație. aflată în probe tehnologice, a 
durat mai puțin de două săptămîni, 
adică jumătate din timpul planifi
cat. „Obiectivul prioritar pe șantier 
— ne spune tagtaerul-șef al uzinei, 
Romeo Dane? — este instalația de 
granulare-sortare-măcinare, care con
diționează începerea probelor tehno
logice. După felul cum se muncește, 
sînt condiții ca toate lucrările de 

montaj Ia instalație să fie finalizate 
rapid". Iată însă lucrările de care 
depinde punerea ta funcțiune la în
treaga capacitate a Uzinei de pro
duse magneziene : remedieri la sis
temul de transfer executat de Trus
tul de construcții industriale Brăila; 
terminarea instalației de ardere la 
al doilea cuptor, ta sarcina Trustu
lui de montaj pentru utilaj chimic 
din București ; finalizarea lucrărilor 
la liniile de dozare nr. 1 și 2 de că
tre Trustul de montaj utilaj chimic 
București și Trustul de instalații și 
automatizări București; încheierea 
lucrărilor la instalațiile de pregătire 
a cromitei.

Pentru finalizarea cît mal repede 
cu putință a lucrărilor de pe acest 
șantier, așa cum s-au angajat fac
torii care concură la realizarea in
vestiției, Trustul de construcții in
dustriale Brăila trebuie să mai aducă 
circa 50 de muncitori. De asemenea, 
este necesară mobilizarea hotărâtă a 
constructorului și montorului pentru 
a pune repede ta funcțiune insta
lațiile conform ultimelor grafice în
tocmite recent. Nu trebuie uitat nici 
un moment: de respectarea acestor 
ultime angajamente de către toți 
factorii angajați depinde producerea 
în acest an la Tulcea a tuturor celor 
60 000 tone produse magneziene, cît 
s-a planificat, deci eliminarea im
porturilor.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

Imagine de la Șantierul naval Brăila
Foto : E Dichiseanu

—■ Nu putem face fată solicitărilor 
agriculturii — ne-a declarat dintr-un 
început tovarășul Mihai Cantoreanu, 
directorul întreprinderii mecanice 
din Codlea. Capacitatea noastră este 
de numai 24 000 de arbori pe acest 
an, dar ni s-a impus o repartiție de 
32 000 arbori. Or, nu vom putea rea
liza mai mult de 20 000 bucăți, deoa
rece colaboratorul nostru principal —
I.U.C.F.  din Rîmnicu Vîlcea — nea- 
vînd asigurat metalul necesar, ta 10 
luni ne-a livrat numai 15 175 arbori 
față de circa 25 000, cît avea sarcină. 
La aceasta se adaugă reducerea ca
pacității noastre de producție datora
tă lipsei pietrelor abrazive pentru 
burghie, defectarea mașinii de călit 
și, de ce n-am recunoaște, datorită 
lipsei de disciplină.

Cît de justificată este lipsa de ca
pacitate invocată de întreprinderea 
constructoare ?

La Codlea se susține că cei 32 000 
de arbori stabiliți pentru a fi livrați 
agriculturii în anul 1981, aceeași cotă 
fiind prevăzută si pentru anul 1982, 
reprezintă o sarcină prea grea, care 
nu va putea fi realizată.

— Noi. ne lămurește directorul în
treprinderii, avem prevăzută o dez
voltare a capacității de producție cu 
încă 5 000 arbori, care va ti pusă în 
funcțiune la sfirșitul acestui an. Dar 
vom atinge acest nivel abia după 9 
luni. Cu toate acestea, considerăm că 
pentru 1982 vom putea realiza abia 
28 000 de arbori.

Inginerul Nicolae Tarnea, șeful ser
viciului tehnic al centralei industria
le de tractoare, este de altă pă

rere. El ne-a declarat : „Prin eli
minarea strangulării care există la 
ora actuală la operația de călire. a- 
flată pe punctul de a fi înlăturată, 
întreprinderea mecanică din Codlea 
va trebui să atingă în 1982 capacita
tea de 40 000 arbori. Desigur, nu în 
prima jumătate a anului". După cum 
se vede, părerile sînt contradictorii. 
Ceea ce impune și mai mult ca mi
nisterul si centrala de resort să facă 
lumină în problema lipsa sau a ex
cedentului de capacitate.

Cerințele agriculturii sînit foarte 
mari și datorită calității necorespun
zătoare a multor arbori cotiti. Anali
zele au evidențiat că multi arbori se 
rup prematur, uneori chiar pe la ci
clurile 2 și 3 de rectificare, cind aceș
tia ar trebui să reziste 6 cicluri de 
reparații. Am consemnat cîteva ex
plicații ale .acestei stări de lucruri 
necorespunzătoare.

Slaba rezistentă la oboseală, după 
opinia inginerului Remus Antochi, in
spector ta cadrul Inspectoratului ju
dețean pentru controlul calității pro
duselor. este generată de trei factori : 
calitatea necorespunzătoare a unor 
șarje de oțel, călirea defectuoasă și 
montajul necorespunzător al mo
toarelor la centrele de reparații 
ale stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii. „In 1979 și 1980 
am făcut parte din citeva brigăzi care 
au urmărit desfășurarea reparațiilor 
în S.M.A. — ne-a spus interlocuto
rul. Ce am constatat 7 Multe motoare 
montate prezentau dezechilibrări si 
dezaxări ale arborelui. Așa se expli
ca ruperea unui însemnat număr de 
arbori".

Să ne referim însă si la un alt as
pect. In primele 10 luni din acest an, 
la I.M. Codlea au fost rebutati aproa
pe 1 000 de arbori. Cauza 7 Negli
jenta. Din aceștia, 575 s-au rebutat 
ca urmare a incluziunilor nemetalice 
și a fisurilor, iar restul datorită de
reglării și nesupravegherii mașinilor 
în timpul prelucrării. Toți acești ar
bori. care puțeau să însemne aproa
pe 1 000 de tractoare reparate, au fost 

. trimiși la retopit.
■ Investigația întreprinsă la Codlea 

și Centrala industrială de resort a 
evidențiat că stă în puterea tuturor 
factorilor implicați în fabricarea și 
utilizarea arborilor să înlăture cauze
le ce au generat lipsa acută a arbo
rilor cotiți. Iată si cîteva probleme 
ce se cer grabnic soluționate : Com
binatele siderurgice să asigure meta
lul din care se execută arborii la 
parametrii calitativi prevăzutl ; 
I.U.C.F. Rîmnicu Vîlcea să livreze ar
borii forjați la cotele prevăzute, fără 
adaos mare de material ; la I. M 
Codlea, accentul principal să fie pui 
pe îmbunătățirea operațiilor de eboț 
și finisiune manetoane, calibrare ș: 
echilibrare a arborilor, ca și asigura
rea montării și echilibrării corecte « 
arborilor cotiți în atelierele de repa
rații ale agriculturii. In acest mod s< 
pot crea condiții ca, începînd chia- 
din anul viitor. întreprinderea dii 
Codlea să poată asigura agriculturi 
un număr mai mare de arbori cotit 
și, în același timp, de o calitate mul 
mai bună.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii

0 sarcină majoră subliniată la plenara C.C. al P.C.R.—folosirea rațională și valorificarea superioară a materiilor prime

Economisirea oțelurilor aliate mi
Continuăm ancheta „Scinteii" pe 

tema gospodăririi otelurilor aliate 
efectuată în 22 de întreprinderi con
structoare de mașini. In această a 
doua parte a anchetei noastre (prima 
parte a fost publicată în numărul 
din 2 decembrie a.c.) fixăm obiecti
vul investigațiilor asupra recuperării 
resurselor refolosibile din oțel aliat.

Ținem să subliniem, de la bun în
ceput, că ideea de a organiza d ase
menea investigare largă pe această 
temă s-a dovedit pe deplin justificată 
și supunem atenției factorilor de con
ducere din întreprinderi, centrale și 
ministere o serie de aspecte care, 
deși la prima vedere par minore, așa 
cum încercau să ne convingă unii in
terlocutori, ele sînt de natură să a- 
tragă atenția celor în drept asupra 
serioaselor nereguli care există în 
gospodărirea acestei importante re
surse materiale pe care o reprezintă 
oțelurile aliate.

Să notăm mai întîi, ca lntr-o tablă 
de materii, citeva elemente care jus
tifică aceste afirmații :

1. în unitățile investigate, între 
15—25 Ia sută din cantitățile de oțe
luri aliate care se prelucrează nu se 
regăsesc in produsele finite, ci in 
șpan sau alte resturi tehnologice, 
care trebuie să urmeze drumul reciclării.

2. Să apelăm și la alte calcule. în 
acest sens, care, după cum am con
statat. nu sînt cunoscute practic în 
nici una din întreprinderile investi
gate. Elementele de aliere încorpora
te in masa oțelului sint în general 
rare și scumpe și se procură in cea 
mai mare parte din import. Bună
oară, putem estima că minereul de 
fier și cocsul necesare elaborării unei 
tone de otel obișnuit costă, din im

port. circa 120 dolari. Pentru a fabri
ca un sortiment de oțel rapid de 
scule, la această sumă mai trebuie 
adăugați 2 780 de dolari, cu scopul de 
a se procura din import cantitățile 
necesare de wolfram, crom și vana
diu. Materia primă pentru un alt 
oțel aliat mai „ieftin", cel pentru fa
bricarea unor organe de mașini (vil- 
brochene, axe ș.a.). costă circa 320 
de dolari, iar cea pentru o marcă de 
oțel inoxidabil austenitic peste 1200 de dolari.

3. In marea majoritate a unităților 
cuprinse ta anchetă nu se fac decit 
palide eforturi sau nu se întreprinde 
nimic pentru sortarea separată a res
turilor de oteluri aliate pe mărci sau 
grupe de mărci — condiție esențială 
pentru*  recircularea cu randament 
maxim a elementelor de aliere din 
resturile metalice.

4. In flagrantă contradicție cu le
gea. in multe unități nu există o evi
dență a resturilor metalice din ote
luri aliate și nu se manifestă preo
cupare pentru pregătirea și livrarea 
corespunzătoare către otelării a aces
tor materiale refolosibile.

MAREA RISIPĂ DIN UM
BRA APROXIMAȚIILOR. 1:810 
limpede pentru orice specialist că, 
dacă resturile de oteluri aliate sînt 
sortate pe mărci sau grupe de mărci, 
nu mai rămîne decât ca toate restu
rile de oțeluri aliate să ia drumul 
cuptoarelor de topire, în vederea re
cuperării integrale a elementelor de 
aliere. Dar, în realitate, lucrurile nu 
se petrec așa. Din ce cauză 7 Vom 
înțelege din citeva secvențe surprin
se în cadrul anchetei noastre.

Secția de uzinaj locomotive din ca-» 

drul întreprinderii „23 August" din 
Capitală. Interlocutor : maistrul Ion 
Budusan. cel care este însărcinat cu 
gospodărirea resturilor metalice : 
„Azi am scos din secție 4 tone span de 
oțel aliat și 8 tone de șpan de oțel 
carbon". „Cum stați cu planul de 
predare a otelurilor aliate pe acest 
an ?“. „Nu știu. Dar dacă vreți pun 
contabila să adune ce-am livrat pînă 
acum". „Dar care este sarcina de 
predare pe întregul an ?“. „Cam 1100 
tone oțel aliat". „In cite categorii de 
oțeluri sortați resturile refolosibile 
de metal 7". „In două categorii : oțe
luri aliate și oțeluri carbon". „De ce 
predați șpanul foios, doar în secție 
aveți sfărimător de șpan ?“, „Avem, 
dar nu merge, este stricat". Cum să 
nu se strice dacă ta șpan apar bucăți 
mari de metal 7

Ciudată mentalitate, ciudat fel de 
a gîndi. Aveam să aflăm de la ser
viciul denumit criptic B.R.V.R.M.R., 
ceea ce nu știe — și trebuia să știe 
— maistrul, că secția are un plan de 
predare pe acest an de 325 tone oțe
luri aliate si că în 10 luni s-au livrat 
255 tone. Deci, ta primul rind secția 
are sarcina de a colecta otelurile 
aliate. Iar ta toată întreprinderea, 
resturile de otel se adună și se pre
dau. cu cîteva excepții, doar pe două 
categorii: oțel obișnuit și oțel aliat. 
Or, este simplu ca bună ziua pentru 
orice om cu minime cunoștințe 
tehnice că, pentru a recupera toate 
elementele de aliere pe care le con
țin otelurile aliate : nichel, molibden, 
wolfram, vanadiu, crom, cobalt ș.a., 
condiția esențială este sortarea aces
tora, încă de la locul de unde pro
vin, pe mărci sau grupe de mărci.

Nu este nevoie de multă filozofie 
pentru «-ți da seama că a pune la 

uh loc două mărci de oțel aliat, una 
de otel pentru scule conținind wolf
ram, iar alta de otel inoxidabil cu ni
chel și crom, este ca si cum ai ames
teca... lapte și oțet dorind să obții... 
suc de portocale. In toate cazurile, 
„melanjurile" de oteluri aliate impu- 
rifică șarja de otel și dau mare bă
taie de cap metalurgiștilor. Nemai- 
vorbind de faptul că astfel se pierd 
o serie de elemente de aliere va
loroase.

Și in acest timp se solicită în
truna feroaliaje I De pildă, ta 10 luni 
din acest an ta întreprindere s-au 
utilizat peste normele de consum 
mai mult de 40 tone de feroaliaje.

O „mentalitate — deșeu", potrivit 
căreia resturile metalice n-au nici o 
importantă, pe care, din păcate, aveam 
să o mai întîlnim și în alte între
prinderi : întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole din Craiova, 
întreprinderea de mașini-agregate și 
subansamble auto din Sfîntu Gheor- 
ghe, întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate din Capitală. In aceas
tă ultimă unitate facem un test: 
10 muncitori din secția de uzi
naj ușor sînt întrebați cum tre
buie depozitate resturile de ote
luri aliate. Nici unul nu știa că 
șpanul de oțel aliat trebuie strâns și 
depozitat separat. Ca o dovadă în 
plus, ta secție nu există nici măcar 
un singur conteiner pentru șpanul de 
oțel aliat. „Alegem șpanul de oțel de 
cel de bronz sau de alte me
tale neferoase, ne spune frezorul 
Eugen Costache. Dar nu ne-a ce
rut nimeni să separăm șpanul de oțel 
de șpanul de otel aliat".

Dar iată că, tatr-o secție vecină, 
cea de roți dințate șl axe canelate, 
sintem cît pe ce să consemnăm o si

tuație total diferită. Maistrul Grigore 
Dobre ne declară ferm : „Noi, în 
secție, sortăm șpanul de oțel aliat de 
șpanul de oțel carbon. Cu contetae- 
rele acestea mai mici expediem la 
depozitul de fier vechi șpanul de 
oțel aliat, iar șpanul de oțel îl trans
portăm separat". Discutăm și cu 
strungarii Telemac Neacșu și Nicolae 
Oprea și vedem apoi cu ochii noș
tri : șpanul de oțel aliat este strîns 
și depozitat în conteinere speciale. 
Dar, culmea aberațiilor : cei de la 
depozitul de fier vechi al întreprin
derii nu știu că în secția de roți 
dințate și axe canelate șpanul de 
oțel aliat este sortat separat. Ca a- 
tare, cînd primesc acele conteinere 
mai mici cu oțel aliat pe care ni le-a 
arătat maistrul, ei le descarcă peste... 
șpanul de otel carbon.

EVIDENTA SI ORGANI
ZAREA - ALFA Șl OMEGA 
REUȘITEI ACȚIUNII DE RE
CUPERARE. Practica arată că de
ficiențele în gospodărirea materiale
lor refolosibile apar acolo unde nu 
se asigură o evidență corespunzătoa
re a acestora, iar activitatea de re
cuperare nu e bine organizată. Să 
dăm cuvtatul faptelor :

• „La întreprinderea „Unio" din 
Satu Mare, relatează tag. Aristide 
Severin, șeful grupei de urmărire a 
normelor de consum, nu s-a ținut o 
evidență specială a oțelurilor aliate 
ce se recuperează, dat fiind faptul 
că pe anul 1981 nu s-au prevăzut 
norme de consum pentru oțeluri ali
ate și nici sarcini de recuperare. Nu 
există conteinere speciale pentru o- 
țeluri aliate, prevedem însă pentru 
viitor confecționarea unor asemenea 
conteinere, prin care se va regle
menta colectarea separată a spânu
lui de oțeluri aliate".

• întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești. Nici în această unitate nu 
se ține o evidență centralizată a ma
terialelor recuperabile., încălcîndu-se 
astfel legea. Grav este faptul că, din 
această cauză, cantități mari de oțe
luri aliate zac prin secții. Astfel, ca
petele de profil de 200—350 mm, ră

mase de la sapele cu role, reprezen
tau în ziua investigației o cantitate 
de 800 tone ; alte resturi de profile 
pătrate din oțeluri aliate totalizează 
724 tone. Ulterior aveam să stabilim 
că sint în stoc șl 1 378 tone de oțe
luri aliate ce nu corespund din punct 
de vedere calitativ fabricației din 
profilul unității, dar care ar putea 
fi utilizate de alte întreprinderi pen
tru altfel de produse.
• „Normele și normativele de re

cuperare, evidența strictă pe secții, 
identificarea, colectarea, recuperarea 
și valorificarea resturilor de profile, 
a șpanurilor din oțeluri aliate, ca de
altfel și a celorlalte materiale refo
losibile, stat numai în stadiul de de
ziderat la Combinatul industrial pen
tru construcții de mașini Bistrița — 
notează corespondentul „Scînteii". 
Dovada : în acest an s-au pre
dat unității specializate de colec
tare doar 1,5 tone span inox la 
data de... 9 februarie. In rest — 
șpan de-a valma. Atît timp cît un 
maistru, cum este Gheorghe Dolea, 
va gîndi și va acționa după cum îi 
sînt vorbele : «Oricum e bine, nu
mai de șpan să scap», iar subingi- 
nerul loan Dobroiu, responsabilul cu 
acțiunea de recuperare, nu va renun
ța la optica îngustă : «Eu mă ocup 
de STAS-uri și de nimic altceva», la 
combinatul bistrițean se va face în 
continuare risipă de oțeluri aliate".

Asemenea practici total negospodă
rești, astfel de atitudini bizare, ana
cronice, lipsite de răspundere fată de 
această avuție pe care o reprezintă 
otelurile aliate, au consemnat repor
terii și corespondenții noștri în cele 
mai multe din întreprinderile inves
tigate.

AȘA CUM ESTE FIRESC, 
AȘA CUM AR FI TREBUIT SĂ 
SE PROCEDEZE PESTE TOT. 
Nu ne-am propus în anchetă să re
levăm experiențe deosebite în pri
vința acțiunii de recuperare și re- 
folosire a oțelurilor aliate. Și aceasta 
pentru simplul motiv că prevederile 
legii sînt atît de clare, încît in fie
care întreprindere, în fiecare caz în 
parte atitudinea muncitorilor și spe

cialiștilor față de gospodărirea resti 
riior de oțeluri aliate nu poate 
decît una singură : nici cea m: 
mică cantitate de oteluri aliat 
aflată sub formă de șpan, ci 
pete sau ștraifuri de laminate s 
mi fie irosită, totul să meargă la < 
țelării pentru recuperarea integra 
a elementelor de aliere. Investigat 
ile noastre au relevat însă asemeni 
situații pozitive, numai cu titlu < 
excepție. Iată cîteva :

• „La întreprinderea de utilaj p 
trolier din Tirgoviște ne-am aflat 
un moment dat în atelierul de det 
tare centralizată. Din acest ateii 
nu se trimit nici cele mai mici re 
turi de laminate finite pline sau 
țeavă 1 Și aceasta pentru că maistr 
Gheorghe Bălan, șeful atelierului, 
instituit o disciplină riguroasă în 
ceastă privință. Intr-o magazie sp 
cial amenajată, fiecare capăt, fiecs 
rest de metal este așezat in raft c 
respunzător mărcii de oțel ; cînd vi 
o comandă de a se debita anum 
piese, întîi de toate maistrul Băl 
citește documentația și scoate c 
magazie resturile de metal din mai 
respectivă și de dimensiuni apro 
ate. Mai mult decît atît, propune pi 
iectanților sau tehnologilor să o 
vadă ta documentație, cu priorit' 
utilizarea unor resturi care s-au 
dupat în cantități mai mari".

• „Oțelurile aliate, ca și toate ■ 
lelalte sortimente de metal stat b 
gospodărite la întreprinderea de p 
se auto din Iași — apreciază 
respondentul „Scînteii". Lingă ■ 
pozitul de materiale este ar 
najat un spațiu pentru contei 
rele ce conțin capete, deșeuri, și 
de oțel sortat pe mărci. In total, ; 
sint circa 50 tone resturi de oțe 
aliate care sînt valorificate ca r 
teriale refolosibile la diverși ben 
ciari".

Așa trebuie să se procedeze pre 
tindeni, pentru că așa prevede Ie 
și așa trebuie să-i dioteze conștil fiecărui bun gospodar.

Comellu CARLAN 
Ion TEODOR 
cu sprijinul coresponden 
„Scinteii"
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ÎN NUMELE RAȚIUNII, ÎN NUMELE VIEȚII!

„Susținem din adîncul inimii inițiativa de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu"

Partidul și statul nostru s-au angajat, cu toată fermitatea, în acțiunea 
pentru oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete în Europa,pentru 
retragerea și înlăturarea completă a celor existente. Interesul vital al po
poarelor de pe continent, apărarea existenței lor impun să nu existe nici 
un fel de rachete și armamente nucleare în Europa.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din expunerea la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale

Vrem să asigurăm viitorul fericit 
al generațiilor de mîine

Cu adîncă emoție si 
mîndrie patriotică, fo
restierii suceveni, ase
menea intresului po
nor. îsl manifestă a- 
deziunea nețărmurită 
la hotărîrea Marii A- __  _______ __ ____
dunări Naționale de a . că si sudoare, alături 
încredința tovarășului 
Nicolae 
mandatul 
cinste de a se adresa 
direct șefilor de state 
participante la Confe
rința pentru securitate 
si cooperare în Euro
pa în vederea adoptă
rii acelor măsuri care 
să dea posibilitate lo
cuitorilor continentu
lui nostru să trăiască 
eliberați de cumplita 
amenințare a distru
gerii atomice. Noi ve
dem în aceasta o nouă 
dovadă a încrederii 
nemărginite a clasei 
muncitoare, a întregii 
noastre națiuni fată 
de tot ceea ce secre
tarul general al parti
dului face pentru pro
movarea intereselor 
supreme ale ponorului 
nostru, pentru afir
marea si împlinirea 
înaltelor aspirații de

Ceausescu 
de înaltă

ale întregii ome-
om al muncii 

îmi desfășor ac-

pace 
niri.

Ca 
care
tivitatea în sfera pro
ducției materiale si 
am participat cu mun-
de ceilalți oameni ai 
muncii, la tot ce s-a 
înăltat atît de frumos 
în anii socialismului 
ne oămîntul românesc, 
nu pot rămîne pasiv 
fată de deteriorarea 
climatului oolitic in
ternational. fată de in
tensificarea politicii 
de forță, prin noua 
escaladare, cantitativă 
și calitativă, a cursei 
înarmărilor.

Este absurd ca 
timp de pace să 
cheltuiască fonduri 
riase în sconuri 
înarmare. în loc ca ele 
să fie folosite pentru 
construirea de noi o- 
biective economice, 
pentru lichidarea să
răciei si mizeriei de 
ne nămînt.

Atit eu, cît și tova
rășii mei de muncă, 
vrem să ne desfășurăm 
activitatea casnică la

ln 
se 
u- 
de

adăpost de spectrul 
unui război nuclear, 
vrem să asigurăm co
piilor noștri, eenera- 
tiilor de mîine un vii
tor minunat. într-o 
lume fără războaie si 
fără arme nucleare. De 
aceea însusindu-ne 
din adîncul ființei 
noastre chemările to
varășului 
Ceausescu.
rile din _______
Frontului Democrației 
si Unității Socialiste. 
Marii Adunări Națio
nale si Consiliului Na
țional al Oamenilor 
Muncii, noi spunem un 
NU hotărît bombei cu 
neutroni, armelor nu
cleare, care pun 
primejdie viata 
planeta noastră.

Să triumfe luota 
poarelor pentru sta
tornicirea unui sistem 
trainic de securitate sl 
colaborare în Europa 
si în lume !

Nicolae 
îndemnu- 
aDelurile

in 
pa
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SUPREMUL DREPT
AL POPOARELOR

de Traian COȘOVEI

Gheorghe 
CIOBANU 
muncitor forestier,
Fălticeni

J
I

J

î

înainte ca rachetele să intre în acțiune, 
înainte ca bombele atomice să fie aruncate 
asupra continentului, acum, pînă nu este prea 
tîrziu, cît sîntem în viață și putem acționa, să 
facem totul pentru a reduce și elimina arma 
nucleară de pe continentul nostru, pentru a 
împrăștia norii amenințători care s-au adunat 
deasupra Europei.

Din Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România.
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Dorința unanimă a popoarelor
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Desen de Iile SAVU
lăcătuș. .,Autobuzul“-București .
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în numele dreptului suprem al omului la 
viață și la pace, clasa muncitoare, oamenii 
muncii din România spun un NU răspicat, 
energic războiului, stărilor de tensiune, cursei 
aberante a înarmărilor, în primul rînd nu
cleare, care au atins proporții fără precedent 
și pun în primejdie viitorul întregii omeniri, 
destinele civilizației umane.

Din Apelul Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.
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ntre două războaie — 
nu are timp omenirea să-și 

tragă sufletul, 
să-și numere și sd-si 

ingroape morții, 
id-ji recenzeze schilozii, mutilații, 

orfanii, văduvele ; 
haosul orașelor In ruină, haosul 

țărilor in ruină, 
grădinile țărilor aduse in ruină.
Intre două războaie — 
nu are timp omenirea să-și plingă 

nenorocirile 
și crimele și rușinii» și pustietățile.
Intre două războaie — 
parada, cortegiul, numărătoarea, 

leșinul, doliul, foamea și frigul, 
șl fioroasele inventarieri, lugubre 

recensăminte, bilanțuri, 
comentarii, disertații savante — 
niciodată duse la capăt — 
pină acolo unde dezastrul se pierde, 

ca într-o mare moartă, 
in calculele uriașilor și mărunților 

profitori ai tuturor războaielor.
Intre două războaie — 
nu-i timp nici cit să-și calculeze, 

prin calculatoare, 
marii profitori — magnații 

analfabeți, 
capitonați cu sute de mii de savanți 

și specialiști! — 
cîștigurile, profiturile, supraputerea 
— magnații materiilor prime 
de pe pămint. Pentru mintea lor 

primitivă, 
căptușită cu sute de mii de oameni 

de știință și specialiști — 
omenirea întreagă, cu savanți 

și cu specialiști cu tot, 
est» materia lor primi I — Totul, 

pe pămint, 
este In gîndirea lor materia lor 

primă, materie primă.
Și voi, Înalte Foruri, supreme 

Foruri ale Omenirii, 
ale Planetei — 

Organizația Națiunilor Unite, 
Organizații Mondiale, 

Guvern», Parlamente, Conduceri 
ale popoarelor — 

toate sînteți, In gîndirea lor 
primitivă, materie primă — 

simplă materie primă, piață 
de desfacere, 

sursă de beneficii și putere.
Intre două războaie — 
nu au timp Tribunalele Supreme 
să descurce pină la capăt, să judece 

și să condamne pentru veșnicie 
uriașele procese ale criminalilor 

de război — 
lugubrele dezvăluiri ale masacrelor, 

abatoarelor războaielor, 
pogromuri, lagăre de exterminare, 

uzine ale morții, Hiroșime — 
civilizații, tezaure ale culturii 

amestecate cu molozul — 
procese ale uriașilor 
criminali de război, 
umbră de aceiași 

magnați 
războiul este simplă
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interminabilele
manevrate din
pentru care și 

materie primă, piață de desfacere, 
profit, supremație asupra lumii, 

demențială tete de putere — 
distracție sinistră, ca la popice, 

cu soarta, 
cu aspirațiile Omenirii I

g ntre două războaie —
f nu au timp istoricii, scriito- 
I rii, regizorii, compozitorii, 

pictorii, artiștii, cinemato
grafiile și tipografiile lumii să 
descrie, să reconstituie, să re
producă, să povestească, să dez
văluie, să interpreteze, să acuze și 
să eternizeze in nesfîrșite variante, 
sd blesteme în mii de chipuri de
zastrul, catastrofa, tragedia, genoci
dul, fratricidul, demența, bleste
mul ! Ca intr-o repetiție generală 
— întreaga artă, întreaga cultură ne 
mai aduc o dată in față dezas
trul — în scurta pauză, in scurtul 
armistițiu — între două războaie — 
cit se regrupează taberele, cit se 
refac și se îmbogățesc efectivele

E datoria noastră să milităm 
activ pentru apărarea păcii

Pacea ne aparține, 
n cotidianul nostru 
tît de uman, pacea a 
evenit o parte a 
xistetițel noastre și 
u există om în a- 
eastă tară care să nu 
spire la- un viitor 
așnic, la zarea lumi- 
oasă de mîine în care 
acea să îmbrace hai- 
a veșniciei.
Noua relație umană 
atornicită la noi prin 
are am putut să 
m mal utili socie- 
iții. nouă, tuturor, 
n cărora acest pă- 
înt străbun ne-a 
ferit o patrie și o 
are Iubire de tară, o 
insă unică. șansa 
ipremă de a deveni 
ai buni și mai 
nani, in ecală măsu- 
i. in demnitate — 
ră deosebire d? Htr.- 

1 pe care o vo bim 
ne-a dărv't siyti- 

nța zilei de mîine.

Pacea noastră, îm
brățișată și înălțată 
prin frăția noastră, 
prin unitatea noastră 
omenească, comunis
tă. pacea popoarelor 
Europei și ale lumii este 
amenințată grav, atît 
de grav. încât se im
pune s-o apărăm. 
Acest timp clocotitor 
ne cere mai mult de- 
cît simpla manifestare 
a dorinței sincere de 
pace ; ne cere să lup
tăm activ, hotărît 
pentru soarta omeni
rii. Dorința noastră de 
pace, corelată cu ma
rea și arzătoarea do
rință de pace a ome
nirii de pe acest pă- 
mînt. susține și apără 
dreptul sfint de a 
cinsti și de a trăi pa
cea făurită cu atîtea 
jertfe, cu atita trudă. 
Noi. toți cetățenii 
României, români, 
maghiari, germani si 
■ 'o alte naționalități, 
ne simțim puternic

mobilizați de Apelul 
Frontului Democrației 
și Unității Socialiste 
— inițiativă demnă de 
politica umanistă a 
partidului, de lupta 
necontenită a secreta
rului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru 
bunăstarea și fericirea 
poporului, pentru pa
cea omenirii. Ne-am 
înrolat în acest uriaș 
marș al păcii ferm 
convinși că voința 
neclintită a popoarelor 
devine o forță în stare 
să stăvilească războiul 
atît de potrivnic, de 
distrugător, atît de 
rușinos pentru ome
nire.

PONGRACZ Maria 
scriitoare,
secretar al Consiliului 
oamenilor muncii 
de naționalitate 
maghiară 
din județul Timiș

de came de tun, efectivele de carne 
de rachete ; cît se reciclează bazele, 
depozitele, stocajele de armament 
și provizii, echipamente ; cit se pun 
la punct noile tehnici și strategii și 
noi împărțiri, zonări ale lumii — 
pentru o și mai măreață, monstru
oasă, absurdă tragedie !

înalte Foruri ale Omenirii — Fo
ruri supreme ale Planetei — frunți 
încoronate cu aur, minți de aur ale 
Planetei — oameni asemeni cu noi, 
aleși dintre miliarde de oameni a- 
semeni cu noi — Organizația Na
țiunilor Unite, Organizații Mondia
le, Comisii, Comitete, Conferințe, 
Congrese, Guverne, Parlamente, 
Conduceri ale Popoarelor — cit 
Zgirie-norii vă inălțați voi pe fața 
Planetei; cit munții strălucitori, cit 
fluviile și mareele oceanelor se 
înalță voința popoarelor împotriva 
războiului, împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare generală, pentru 
o lume fără arme și fără războaie, 
pentru pace pe planeta noastră ; cit 
ghețarii uriași se inalță amenință
tori asupra omenirii și cursa de
mențială a înarmărilor, depozitele 
de armament, bazele nucleare l

Foruri suprem» al» Planetei
— chiar nu există pentru 
Omenire ieșirea din aceas
tă horă sinistră ? Chiar nu 

Iși găsește Omenirea forța si se 
zmulgă din acest automatism, din 
acest atavism absurd al războa
ielor, din acest somnambulism 
la care o eupun ferocii Goliați 
profitori ai războaielor 1 Însăși 
cursa demențială a înarmărilor este 
un război fioros — plaga, nenoro
cirea, cancerul Omenirii I Este bur
dușită Planeta cu încărcături nu
cleare — tot ce este mai de preț 
pe Pămint este înghesuit In pînte- 
cul fără fund al acestui Moloh — 
înarmarea, războiul — in timp ce 
sute de milioane de copii mor de 
foame, măcinați de boli — un mi
liard din Omenire se zbate in ne- 
ajutorare. însăși înarmarea este un 
război ucigaș, o crimă împotriva u- 
manității. Scoateți în afara legii 
cursa înarmărilor !

Foruri supreme al» Omenirii, as
tăzi omenirea încrezătoare iși unește 
eforturile și luptă impotriva demen
ței înarmărilor și războiului. însăși 
existența voastră, înalte Foruri ale 
Planetei, este expresia rațiunii și 
a voinței de pace, a apărării păcii 
pe ’ ■planeta noastră.

/ată — mă întorc de pe dru
murile țării, prin griul abia 
răsărit, prin plantațiile ti
nere, prin șantiere ale con

strucției ; ostașii țării noastre culeg 
și plantează alături cu întregul po
por — muncesc, construiesc inteli
gent și adesea eroic pe toate marile 
șantiere pașnice ale tării.

L-am văzut pe Președintele țării 
umblind prin timpuri, prin lanuri, 
prin sate și orașe, examinind re
colte, mașini agricole, utilaje mo
derne — sfătuindu-se cu poporul.

Țara întreagă este ca o carte des
chisă — ca un cinstit și luminos 
apel pentru dezarmare și pentru 
pace In întreaga lume — împotriva 
înarmărilor, împotriva războiului — 
pentru o lume fără arme, pentru 
colaborare pașnică intre toate po
poarele lumii.

De-a lungul miilor de ani — pe 
pămintul României s-a inălțat ne
întrerupt și ca o flacără sacră o 
cinstită chemare la pace, pentru în
țelepciune și înțelegere intre toate 
popoarele lumii. Este in firea noas
tră să iubim pacea, să credem in 
realizarea ei — să credem in con
știința tot mai clară a popoarelor, 
in voința și in capacitatea Omenirii 
de a-și uni eforturile, de a-și apăra 
pacea, ca pe un drept suprem.

Știința — numai armă a progresului, 
niciodată a distrugerii!

Trăim într-o epocă ca
racterizată de o revo
luție tehnico-științifică 
fără precedent. Asistăm la 
descoperiri epocale, dato
rită cărora omul a reușit 
să cunoască mai bine Ter
ra și sistemul planetar, 
să pătrundă mal adine în 
microstructura materiei, 
să descifreze mecanismul 
vieții și eredității.

Pe de altă parte, tre
buie să constatăm cu 
destulă amărăciune că. 
prin deturnarea brutală 
a cercetărilor științifice 
de la rosturile lor firești 
de a servi progresul și 
pacea, s-a ajuns la pro
ducerea de arme tot mai 
sofisticate, care pun ome
nirea sub amenințarea 
crescîndă a distrugerii. 
Astfel, o importantă par
te a personalului cu cea 
mai înaltă calificare este 
sustrasă de la activitatea 
pașnică și implicată in 
efortul de cercetare, pro

iectare și execuție a ar
mamentului.

Față de toate acestea, 
omenirea nu trebuie să 
asiste indiferentă văzînd 
cum 1 se pregătește ani
hilarea.

Punînd în evidență cu 
toată claritatea necesita
tea de a se trece la în
făptuirea dezarmării, 
chemările Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste și ale Marii Adu
nări Naționale reflectă 
spiritul de responsabili
tate față de viitorul po
porului nostru și al tutu
ror popoarelor ce carac
terizează gindirea și acți
unea președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Avem convin
gerea că organizarea unui 
congres mondial al oa
menilor de știință în 
sprijinul păcii, preconizat 
de România, va avea un 
rol important în cadrul 
marii mișcări ce se des
fășoară în întreaga lume 
pentru a determina gu
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vernele să treacă neîn
târziat la măsuri comple
te și eficace de oprire a 
cursei înarmărilor și 
crearea unui climat de 
destindere și pace.

Conștienți de faptul că 
activitatea de cercetare 
științifică și tehnologică 
se dezvoltă mult mai 
firesc și mai amplu în 
condiții de pace și des
tindere, cercetătorii, toți 
oamenii muncii de la In
stitutul de chimie din 
Cluj-Napoca, pe deplin 
responsabili față de crea
ția și rezultatele noastre 
spun un NU hotărît 
cursei înarmărilor, con
sacri ndu-și întreaga e- 
nergie pentru ca minu
natele cuceriri ale știin
ței și tehnicii să fie puse 
numai în slujba păcii și 
progresului.

Prof. unlv. dr. 
Gheorqhe 
MARCU
directorul Institutului 
de chimie, 
Cluj-Napoca
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S-au împlinit la 27 noiembrie 100 
de ani de la nașterea academicianu
lui George Oprescu, personalitate de 
seamă a culturii noastre, autor al 
unor studii fundamentale de istoria 
artei, promotor și conducător al unui 
amplu și generos program de cerce
tare științifică a patrimoniului nostru 
artistic. își inaugura, în anul 1931, 
cursul de Istoria artei la Universita
tea din București cu o frumoasă pro
fesiune de credință, care se încheia 
cu afirmația că rostul cel mai înalt 
al acestei discipline este ..de a con
tribui la definiția omului". De atunci 
șj pînă în 1969, cînd se stingea în 
plină activitate, ca director al Insti
tutului de istoria artei, căruia 1 s-a 
consacrat vreme de 20 de ani, a 
strîns în jurul său pe toti cei în care 
detecta talentul și pasiunea necesare 
investigării imul domeniu atît de 
vast și de complex. Nu le-a impus 
un sistem de gîndire, limitativ oricît 
ar putea fl uneori de fascinant, dar 
a știut să le organizeze activitatea în 
sensul unor obiective fundamentale 
pentru formarea lor sl pentru cultura 
noastră artistică. A contribuit astfel 
în chip decisiv la extinderea sl adân
cirea cercetărilor de istoria artei în 
tara noastră.

Nu ar fl putut-o face, dacă nu ar 
fi fost el însuși un eminent istoric 
al artei. Calități înnăscute si împre
jurări fericite s-au conjugat pentru 
a da formației sale intelectuale în 
același timp temeinicie și capacitatea 
de cuprindere largă a problemelor. 
S-a consacrat relativ tîrziu studiilor 
de istoria artei, dar cu o dăruire to
tală si definitivă si avînd în urmă o 
experiență de cultură care a dat o 
mare siguranță si autoritate judecă
ților sale. O îndelungă frecventare 
a muzeelor si expozițiilor de artă, 
pasiunea de colecționar și amator de 
artă au precedat si însotit întreaga 
sa activitate pe tărîmul istoriei si 
criticii de artă. A știut să așeze arta 
în contextul mai larg al culturii și 
vieții sociale, dar a fost în perma
nență conștient că se mișcă într-o 
lume a valorilor, al căror reflex se 
cuvine să răzbată în exegeza cea mai 
savantă, ca sl în comentariul cel mai 
simplu.

într-un domeniu nedestelenlt. cum 
era încă pînă la el cel al Istoriei ar
tei românești, a putut astfel stabili 
o scară a valorilor care, în liniile ei 
esențiale, rămîne neclintită. „Pictura 
românească in secolul al XIX-lea“ si 
„Arta țăranului român" sînt funda
mentale, dincolo de toate calitățile 
de metodă si informare, mai ales 
pentru această uimitor de sigură așe
zare a valorilor. Li se adaugă temei
nicele sale cursuri universitare, care 
se regăsesec în bună parte. în Ma
nualul de istoria artei, studiile pri
vitoare la marii noștri artiști — de la 
Grigorescu și Andreescu la Petrașcu 
și Steriadi, monografia consacrată 
pictorului francez Gericault, moment 
de seamă, pe plan european, în inter
pretarea operei acestui artist, valo
roasele sinteze ale artei românești 
publicate peste hotare — în Franța. 
Anglia. Elveția. Suedia — nenumă
ratele studii sl cronici consacrate fe
nomenului artistic contemporan, ca 
sl problemelor muzeelor și valorifi
cării patrimoniului artistic național.

Mărturisind tranșant simpatii șl 
antipatii, străbătute da vil accente 
personale, scrierile sale — cele care-1 
reprezintă mal bine — nu sînt nicio
dată aride sl red. poartă Intr-adevăr 
semnele unei Inteligente si unui tem
perament care n-au cunoscut blaza
rea și rutina. Cunoscător adine al 
specialității sale și al altor domenii 
Înrudite, privea totuși cu suspiciune 
etalarea fastidios erudită a amănun
telor adesea irelevante. în dauna a 
ceea ce este cu adevărat important

șl esențial în opera de artă. Feno
menul artistic concret nu era pentru 
profesorul Oprescu doar un obiect 
de studiu, ce trebuie supus disecției 
pentru a-și revela, eventual, sensu
rile. ci înainte de toate un fapt de
lectabil în sine, menit să dea privito
rului satisfacția plenară și proaspătă 
produsă de contemplarea unui lucru 
frumos.

Pe această bază s-a constituit, des
tinată de la început de a fi dăruită 
statului și poporului, una din cele 
mai importante colecții românești de 
artă. Au făcut-o posibilă competen
ța istoricului de artă si gustul sigur 
al cunoscătorului, dar si o viată 
austeră, de mare sobrietate, sacrifi
carea multor plăceri imediate pentru 
care nu o dată s-au risipit steril mij
loace materiale mai importante șl 
înzestrări spirituale certe. Domeniile 
care i-au stîmit interesul de colec
ționar au fost multiple. Arta țăranu
lui român a fost, din anii tinereții, 
și a rămas pînă la capăt una din ma
rile sale pasiuni. Așeza piesele pe

Centenar 
George Oprescu

care le strinsese — ceramica, scoar
țele țărănești — alături de cele mai 
rafinate creații ale artei decorative 
universale. Împreună cu ele. lucrări 
de referință ale celor mai de seamă 
pictori si sculptori români, impor
tante picturi franceze. Italiene, fla
mande și spaniole, prețioase piese 
de artă orientală și extrem-orientală, 
vechi și valoroase piese de mobilier 
au constituit cadrul de fiecare zi în 
care a trăit si muncit profesorul 
George Oprescu. împreună cu o 
impresionantă colecție de desene si 
gravuri, ele sînt astăzi piese impor
tante ale patrimoniului Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste România 
și al Cabinetului de stampe al Bi
bliotecii Academiei Republicii Socia
liste România.

Muzeul, ca expresia cea mal înaltă 
a activității de colecționare si valori- 
fiecare a operelor de artă, a fost de
altfel obiectul dragostei și interesu
lui statornic al profesorului George 
Oprescu. In perioada interbelică a 
condus unul din putinele muzee bine 
organizate din acea vreme. Muzeul 
Toma Stelian. A participat apoi, cu 
toată experiența pe care o avea, la 
organizarea, după 23 August 1944. a 

celui mai mare muzeu de artă al 
țării, pe care l-a considerat întot
deauna o realizare de prim ordin a 
culturii noastre.

In tot ce a făcut profesorul Geor
ge Oprescu a pus convingerea sin
ceră si acea încredere în posibilități
le creatoare ale omului fără de care 
nimic însemnat nu se poate înfăptui. 
A fost o prezentă dominatoare, si 
prin temperament, dar în primul 
rând prin vasta sa activitate, prin 
autoritatea pe care i-au dat-o calita
tea sl temeinicia operei realizate. 
Era uneori excesiv de aspru dnd își 
exprima nemulțumirea, dar si lauda 
îi era generoasă. Trecea ușor de la 
severitatea cea mai intimidantă la 
aprecierea entuziastă. Iubea discuția 
vie și a prețuit, mai mult decât lăsa 
eă, se vadă, independenta de gândire. 
Mal mult decit orice prețuia însă 
fapta, actul concret de cultură, mun
ca neobosită si disciplinată.

A muncit el Însuși enorm. înfăp
tuirile sale au fost pe măsura acestei 
munci. A făcut, la Început singur, 
ceea ce mai tîrziu s-au străduit să

facă colective întregi. A fost fără 
îndoială unul din marii profesori ai 
Universității bucureștene. unul din 
cei mai de seamă organizatori ai 
vieții muzeale, un istoric si critic de 
artă care a stabilit criterii și repere 
trainice în multe direcții ale studiu
lui și cercetării istoriei artei în țara 
noastră.

Exemplar rămîne și efortul ne
obosit al profesorului George Oprescu 
de a face mai bine cunoscută peste 
hotare — prin cărți și articole, prin 
conferințe și expoziții — contribu
ția artei românești la tezaurul ar
tistic universal, efort la care a reu
șit să asocieze mari istorici de 
artă ca Henri Focillon sau Louis 
Heutecoeur.

S-a format și a trăit printre cel 
mai de seamă oameni de cultură 
români și străini ai vremii, de la 
dr. Ion Cantacuzino și Nicolae Iorga 
la Paul Valâry, Bergson și Einstein. 
A înțeles că, venind din străfundu
rile Istoriei și ale popoarelor, cul
tura, dacă vrea să-și mențină vi
goarea, trebuie să se întoarcă per
manent spre ele. „Cultura are necon
tenit nevoie sd fie susținută, intări- 
ti, nutrită și acest sprijin, această 
sevă îi vine din masele populare... 
Iată o primă condiție pentru men
ținerea culturii: contactul permanent 
cu masele", spunea profesorul Opres
cu încă în 1933, în cadrul unor 
dezbateri asupra viitorului culturii la 
care participau unele dintre cele mai 
reprezentative personalități ale 
timpului.

Un patriotism adînc străbate în
treaga activitate și operă a profeso
rului George Oprescu. Orizonturile 
sale se deschideau totodată larg spre 
cultura și arta europeană si univer
sală. S-a străduit și a reușit în bună 
măsură să așeze arta românească în 
această perspectivă. Opera sa știin
țifică și de organizare a specialității 
are dimensiunile civilizației româ
nești moderne și contemporane.

Mircea POPESCU

CONSEMNĂRI

Un colocviu al muzelor
Frumoasă seară d» 

iarnă bucureșteană pe
trecută în chiar inima 
vechii cetăți intr-o 
casă sub talpa căreia 
zac lespezile unor cti
torii voievodale, nu 
departe de zidurile 
hanului lui Manuc, de 
ultimele crizanteme 
ale Pieței de flori și de 
Dimbovița sunindu-și 
apele sub platoșă de 
beton.

Sintem așadar In 
sala știută sub nume
le de Casandra a In
stitutului de artă tea
trală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale". 
Citeva evenimente ar
tistice (intimplări. le-ar 
zice Adrian Păunescu) 
urmează să se producă 
simultan și publicul e 
pus in dificultate 
atunci tind trebuie să 
se împartă intre ver
nisajul unei expoziții 
de pictură, o premieră 
teatrală studențească 
și spontan — consti
tuitul colocviu al arte
lor la care se aud mai 
ales (îmi convine s-o 
spun) vocile poeților.

Așadar, expoziția : 
ea cuprinde un ciclu 
de picturi semnate de 
Mihai Bandac și reuni
te pe simeze sub titlul 
vivaldian .Anotim
puri". Autorul lor 
aparține, in ciuda ti
nereții pe care încă o 
afișează dezinvolt și a 
„bătrineții" stilului, 
acelei generații de 
mijloc de la care iubi
torul de artă așteaptă 
opere solid constituite 
in liniile lor de forță. 
Generație matură ce a 
ajuns să se exprime in 
chip personal, după ce 
a parcurs firești etape 
de experiențe mai mult 
sau mai puțin epigo- 
nice. Unul dintre vor
bitori' de care s-ar 
zice că un vernisaj nu 
se poate lipsi a fost 
Nichita Stănescu. Ma
rele poet si-a remăr- 
turisit dragostea plină 
de respect pe care o 
poartă picturii lui 
Bandac vorbind despre 
artist ca despre unul 
din cele mai rezonante 
nume ale plasticii ro
mânești de azi. bogate 
în glorii. Gazdă și 
oaspe in același timp 
(M. Bandac e lector la 
I.A.T.C.) ne-a prilejuit

o fericită reintilnire 
cu o pictură de un 
sever cromatism, gin- 
dită in fluiditatea ei ca 
o contravertire a mu
zicii și a cuvintului 
rar. Caligraf de astra
lă transparentă. Ban
dac pictează efigii mis
terioase ale lumii ve
getale, tune coloristice, 
ambiționindu-se parcă 
să facă din nou auzite 
vechi graiuri ; el su
gerează cu discreția 
pictorilor „pe glajă“ 
din miazănoapte un 
chip al lumii calm, 
tangibil și totuși ex- 
humat din mit. O bo
nomă înțelepciune ță
rănească il face avar 
cu efectele „specta
culoase", pictorul abor-

Gheorghe 
TOMOZEI

dind o manieră de lu
cru ce poate părea 
monotonă (dar mono
tonă ca ploaia ori nin- 
gerea zăpezii), cu o 
mecanică previzibilă 
și totuși de o prospe
țime neasemuită. Ex
plozia coloristică » abil 
controlată, compoziția 
mimează grația rudi
mentară, iar „sunetul" 
acestei picturi pare re
verberat de țevile de 
orgă ale florii-soa- 
relui...

In „concurență" cu 
M. Bandac, dramatur
gul Ion Băieșu a spo
rit frumusețea serii 
oferindu-ne in reluare 
unul din textele dra
matice ce l-au impus 
cu autoritate (piesa 
„Iertarea"), prefațat 
de calda vorbire a rec
torului I.A.T.C.. prof, 
univ. Octavian Cotescu. 
Dar despre „Iertarea" 
ne-a vorbit încă înain
te de ridicarea cortinei 
chiar autorul ei, ce 
afirmă (in programul 
de sală) că ii oferă 
publicului o piesă des
pre omenie. Dar si de 
răspundere a omului 
față de om si despre 
dreptul sacru și pri
mordial al individului 
la libertatea interioară.

Strălucind egal, atit 
in dramă cît si in co
medie, Ion Băieșu ri- 
mîne moralistul neos
tentativ p» care-l cu

noaștem (intre altei» 
din proza lui satirică), 
un „avocat" al fires
cului in viață și un in
flexibil dușman al 
demagogiei și al scri
sului „frumos". Sco- 
lit la clasa lui Cara- 
giale (I.L., dar. pe 
alocuri, și Mateiu) Ion 
Băieșu și-a încredințat 
piesa studenților anu
lui IV Actorie (clasa 
prof. Ion Cojar. lector 
Adriana Marina Po- 
povici), care au reali
zat unul din cele mai 
bune spectacole văzu
te la Casandra in ulti
mii ani. Afișul „Iertă
rii" ne propune citeva 
nume ce nu ne spun 
azi mai nimic, dar care 
mîine vor fi poate 
mîndria teatrului ro
mânesc. Și acest mîi
ne a fost prefigurat de 
succesul serii in care 
teatrul, poezia si Pic
tura s-au amalgamat 
intr-o consonantă ce 
nu putea fi decit... mu
zică. Deci să alegem 
cea mai bună peniță 
și sd caligrafiem aces
te nume-: Cătălin 
Ciornei, Mirela Nico- 
lau, Corneliu Jipa, 
Ana Ciortea si Tudor 
George.

Inițiativa I.A.T.C. 
și-a atins scopul și 
memorabila seară de 
cultură ne-a reconfir
mat gindul că artele 
pot (și trebuie) sd dia
logheze. E în tradiția 
culturii românești a- 
ceastă cunoaștere reci
procă intre artiști și 
ar fi absurd să ne 
cantonăm doar în „lu
mea" căreia s-ar zice 
că-i aparținem refu- 
zindu-ne privilegiul de 
a ne compara expe
riențele astfel incit să 
propunem manifestări 
de artă ferite de ruti
nă si conservatorism. 
O artă stenică, demnă 
de ritmurile epocii, 
demnă de tensiunile 
spirituale ce il animă 
pe omul contemporan. 
O artă totdeauna nouă 
ori, de ce nu. o artă a 
artelor logodind sub 
cupola aceleiași clipe 
de emoție odaia poe
tului, atelierul pictoru
lui. sala de concerte 
in chip de cetate a ar
telor in inima cetăților 
vieții.

$i al» păcii...

IALOMIȚA. La casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Slobozia 
a avut loc solemnitatea înmînării 
premiilor decernate formațiilor ar
tistice, interpreților și creatorilor 
[aureați la ediția a treia a Festiva
lului național „Cintarea României". 
Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe 
Glodeanu, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., preșe
dintele consiliului județean de edu
cație politică și cultură socialistă, 
a făcut o scurtă trecere în revistă 
a rezultatelor obținute, evidențiind 
unitățile cu o continuă și bogată 
activitate educativă, cultural-artis- 
tică. In încheiere, formațiile lau
reate au prezentat un mare spec
tacol artistic. (Mihai Vișoiu).

PRAHOVA. Cu prilejul sărbători
rii a 50 de ani de la înființarea 
Muzeului județean de artă, a avut 
loc la Ploiești, timp de o săptămî- 
nă, o suită de manifestări cultural- 
artistice : sesiuni de comunicări și 
referate privind arta plastică ro
mânească, vernisajul expoziției 
„Peisajul prahovean în pictura și 
grafica secolelor al XIX-lea și al 
XX-lea din România", recitaluri de 
muzică clasică și corală, intilniri 
cu scriitorii prahoveni, seri de poe
zie. (Constantin Căpraru).

ALBA • La Alba Iulia • avut 
loc o sesiune științifică cu tema 
„Continuitate, unitate și indepen
dență în istoria poporului român", 
consacrată aniversării a 63 de ani 
de la făurirea statului național uni
tar român. Au participat istorici și 
cercetători, muzeografi și cadre di
dactice din Alba Iulia, Cluj-Napoca, 
Tg, Mureș, București, Deva, Ora
dea, Blaj etc. (Șt. Dinică).

NEAMȚ • în aceste zile, se des
fășoară Festivalul concurs de crea
ție literară .,Mihail Sadoveanu", or
ganizat de comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. La 
concurs, ca și la manifestările 
festivalului, participă membri ai ce
naclurilor literare din 30 de județe. 
Vor avea loc recitaluri de poezie 
și spectacole literar-artistice. 
(C. Blagovici).

ARAD • In localitățile care 
aparțin de consiliul agroindustrial 
Chișineu-Criș se desfășoară o sui
tă de manifestări culturale șl știin
țifice sub genericul „Săptămîna 
culturii șl educației socialiste". 
(Mircea Dorgoșan).

CLUJ • La Turda a avut loc se
siunea științifică „Cartea, lectura, 
biblioteca", organizată de Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Cluj si biblioteca munici
pală din localitate. Cadre didactice 
universitare, oameni de cultură, 
cercetători, bibliotecari au prezen
tat un mare număr de comunicări 
și referate (Al. Mureșan).

IAȘI. • Clubul „Prietenii muzi
cii" al Bibliotecii județene „Gheor
ghe Asachi" a împlinit 25 de ani 
de activitate. In acest interval, a 
prezentat circa 800 concerte, la care 
au participat peste 150 000 de iubi
tori ai muzicii. Clubul dispune de 
peste 6 000 de discuri, cataloage, 
benzi de magnetofon și casete im
primate, cărți muzicale, partituri. 
(Manole Corcaci).

MUREȘ • Cu prilejul prezentării 
în premieră a filmului românesc 
„Luchian", realizare a Casei de fil
me nr. 3, la cinematograful „Arta" 
din Tg. Mureș a avut loc o întîl- 
nire a spectatorilor cu principalii 
realizatori. (Gh. Giurgiu).

BRĂILA • Timp de două zile, 
la Șantierul naval din Brăila s-au 
desfășurat lucrările celei de-a patra 
ediții a sesiunii de comunicări știin
țifice „Ancora de aur". Au fost 
prezentate comunicări de către spe
cialiști de la șantierele navale din 
Constanța, Galați, Mangalia. Brăila, 
de la centrala de profil. Institutul 
de cercetări șl proiectări pentru 
construcții de nave Galați si Insti
tutul de cercetări șl proiectări teh
nologice în transporturi București". 
(Corneliu Ifrim).

SUCEAVA • Sub egida comite
tului județean al U.T.C., la casa de 
cultură a sindicatelor din muni
cipiul Suceava s-a desfășurat sim
pozionul „Educația materialist- 
științifică, obiectiv de seamă în an
samblul activităților de educare co
munistă. revoluționară a tinerei ge
nerații", la care au luat parte peste 
600 tineri din întreprinderi, insti
tuții. școli, unități agricole. Cu acest 
prilej, au fost organizate expoziții 
de carte social-politică, de foto
grafii și de creație științifică (Sava 
Bejinariu).
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CU PRILEJUL CONGRESULUI F.C. NORVEGIAN Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Partidului Frontul de Eliberare Națională, al guvernului șl 
poporului algerian, precum șl în numele meu personal, țin să vă exprim cele 
mai sincere mulțumiri pentru felicitările pe care ați binevoit să ml le adresați 
cu ocazia sărbătorii naționale a Algeriei.

Rănita convins că relațiile de prietenie șl cooperare, care unesc deja 
țările noastre, vor continua să se Întărească șl să m dezvolte.

Cu Înalte considerațiuni,
CHADLI BENDJEDID

Secretar general al Partidului Frontul 
de Eliberare Națională și 

Președinte al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Primire la primul ministru al guvernului

CELUI DE-AL XVII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST NORVEGIAN
Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secre

tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la 
cel de-al XVlI-lea Congres al Partidului Comunist Norvegian, tuturor mili- 
tanților săi un cordial salut tovărășesc, Împreună cu mesajul nostru de 
solidaritate.

Comuniștii români urmăresc cu viu interes șl sentimente de prietenie 
activitatea și lupta comuniștilor norvegieni pentru apărarea intereselor fun
damentale ale oamenilor muncii, pentru Încetarea cursei Înarmărilor, reluarea 
politicii de destindere, pace și colaborare intre toate popoarele.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de bunele relații 
de prietenie și solidaritate care se dezvoltă între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Norvegian, bazate pe principiile stimei și respectului 
reciproc, al dreptului fiecărui partid de a-șl elabora linia politică, tactica și 
strategia revoluționară corespunzător condițiilor concrete, naționale, din pro
pria țară. Sintem convinși că dezvoltarea conlucrării dintre partidele noastre 
va servi intereselor popoarelor român și norvegian, cauzei păcii, securității 
și independenței naționale, colaborării și cooperării în Europa și in 
Întreaga lume.

Poporul român, angajat in înfăptuirea obiectivelor adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, depune eforturi susținute in 
vederea asigurării realizării unei calități noi în toate domeniile activității 
social-economice, pentru lărgirea și perfecționarea democrației socialiste, 
acționînd cu hotărîre pentru transpunerea în viață a programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre 
comunism.

Congresul partidului dumneavoastră are loc în condițiile în cere pe arena 
mondială au apărut noi conflicte și stări de încordare, accentuarea continuă 
a crizei economice și a cursei înarmărilor, ceea ce pune în pericol libertatea 
și independența popoarelor, pacea și securitatea Întregii omeniri.

„în actuala situație internațională, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu 
există problemă mai importantă decît aceea de a opri cursa Înarmărilor, poli
tica de încordare, de a se face totul pentru trecerea la dezarmare, pentru o 
Europă fără arme nucleare, pentru o lume a păcii și colaborării egale între 
toate națiunile**.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
S și 7 decembrie. în țară : Vreme re
lativ rece. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare în 
jumătatea de nord a țării și sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare în rest. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări locale în zonele de

• Aseară, la patinoarul .,23 Au
gust" din Capitală, în cadrul cam
pionatului republican de hochei ps 
gheață, s-a disputat meciul revanșă 
dintre echipele Steaua Si S.C. 
Miercurea Ciuc. Partida s-a termi
nat la egalitate : 1—1 (1—0, 0—0,
0—1). în primul joc câștigase Steaua 
cu 3—2.
• în organizarea Federației Inter

naționale de Șah și a federației de 
specialitate din țara noastră se va des
fășura, așa cum s-a mai anunțat, la 
Băile Herculane, unul dintre turneele 
zonale ale Campionatului mondial in
dividual masculin de șah.

La această întrecere șahistă, ce se 
va disputa între 9 ianuarie și 7 fe
bruarie 1982, vor lua parte 22 de 
concurenți, între care 13 mari maeștri 
și 9 maeștri internaționali. România 
va fi reprezentată de trei mari maeș
tri : Florin Gheorghiu, Mihai Șubă și 
Victor Ciocîltea și doi maeștri inter
naționali : Mihai Ghindă și Mircea 
Pavlov. Iată și ceilalți participant! : 
Zoltan Ribli. Gyula Sax, Ivan Fara- 
go, Joszef Pinter, Istvan Csom, Peter 
Lukacs (Ungaria), Jan Smejkal, Lu- 
bomir Ftacnik, Jan Ambroz, Vlasti- 
mil Jansa (Cehoslovacia), Wlodzimierz 
Schmidt, Aleksandr Sznapik (Polonia), 
Ivan Radulov, Nikolai Spiridonov, 
Petar Velikov, Ventislav Inkiov și 
Krum Gheorghiev (Bulgaria).

Primii 5 clasați la acest turneu se 
vor califica pentru turneul interzonal.

în aceste împrejurări, imperativul cel mai arzător al zilelor noastre este 
unirea eforturilor și conlucrarea strînsă a popoarelor, a tuturor forțelor sociale 
și politice, antiimperialiste și progresiste, a maselor largi populare, a Întregii 
opinii publice pentru oprirea agravării situației. internaționale, reluarea și 
-ontinuarea cursului spre destindere și colaborare, pentru promovarea unei 
politici de respect al independenței șl suveranității popoarelor, de securitate 
și pace.

Poporul român, care desfășoară ample și viguroase manifestări, demonstra
ții și mitinguri pentru pace și dezarmare, dă o înaltă apreciere și este solidar 
cu marile demonstrații ale maselor populare, ale popoarelor din Europa și 
de pe alte continente Împotriva războiului, pentru pace.

Hotărirea recentă a Marii Adunări Naționale de a împuternici pe pre
ședintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se adresa 
personal conducătorilor Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, celor
lalți șefi ai statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki în vederea 
opririi amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, pentru retragerea 
celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare, importantele apeluri ale 
Frontului Democrației și Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale pen
tru dezarmare și pace exprimă voința întregului nostru popor și se bucură de 
un amplu ecou pe plan internațional.

Partidul Comunist Român, România socialistă participă activ la viața 
Internațională, militează susținut, alături de popoarele și forțele iubitoare 
de pace de pretutindeni, pentru soluționarea constructivă, pe cale pașnică, a 
tuturor conflictelor cu care este confruntată lumea contemporană, pentru un 
climat trainic de egalitate și respect reciproc, de înțelegere și colaborare 
rodnică între toate națiunile. Este un adevăr de necontestat că o pace reală 
în Europa și în întreaga lume nu poate fi concepută fără realizarea dezar
mării, și In primul rind a celei nucleare, fără oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune și retragerea celor existente, fără încetarea 
fabricării bombei cu neutroni. în același timp, partidul și statul nostru acțio
nează cu fermitate, în concordanță cu aceste deziderate majore, pentru în
cheierea cu succes a reuniunii de la Madrid, care să dea un nou impuls 
transpunerii în viață a Actului final de la Helsinki, să faciliteze convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii și dezarmării, precum și să asigure 
continuitatea procesului de edificare a securității și cooperării în Europa.

Vă dorim succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumnea
voastră, precum și în îndeplinirea hotărîrilor ce le vey adopta, in activitatea 
pe care o desfășurați în slujba intereselor poporului norvegian, a cauzei inde
pendenței naționala și progresului social, destinderii și păcii in Europa și în 
întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune In limba germană
18.25 Rezultatele tragerii Loto
18.30 Secvențe tbailandeze
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,40 Melodii populare
19.50 Dosarele istoriei Bogațl pe seama 

săracilor (II)
20,20 Film artistic : „Sub ploaia atomi

că". Premieră TV. O producție a 
studiourilor japoneze. Regla : Ka- 
nato Shindo

Z2.00 Pentru dezarmare șl pace — o nouă 
șl strălucită inițiativă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a României 
socialiste

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 1

16,00 Revista „Clntărll României* *
16.25 Ancheta TV : „Timp furat*
17,05 o viață pentru o idee: Grigors T. 

Popa (1892—1948)
17.35 Almanah pionieresc
18,00 Stadion. Emisiune de actualitate 

sportivă
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Avanpremieră
19,30 Serată camerală s.
21,10 Anunțuri șl muzică
21,20 studio T ’81. Promoțiile producției
21.35 Făurari de clntec nou — melodii 

populare
22,15 Telejurnal

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mlnis- 
tru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a primit, joi, pe Petăr Da- 
nailov, ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria, în vizită de rămas bun.

TÎRGOVIȘTE: Colocviu cu tema „Cultura de masă 
și educația permanentă”

Sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. Uniunii Tinere
tului Comunist, Ministerului Educa
ției și învățămîntului. Academiei de 
științe sociale și politice și Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", ieri au 
început la Tîrgoviște lucrările coloc
viului național „Cultura de masă și 
educația permanentă". După cuvin
tele de deschidere rostite de tovarășa 

vremea

ȘTIRI SPORTIVE

în legătură cu încheierea misiunii 
șale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

Suzana Gâdea, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, și 
tovarășul Florea Ristache, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Dîmbovi
ța al P.C.R., au urmat dezbaterile în 
plen și pe secțiuni. Participă activiști 
de partid și de stat din domeniul 
culturii, cadre didactice si cercetă
tori din majoritatea județelor tării si 
din municipiul București. (Gh, 
Manea).

munte șl în estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, izolat mal coborîte în 
depresiunile din estul Transilvaniei, 
cele maxime între minus 4 și plus 6 
grade. Ceață locală dimineața și seara, 
în București : Vreme relativ rece. Ce
rul mai mult noros. Temporar precipi
tații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
grade șl minus 1 grad, cele maxime 
între zero și 4 grade. Ceață dimineața 
și seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

• Astăzi, în campionatul mondial 
de handbal feminin (grupa B), echipa 
României va intîlnl echipa Poloniei. 
După cum se știe, selecționata femi
nină de handbal a României continuă 
să fie neînvinsă în seria B, in cel 
de-al patrulea meci handbalistele ro
mânce cîștigînd cu scorul de 21—19 
(11—11) jocul cu formația Bulgariei. 
Alte rezultate din seria B : Polonia — 
Olanda 23—14 (11—6) ; Suedia — Spa
nia 18—13 (8—7). în clasamentul gru
pei conduce România — 8 puncte, ur
mată de Polonia, Bulgaria — cu cite 
5 puncte, Suedia — 4 puncte. Olanda 
— 2 puncte și Spania — zero puncte.

• în ultimul meci al ,.16-imilor" 
..Cupei României" Ia fotbal s-au în- 
tîlnlt ieri, la Baia Mare, formațiile 
F.C. Baia Mare si Sportul studen
țesc București. Partida s-a Încheiat 
cu scorul de 2—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor băimăreni.

• La Mostar, în meci retur pentru 
finala „Cupei balcanice" intercluburi 
la fotbal, echipa locală Velez a În
trecut cu scorul de 6—2 (4—0) forma
ția bulgară Trakia Plovdiv.

învingători și ta primul joc (scor 
6—5), fotbaliștii iugoslavi au cucerit 
trofeul.

• La încheierea primei părți a tu
rului campionatului de fotbal al Un
gariei, pe primul loc al clasamentului 
se află formația Ujpest Dosza, cu 23 
puncte (golaveraj 29—16), urmată de 
echipele Videoton — 23 puncte
(26—19), Raba Eto și Tatabanya — cu 
cîte 22 puncte.

Joi la amiază, la Agenția eoono- 
mică a R. S. Cehoslovace din Bucu
rești a avut loc o conferință de pre
să, la care au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale, ai Radiote- 
leviziunii șl Agenției român» de 
presă — Agerpres.

Cu acest prilej, Miroslav Horăk, 
consilier comercial pe lingă Ambasa
da R. S. Cehoslovace în țara noastră, 
a relevat principalele aspecte ale 
colaborării economice româno-ceho- 
slovace șl a evidențiat posibilitățile da 
amplificare și diversificare a acestei 
cooperări, în interesul celor două 
țări și popoare. în continuare. Vlas- 
timil Burlan, directorul general ad
junct al întreprinderii de tîrguri și 
expoziții din Bmo. a prezentat pro
gramul expozițional al Întreprinderii 
pe anul 1982.

★
Joi după-amiază a avut loc In Ca

pitală o manifestare culturală, orga

Inegalități profunde care diminuează potențialul 
alimentar mondial

Revista „Ceres", editată de Organizația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.j, publică, sub semnătura lui Paul Harri
son, un interesant articol in care, relevind cd Pămtntul produce suficient 
pentru a-și hrăni toți locuitorii, subliniază că totuși, in mod paradoxal, sute 
de milioane de oameni suferă de foame. Una din cauze, arată autorul, o 
constituie faptul că mari cantități de cereale servesc la hrana vitelor, cota 
parte din producția mondială de cereale consumate de vite atingind in 
prezent 41 la sută. Foametea ar putea fi ușor eliminată, se menționează 
in articol, dacă 10 la sută sau chiar mai puțin din această cantitate de 
cereale folosită la furajarea animalelor ar fi afectată pentru nevoile ali
mentare ale populației. Problema esențială, reliefează autorul, o constituie 
insă nedreptățile sociale, la nivel atit național, cit și internațional, eradi
carea acestora, statornicirea unei noi ordini economice internaționale ofe
rind cheia pentru soluționarea problemei alimentației mondiale. Iată ce 
se spune, intre altele, in articol:

„Omenirea produce suficient pen
tru a-și hrăni toți locuitorii. Dar, 
deși există, efectiv, un excedent 
mondial de produse alimentare, circa 
420 milioane de persoane — iar după 
unele estimări aproape dublul aces
tei cifre — suferă de foame. Cum 
este posibil. acest lucru ?

Nu este vorba de o problemă de 
producție, ci de problema distribuirii 
— de distribuirea venitului. în pri
mul rînd. Banca Mondială aprecia
ză că, în anul trecut, 780 milioane de 
persoane nu dispuneau de mijloace 
pentru a se hrăni corect. Biroul In
ternational al Muncii, care ia In con
siderare pragul de sărăcie într-o 
accepțiune puțin mal largă, dat fiind 
că el include și problemele locuinței 
și lmbrăcămințil, evaluează numărul 
celor săraci la 1100 milioane.

Subnutriția este, fără Îndoială, cea 
mai tragică dintre numeroasele ra
cile <ale sărăciei. Săracii nu au su
ficient pămînt pentru a-și asigura 
propria subzistență sau nu au bani 
pentru a achiziționa alimente. Ne
cesitățile lor nu se pot traduce în 
cerere solvabilă — singurul lucru pe 
care îl acceptă piața.

Unul din aspectele cele mal Izbi
toare ale acestei situații 11 consti
tuie faptul că mari cantități de ce
reale sînt folosite drept hrană pen
tru vite. Pe măsură ce venitul me
diu crește, populația dorește să con
sume mai multă carne. In acest 
scop, animalele sînt îngrășate cu 
cantități din ce ta ce mai mari de 
cereale; producția unei livre 
de carne necesită de la 3 livre 
(1,5 kg) de cereale pentru păsări, 
pînă la 10 livre (5 kg) pentru lx>vine. 
De la 37 la sută în 1961—1965, partea 

nizată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei 
naționale a Thailandei, in cadrul că
reia ziaristul Florea Tuiu a prezen
tat impresii de călătorie din această 
țară. A fost vizionat apoi un film 
documentar.

Au participat membri al conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

A fost prezent Seth Herabat, am
basadorul Thailandei la București.

★
în București au Început, Joi dimi

neață, lucrările simpozionului cu 
tema „Conducerea, organizarea și 
planificarea unităților economice", 
organizat d« Academia da studii 
economice.

din producția mondială de cereale 
consumată de vite a ajuns la 41 la 
sută ta 1975—1977. Intre cele 493 de 
milioane tone de cereale consumate 
de animale și cele 538 milioane tone 
consumate de cele trei miliarde de 
locuitori al țărilor în curs de dez
voltare. ta perioada 1975—1977. nu 
este o mare diferență.

Se apreciază că ar fi suficiente 
30 pînă la 50 milioane tone de ce
reale pentru ridicarea nivelului ali
mentației tuturor subnutriților de pe 
planetă. Foamea ar putea fi deci 
eliminată dacă 10 la sută sau mai 
puțin din cerealele date animalelor 
ar fl afectate pentru hrana popu
lației. Acest calcul arată pur șl sim
plu că, dacă s-ar vrea, ar fi ușor să 
se elimine foamea.

Problema nu este apetitul anima
lelor, d nedreptatea socială atit la 
nivel national, cît și international. 
Inegalitatea pe plan international 
menține venitul țărilor ta curs de 
dezvoltare la niveluri scăzute, ta 
special venitul agricol. Inegalitățile 
intre zonele rurale și cele urbane 
ale aceleiași țări, între proprietarii 
funciari bogați, pe de o parte, și 
micii proprietari de pămînt și țăra
nii fără pămint, pe de altă parte, au 
un dublu efect : producția alimen
tară rămîne sub nivelul posibilități
lor, iar populația nu reușește să iasă 
din mizerie.

In ceea ce privește regimul fun
ciar, inegalitatea atinge proporții 
alarmante ta țările în curs de dez
voltare. Această inegalitate apare în 
modul cel mai evident în America 
Latină, unde 8 la sută din proprie
tari își împart 80 la sută din pămînt 
și marile domenii sînt în medie

Timp de două zile, participanțil, 
cadre didactice universitare, cerce
tători, specialiști din producție și 
studențl, dezbat peste 100 de comu
nicări ce abordează modernizarea, 
organizarea și planificarea unități
lor industriale. îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale, creș
terea productivității muncii prin a- 
plicarea principiilor ergonomice la 
locul de muncă, perfecționarea con
ducerii întreprinderilor în condițiile 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. Lucrările prezintă, în principal, 
rezultatele cercetărilor aplicative 
întreprinse de colective de profesori 
și student! în mari unități produc
tive din București și din țară, pro- 
punind soluții practice în domeniul 
planificării și programării produc
ției, al activităților de cercetare- 
dezvoltare, de aprovizionare teh- 
nico-materială, de marketing etc.

(Agerpres)

aproape de 200 de ori mai întinse 
decît media micilor exploatări. Ma
rele domeniu este de 30 de ori mai 
întins decit mica proprietate în 
Orientul Mijlociu, iar în Extremul 
Orient — de 24 de ori.

Micii proprietari constituie cate
goria cea mai numeroasă a săracilor 
din mediul rural. în 1980. ei numă
rau 136 de milioane în țările în curs 
de dezvoltare. în afara celor aproape 
700 milioane de persoane — mem
brii familiilor lor. în majoritatea 

regiunilor, cu excepția Americii La
tine, suprafața medie a micilor ex
ploatări s-a diminuat. în 1970 ea 
era de 0,7 hectare în Extremul 
Orient, de 1 hectar în Africa, de 1,6 
hectare în Orientul Mijlociu și de 2,7 
hectare în America Latină. Dar 
aceste suprafețe medii ascund un 
foarte mare număr de petice de pă
mînt minuscule ; în Asia, de exemplu, 
o treime din toate exploatările erau 
mai mici de 0,5 hectare în 1970. Micii 
proprietari sînt oonstrinși să se adre
seze cămătarilor, adesea mari exploa
tatori, care dau cu imprumut credi
tele ieftine primite de ei de la stat, 
contra dobînzii de 100 la sută sau mai 
mult Prea sărac pentru a risca, mi
cul agricultor nu are mijloacele de 
a-și procura semințe ameliorate, în
grășăminte, pesticide ș.a.

La această listă trebuie adăugată 
Inegalitatea pe plan international, 
deosebit de evidentă ta comerțul cu 
produsele de bază. Țările sărace sînt 
victime ale marilor fluctuații de pre
țuri, fără a mai vorbi de agricultorii 
înșiși. Pentru reducerea subnutriției 
ar trebui luate anumite măsuri pe 
linia edificării noii ordini economice 
Internationale, respectiv stabilirea de 
prețuri mai echitabile șl mai stabile 
la produsele de bază, desființarea ba
rierelor protectionismului occidental, 
acordarea unui sprijin mâi important 
agriculturii, intensificarea ajutorului 
alimentar și realizarea unui aranja
ment la nivel internațional referitor 
la securitatea alimentară.

Cauza fundamentală a persistenței 
foametei într-o lume care produce 
mai mult decît suficient pentru hra
na populației este inegalitatea. Pro
grame energice de luptă împotriva 
inegalității sub toate formele ei de 
manifestare ar fi cea mai bună armă 
pentru a învinge foametea".

Penultima lună a anului a fost 
deosebit de bogată în evenimente po
litice de seamă, ce au marcat mo-’ 
mente de referință în realizarea ac
tualului cincinal, în înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a patriei, adoptat de Congre
sul al XII-lea.

Ca o vie întruchipare a democra
tismului real al societății noastre, 
care asigură participarea maselor ce
lor mai largi la adoptarea deciziilor 
de interes major pentru țară, s-au 
succedat, după CELE DOUA ȘEDIN
ȚE ALE COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV DIN 18 și 21 NOIEM
BRIE, PLENARELE ORGANELOR 
CENTRALE ALE AUTOCONDUCE- 
RII MUNCITOREȘTI — CONSILIUL 
NAȚIONAL AL OAMENILOR MUN
CII ȘI CONSILIUL NAȚIONAL AL 
AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALI
MENTARE, SILVICULTURII ȘI 
GOSPODĂRIRII APELOR, PLENA
RA CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI U- 
NITAȚII SOCIALISTE, ȘEDINȚA 
CAMEREI LEGISLATIVE A CON
SILIILOR POPULARE, ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT, toate aces
tea fiind Încununate prin reunirea 
forurilor supreme ale conducerii de 
partid și de stat — PLENARA CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN ȘI A 
CONSILIULUI SUPREM AL DEZ
VOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIA
LE ȘI SESIUNEA MARII ADUNARI 
NAȚIONALE. Dezbaterile ce au avut 
loc cu aceste prilejuri, desfășurate in 
spiritul unei înalte responsabilități 
revoluționare, comuniste, s-au fina
lizat, așa cum se știe, prin adoptarea 
in deplină unanimitate și legiferarea 
unor documente de maximă însem
nătate ce vor călăuzi întreaga activi
tate economico-socială in cursul anu
lui 1982 și, in bună măsură, și în anii 
următori, precum Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a României, Planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
șl Bugetul de stat pe 1982 ; Progra
mul privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială pentru asi
gurarea populației cu produse agri
cole vegetale și animale în perioada 
1982—1985 și Programul privind apro
vizionarea populației pe trimestrul 
IV/1981 și semestrul 1/1982 ; Legea 
privind obligația activiștilor de 
partid, de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești, a cadrelor din con
ducerea unităților socialiste, a spe
cialiștilor din agricultură și din alte 
domenii de activitate de a locui in 
localitățile in care își desfășoară ac
tivitatea, menită să asigure integra
rea deplină a acestora în viata loca
lităților respective, sporirea contribu
ției lor la realizarea sarcinilor ce le 
revin.

In CUVÎNTARILE ROSTITE LA 
PLENARELE CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII, 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL A- 
GRICULTURH ȘI CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA

LISTE, PRECUM ȘI IN AMPLA ȘI 
MAGISTRALA EXPUNERE PRE
ZENTATA LA PLENARA C.C. AL 
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI 
SOCIALE, CONDUCĂTORUL PARTI
DULUI ȘI STATULUI NOSTRU, TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU. 
cu inegalabila cunoaștere a realități
lor, capacitatea de a sesiza esenția
lul și forța prospectivă ce-i sînt pro
prii, a definit liniile directoare ale 
dezvoltării în noul an 1982 și în con
tinuare, înfățișînd astfel oamenilor 
muncii un vast program de acțiune, 
avînd ca scop dezvoltarea multilate
rală a patriei, ridicarea nivelului ge
neral de civilizație, Îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale poporului. Se 
poate spune că nu există domeniu al 
activității economico-sociale — de la 
industrie, agricultură, investiții, co
merț exterior, cercetarea științifică 
sau învățămînt și pină la activitatea 
organismelor colective de conducere 
din economie, a organelor de stat la 
toate nivelurile sau munca organiza
torică și politico-ideologicâ a organe
lor și organizațiilor de partid — care 
să nu afle în aceste cuvintări orien
tări în măsură să determine Înlătu
rarea neajunsurilor existente, obți
nerea unor rezultate superioare, co
respunzător exigentelor actualei 
etape.

Pe deasupra diversității domeniilor 
și problemelor abordate, o idee ma
joră ca un adevărat numitor comun 
se desprinde din expunerile secreta
rului general al partidului. Este 
vorba de necesitatea de a trece la 
un stil mai bun de muncă, de a in
troduce mai ferm, in toate sectoa
rele, spiritul revoluționar, muncito
resc comunist, care semnifică, înain
te de toate, munca neobosită, plină 
de dăruire, pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate, răspundere, or
dine și disciplină, respingerea orică
rei stări de automulțumire, comba
tivitate față de neajunsuri, față de 
stările de lucruri negative, perseve
rență in promovarea noului, încrede
re în forțele poporului, Întărirea le
găturilor cu masele largi de oameni 
ai muncii.

Generatoare de optimism este a- 
precierea secretarului general al 
partidului potrivit căreia dispunem 
de tot ceea ce este necesar, de con
dițiile materiale, ca si de forțele u- 
mane pentru a realiza neabătut ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea, pen
tru a soluționa cele mai complexe 
probleme pe care le ridică dezvol
tarea noastră economico-socială. Fără 
îndoială că această apreciere, ca și 
chemările insuflețitoare adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii vor 
dinamiza și mai mult energiile În
tregii națiuni cate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, ce și-a 
dovedit cu atita strălucire capacita
tea de a-și îndeplini rolul de forță 
politică conducătoare în societatea 
noastră, va depăși dificultățile exis
tente, va obține noi și tot mai im

portante succese ta edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 

* Perseverența cu care conducerea 
partidului urmărește înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea, so
luționarea la fața locului a multiple
lor probleme ale construcției socia
liste și-au găsit o vie expresie și in 
VIZITELE DE LUCRU ALE TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚELE SATU MARE, MA
RAMUREȘ, SALAJ ȘI BISTRIȚA- 
NASĂUD, vizite care, în stilul de 
lucru propriu secretarului general 
al partidului, au prilejuit exami
narea la fata locului a activi
tății ta numeroase unități industri
ale, miniere șl din agricultură, rod
nice dialoguri și consfătuiri cu ca
drele de răspundere din organele și 
aparatul de partid și de stat, cu spe

CRONICA LUNII NOIEMBRIE

cialistii sl alti oameni ai muncii. Din 
gama vastă a problemelor ce au fost 
abordate, desprinzîndu-se concluzii 
importante nu numai pentru unită
țile vizitate, ci pentru ansamblul ac
tivității economico-sociale, se cuvin 
remarcate îndeosebi cele Drivind ne
cesitatea obținerii unei noi calități a 
activității în industrie și în agricul
tură, a realizării unei eficiente su
perioare, precum și a aplicării cu 
fermitate a principiilor autoconduce- 
rii și autoaprovizionării, ca importan
te pîrghii ale creșterii producției a- 
gricole, ale asigurării unei bune a- 
provizionări a populației, vădindu-se 
astfel, o dată mai mult, preocuparea 
pentru crearea unor condiții de via
tă tot mai bune, pentru ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

Așa cum se știe, aceste vizite de 
lucru «u fost încununate prin MARI
LE ADUNARI POPULARE DIN MU
NICIPIILE SATU MARE. BAIA 
MARE, ZALAU ȘI BISTRIȚA, IN 
CADRUL CARORA A LUAT 
CUVINTUL TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU. Prin întreaga lor des
fășurare, ■ prin atmosfera de mare 
Însuflețire ce le-a caracterizat, 
aceste adunări au dat expresie, 
o dată mai mult, hotărîrii tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră, fără deosebire de naționali
tate, de a înfăptui neabătut politica 
partidului, de a-și spori contribuția 
ia dezvoltarea și progresul multilate- 

rai al patriei, de a sluji cu abnegație 
politica internă și externă a partidu
lui, au reflectat în modul cel mai 
grăitor acea realitate esențială a vie
ții noastre politico-sociale — unita
tea trainică, indisolubilă a întregului 
popor in jurul partidului, al celui care 
s-a identificat in cel mai înalt grad 
cu interesele sale supreme, cu năzu
ințele sale de libertate, independen
ță, bunăstare și pace — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„ *
în domeniul vieții si activității 

Internationale, perioada la care se 
referă cronica de fată a fost domi
nată de NOUA ȘI STRĂLUCITA 
INIȚIATIVA A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU privind in
tensificarea luptei Dentru menținerea 
si consolidarea păcii. Concretizare a 

acestei initiative pătrunse de un înalt 
spirit de responsabilitate fată de 
destinele poporului nostru si ale În
tregii omeniri, APELUL PENTRU 
DEZARMARE ȘI PACE AL FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE a adresat un vi
brant fndemn la acțiuni de masă, 
care să dea expresie voinței nestră
mutate a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, fără deosebire de naționali
tate. de a milita. Împreună cu for
țele înaintate, cu toate popoarele 
din Europa și din întreaga lume, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru lichidarea armamentului ra- 
cheto-nuclear de ne continentul 
nostru. Dentru Înfăptuirea unor mă
suri efective de dezarmare, pentru 
destindere. Înțelegere si colaborare 
internațională.

Temeiurile acestei Înflăcărate che
mări la unire sl acțiune au fost con
vingător înfățișate în Expunerea to
varășului Nicolae Ceausescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., în 
cuvîntările rostite la marile adunări 
populare (le la Satu Mare, Baia 
Mare, Zalău, Bistrița, precum și la 
plenarele Consiliului Național al 
F.D.U.S. și ale altor largi foruri de
mocratice, ta interviurile acordate 
în această lună unor posturi de 
televiziune de peste hotare. Por- 
nindu-se de la analiza aprofun
dată a situației internaționale ac
tuale, caracterizată prin menți
nerea unor conflicte vechi si aoari- 

tia altora noi. Prin ascuțirea contra
dicțiilor dintre diferite state si eru- 
Dări de state, in toate aceste cuvîn- 
tări s-a reliefat îngrijorarea De care 
o trezesc. în asemenea condiții, des
fășurarea si intensificarea cursei 
înarmărilor. Dlanurile de amplasare 
a unor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa, hotărî- 
rea de a produce bomba cu neutroni
— toate acestea fiind de natură să 
sporească încordarea, să accentueze 
primejdiile la adresa securității, li
bertății si însăsi vieții popoarelor 
europene, a păcii în întreaga lume. 
In această situație — asa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu
— „nu există problemă mai impor
tantă decît aceea de a opri cursa 
înarmărilor, politica de incordare. de 
a se face totul pentru trecerea la 

dezarmare. pentru o Europă fără 
arme nucleare, pentru o lume a Dacii 
si colaborării egale între toate na
țiunile".

Inițiativa de pace a președintelui 
României a avut o adîncă rezonan
tă în rîndurile întregii noastre na
țiuni. dinamizindu-i energiile, ote- 
lindu-i voința de Dace, generînd o 
acțiune de masă de o amploare fără 
precedent în favoarea marilor dezi
derate de dezarmare, securitate si 
colaborare internațională. în telegra
mele si moțiunile adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu. 
In mitingurile care au avut loc în 
Întreprinderi, instituții, unităti agri
cole. în marile adunări din comune, 
orașe, municipii, toate reședințele de 
iudet. ta amplele demonstrații si 
marșuri ale tineretului, ale femeilor, 
in articole, ta poezii si alte produc
ții artistice, oamenii muncii din 
patria noastră — muncitori, țărani, 
intelectuali, bărbați si femei, tineri si 
virstnici. fără deosebire de. naționali
tate — au dat glas. într-o impresio
nantă unitate de einduri si simțiri, 
adeziunii fierbinți la inițiativa de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
au sdus un NU ! hotărît cursei înar
mărilor. rachetelor nucleare In Eu
ropa. bombei cu neutroni si tuturor 
armelor de exterminare în masă, 
s-au pronunțat ferm pentru înfăp
tuirea dezarmării, spriiinind activ 
propunerile prezentate ta acest sena 
de tara noastră.

în cadrul acestor acțiuni, poporul 
nostru a dat o înaltă apreciere si 
si-a manifestat deplina solidaritate 
cu acțiunile împotriva înarmărilor 
nucleare, pentru Dace, desfășurate1 de 
masele populare de De toate meri
dianele. care. în această lună, au 
cunoscut o amploare deosebită — 
asa cum au arătat-o demonstrațiile, 
mitingurile, marșurile păcii care au 
avut loc la Paris. Londra. Roma, 
Miinchen. Amsterdam. Bruxelles, 
New York. Tokio si în atîtea alte 
orașe din Europa si de De alte con
tinente. Se poate astfel spune că po
porul nostru s-a afirmat ca o impor
tantă parte integrantă a conștiinței 
întregii omeniri, care s-a ridicat în 
apărarea păcii, cu convingerea fermă 
că. prin acțiunea unită si combativă 
a popoarelor, dezarmarea poate fi 
înfăptuită, pacea poate fi asigurată.

Se cuvine subliniat, totodată, pu
ternicul răsunet international al ini
țiativei de pace a tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Apelul Frontului Demo
crației si Unității Socialiste, prezen
tat la O.N.U.. precum si în cadrul 
reuniunilor de la Madrid. Viena. 
Roma, a fost primit cu viu interes 
de către reprezentanții diferitelor 
state în aceste foruri internaționale. 
De asemenea, agențiile de presă, 
ziarele, posturile de radio si televi
ziune au acordat acestei strălucite 
initiative, pătrunse de un profund 
umanism, amplelor acțiuni pentru 
pace din România o atentie deose
bită. apreciind oportunitatea si va
loarea contribuției De care președin
tele tării noastre o aduce la apărarea 
păcii, într-un moment de mare răs
pundere al vieții internaționale.

Ca o chintesență a mișcării de 
masă pentru pace De care România 
a desfăsurat-o în această lună, sfîr- 
situl perioadei a consemnat cele 
două documente importante adopta
te de Marea Adunare Națională : 
HOTARIREA de a ÎMPUTERNICI 
PE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU DE A SE ADRESA 
CONDUCĂTORILOR UNIUNII SO
VIETICE ȘI STATELOR UNITE, 
CELORLALȚI ȘEFI AI STATELOR 
SEMNATARE ALE ACTULUI FI
NAL DE LA HELSINKI in vederea 
acționării în comun pentru găsirea 
celor mai bune soluții care să asi
gure succesul negocierilor actuale și 
realizarea unei Europe fără arme 
atomice de nici un fel și APELUL 
CĂTRE PARLAMENTELE, GU
VERNELE ȘI POPOARELE TA
RILOR EUROPENE. ALE STATE
LOR UNITE ȘI CANADEI, care, 
dezvoltind ideile Apelului Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, 
a exprimat, ta ajunul deschiderii ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva. Interesul și dorința po
porului nostru, ca și ale tuturor po
poarelor europene, ca acestea să 
ducă la oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune in 
Europa si retragerea celor existente, 
împuternicirea dată de forul legisla
tiv suprem al României socialiste 
este o expresie a voinței de pace a 
Întregului nostru popor, manifestată 

atît de pregnant !n această perioadă, 
a convingerii sale nestrămutate .că. 
în virtutea marelui prestigiu de care 
se bucură președintele României pe 
arena internațională, chemarea sa 
înflăcărată, mesaiele ce vor fi adre
sate vor găsi ecoul cuvenit Ia fac
torii de răspundere si la popoarele 
respective, astfel incit să determine 
renunțarea la armele nucleare, folo
sirea atomului exclusiv în scopuri 
pașnice, pentru progresul si bunăsta
rea tuturor națiunilor. într-o Europă 
si o lume a păcii si colaborării in
ternaționale.

Intensa activitate internațională a 
României si-a găsit expresie în 
cursul acestei luni si în convorbirile 
ne care tovarășul Nicolae Ceausescu 
ie-a avut cu prilejul vizitelor efec
tuate în tara noastră de tovarășul 
Serghei Kraigher, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, si de to
varășul Robert Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zimbab
we — Frontul Patriotic, nrimul mi
nistru al Republicii Zimbabwe. A- 
ceste convorbiri. înțelegerile conve
nite. documentele semnate au des
chis — desigur, pornindu-se de la 
stadiul diferit în carele eăsesc re
lațiile cu fiecare din cele două state 
— noi perspective pentru dezvoltarea 
si amplificarea legăturilor prietenești 
si de colaborare, pentru conlucrarea 
pe arena internațională în interesul 
cauzei păcii, socialismului si progre
sului în lume.

Aceeași năzuință de a-si spori con
tinuu contribuția la menținerea si 
întărirea păcii a călăuzit si activita
tea României în forurile si reuniu
nile internaționale. Inițiativele tării 
noastre privind reglementarea paș
nică a diferendelor, problemele ti
nerei generații, dezvoltarea buneive- 
cinătăti etc au avut un larg ecou 
LA SESIUNEA O.N.U., rezoluțiile 
prezentate în aceste probleme fiind 
de oe acum adoptate prin consens 
general.

La reuniunea de la Madrid, tara 
noastră, împreună cu alte taxi, 
îsi concentrează eforturile pentru ca 
lucrările să se încheie cu rezultate 
cît mai bune, să ducă la convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii 
si dezarmării in Europa.

★
O concluzie primordială, eviden

țiată cu putere de evenimentele lu
nii încheiate, este aceea că întregul 
nostru popor urmează neabătut po
litica internă si externă a partidului 
si statului nostru si unindu-se tot 
mai strins în iurul Comitetului Cen
tral. al secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
este ferm hotărît să înfăptuiască 
programul de edificare a socialismu
lui si comunismului De pămîntul pa
triei si. în numele celor mai fier
binți năzuințe ale sale, să-si aducă 
o contribuție mereu crescindâ Ja 
cauza menținerii păcii, a făuririi 
unei lumi mai bune si mai drepte 
ne planeta noastră.

Ada GREGORIAN 
Ion FINTINARU
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Intervenția reprezentantului țârii noastre in plenara Adunării 
Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— In plenara Adunării Generale au 
început dezbaterile asupra punctului 
privind problema palestiniană, pe 
baza raportului Comitetului pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, organism 
din care face parte și tara noastră. 
La dezbateri, la care iau parte nu
meroase delegații ale statelor mem
bre ale Națiunilor Unite, participă o 
delegație a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, condusă de Faruk 
Kaddoumi, șeful Departamentului po
litic al O.E.P.

Luînd cuvîntul, reprezentantul per
manent al tării noastre la O.N.U., 
ambasadorul Teodor Marinescu, a 
prezentat poziția activă de sprijin a 
României socialistă, a poporului ro
mân față de cauza poporului pales
tinian, a înfăptuirii drepturilor și 
aspirațiilor sale legitime la existență 
de sine stătătoare, intr-un stat na
țional propriu, așa cum a fost reafir
mată de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în mesajul adresat pre
ședintelui Adunării Generale și secre
tarului general al O.N.U. cu prilejul 
„Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian". Relevînd si
tuația gravă de tensiune din Orientul 
Mijlociu, ambasadorul român a sub
liniat că, în actualele condiții inter
naționale complexe și contradictorii, 
accentuate de intensificarea tendințe
lor de consolidare și reîmpărțire a 
sferelor de influentă, se impune 
orientarea eforturilor tuturor statelor 
și popoarelor pentru accelerarea re
zolvării stărilor conflictuale și a fo
carelor de război dintre state, a tu
turor problemelor litigioase numai pe 
calea tratativelor, pentru respectarea 
fermă a dreptului sacru al fiecărui 
popor la dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare. în acest spirit — a de
clarat vorbitorul — România acțio
nează cu consecventă pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratative, 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru realizarea unei păci globale, 
juste și durabile, pe baza retragerii 
totale a Israelului din teritoriile ara
be ocupate în 19B7. inclusiv din Ieru
salimul arab, reglementării problemei 
poporului palestinian prin recunoaș
terea drepturilor sale legitime, inclu
siv a dreptului la autodeterminare și 
edificarea unui stat pronriu indepen
dent, a asigurării integrității și suve
ranității tuturor statelor din zonă.

Elementul central al realizării unei

păci globale în Orientul Mijlociu 11 
constituie soluționarea problemei pa
lestiniene, asigurarea condițiilor ca 
poporul palestinian să-și vadă cit mai 
curînd împlinite aspirațiile firești de 
a trăi într-un stat propriu indepen
dent, de a-Și putea consacra în liniște 
și pace eforturile și talentul în direc
ția dezvoltării sale libere de sine stă
tătoare.

Reprezentantul țării noastre a 
arătat că, așa cum se subliniază în 
mesajul șefului statului român, tara 
noastră consideră că în prezent se 
impune intensificarea activității poli
tice și diplomatice, inclusiv din partea 
O.N.U., pentru impulsionarea pro
cesului de pace în Orientul Mijlociu, 
pentru folosirea actualelor condiții 
prielnice constituirii unui cadru nou 
de negocieri, prin convocarea unei 
conferințe internaționale în cadrul 
O.N.U., cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a O.E.P.. pre
cum și a U.R.S.S. și S.U.A.. a altor 
state, care să aducă o contribuție po
zitivă la soluționarea conflictului din 
zonă. în acest context, a fost subli
niată importanța deosebită pe care o 
are asigurarea participării largi a 
O.E.P. la eforturile întreprinse pe 
plan internațional în vederea regle
mentării problemei poporului pales
tinian.

în actualele condiții internaționale, 
a spus ambasadorul român. Organi
zația Națiunilor Unite este chemată 
să joace un rol mai activ in eforturile 
de rezolvare pașnică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, de reglementa
re pe cale politică a tuturor stărilor 
de tensiune și conflict, pentru a răs
punde așteptărilor popoarelor de a 
trăi într-un climat de liniște și pace, 
de securitate, cooperare și înțelegere 
internațională.

MANIFESTĂRI

ROMÂNEȘTI
PESTE HOTARE

MOSCOVA 3. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : In 
organizarea Asociației de prietenie 
sovieto-romăne, la Moscova a avut 
loc o manifestare consacrată marcă
rii a 100 de ani de la nașterea re
voluționarului socialist român M. G. 
Bujor. Prof. V. N. Vinogradov, direc
tor adjunct al Institutului de sla
vistică și balcanistică al Academiei 
de Științe al U.R.S.S., membru al 
conducerii centrale A.P.S.R., a vorbit 
despre viața, precum și despre acti
vitatea desfășurată de M. G. Bujor 
în dezvoltarea mișcării revoluționare 
din România. Au participat cercetă
tori, oameni de știință, 
fost prezenți membri ai

scriitori. Au 
ambasadei.
— în cadrul 
de aniversa-

PARIS 3 (Agerpres). 
manifestărilor prilejuite 
rea centenarului nașterii lui George 
Enescu, postul de radio „France- 
Culture" a început transmisia unui 
ciclu de 11 emisiuni consacrate crea
ției marelui muzician român.

Ciclul cuprinde lucrări din diverse 
perioade ale activității componistice 
și interpretative ale lui George 
Enescu — Poema română, rapsodii
le, simfoniile, suitele și sonatele, 
poemul Vox Maris, opera „Oedip".

Emisiunile sint prezentate și co
mentate de dirijorul Alain Paris, 
participant la ediția din acest an a 
„Festivalului internațional George 
Enescu" de la București.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor dedicate ani
versării centenarului nașterii lui 
George Enescu, la Institutul de mu
zicologie al Universității din Copen
haga a fost organizată o întîlnire pe 
tema „George Enescu și muzica 
românească din secolul XX". A fost 
făcută cu acest prilej o expunere 
asupra vieții muzicale din țara noas
tră, subliniindu-se locul și rolul lui 
George Enescu in evoluția muzicii 
românești.

Kurt Waldheim și-a retras candidatura 
pentru un al treilea mandat în funcția de secretar general 

al O.N.U,
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Kurt Waldheim, secretarul gene
ral al O.N.U.. si-a retras, ioi. candi
datura pentru un al treilea mandat 
în această funcție, informează agen
țiile Reuter si France Presse. El a 
făcut cunoscută această decizie într-o 
scrisoare adresată președintelui pe 
luna in curs al consiliului.

După cum s-a anuntat. Consiliul de

Securitate nu a reușit, oină in pre
zent. să desemneze De viitorul secre
tar general al O.N.U. pentru perioa
da de 5 ani care începe în 1982. Cu 
Drileiul rundelor de vot de oină 
acum, nici unul dintre cei doi candi
dați — Kurt Waldheim și Salim A 
Salim, ministrul de externe al Tan
zaniei — nu a întrunit voturile ne
cesare.

Vizita delegației U.T.C. in R.D. Germană
BERLIN 3 (Agerpres). — Un cald 

mesai de prietenie si urări de suoces 
deplin în activitate au fost trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către tova
rășul Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane.

Transmiterea mesaiului a avut Ioc 
cu prileiul primirii de către Paul 
Vemer. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. a de
legației U.T.C.. condusă de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al .C.C. al U.T.C. în acest cadru, au 
fost relevate relațiile de bună colabo-

rare si prietenie dintre popoarele din 
cele două țări, rolul Uniunii Tine
retului Comunist si al Tineretului 
Liber German, al tinerei generații 
din România si. respectiv. R.D. Ger
mană în dezvoltarea acestor rapor
turi in spiritul cooperării dintre 
P.C.R. si P.S.U.G. La convorbiri a 
participat Gheorghe 
sadorul tării noastre 
mană.

Tache. amba- 
în R.D. Ger-

Ambasadorul României la Islamabad 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

avut. de
Consiliul

Delegația U.T.C. a 
menea, convorbiri la _____  __
trai al Tineretului Liber German, 
cu alte cadre de conducere ale a- 
cestei organizații, convenindu-se un 
program de colaborare între U.T.C. 
si F.D.J. pe perioada 1982—1983.

ase- 
Cen-

londra : Intîlniri ale delegației 
grupului interparlamentar român

LONDRA 3 (Agerpres). — La 3 
decembrie, delegația grupului inter
parlamentar român, condusă de to
varășul Stan Soare, președintele 
grupului, aflată în vizită oficială în 
Marea Britanie, la invitația grupu
lui interparlamentar britanic, a avut 
o întîlnire cu lordul Trefgame, 
membru al guvernului britanic, mi
nistru de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Marii Britanii.

Cu acest prilej, au fost subliniate 
cu satisfacție bunele raporturi de 
prietenie și colaborare statornicite 
între cele două țări, evoluția lor 
ascendentă, îndeosebi după vizita de 
stat în Marea Britanie, în 1978 a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,

la invitația Reginei Elisabeta a Il-a 
și a ducelui de Edinburgh.

S-a relevat necesitatea unor ac
țiuni susținute ale parlamentelor și 
guvernelor în direcția opririi cursei 
înarmărilor, a realizării dezarmării 
generale, în primul rind a celei 
nucleare, a adoptării de măsuri pen
tru creșterea încrederii, pentru edi
ficarea securității și cooperării în 
Europa și în lume.

La întrevedere a luat parte Va- 
sile Gliga, ambasadorul României la 
Londra.

ISLAMABAD 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan, generalul Mohammad Zia-Ul- 
Haq, a primit la 3 decembrie scri
sorile de acreditare a noului amba
sador al Republicii Socialiste Româ
nia la Islamabad, Constantin Burada.

Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise președintelui 
Republicii Islamice Pakistan un me
saj de prietenie, urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și bună
stare poporului pakistanez prieten.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, generalul 
Mohammad Zia-Ul-Haq, a rugat să 
fie transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale, cele 
mai alese sentimente de stimă si sin
cere urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate, progres și 
pace poporului român prieten.

în cadrul discuției care a urmat a 
fost exprimată satisfacția celor două 
țâri pentru cursul ascendent al ra
porturilor prietenești româno-pakis- 
taneze, hotărirea de amplificare a 
acestora. în interesul popoarelor lor, 
al cauzei păcii, destinderii indepen
denței și progresului în întreaga lume. 
Evocînd cu deosebită plăcere întîlni- 
rile pe care le-a avut cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Pa
kistanului a adus elogii activității la
borioase. dinamice și novatoare a 
președintelui României, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, 
care se bucură de stimă, considerație 
și prietenie în întreaga lume, ca ur
mare a eforturilor sale neobosite 
puse in slujba progresului și bună
stării poporului român, a cauzei pă
cii și securității internaționale.

Ceremonia prezentării scrisorilor 
de acreditare, ca și convorbirile care 
au urmat s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

0.I1.A. condamnă actele agresive ale R.S.A. împotriva Angolei

Si a tovarășei Elena Ceaușescu,

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

grupului interparlamentar român a 
avut o întîlnire cu membrii grupu
lui parlamentar anglo-român de 
prietenie.

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a condamnat vehement atacul crimi
nal întreprins de mercenari aflati în 
solda regimului rasist sud,-african a- 
supra rafinăriei „Petrangol" din ca
pitala angoleză, se arată în mesajul 
transmis președintelui Angolei, Jose 
Eduardo dos Santos, de secretarul ge
neral adjunct al O.U.A., Peter Onu.

Mesajul reafirmă solidaritatea a- 
cestei organizații cu poporul și gu-

vemul Angolei, confruntate cu per
manente amenințări din partea Re
publicii Sud-Africane, datorită res
pingerii politicii de apartheid și sus
ținerii cauzei poporului namibian. 
După cum se știe, de la începui’-' 
anului și pină în prezent, rasiștii sud- 
africani au efectuat peste 400 de 
incursiuni pe teritoriul Angolei. sol
date cu mari pagube materiale și nu
meroase victime omenești.

e scurt
.GENTIILE DE PRESAr

I SESIUNEA MARELUI HURAL 
POPULAR AL R. P. MONGOLE. 
La 3 decembrie, la Ulan Bator, a 

. avut loc sesiunea Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole.

1, aprobate planurile de stat 
1981—1985 și pe anul 1982, 
și bugetul de stat pe anul

Au fost 
pe anii 
precum 
1982.

ÎN POFIDA PROTESTELOR
OPINIEI PUBLICE

Spania a prezentat 
oficial cererea de aderare 

la N.A.T.O.
BRUXELLES 3 (Agerpres). — 

Spania a prezentat oficial cererea de 
aderare la N.A.T.O. — se anunță in
tr-un comunicat al Alianței nord- 
atlantice. dat publicității la Bruxel
les.

în numele Consiliului alianței. Jo
seph Luns, secretarul general al 
N.A.T.O.. „a primit favorabil iniția
tiva Spaniei" si ..a pornit procesul 
de aderare", precizează același do
cument.

După cum s-a mai anuntat. cere
rea guvernului spaniol de aderare 
la Alianța nord-atlantică a provocat 
o vie reacție de dezaprobare si pro
testul unei mari părți a ponorului 
spaniol, a opoziției în ansamblu. Nu
meroase personalități politice spa
niole au subliniat insistent că intra
rea Spaniei. în perspectivă, în 
N.A.T.O.. după ce vreme de 28 de 
ani nici o altă tară nu a aderat la 
alianțele militare din Europa, este 
de natură să introducă un nou ele
ment de încordare în relațiile Est- 
Vest. să afecteze cursul — si așa 
fragil — al destinderii fiind. în ul
timă instanță, contrară intereselor 
naționale ale poporului spaniol.

vire a cursurilor organizate în acest 
scop. Potrivit directorului pentru 
relațiile publice din Consiliul pen
tru eradicarea analfabetismului, 
Nazem Sayala, Irakul număra 
2 250 000 de analfabeți, la inițierea 
campaniei de alfabetizare, in urmă 
cu trei ani. Costul acestei campa
nii se ridică la 65 milioane dinari 
irakieni.

CONVORBIRI EGIPTEANO-SU- 
DANEZE. După cum informează 
M.E.N., președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, a avut o 
trevedere, joi. cu președintele 
danului, Gaafar El Nimeiri, în 
drul căreia au fost abordate 
pecte ale situației internaționale, 
inclusiv probleme legate de actuala 
situație din lumea arabă.

în- 
Su- 
ca- 
as-

FAVOAREA DEZVOLTĂRII COOPERĂRII ECONOMICE INTRE

I

folosit anticomunismul ca 
în încercarea de a prelua 

în Turcia".

i

AMPLU ECOU AL INIȚIATIVEI DE PACE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., a avut la Ber
lin o întrevedere cu Otto Wolff von 
Amerongen, președintele Asociației 
Camerelor de comerț și industrie 
din R.F.G. (DIHT). Agenția A.D.N. 
informează că a fost exprimată do- 
rința-celor două părți de a lărgi și 
adinei cooperarea economică dintre 
R.D.G. și R.F.G.

CONDAMNARE A ACTIVITĂ
ȚII GRUPURILOR TERORISTE. 
In capitala Siriei a avut loc, 
miercuri, o manifestație împotriva 
activității criminale desfășurate de 
grupuri teroriste trimise și finan
țate din străinătate de către for
țele imperialismului și reacțiunii 
— informează agenția T.A.S.S. 
Aproximativ 300 000 de manifes- 
tanți au condamnat acțiunile ele
mentelor extremiste de dreapta 
care, la 30 noiembrie, au provocat 
o puternică explozie la Damasc, 
soldată cu peste 150 de victime.

AUTORITĂȚILE DE LA SEUL 
au adoptat hotărirea de a spoiri 
alocațiile pentru nevoi militare cu 
22,2 la sută. O parte însemnată din 
bugetul militar se va folosi pentru 
cumpărarea de armament și de 
tehnică de luptă.

CAMPANIE ÎMPOTRIVA ANAL
FABETISMULUI. Analfabetismul 
va fi eradicat în Irak la sfirșitul 
anului viitor, cînd peste două mi
lioane de persoane între 15 și 45 de 
ani vor privii certificate de absol-

„Puternic impuls eforturilor in vederea
edificării securității europene"

Nu există zi în care presa și radio- 
televiziunea jtaliană să nu prezinte 
pe primele pagini, respectiv în emi
siunile de cea mai largă audiență, 
acțiunile ce au loc în diverse locali
tăți ale peninsulei împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și pace. 
Și, desigur, un spațiu larg este acor
dat manifestărilor de acest fel ce au 
loc în alte țări ale lumii. Publicînd 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S., însoțit de portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ziarul 
„L’UMANITA" își informează citito
rii : „Cu 24 de ore înainte de înce
perea negocierilor sovieto-americane 
de la Geneva, președintele României 
a hotărit să trimită mesaje șefilor de 
state și de guverne ai tuturor țărilor 
semnatare ale Actului final de la Hel
sinki, pentru a le cere să acționeze 
in vederea eliminării rachetelor nu
cleare din Europa. Această nouă ini
țiativă de pace poartă girul parla
mentului, exponentul întregului popor 
român". La rîndul lor, ziarele 
„L’UNITA", „AVANTI", „IL TEMPO", 
„IL MESAGGERO", precum si postu
rile de radio și televiziune italiene au 
scos in evidență importanța deosebită 
a inițiativelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In aceste zile, ecranele televizoare
lor au adus în căminul fiecărui ita
lian atmosfera clocotitoare a marilor 
demonstrații care au avut loc la Flo
rența și Palermo, unde sute de mii 
de oameni au ieșit în stradă pentru 
a răspunde apelului la pace adresat 
de Federația unitară a sindicatelor 
— C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — și la 
care au aderat toate partidele demo
cratice. Mari pancarte ale sindicate
lor sînt purtate alături de panouri 
colorate, confecționate acasă de 

^devi sau pensionari. O bătrînă a scris

pe o bucată de pînză : „Am o pensie 
de mizerie și fiii mei au fost nevoiți 
să-și caute de lucru in Belgia, în timp 
ce pe armamente se cheltuiesc mi
liarde".

Coloanele de manifestant! pătrund 
în Piața Domului, unde are loc un 
important miting. „în viața orașelor, 
ca și în cea a oamenilor — spunea 
primarul Florenței, Elio Gabbuggia- 
no — există momente solemne, de 
mare importanță pentru istoria lor.

Corespondență din Roma

Sînt convins că astăzi, prin marea 
demonstrație la care participăm, tră
im unul din aceste momente". A luat 
apoi cuvîntul Luciano Lama, secre
tar general al C.G.I.L., care a decla
rat : „Trebuie să intensificăm lupta 
pentru pace, astfel că presiunea mun
citorilor, a maselor populare asupra 
conducătorilor politici din fiecare 
țară și, in special, asupra celor ai 
marilor puteri deținătoare ale arma
mentului atomic, să aibă o forță tot 
mai mare".

Seara tîrzlu, fluviul multicolor care 
a inundat Florența s-a risipit, dar 
numai pentru scurt timp, căci în zo
rii zilei următoare s-au reunit din 
nou, de data aceasta la Palermo. 
Două trenuri speciale și sute de au
tobuze au venit aici din toate col
turile Siciliei. După ce au străbătut 
principalele artere ale orașului, ma
nifestant» s-au reunit in piața „In
dependenței", unde a vorbit Salva
tore Lauricella, președintele admi
nistrației regionale siciliene și liderii 
celor trei mari centrale sindicale.

„Scopul manifestației noastre — s-a 
arătat la miting — este acela de a 
determina decizii care pînă acum nu 
au fost luate, dar care nu mai pot fi 
aminate, datorită evoluției situației 
internaționale. Cerem ca guvernul să 
rediscute problema Comiso, unde s-a 
hotărît să se instaleze rachete nu
cleare și, în lumina noii situații, să 
dea Siciliei un rol de pace, nu de 
război".

— Cîți au participat la această ma
nifestație ? — l-am întrebat pe Emi
lio Marianetti, secretar al C.G.I.L. la 
întoarcerea sa de la Palermo.

— Este greu de dat o cifră. In 
orice caz au fost la fel de mulți ma- 
nifestanți ca la Roma, București, 
Haga sau Paris. Manifestațiile din 
România, precum și celelalte iniția
tive ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au dat un puternic impuls 
mișcării pentru pace și dezarmare 
din țările europene.

Pe senatorul Paulo Vittorelli, 
membru al direcțiunii Partidului So
cialist Italian, l-am lntîlnit la Insti
tutul de cercetări pentru apărare, pe 
care îl conduce de mai mulți ani. 
„Tocmai m-am întors de la Plenara 
C.C. al P.S.I. — ne-a spus el. In ra
portul său asupra situației interna
ționale, Betino Craxi, secretar gene
ral al partidului, a apreciat din nou 
inițiativele și poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și rezul
tatele recentului dialog de la Bucu
rești. Și in cuvîntul meu m-am re
ferit la valoarea acestor inițiative, 
pe care le apreciem ca o importantă 
contribuție in eforturile de a da Eu
ropei și lumii o perspectivă de în
credere, dezarmare și pace 1“

Gh. CERCELESCU
w

GUVERNUL REPUBLICII SEY
CHELLES a cerut Organizației 
Națiunilor Unite să constituie o 
comisie de anchetă asupra tentati
vei de lovitură de stat puse la cale, 
la 25 noiembrie a.c., de un grup de 
mercenari sud-africani — infor
mează agenția France Presse. Mi
nistrul afacerilor externe al aces
tei țări, Jacques Hodoul, — preci
zează aceeași sursă — a trimis un 
mesaj în acest sens secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim.

PROCES. La Ankara se desfășoa
ră procesul intentat unui grup de 
218 membri ai Partidului Acțiunea 
Națională (de extremă dreapta) din 
Turcia, în frunte cu liderul acestei 
formațiuni politice, Alpaslan Turkes. 
Procurorul militar i-a acuzat recent 
pe conducătorii acestui partid în 
fața Curții Marțiale de a fi „creat 
o organizație criminală, ilegală, și 
de a fi 
pretext 
puterea

IN URMA UNOR DEZBATERI 
FURTUNOASE, Knessetul (parla
mentul israelian) a respins — cu 57 
voturi contra 53 și două abțineri — 
patru moțiuni de neîncredere de
puse de partide de opoziție împo
triva guvernului condus de Me- 
nahem Begin, în legătură cu sem
narea acordului de cooperare mili
tară strategică între Israel si S.U.A.

TURNEU. Primul ministru al 
Iordaniei, Mudar Badran, l-a pri
mit pe Philip Habib, trimisul spe
cial al președintelui S.U.A. țn 
Orientul Mijlociu. Agenția France 
Presse informează, citind surse ofi
ciale din Amman, ca in timpul în
trevederii s-a relevat necesitatea 
„de a se restabili pacea, securitatea 
și unitatea națională" ale Libanului. 
Philip Habib întreprinde un turneu 
prin mai multe state ale Orientului 
Mijlociu, abordînd cu oficialitățile 
țărilor vizitate aspecte ale situației 
din zonă.

Studii sociologice

din S.U.A. relevă :

IN _______________________ ... .___________________________
TARILE AMERICII LATINE. La Castries — capitala statului St. Lucia, 
s-au deschis lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.), la care participă miniștrii de ex
terne ai țărilor membre din America Latină și bazinul Caraibilor, precum 
și secretarul de stat american. In cuvintul de deschidere, primul ministru 
al statului St. Lucia, Vinston Cenac, a lansat un apel la apărarea păcii 
in zona Caraibilor. Secretarul general al O.S.A.. Alejandro Orfila (Argen
tina), a lansat un apel urgent la reînnoirea structurilor organizației in 
raport cu evoluția realitățilotL politice. Orfila s-a pronunțat in favoarea 
unei „politici de cooperare i\teramerica-nă in materie de dezvoltare, care 
să dea un nou impuls O.S.A.".

„0 acțiune care situează România in primele
rînduri ale forțelor mondiale ale păcii11

Impresionantele acțiuni care se 
desfășoară în prezent în tara noas
tră, ca răspuns la vibranta chemare 
a președintelui Nicolae Ceausescu, a- 
dresată întregului popor român de 
a-si manifesta protestul ferm con
tra continuării în ritm frenetic a 
cursei înarmărilor, de a-si uni gla
surile cu celelalte popoare ale lu
mii în lupta pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru salvgardarea păcii 
se bucură de un larg ecou si în opinia 
publică din Spania.

Cotidianul „EL PAIS", cel mai 
important ziar din Spania, a re
venit. la puține zile după ce își 
informase cititorii despre marele 
marș pentru pace al tineretului pe 
care l-a calificat drept „cea mai mare 
demonstrație împotriva războiului din 
România din ultimii 30 de ani", cu 
o nouă relatare consacrată manifes
tărilor care au loc în prezent in di
ferite localități din țară. Sub titlul 
„MANIFESTĂRI PENTRU PACE IN 
ROMÂNIA", ziarul scrie că „sute de 
mii de cetățeni români au manifes
tat în această săptămînă pentru pace 
in principalele orașe ale țării", arată 
că, pînă în prezent, „în mai mult de 
jumătate din județele României au 
fost organizate manifestări și marșuri 
asemănătoare prin care cetățenii se 
pronunță împotriva cursei înarmări
lor, pentru pace". Alte ziare care 
apar în capitală, la Barcelona sau 
în alte orașe ale țării, precum și pos
turile de radio și televiziune spaniole 
au preluat știrile transmise de agen
ția E.F.E. sau de alte agenții în le
gătură cu marșul pentru pace al ti
nerilor de la București, precum și cu 
celelalte manifestări care s-au desfă
șurat In diferite localități din tară și 
„care plasează România în primele

rînduri ale forțelor mondiale ale 
păcii".

O atenție deosebită acordă mijloa
cele de informare în masă de aici 
propunerilor constructive, realiste ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de 
a se renunța la proiectele de insta
lare de noi arme rachetă cu rază me
die de acțiune pe continentul nostru 
șl, totodată, de a se retrage armele 
rachetă existente. Atît televiziunea

Corespondență 
din Madrid

cît și posturile de radio spaniole au 
prezentat, in buletinele lor de infor
mații, largi extrase din interviul a- 
cordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
postului olandez de televiziune 
N.C.R.V., arătind că România se pro
nunță ferm pentru înlăturarea și dis
trugerea de o parte și de alta a tu
turor rachetelor existente. Cotidianul 
„ABC" care apare la Madrid, a pre
zentat în cadrul rubricii sale „NUME 
DE AZI", împreună cu fotografia șe
fului statului român, referiri la in
terviul menționat, subliniind că după 
opinia României „se impune a se 
acționa energic pentru a se stopa 
cursa înarmărilor". Președintele ro
mân, scrie ziarul, s-a pronunțat în 
favoarea unei examinări amănunțite 
a propunerilor făcute de președintele 
Brejnev și de președintele Reagan 
pentru a se ajunge la înțelegeri accep
tabile pentru toate părțile șl îndeo
sebi pentru ca Europa să nu mai aibă 
pe teritoriul ei rachete nucleare de 
nici un fel.

Este semnificativ, dealtfel, și faptul 
că problemele luptei pentru dezar
mare si pace continuă să ocupe spa
tii largi în coloanele presei spaniole.

Săptămînalul „LA CALLE", se ocu
pă în mai multe articole apărute în 
ultimul său număr de marea demon
strație pentru pace și dezarmare care 
a avut loc duminica trecută la Ma
drid, precum și de consecințele ne
faste pe care le are pentru întreaga 
umanitate continuarea cursei înarmă
rilor. „In timp ce milioane de oameni 
continuă să moară in fiecare an de 
această cumplită boală pe care o nu
mim foametea, puterea de distrugere 
a armelor continuă să crească".

Numeroase comentarii a suscitat și 
articolul profesorului Joaqui Ruiz 
Gimenez, unul din promotorii „MA
NIFESTULUI PENTRU PACE. DE
ZARMARE ȘI LIBERTATE", la care 
au subscris circa 400 de cunoscuți in
telectuali. „Istoria — scrie prof. Ruiz 
Gimenez în articolul intitulat -RA
ȚIUNI PENTRU PACE- — demon
strează că pregătirea fizică și spiri
tuală pentru război a dus 
la război și nu la 
aceea, numai dacă se 
pină la saturație «si 
para pacem» și se luptă pentru 
dezarmare generală și totală, se 
întăresc legăturile de solidaritate eco
nomică și culturală între popoare, se 
va cere cu insistență dizolvarea tu
turor blocurilor sau alianțelor mili
tare, se va acționa pentru instaurarea 
unei noi ordini internaționale va fi 
posibil să se evite catastrofa care 
amenință in prezent lumea".

întotdeauna 
pace. De 
va repeta 

vis pacem,

Radu ADRIAN

Tinerii 
se întorc în
agricultură
Presa americană se face ecoul | 

unor studii întreprinse recent 
potrivit cărora în Statele Unite j 
ia amploare tendința — deve- I 
nită o reală mișcare — de re- ‘ 
întoarcere în agricultură a ab
solvenților de institute si uni
versități, proveniți din familii 
de agricultori. Pină nu demult, 
tineretul american din zonele 
rurale considera obținerea unei 
diplome universitare garanția 
unei slujbe mai bine plătite la 
oraș. In decursul anilor, copiii 
fermierilor, ai căror părinți fă
ceau eforturi pentru a-i trimite 
la școli superioare, rareori se 
reîntorceau la tractoare și plu
guri după obținerea diplomei. 
Acum, tinerii se reîntorc in agri
cultură, ceea ce le creează nu 
numai avantaje personale, dar 
deschide noi perspective și pen
tru ansamblul activităților din 
această ramură a economiei.

Potrivit unuia dintre docu
mente — un studiu al prof. C. 
Weagan de la Facultatea de 
științe agricole a Universității 
statului lowa, această nouă ten
dință a început cu circa cinci 
ani in urmă. In 1980, dintre ab
solvenții acestei universități. 18 
la sută s-au reîntors la ferme, 
iar 35 la sută s-au încadrat în 
domeniul comerțului cu produse 
agricole.

In cercetarea efectuată de 
prof. Weagan se arată că există 
un complex de factori care au 
determinat acest fenomen, in 
creștere : pentru unii absolvenți, 
viața la oraș și-a pierdut farme
cul ; slujbele sint mult mai greu 
de găsit. Apoi, mulți dintre a- 
cești țineri — . arată 
Weagan — sint atrași 
de la țară, de liniștea 
șe bucurau părinții lor. 
avatarurile vieții la ___ __
poluare, de manifestările violen
ței etc. ; aci au posibilități su
perioare de a citi, a se cultiva, 
a-și împlini personalitatea.

După cum relevă prof. Wea
gan, ca să supraviețuiască, un 
fermier modern trebuie să aibă 
cunoștințe temeinice, cel puțin 
în domeniile chimiei, biologiei 
și agronomiei. Tinerii fermieri 
pun in aplicare ceea ce au în
vățat la universitate pentru 
conservarea solului fertil, pentru 
stimularea productivității și su
praviețuirea gospodăriei in fața 
concurenței. Prof. Weagan apre
ciază tendința reîntoarcerii la 
țară a tinerilor absolvenți ca 
deosebit de promițătoare pentru 
educarea lor, pentru întărirea 
familiilor ca și, din punct de 
vedere economic, pentru agri
cultura americană.

prof, 
de viata 
de care 
feriți de 
oraș, de
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