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Fiii, liniștiți să crească 
In plâpindele lor vieți 
Pe planeta omeneasca,
Jucăria lor de preț.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Uniunii interparlamentare arabe

^Mesajele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în vederea făuririi unei Europe fără arme nucleare
Un demers de însemnătate istorică 

pentru destinele păcii
„Acum, pină nu este prea tirziu..." 

In numele acestui imperativ care 
nu suferă aminare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndeplinind 
împuternicirea încredințată de fo
rul legislativ suprem al țării, de în
tregul popor român, s-a adresat to
varășului Leonid Brejnev și pre
ședintelui Ronald Reagan în ve
derea opririi amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor existente, 
pentru o Europă fără arme nu
cleare.

In situația gravă creată în Eu
ropa ca urmare a acumulării unui 
imens arsenal de armamente, în
deosebi nucleare, a planurilor pri
vind intensificarea cursei înarmări
lor, în asemenea momente, ce pot 
deveni cruciale pentru destinele în
tregii umanități, Marea Adunare 
Națională a încredințat misiunea a- 
cestui demers istoric celui mai înalt 
exponent al aspirațiilor națiunii, 
celui mai hotărît militant pentru în
lăturarea primejdiei nucleare, pen
tru asigurarea păcii și securității 
pe continentul nostru și in lume.

Primind acest mandat, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia, în 
cuvîntul rostit la încheierea sesiunii : 
„Doresc să vă asigur, tovarăși, că 
voi îndeplini în cele mai bune con
diții împuternicirea și încrederea a- 
cordată de Marea Adunare Națio
nală, încrederea poporului, răspun- 
zind năzuințelor poporului nostru 
de a face totul pentru ca națiunea 
noastră să poată să trăiască în 
pace și să făurească societatea so
cialistă și comunistă, pentru ca 
toate națiunile europene, întreaga 
lume să trăiască in pace și cola
borare".

împuternicirea încredințată consti
tuie dovada concludentă a înaltei 
răspunderi pe care o manifestă 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, față de in
teresele fundamentale ale poporului 
român, față de destinele păcii pe 
întreaga planetă. Ea succede unei 
vaste și neobosite activități, unor 
acțiuni de larg ecou internațional 
în sprijinul dezarmării, îndreptățind 
aprecierea de „Om al păcii", de 
care se bucură astăzi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe toate meri
dianele globului.

Mesajele trimise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se înscriu ca o 
inițiativă politică și diplomatică de

Astăzi, posturile de radio și televiziune vor transmite direct din Capitală:

- In jurul orei 9,45: Demonstrația oamenilor muncii din București și 
din județele țării, ca răspuns la „Apelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste pentru dezarmare și pace“.

- In jurul orei 12,00: Marea Adunare Populară consacrată dezarmării 
generale, securității, colaborării și păcii.

deosebită însemnătate, ca un act 
internațional de mare răsunet, care 
pornește de ia premisa realistă, 
incontestabilă, că, dată fiind gravi
tatea pericolelor determinate de 
înarmările nucleare, problema re
nunțării la amplasarea rachetelor

Desen de Gheorghe CALARAȘU

cu rază medie de acțiune și a re
tragerii celor existente este o pro
blemă ce privește toate statele, 
toate popoarele, fără excepție. De
altfel, chiar primele ecouri inter
naționale - din care publicăm în 
pagina a Vl-a a ziarului — ilustrea
ză interesul viu stîrnit in diferitele 

țări ale lumii de această inițiativă, 
faptul că ea este în consens cu in
teresele și năzuințele tuturor po
poarelor. Prin acest demers de an
vergură mondială, România socia
listă se afirmă incă o dată ca un 
factor deosebit de activ și presti-

gios al forțelor păcii șl progresu
lui ale contemporaneității.

Efectiv, se poate afirma că Me
sajele trimise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă voința de pace 
a întregului nostru popor, care, a- 
semeni celorlalte popoare europene, 
tuturor popoarelor lumii, așteaptă 

ca șefii de state, și în primul rînd 
ai marilor puteri ce dețin ar
mamentul atomic, să facă tot ce le 
stă în putință pentru a se ajunge 
la acorduri concrete în vederea re
nunțării la armele nucleare, pen
tru ca atomul să fie folosit numai 
în scopuri pașnice, în interesul pro
gresului, bunăstării și civilizației 
omenirii.

In acest sens, glasul poporului ro
mân s-a făcut cu putere auzit în 
timpul din urmă de la un capăt la 
altul al României : în întreprinderi 
și unități agricole, instituții, școli și 
universități, în toate localitățile pa
triei — în comune, orașe, munici
pii, la nivelul județelor — în a- 
dunările publice și la mitingurile în 
cadrul cărora milioane de oameni 
de toate profesiile, muncitori și 
țărani, intelectuali, elevi și studenți, 
bărbați și femei, cetățeni de 
toate naționalitățile s-au pronunțat 
ferm împotriva cursei înarmărilor 
nucleare, a amplasării In Europa a 
noi rachete cu rază medie'' de ac
țiune și pentru lichidarea celor e- 
xistente, împotriva hotăririi de pro
ducere a bombei cu neutroni, mani- 
festînd pentru dezarmare și pace. 
Moțiunile adoptate cu aceste pri
lejuri, șuvoiul neîntrerupt de tele
grame și scrisori adresate Comite
tului Central al partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, au dat sem
nificativă expresie sprijinului ferm 
al întregului popor față de inițiati
vele și propunerile constructive ale 
României socialiste, ale președinte
lui ei, pentru dezarmare.

In același sens a răsunat cu 
putere glasul tineretului patriei 
noastre. Marșurile pentru pace des
fășurate de-a lungul și de-a latul 
țării s-au contopit la București, unde 
peste 70 000 de tineri reprezentînd 
toate județele s-au întrunit într-o 
grandioasă manifestație, sub deviza 
„Tineretul României dorește pacea''.

Dind expresie voinței milioanelor 
de cetățeni care le-au încredințat 
mandatul în forul suprem legislativ 
al țării, participant» la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale, ca și la re
uniunile principalelor organisme 
obștești ale democrației noastre 
socialiste, odată cu dezbaterea unor 
probleme de importanță fundamen
tală pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei, au adoptat do
cumente care reflectă înalta grijă și
(Continuare in pag. a V-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri. 4 decem
brie. delegația Uniunii interparla
mentare arabe, condusă de Abdel- 
rahman Bouraoui, secretar general 
al uniunii, președintele Comisiei 
juridice a Adunării Populare Națio
nale din Algeria, care a făcut o vi
zită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
Muhsen Bilal, președintele Comisiei 
pentru relații arabe și externe a 
Consiliului Poporului din Siria, vice
președinte al. Grupului sirian din 
Uniunea interparlamentară. Omar 
Shihabi. membru al Consiliului Na
țional Palestinian. Taha Yassine Aii, 
președintele Comisiei pentru infor
mații și cultură a Consiliului Națio
nal din Irak. Muthanna Hussein, 
membru al Comisiei pentru relații 
externe a Consiliului Suprem al Po
porului din R.D.P. Yemen. Farid 
Jubran. membru al Camerei Repre
zentanților din Liban. Mkayess 
Ahmad, secretarul delegației, din 
partea Uniunii . interparlamentare 
arabe.

La primire au participat Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, Vasile Pungan. președin
tele Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică internațio
nală a M.A.N., șl Elena Verona 
Burtea, deputată, membru al Comi
tetului de conducere al Grupului 
român din Uniunea interparlamen
tară.

Membrii delegației au adresat 
vii mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru primirea acordată, 
pentru invitația de a vizita Româ
nia. pentru posibilitatea oferită de a 
cunoaște unele din realizările obți
nute de poporul român in construc
ția economico-socialâ. Totodată, ei 
au exprimat înalta apreciere a 
țărilor arabe față de poziția Româ
niei în problemele Orientului Mijlo
ciu. fată de activitatea susținută a 
șefului statului român pentru reali
zarea unei păci juste și durabile în 
această regiune, față de contribuția 
sa prețioasă la întărirea păcii și secu
rității în întreaga lume.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate. - JSientoS
Ceaușescu a salutat cu căldură pe 
membrii delegației și a transmis par
lamentelor țărilor arabe, popoarelor 
arabe urări de succese în înfăptuirea 
aspirațiilor lor de pace și progres.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost relevată cu satisfacție evo
luția pozitivă a relațiilor de priete
nie șl colaborare dintre România și 
țările arabe și a fost manifestată

Ieri, în defileul Oltului

a fost inaugurată

0 nouă arteră feroviară
Ieri, 4 decembrie, a fost inaugurată 

noua cale ferată realizată in defileul 
Oltului, între stația C.F.R. Călimă- 
nești și Gura Lotrului, în lungime 
de 13,8 kilometri, prin parcurgerea 
ei de către trenul de persoane 206.) 
de pe ruta Craiova—Sibiu. Construc
ts noii magistrale feroviare a fost 
impusă de amenajările hidroenerge
tice din zonă. Ea a trebuit să fie ri
dicată cu 20 metri față de nivelul 
vechii căi ferate, care va intra, de
altfel, în curînd, sub apele lacului de 
acumulare al hidrocentralei Turnu, 
obiectiv ce va fi pus în funcțiune 
pină la sfîrșitul acestui an.

Construcția s-a încheiat cu peste 
trei săptămîni mai devreme față de 
termenul stabilit prin planul de stat. 
(Ion Stanciu). 

dorința de a extinde aceste relații, 
de a dezvolta și mai mult conlucrarea 
reciprocă, atit pe plan politic, cit și 
in domeniile economic, tehnico-stiin- 
țific și cultural. în avantajul țârilor 
și popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și Înțelegerii internaționale. S-a re
levat rolul care revine parlamentelor 
și parlamentarilor din România și 
țările arabe in promovarea mai bu
nei cunoașteri reciproce, in dezvol
tarea colaborării și cooperării româ- 
no-arabe. a prieteniei dintre poporul 
român si popoarele arabe.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le și îndeosebi cele legate de zonele 
geografice în care se află țările noas
tre.

Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu s-a reliefat necesitatea de a 
se acționa pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a conflictului 
din zonă, care să ducă la stabilirea 
unei păci globale, juste și durabile, 
pe baza retragerii Israelului din teri
toriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1957. rezolvării problemei 
poporului palestinian prin recunoaș
terea drepturilor sale legitime la 
autodeterminare. Inclusiv la crearea 
unui stat palestinian propriu si inde
pendent. asigurării Independenței șl 
securității tuturor statelor din aceas
tă regiune.

S-a relevat însemnătatea organi
zării unei conferințe Internationale 
consacrate Orientului Mijlociu cu 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a O.E.P.. a altor sta
te care not să aducă o contribuție 
la soluționarea iustă si durabilă a 
situației din zonă. Totodată, a fost 
evidențiat rolul parlamentelor din 
țările arabe in realizarea unității lu
mii araț>e. precum si în solutionarea 
problemelor Orientului Mijlociu.

în ce Driveste situația din Euro- 
na. s-a subliniat însemnătatea deose
bită a încheierii cu succes a reuniu
nii de Ia Madrid, care 6ă dea un nou 
impuls transpunerii în viată a Ac
tului final de la Helsinki cu privi
re la statornicirea unul sistem real 
de securitate si cooperare sl 
să stabilească organizarea unei 
conferințe. consacrate dezarmării si 
i>enrftrrii cpnMblWfc .Svt- 
ca pacea si stabilitatea Europei im
pun acțiuni ferme pentru onrlrea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la măsuri urgente de dezarmare, si 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară. pentru stocarea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune si retragerea celor existente, 
pentru înlăturarea pericolului de 
război si crearea unui climat de În

Au îndeplinit planul anual

19 unități economice 
din județul Olt

Colectivele de oameni ai muncii 
din 19 unități economice din județul 
Olt au raportat îndeplinirea planului 
la producția-marfă și netă pe întreg 
anul 1981. între acestea, se numără 
Unitatea chimică Drăgânești-Olt. 
Centrul de cercetări si proiectări teh
nologice pentru industria aluminiu
lui, întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj. Trustul I.A.S. Suc
cesul obținut se datorește. în special, 
folosirii la întreaga capacitate a ma
șinilor și utilajelor din dotare și 
creșterii productivității muncii. A- 
vansul de timp ciștigat permite aces
tor unități să realizeze, pină la sfir- 
șitul anului, un spor de producție de 
120 milioane lei Ia producția-marfă 
și de peste 90 milioane lei la pro
ducția netă. (Emilian Rouă). 

țelegere si cooperare intre toate na
țiunile. în acest context, s-a rele
vat însemnătatea marilor manifes
tații care au loc în diferite țâri ale 
lumii si s-a subliniat că ele de
monstrează dorința popoarelor de a 
trăi în Dace, pentru a-si putea con
sacra forțele dezvoltării si propăși
rii lor economico-sociale. De comun 
acord, s-a subliniat faptul că în ac
tualele condiții internaționale este 
necesar ca toate statele, parlamen
tele. guvernele, toate forțele pro
gresiste. întreaga opinie publică să 
acționeze pentru oprirea agravării 
climatului politic mondial. ' pentru 
reluarea si continuarea politicii de 
destindere, pace si respect al inde
pendentei naționale a popoarelor, 
pentru solutionarea politică, prin 
tratative, a problemelor litigioase din 
diferite zone ale lumii, pentru Înlă
turarea politicii de forță si amenin
țare cu forța din relațiile dintre sta
te. pentru asigurarea condițiilor de 
dezvoltare pașnică a tuturor popoare
lor.

S-a arătat, de asemenea. însem
nătatea lichidării subdezvoltării si e- 
dificăril unei noi ordini economice 
Internationale, subliniindu-se. în a- 
cest sens, marea importantă a re
ducerii cheltuielilor militare si folo
sirii fondurilor astfel eliberate la 
dezvoltarea tuturor statelor, sl in 
special a celor rămase în urmă.

în acest cadru, evidentiindu-se 
marile răspunderi care le revin în 
fata popoarelor lor. s-a relevat ne
cesitatea creșterii contribuției parla
mentelor. a participării lor active la 
rezolvarea problemelor care confrun
tă omenirea. în interesul păcii. în
țelegerii si colaborării în întreaga 
lume.

Membrii delegației au dat o înal
tă apreciere initiative! de pace a 
președintelui Nicolae ’ Ceaușescu. 
Mesajelor adresate de președintele 
României conducătorilor U.R.S.S. și 
S.U.A. în vederea opririi amplasă
rii si dezvoltării de noi arme nu
cleare. retragerii rachetelor cu rază 
medie de acțiune de oe continentul 
european, pentru o Europă fără 
arme atomice. Apelului Marii A- 
dunărl Naționale a Republicii So- 
iâliște. România- țâtre parlamentele, 

guvernele si oonoarefe tarilor euro
pene. ale Statelor Unite ale Ameri- 
cii si Canadei, subliniind că mate
rializarea propunerii românești co
respunde in intreaime idealurilor de 
pace, libertate si independentă ale 
popoarelor europene, din Orientul 
Mijlociu si din întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Petroliștii de la Rafinăria 
Ploiești

Petroliștii de la Rafinăria Ploiești 
au obținut un nou si important suc
ces : îndeplinirea sarcinilor anuale 
de plan la toti indicatorii. Totodată, 
s-au înregistrat o productivitate a 
muncii cu 50 000 lei mai mare decît 
cea planificată pe fiecare om al 
muncii, raportată la producția netă, 
cit si economii la consumurile tehno
logice care se ridică la 15 000 
tone țiței. Avansul de timp cîștigat 
oferă posibilitatea colectivului'de aici 
să producă suplimentar, pină la sfîr
șitul anului, benzine, uleiuri mine
rale. cocs, motorine si alte produse 
petroliere in valoare de circa o ju
mătate de miliard de lei. (Constantin 
Căprarul.
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Hai să spunem adevărul, 
N-avem dreptul să mințim, 
Păcii — lumea-i duce dorul, 
Pacea — dreptul unanim.

Cind copilu-n pace doarme 
Armele-I pîndesc perfid ;
Faceți leagăne, nu arme. 
Puneți armele la zid I

Tot ce-am migălit cu dalta 
Nu voim să fie frînt,
Și de-o parte și de alta 
Faceți pace pe Pămint I

Tunurile cind se plimbă 
Nu merg să culeagă fragi, 
Orișicînd și-n orice limbă 
Calcă țări și oameni dragi.

Tun al păcii nu există, 
Nu se moare spre-a trăi, 
Pacea-i calea realistă, 
Bombele nu nasc copii.

Toate armele omoară 
Orideunde ar pleca.
Cheltuiala militară
E povara cea mai grea.

Voi, soldați fără de grade, 
Dar cu mame și copii,
O rachetă, care cade, 
Și pe-ai voștri-i va lovi.

Ale păcii mari cortegii 
Liderilor azi le spun : 
Scoateți in afara legii 
Submarin, rachetă, tun I

Pacea trebuie tradusă
Din Zenit pină-n Nadir 
Și-n engleză și in rusă
Long life, Peace I Da zdrasvuiet,

Mir I

Pe ce-i bun, in lumea asta, 
Și făcut cu-aceste miini 
Casa, fabrica și brazda 
Vrem să fim in veci stăpini.

Revoluția înseamnă 
«Nu I — atomicului foc I» 
Pentru tată, pentru mamă 
Sănătate și noroc.

Din produsul trudei sfinte 
Al Pămintului, nu vrem 
In atomice morminte
Să-i stăm forței la cherem.

Cit sint Soarele și Luna, 
Apăra-vom dreptul sfint 
Că voința noastră-i una : 
Pace, pace pe Pămint I

Căci copiii nu așteaptă 
De an nou sau de Crăciun, 
O racheta cit mai coaptă 
Și-un portavion mai bun.

Cind de-abia le-apar lor dinții 
Unii altora nu-și fac
Semne că-și iubesc părinții 
Pentr-un moș cu moartea-n sac.

SĂ SPUNEM ADEVĂRUL !
------------------------------- Poem de Adrian PAUNESCU --------------------- ----------

Nu, regretelor postume I 
Noi, cu toții sintem frați, 
Totuși, e frumos pe lume 
Și sint oameni minunați.

Du-te-n moartea ta departe 
Nuclear atac de cord. 
Lumea cine o desparte 
In Est-Vest și in Sud-Nord ?

Lumea noastră este una 
Nu-mpărțitâ de atom, 
Cum in cer e una Luna 
Și cum omul este Om I 

Moartea stă-naintea porții, 
Bate-n poartă și-ar intra, 
N-asmuțiți zăvozii morții, 
Omorîți-o-ntii pe ea I

Vieții facă-i-se voia 
Nu perfidului dușman, 
Azi Pămîntul e ca Troia 
Cu-un atomic cal troian.

Tot ce-ați cheltuit pe arme 
Condamnind la moarte frați, 
Prin tranșei și prin cazarme, 
Trebuie să decontați.

De ce-ați luat băieți destoinici 
Și i-ați terminat, de ce î 
Spuneți, inrâiți războinici, 
Viața noastră unde e ?

Foaie verde crini și lotuși, 
Flori de meri și flori de pruni, 
Lumea noastră este, totuși, 
Lumea oamenilor buni.

Lideri, auziți ecouri,
Și luați de lume act 
Puneți mina pe stilouri 
Și semnați al păcii pact.

Lideri mari și tari ai Terrei, 
Scoateți armele din uz, 
Puneți capăt, azi, durerii, 
Căci războiul e-un abuz.

Tot Pămintul • o barcă, 
In furtuni, cum n-au mai fost, 
Valuri și-ntrebări o-ncearcă 
Și ea vrea un adăpost.

Printre cei care dau bărcii 
Cumpănă și drept intreg 
Ceaușescu-i omul păcii 
Și viteazul ei strateg.

Spre eroii din războaie 
Ne-ndinăm și azi pios 
Câ-n suprema vilvătaie 
Au știut muri frumos.

Dar tot astfel se cuvine 
Un elogiu unanim 
Câtre-acest Erou de bine 
Ce ne-nvațâ să trăim.

Cu toți viii și toți morții 
Hotărim pe veci așa : 
Nu, războiului și morții 
Libertății, păcii, da I

Noi care-am fost buni de plata 
Noi, ca unic tribunal. 
Dăm războiu-n judecată 
Ca pe-un mare criminal.

Nu dorim o Terrașima 
Noi, poporul omenesc, 
Acuzăm de crimă, crima 
Și pe cei ce-o-nfăptuiesc.

Oamenii sint mulți și aprigi.
Forță ca a noastră nu-i,
Ei vor școli, spitale, fabrici
Și culturii bani destui I

Ne furați din buzunare, 
De la gura celor mici
Ca să dați pentru-narmare 
Pentru ștreang și pentru bici.

Pentru tată, pentru mamă, 
Pentru fii, pentru nepoți,
Revoluția ne cheamă 
S-apârăm Pămintul toți.

Inima în piept ne cintă 
Brațele, de veghe sint, 
Nu e cauză mai sfintă
Decit pacea pe Pămint.

Moartea e in fața porții î
Și să intre-n lume vrea ț
Dar aici, uniți cu toții, ț
lată, hotărim așa :

Cu toți viii și toți morții i
De pe-aceastâ dulce stea .
Nu, războiului și morții I /
Libertății, păcii, da I ■

Oameni, hai să-ntindem Hora, J 
Hora Păcii tuturora, ’
Hora Vieții și-a Dreptății, ț
Hora Mare-a Libertății. I
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Am intrat 
in ultima lună 

a anului

SĂ ACȚIONĂM FERM, IN LUMINA SARCINILOR STABILITE LA PLENARA C.C. AL P.C.R., 

pentru Îndeplinirea integrală a planului pe 198H
Sfîrșit de lună. Cind am intrat pe 

ușă, directorul Exploatării carboni
fere Filipeștii de Pădure, inginerul 
Vasile Tudor, tocmai calcula rezul
tatele muncii pe noiembrie, cumulin- 
du-le pe 11 luni. Am notat : 14 000
tone cărbune net peste pian. O cifră 
— să recunoaștem — care dă drep
tul la mîndrie și bucurie. Un plus de 
cărbune mai mare decît sporul reali
zat anul trecut 1 Minerii de aici — 
ne spune directorul — au dorința 
fierbinte și luptă hotărit pentru ca și 
în 1981 să se situeze pe un loc frun
taș în întrecerea ou minerii țării. în 
tot locul poți întîlni îndemnul pa
triotic „Țării, mai mult cărbune !“. 
Pînă și o foaie volantă, tipărită în 
sute de exemplare, a împrumutat a- 
cest semnificativ titlu.

Secretarul organizației de partid, 
Mihai Comănoiu, ne îndeamnă să-i 
privim pe mineri și ca buni gospo
dari. Ne arată o situație a economii
lor realizate de ei în 11 luni : peste 
500 mc lemn de mină și cherestea, 
75 000 kg plasă de sîrmă, peste 3 700 
bucăți armături refolosite și altele. în 
contabilitate, toate acestea înseamnă 
o valoare de aproape 7 milioane lei.

Dar să revenim la producție. îl în
trebăm pe director : ce a stat la baza 
acestor succese constante, zi de zi. 
lună de lună 7 „Sigur că buna orga
nizare a muncii, mecanizarea, dar 
mai presus de toate hotărîrea oame
nilor de a munci mai bine, mai cu 
spor. Și nu greșesc deloc spunînd că 
comuniștii sint cei ce au dat tonul 
hărniciei și entuziasmului. Iată-1, de 
pildă, pe Ion Milu. Comunist tînăr. 
dar strașnic de bătăios în întrecerea 
socialistă. Nu are experiența lui Ale
xandru Dull sau a lui Constantin 
Oprea, a altora mai în vîrstă. Cu 
toate acestea, brigada lui scoate lună 
de lună peste 1 000 tone cărbune in 
plus. Și îi ambiționează în felul a- 
cesta pe cei mai vârstnici. Astfel se 
creează o frumoasă emulație în mun
că. îi văd la cantină, la masă între- 
bindu-se unii pe alții : Cum mai

LA MINA FILIPEȘTII DE PĂDURE

Rezultatul organizării
superioare a muncii: 
1400D TONE CĂRBUNE PESTE PLAN

stați 7 Mai puteți, mai puteți 7 Se 
tachinează unii pe alții. Apoi să-i 
vedeți cum la 
notează cifrele, 
zultatele altora, 
-de familie» cu

Am aflat că această atmosferă de 
emulație muncitorească este pu
ternic susținută și de consiliul oame
nilor muncii. De bun augur a fost, 
bunăoară, hotărîrea luată anul trecut 
ca o zi pe săptămînă personalul teh
nic din birouri — care are dreptul 
de intrare în mină — să coboare și 
să lucreze, în abataj, cot la cot cu 
oamenii de acolo. S-a cimentat ast
fel. în orele de lucru, o încredere re
ciprocă între cei ce conduc și cei din 
subteran. Am reținut că inginerul-șef 
Vasile Neacșu — fost muncitor și 
maistru — intră direct ca ortac în 
brigadă. Șl dovedește că nu și-a uitat 
meseria. Așa face și președintele co
mitetului sindicatului, și șeful pro
ducției, și alți circa 45 de oameni de 
la serviciile funcționale. O zi pe săp
tămînă în abataj — ni se spune — 
asigură o producție lunară de aproa
pe 1 000 tone cărbune. Dar încă un 
cîștig. Cei ce calculează cifre, date 
pe hîrtie pot să vadă la fața locului 
cu ochii lor realitatea faptică : cum 
merg combinele de înaintare, ce pie
se de schimb lipsesc și altele. Și șe
fii de brigadă rezolvă pe loc pro
blemele. Așa se explică, dealtfel, 
înalții indici de utilizare a utilajelor.

panoul întrecerii își 
comparîndu-le cu re- 
Apoi încep discuții 
ortacii".

productivitatea crescută a oamenilor 
din cele 7 abataje.

Discuția noastră se îndreaptă spre 
perspectiva anului care bate la ușă. 
Ne-am convins pe concret de buna 
organizare a muncii. Programele de 
măsuri pe unitate și pe sectoare sînt 
deja discutate, completate. Acum, la 
Început de decembrie, șefii de bri
gadă dezbat sarcinile concrete cu fie
care ortac în parte. Serviciul aprovi
zionării a asigurat și el necesarul de 
materiale, piese de schimb pentru 
tot trimestrul I al noului an. Penti-u 
restul sînt încheiate contracte, stabi-. 
lite termenele de livrare de către 
unitățile furnizoare. După cum aflăm. 
1982 va fi un an mai greu în ceea 
ce privește forța de muncă. De ce ? 
„în anul care vine — ne explică se
cretarul comitetului de partid — se 
pensionează un număr mult mai 
mare de mineri. Le-a venit timpul... 
Dar noi am prevăzut acest lucru. Am 
trimis oameni prin localitățile din 
împrejurimi, am dat zvon, ca să zic 
așa, că noi angajăm mineri. Nu-i 
ușor să-i convingi astăzi pe tineri 
să îmbrățișeze o meserie atît de băr
bătească 1 Cu toate acestea am reușit 
ca din primul curs de calificare la 
locul de muncă să ne asigurăm 56 
de mineri și 22 lăcătuși de mină. Mai 
avem în pregătire — cu dată de ab
solvire trimestrele I și II ale anului 
viitor, încă 117 mineri, mecanici-lăcă- 
tuși și electricieni. Unde este totuși

greutatea 7 Trebuie să-i aducem to
tuși la nivelul de îndemînare al ce
lor mai vîrstnici. De aceea, pornind 
acțiunea „Prietenul angajatului nou", 
i-am repartizat pe tineri pe lingă mi
neri și mecanici mai în vîrstă pentru 
sprijin si îndrumare. Rezultatele de 
pînă acum ne îndreptățesc să cre
dem că împrospătarea colectivului 
nostru nu va stînjeni Îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1982".

Un aspect esențial care se cere sub
liniat este receptivitatea cadrelor de 
conducere la propunerile minerilor. 
„Pentru că — spunea secretarul co
mitetului de partid și primarul co
munei Filipeștii de Pădure. loan 
Duță, fost miner și el — dacă îi ceri 
omului să dea mai mult trebuie să-i 
asiguri și condiții de muncă și viață 
mai bune. De aceea. Intr-un efort 
conjugat, ne străduim toți, zi de zi, 
să rezolvăm <dt mai multe din mul
tiplele probleme de viață ale oame
nilor. Recent, am pus în funcțiune 
o fabrică modernă de pline, cu o 
capacitate de 24 tone pe zi. De ase
menea, am construit o creșă și o 
grădiniță cu 240 locuri pentru copiii 
minerilor, iar de Anul nou vrem să 
oferim la 76 de familii apartamente 
confortabile, noi".

„Vagoanele pentru transportul căr
bunelui trebuie să ne sosească 
ritmic, orar și zilnic — ne-a spus in 
Încheiere directorul. Acest lucru, din 
păcate, nu se intîmplă. Trec adesea 
două-trei zile și nu sosește măcar un 
vagon. Apoi, dintr-odată. intră la 
încărcare zeci și zeci. Or, un aseme
nea procedeu este extrem de păgubi
tor. Pentru noi și pentru tară".

Am plecat de la mina Filipeștii de 
Pădure cu imaginea unui colectiv 
harnic și chibzuit în toate, care și-a 
organizat și își organizează și pen
tru lunile ce vin cu grijă activitatea 
de producție. Șî face acest lucru cu 
răspundere, cu spirit patriotic, pen
tru a da țării mai mult cărbune.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

AUTOCONDUCEREA Șl AUTOAPROVIZIONAREA
în experiențe, inițiative, măsuri gospodărești

COMOARA DIN CURTE

de la principiu 
la practică nu după cit „aleargă44 cu tractorul!

Potrivit normelor legale în vigoare 
retribuirea mecanizatorilor trebuie 
să se facă în acord global, cu tarif 
pe tona de produs, nelimitat. în ra
port cu producția obținută pe fiecare 
cultură de către formația din care 
fac parte, independent de producția 
realizată de celelalte formații sau pe 
ansamblul unității servite, tn acest 
scop. încă de la începutul anului, la 
nivelul fiecărei ferme trebuia con
stituită cite o formație de mecaniza
re sub conducerea directă a ingine
rului agronom. Aceste formații ur- 
mau să fie dotate cu toate mașinile 
și utilajele necesare executării în- 
bune condiții a tuturor.. lucrărilor a- 
gricole din fermă, corespunzător teh
nologiilor stabilite. Activitatea fer
mei și formației de mecanizatori 
trebuie să se desfășoare pe baza unui 
plan comun de producție, a bugetu
lui de venituri și cheltuieli, care să 
cuprindă. în mod unitar, atît sarci
nile Ce revin fermei, cit și formației 
de mecanizare.

Cum sînt respectate în practică a- 
ceste norme și reglementări precise 7 
Am ales centru exemplificare o u- 
nitate agricolă din iudetul Călărași 
— C.A.P. Fundulea.

La secția de mecanizare din Fun
dulea stăm de vorbă cu mai multi 
mecanici agricoli, printre care Gheor
ghe Iovici. Eugen Turcu. Constantin 
Gaciu. Dumitru Tudose. Ion Ioniță. 
Anghel Toma. Anton Dumitru. îi în
trebăm cum a fost organizată in a- 
cest an munca lor în acord global și 
dacă sint mulțumiți de veniturile pe 
care le realizează.

— Nu aș spune că am cîstigat pu
țin anul acesta, dar dacă lucram așa 
cum ni s-a spus in iarnă, sint con
vins că obțineam mai mult si noi și 
cooperativa agricolă — este de pă
rere Gheorghe Iovici. Noi ne-am 
bucurat atunci cînd am fost anunțați 
că vom lucra grupați pe ferma și că 
fiecare formație va fi plătită după 
rezultatele pe care le obține ferma. 
Ne-am și împărțit intre noi în așa 
fel incit să meargă treburile bine in 
toate cele 4 ferme ale cooperativei. 
Am discutat apoi cu șefii de fermă 
și ne-am stabilit un program de lu
cru convinși că vom face o treabă 
mai bună decît anul trecut. Primă
vara. cind să trecem efectiv la lucru, 
n-a mai rămas nimic din tot ce am 
pus noi la cale. Șefii noștri ne-au 
informat că au primit alte indicații, 
că nu mai este valabilă gruparea pe 
fermă, ci trebuie să lucrăm/ în for
mații specializate: una pentru exe
cutarea arăturilor, alta pentru pre
gătirea terenului, una pentru chimi
zare. alta pentru semănat s.a.m.d. 
Am început munca de la capătul ho
tarului și nu am ieșit din brazdă 
pină nu am terminat semănăturile de 
primăvară. La fel s-a procedat cu 
întreținerea culturilor, la seceriș și 
în campania de toamnă. Azi aici, 
miine dincolo, cine și cum să mai 
știe cu ce a contribuit la creșterea 
producției sau... la scăderea ei 7

— De lucrat, am ințeles cum ati 
lucrat : cum ați fost însă plătiți 7

— La fel ca anul trecut, ca acum 
5—6 ani : după numărul de hectare 
lucrate. Dacă am arat 4 ha într-o zi 
am ciștigat aproape 208 de lei. din 
care ni s-au plătit 160 lei. restul se 
zice că este reținerea... pentru acor
dul global pe care o vom primi la 
sfirșitul anului dacă cooperativa face 
planul. Ce acord global o mai fi acela 
in care, de fapt, nici unul nu are o 
răspundere precisă, eu nu înțeleg 7 
Dar nu ăsta e necazul cel mai mare, 
ci faptul că după atitea încercări și 
experimentări de tot felul nu s-a gă
sit incă o formă .de organizare și 
cointeresare care să pună ordine în 
activitatea noastră. Repet, nu mă 
pling de cîștig. și nici ceilalți colegi 
nu au nimic de reproșat. Noi am 
dori insă ca acest cîștig să repre
zinte o răsplată directă a muncii 
noastre.- Secretarul gene-al al parti
dului. tovarâsul Nicolae Ceausescu, 
a indicat nu o dată să se aplice si la 
no: acordul global. Adică, fiecare să 
fie plătit după cit produce. Eu zic 
că așa e drept, așa poate fi stimulat 
interesul pentru creșterea producției 
și așa trebuie să se facă.

— La cele spuse de colegul meu — 
intervine mecanizatorul Eugen Turcu 
— eu as mai adăuga și obligația ca 
obiectivele cuprinse it? angajamente
le încheiate cu conducerea coopera
tivei sau fermei să aibă o bază reală.

a

Desigur, nu întotdeauna se pot asi
gura în întregime dozele de îngră
șăminte chimice stabilite să zicem 
pentru o producție de 6 000 kg de 
porumb boabe. De multe ori nici 
efectul erbicidelor nu este cel dorit. 
Or. din practica de pînă acum, la 
calcularea tarifelor la tonă nu se 
tine seama de aceste cauze obiective. 
Iată de ce consider că Ministerul A- 
griculturii ar trebui să elaboreze mal

acor- 
va dala mecanizatori nu 

așteptate. Convingerea 
că el reprezintă totuși 
cointeresare cea mai sti-

forma în care a fost conceput 
dul global 
rezultatele 
mea este 
pîrghia de
mulativă pentru sporirea producției 
agricole. Condiția este să nu se ma
nifeste rigiditate în aplicarea lui. 
Să-i lăsăm pe mecanizatori și pe 
șefii de fermă să stabilească el mo
dalitățile concrete de conlucrare și

Opinii ale mecanizatorilor care lucrează 
la C.A.P. Fundulea

multe variante de tarife, urmînd ca 
unitățile agricole să le aplice pe cele 
care corespund condițiilor locale. 
Dacă nu se va proceda așa. vom a- 
junge iarăși la discuții, la tot 
de compromisuri care dau loc 
numite aprecieri 
prea dăunătoare In asigurarea 
climat de muncă sănătos.

La discuția de față fiind prezenti 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial. Stelian Neacșu. si inginerul- 
șef al cooperativei agricole din Fun
dulea. Tiberiu Cismariu. îi întrebăm 
direct : care sînt cauzele ce împie
dică aplicarea acordului global la 
mecanizatori sau. mai exact spus, 
cine se face vinovat pentru nerespec- 
tarea normelor legale în vigoare ce 
reglementează activitatea mecaniza
torilor 7

— Cauze obiective nu există — ne 
spune inginerul Tiberiu Cismariu. 
Poate că pe undeva există teama că

subiective.
felul 

la a- 
mult 
unui

chiar posibilitatea acordării de re
compense pentru cei ce obțin rezul
tate foarte bune.

— De acord cu tot ce a spus in
ginerul Cismariu — ne spune tova
rășul Stelian Neacșu. Părerea mea 
este că greșeala pornește tocmai de 
la o anumită ignorare a rolului pe 
care îl are ferma agricolă ca unitate 
de producție. Cu toate că decretul 
care reglementează raporturile dintre 
stațiunile de mecanizare și unitățile 
agricole reconsideră, după părerea 
mea. această verigă de bază. în prac
tică nu s-a făcut nimic. întrucît pe 
parcursul desfășurării campaniilor 
agricole primim cu totul alte instruc
țiuni în privința organizării forma
țiilor de lucru. Se ajunge, astfel, să 
constituim cite o formație complexă 
nu oe o fermă 
rativel. ci chiar 
agricole vecine.

In obiectivul anchetei „Scinteii" 

efectuate in 22 de întreprinderi

în rîndurile de fată ne vom referi 
la alte citeva aspecte urmărite în 
investigația făcută în cele 22 de în
treprinderi constructoare de mașini. 
Și anume la raportul dintre proiec
tare și tipizare, la felul cum se 
acționează pentru promovarea unor 
tehnologii moderne, eficiente, la alte 
citeva măsuri necesare pentru eco
nomisirea și reducerea consumului 
de oteluri aliate.

PROIECTAREA 
CONSTRUCȚIA DE MA
ȘINI SĂ ȚINĂ PASUL CU TI
PIZAREA LAMINATELOR. 
Este bine să precizăm de la bun în
ceput că prin Decretul Consiliului de 
Stat nr. 99 din anul 1980. acțiunea de 
tipizare a mărcilor și produselor din 
oțel s-a încheiat. Subliniem acest 
lucru deoarece se pare că în unele 
unități nu s-a înțeles nici acum care 
este sensul și rolul acțiunii de tipi
zare. Aceasta deși in ultimii ani s-a 
insistat in repetate rinduri asupra 
necesității pregătirii cu cea mai mare 
răspundere a acțiunii de tipizare. 
Iuindu-se măsuri speciale în 
sectoarele producției materiale 
tru reproiectarea reperelor și 
ansamblelor.

Op. iată ce se întîmnlă acum, 
mai bine de un an de la emiterea ac
tului normativ amintit. Conducerea 
întreprinderii de construcții de mașini 
și utilaj textil „Unirea" din Cluj- 
Napoea se plînge că. în urma res- 
trîngerii gamei de oteluri aliate, este 
nevoită să dea derogări pentru folo
sirea in procesul de producție a unor 
laminate de dimensiuni mai 
decit cele strict necesare. Chiar in 
ziua investigației noastrș. strungarul 
Ștefan Cosaruși executa o serie de 
roti dințate dintr-un material evi
dent supradimensionat. La întreprin
derea de autocamioane din Brașov se 
susține chiar că reducerea tipodi- 
mensiunilor de oțeluri aliate în si
derurgie a avut efecte negativa de

DIN

toate 
pen- 
sub-

duoă

mari

sau două ale coooe- 
oe două coooerative 
Și asta numai pen-

tru a lucra grupat, cu un număr mult 
prea mare de mașini după părerea 
mea. Se creează falsa impresie că 
mărimea cîștigului mecanizatorului 
va fi cu atît mai mare cu cit va 
ara sau recolta un număr mai mare 
de hectare. Nemaivorbind de faptul 
că prin această grabă prost înțelea
să se produce o foarte mare risipă 
de recoltă. Părerea mea este că re
tribuirea lui trebuie să se facă după 
rezultatele finale, respectiv, după 
producția obținută pe suprafața lu
crată de el. Aceasta înseamnă să se 
treacă la aplicarea întocmai a forme
lor de organizare stabilite prin de
cret. Adică la constituirea de forma
ții pe cîte o fermă agricolă, iar toți 
componenții acesteia — de la meca
nizatori și cooperatori pînă la șeful 
de fermă — să fie plătiți cu tarife 
fixe la tona de produs. Altfel ne vom 
preocupa în continuare să găsim tot 
felul de justificări din care să reiasă 
că nu eu, ci celălalt este de vină pen
tru că nu s-a realizat producția.

Deci reglementările sînt clarș. Am 
pus doar fată în fată aceste regle
mentări cu practicile întîlnite în uni
tățile agricole. Concluziile sînt lim
pezi : trebuie respectate hotărârile și 
normele care reglementează raportu
rile dintre stațiunile de mecanizare 
și unitățile agricole, trebuie stabilit 
un sistem practic și eficient în mă
sură să cointereseze în cel mai înalt 
grad pe fiecare mecanizator în obți
nerea unof) recolte cit mai mari la 
"hectar.

Cultivarea fiecărui metru pătrat de 
pămînt, ca una dintre măsurile care 
se impun pentru realizarea progra
mului autoconducerii și autoaprovi
zionăril teritoriale, a fost relevată cu 
pregnantă de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară a parti
dului. Un adevăr și un imperativ pe 
deplin confirmate și de rezultatele 
bune obținute în valorificarea fondu
lui funciar de organizația de partid 
din comuna Tomești. județul Iași. 
O experiență căreia l-am consacrat 
însemnările de față.

...Lotul individual, curtea șl fîșia de 
teren dintre gospodăria proprie și 
marginea șoselei pe care le cultivă 
Valerian Tataru însumează o supra
față de 30 de ari. Dar să-l lăsăm pe 
harnicul gospodar să ne spună ce 
face el cu această suprafață : „Am 
500 de butuci de vie și un solariu de 
150 metri pătrați. Cultiv tot ce tre
buie pentru casă, dar nu așa de-a 
valma, ci cu anume socoteală. De 
pildă, printre rândurile cu cartofi 
timpurii plantez varză de toamnă. 
Din solariu obțin trufandale — roșii, 
ridichi, ceapă verde... In curte pun 
flori, zambile, lalele, narcise, gla- 
diole, crizanteme, prin rotație, potri
vit anotimpului. Ce-mi prisosește 
vînd în Iași. Și ce venituri obțin pe 
an 7 D-apoi cinci mii pe flori, pe 
verdețuri patru-cinci mii, la legume 
două-trei mii. cam tot ne atit la 
struguri, una-două mii la fructe... în 
total să tot fie 20 000 lei. Ca să nu 
mai pun la socoteală cei trei porci și 
orătăniile". Și apoi tot el, ca o în- 
trebare-concluzie : „N-ar fi păcat să 
lași pămintul nefolosit 7 “.

Cu cîțiva ani în urmă,. asemenea 
gospodari puteau fi numărați pe de
gete în comuna Tomești din județul 
Iași. în venerabila capitală a Mol
dovei lucrează o bună parte din to- 
meșteni de unde se aprovizionau 
„cu de toate cele". Apropierea de un 
puternic centru industrial a însemnat 
foarte mult pentru viața și bunăsta
rea locuitorilor comunei. Totodată, ei 
au lăsat o bucată de vreme nedeplin 
valorificat unul din marile avantaje 
ale acestei vecinătăți : sporirea veni
turilor pe care le obțineau din indus
trie și prin cultivarea rațională a te
renurilor date lor în folosință ca ur
mare a participării în timpul liber la 
lucrările agricole din unitățile de pe 
raza comunei.

Așa cum glndea Valerian Tataru 
gîndeau si alti comuniști, printre care 
si loan Brădescu. secretarul comite
tului comunal de partid, un om de

' inițiativă, cu o neobosită energie în 
a o concretiza. Pe lângă înființarea 
unei mici industrii (un atelier de 
confecții în prezent cu clienți ex
terni), efectuarea unor lucrări edili
tare cu minimum de cheltuieli (să
parea unor puțuri absorbante pentru 
drenarea terenurilor care asigură apă 
curentă gospodăriilor) și incă multe 
altele, comitetul de partid al comu
nei a pus în centrul preocupărilor 
sale sporirea producției agricole.

Că astăzi gospodarii din comună nu 
se mai duc să cumpere legume și 
zarzavaturi de la Iași, că pe lingă 
casă cresc porci și păsări, într-un 
cuvint că și-au reamintit că sînt agri
cultori din tată în fiu reprezintă re-

Din activitatea comitetului 
comunal de partid Tomești 

pentru valorificarea 
integrală a pămîntului

zultatul sau mai bine zis efectul 
unei susținute munci politico-educa
tive desfășurate pe baza unor argu
mente concrete în sensul cel mai de
plin al cuvîntului. De pildă, învățâ- 
mîntul politico-ideologic și agrozoo
tehnic s-a desfășurat de multe ori 
nu în căminul cultural, ci în gospo
dăriile unor săteni care deja se aflau 
în posesia secretelor descoperirii 
„comorilor din curte". Cînd la iniția
tiva comitetului comunal de partid 
primăria a decis să se planteze pomi 
fructiferi de talie mică (vișini.' meri 
și cireși) și să se cultive cartoll pe 
porțiunea dintre marginea șoselei și 
gardurile gospodăriilor, „în zonă", 
cum se spune aici, nu puțini au fost 
cei care s-au arătat neîncrezători. O 
muncă de la am Ia om, dusă cu con
vingere și insistentă, i-a făcut pe să
teni să înțeleagă că dacă mai îna
inte „plantaseră plopi ca să le tină 
de umbră" este mult mai profitabil 
să-i înlocuiască 
Astăzi, fiecărei 
15—20 de pomi.
țin toate celor _
ei. Și tot „de pe marginea drumului1 
își acoperă sătenii necesarul de car
tofi. Unii mai și vînd.

Deja în prezent comuna Tomești 
cunoaște o dezvoltare economică 
agroindustrială de factură nouă. In 
teritoriul ei se află o unitate 
cooperatistă de creștere șl îngrășare 
a porcilor cu 74 000 de capete, o în-

cu pomi fructiferi, 
gospodării îi revin 

iar roadele lor apar- 
care se îngrijesc de "IM

Un nou lot de produse - rod al hărniciei colectivului întreprinderii de 
vagoane Drobetc-Tufnu Severin - gata pentru a fi trimis la beneficiari 

Foto : E. Dichiseanu
Florea CEAUȘESCU 
Iosii POP

treprindere de stat pentru îngrăsarea 
porcilor cu 150 000 de capete și se 
construiește un abator. In urma unui 
plan de redresare economică, coope
rativa agricolă de producție se află 
pe un drum bun. consemnind. de la 
an la an, rezultate semnificative. In 
urma sprijinului pe care primăria 
l-a acordat cetățenilor în procurarea 
de animale (primăria deține o ma
ternitate de scroafe pentru obținerea 
de animale de prăsilă), semințe, 
unelte și materiale pentru amenaja
rea solariilor a fost repus în funcție 
fluxul firesc al produselor agrozoo
tehnice spre oraș.

Evident, toate acestea, comparativ 
cu ceea ce era sau mai degrabă nu 
era cu ani în urmă, sînt realizări 
remarcabile. Dar atunci cînd condu
cerea partidului, cind secretarul său 
general au trasat noi coordonate în 
vederea întăririi autoconducerii și 
autoaprovizionăril teritoriale, com '- 
niștii comunei și-au pus Întrebarea 
dacă au folosit oare toate posibilită
țile, toate resursele, toate energiile 
de care dispune comuna. Răspunsul 
l-au dat în elaborarea unui program 
de acțiune pentru concretizarea auto
conducerii și autoaprovizionăni în 
teritoriul comunei.

Ca și iii organizarea altor acțiuni 
importante, și de data aceasta comi
tetul de partid și-a împărțit munca 
in trei etape : consultarea locuitori
lor comunei, elaborarea propriu-zisă 
a programului cu participarea acti
vului de partid și trecerea la înfăp
tuirea lui prin alegerea mijloacelor 
organizatorice și politico-educative 
adecvate. în consultarea locuitorilor, 
membrii comitetului comunal de 
partid, ai birourilor organizațiilor de 
bază, deputății, agitatorii au fost re
partizați pe circumscripții, străzi, 
grupe de case. Propunerile și suges
tiile sătenilor au fost apoi examinate 
de specialiști în perspectiva po
sibilităților de realizare si cu
prinse în programul de acțiune 
compartimentat în măsuri pentru fie
care organizație de bază, pentru fie
care instituție, pentru fiecare orga
nizație de masă si obștească. Astfel, 
s-a trecut la antrenarea locuitorilor 
— cooperatori, angajați ai întreprin
derilor și instituțiilor de stat, nave
tiști. femei, tineri și pensionari — 
pentru materializarea programului de 
acțiune. Un program care, printre al
tele, cuprinde : • sprijinirea unită
ților care au cantine să-și organize
ze gospodării-anexă ; • continuarea 
plantării pomilor fructiferi — la 
C.A.P. 126 hetjare, la populație 2 500 
de bortii ; • asigurarea, prin coope
rativele de consum; a uneltelor agri
cole care șă fie folosite în mica gos
podărie agricolă ; • amenajarea unui 
iaz ' pentru asigurarea consumului 
propriu cu pește ; • întocmirea- unui 
studiu în vederea mal bunei folosiri 
a fondului funciar ; • construirea 
unor grajduri pentru a da posibilitate 
cetățenilor care nu posedă spațiu 
adecvat să poată crește animale pen
tru necesitățile proprii și pentru 
contractarea cu statul ; • inițierea 
de cursuri pentru viticultori, pomi- 
cultori, crescători de animale etc.

Cu ani în urmă, oamenii au fost 
greu de urnit. Strădaniile în învin
gerea dificultăților au îmbogățit insă 
experiența organizației de partid, a 
comuniștilor, au sporit capacitatea 
lor organizatorică și au perfecționat 
mijloacele muncii politico-educative 
în mobilizarea maselor ; o garanție 
că tot ce și-au propus sătenii da 
Tomești va fi înfăptuit pas cu p . 
integral.

Constantin VAF VRA 
Manole CORCACJ

Economisirea oțelurilor aliate (■■■>

nomie de circa 65 tone pînă la în
cheierea anului. Maistrul Constantin 
Olteanu, Erou al Muncii Socialiste, 
șeful secției sculărie, este însă de 
părere că ar trebui și Chiar s-ar 
putea să fie promovate și alte pro
cedee de tratare termică, cum ar fi 
cianurarea, fosfatarea. tratarea cu 
abur a sculelor ș.a. A făcut de mai 
multe ori propuneri concrete în acest

sens, dar pînă în prezent nu s-a luat 
nici o măsură. Iar astfel de exem
ple am intîlnit în ancheta noastră 
și în alte unități, ceea ce pune 
o dată mai mult în evidentă necesi
tatea ca centralele industriale, minis
terele de resort să acționeze cu mai 
multă insistentă, sistematic pentru 
promovarea tehnologiilor noi. avan
tajoase din punct de vedere economic.

proporții asupra consumului de ote
luri aliate. Ni se dau și exemple ; în 
urma acțiunii de tipizare, axele por
tante de la autocamionul ROMAN 
de 19 tone se execută din bare pline, 
în loc de țeava, ca mai înainte. Nu
mai din această cauză consumul de 
oțel aliat a crescut cu 250 kg pe un 
autocamion. Iar la întreprinderea de 
mașini-agregate și subansamble auto 
din Sfintu Gheorghe s-a calculat că 
la otelul rapid — 5. prin folosirea 
unei bare cu diametrul de 33 mm, în 
loc de 32 mm. se pierd 0,4 kg de otel 
la fiecare metru de bară.

Repetăm, nu este vorba despre 
unele deficiente de moment în apro
vizionare. Aceasta este o cu totul 
altă problemă. Așa, de pildă. Combi
natul de oteluri speciale din Tîrgo- 
viște are o restantă de 280 tone otel 
18 MOC față de întreprinderea de 
autocamioane din Brașov, care, in 
consecință, s-a văzut nevoită să folo
sească un oțel aliat superior, mal 
scump. „Nu puteam opri producția — 
ne spune ing. Ernest Miiler. Numai 
la această marcă de otel am 72 - ... -
la —
din Brașov s-au dat Insă derogări 
care au dus la un consum supli
mentar de 800 tone oțeluri superior 
aliate față de mărcile strict necesare 
si aceasta nu numai din cauza unor 
deficiente in aprovizionarea tehnico- 
materială, ci — după cum se susține 
— și a tipizării. Numai că aceiași 
specialiști care dau vina pe tipizare 
susțin după un an de zile de la 
emiterea actului normativ care re
glementează această problemă — că 
în cadrul propriei Întreprinderi se 
Impune să se facă mai mult pentru 
înlocuirea otelurilor aliate cu oteluri 
carbon. Cit de mari sînt aceste re
zerve 7 La această întrebare nu ni 
s-a mai putut răspunde. Deoarece nu 
există un program detaliat, precis, 
în legătură cu măsurile care să per
mită înlocuirea otelurilor aliate, nu 
există nici o evaluare a cantităților 
și sortimentelor de oțeluri aliate care 
pot fi înlocuite. Dar de ce nu s-a

_____ ______ ___ ____ ____dat 
de derogări". în acest an. 
întreprinderea „Steagul roșu"

întocmit un astfel de program 7 Ing. 
Hagiu, din cadrul Centrului de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru autovehicule, susține că 
nu sînt suficienți specialiști pentru a 
finaliza această acțiune. ,.Cu actua
lul potențial uman și tehnic al cen
trului abia facem fată sarcinilor de 
diversificare a producției de autove
hicule" — susține interlocutorul. 
Greu de spus cit de reală este o 
asemenea afirmație. Dar chiar dacă 
i-am acorda întregul gir al adevă
rului. atunci de ce nu sint atrași în 
această acțiune și cadrele inginerești 
din secțiile și serviciile uzinei 7 In 
această privință există, fn mod evi
dent, mari rezerve nefolosite. Și nu 
numai în unitățile constructoare de 
mașini, ci și In unele unități furni
zoare din metalurgie. Pentru că așa 
cum ni se relatează, la întreprinderea 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț coefi
cientul de utilizare la tabla manga- 
noasă de 5 și 7 mm este de numai 
70 la sută din cauza formatului 
respunzător al tablei livrate de 
binatul siderurgic din Galați.

Oricum am discuta această 
blemă. din investigația făcută în cele 
22 de unități rezultă că multe între
prinderi constructoare de mașini nu 
și-au adaptat incă producția Ia exi
gențele impuse de tipizarea lamina
telor în industria noastră metalur
gică. Iată de ce se impune ca spe
cialiștii din cele două sectoare de 
activitate — construcția de mașini și 
metalurgia — să se pună de acord, 
să înceapă să vorbească aceeași 
limbă și să acționeze In strînsă co
laborare pentru reducerea consumu
lui de metal în general și de oțel 
aliat în special, pentru eliminarea 
risipei.

neco- 
Com-

pro-

TEHNOLOGIILE SINT NOI, 
DAR ACEASTA NU ESTE O 
SCUZĂ PENTRU FAPTUL CĂ 
RĂMÎN... NECUNOSCUTE, 
încheiam prima parte a anchetei ps

tema economisirii otelurilor aliate 
cu o referire la avantajele pe care 
le prezintă, din acest punct de ve
dere. aplicarea și extinderea unor 
tehnologii noi, eficiente, cum ar fi 
cementarea, nitrurarea ionică ș.a. 
Revenim acum asupra acestui as
pect pentru că din investigația fă
cută rezultă că aceste procedee 
sînt prea puțin extinse, ca să 
nu spunem că în unele unităti 
nici nu sint cunoscute. Așa. de pildă, 
la I.T.M.A. Craiova nici nu se știe 
că instalațiile de nitrurare ionică se 
produc in tară. Tot aici, prin achi
ziționarea unor mașini de sudat cap 
la cap de la „Electrotimiș" ' din Ti
mișoara s-ar putea economisi anual 
cel puțin 5 tone de oțel aliat. Dar 
lipsa de preocupare a specialiștilor 
face ca procurarea acestor utilaje să 
se tot amine de la o perioadă la 
alta, iar otelul aliat să se risipească 
în continuare. Pe de altă parte, 
directorul întreprinderii de piese auto 
din Iași, ing. Corneliu Corbu. cu
noaște tehnologia nitrurării Ionice, 
susține oă vrea să și achiziționeze o 
astfel de Instalație, dar practic lu
crurile se opresc în stadiul de... 
deziderat.

Este greu de explicat Încetineala 
cu care se acționează în multe locuri 
pentru aplicarea unor soluții tehno
logice moderne, deosebit de avanta
joase. Desigur, nu se poate spune că 
nu se întreprinde nimic în această 
direcție, dar în nici una din cele 
de întreprinderi investigate nu 
merge pină la capăt, astfel Incit 
fie valorificate toate rezervele 
economisire a otelurilor aliate 
aplicarea unor tehnologii noi, efici
ente. în acest an. la întreprinderea 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște. de 
pildă, prin revizuirea reperelor din 
oteluri aliate de Ia instalațiile de 
foraj s-a trecut la execuția unor 
repere (axe, arbori, bolturi) din otel 
carbon tratat termic cu curenti de 
înaltă frecventă. în felul acesta, la 
instalațiile respective consumul spe
cific de otel aliat s-a redus cu 5 la 
sută, ceea ce echivalează cu o eco-

22
se 
să 
de 

prin

RECAPITULIND CÎTEVA CONCLUZII
ALE ANCHETEI „SCÎNTE1I“...

• In majoritatea celor 22 de întreprinderi investigate nu există programe 
speciale care să urmărească distinct — de la proiectarea produsului și 
pînă la recuperarea resturilor metalice — valorificarea superioară, gospo
dărirea judicioasă a oțelurilor aliate.

• La proiectarea produselor nu se face întotdeauna alegerea corectă 
a oțelurilor in funcție de condițiile de lucru ale piesei, mașinii sau utila
jului respectiv, preferîndu-se soluția comodă de a indica mărci superioare 
din oțeluri aliate.

• Tehnologiile moderne, economicoase de tratare a oțelurilor slab 
aliate și carbon pentru înlocuirea oțelurilor înalt aliate sint puțin cunoscute 
și aplicate întrrun număr mult prea mic de unități.

• Intre 15-25 la sută din cantitățile de oțeluri aliate prelucrate sint 
resturi metalice (șpan, capete, ștraifuri), care iau drumul reciclării. Or, 
acțiunea de sortare și-valorificare a acestor oțeluri în vederea recuperării 
elementelor de aliere este organizată necorespunzător in 18 din cele 22 
de întreprinderi investigate.

• Sarcinile de predare a resturilor de oțeluri aliate sint stabilite, de 
regulă, în mod global, sub posibilitățile reale, nefiind fundamentate pe o 
evidență precisă, pe datele din bilanțurile materiale, care trebuie obliga
toriu întocmite în fiecare unitate economică.

...ȘI CITEVA MASURI ABSOLUT NECESARE
• Activitatea de proiectare constructivă și tehnologică trebuie astfel 

organizată incit să asigure, ca un obiectiv prioritar, alegerea economi
coasă, în strictă concordanță cu cerințele reale, a materialelor folosite și, 
in special, a oțelurilor aliate.

• Ministerele și centralele de resort să întocmească cataloage ' ale 
celor mai moderne, economicoase tehnologii practicate pe plan mondial 
privind înlocuirea sau prelucrarea oțelurilor aliate, pe care să le recomande 
unităților economice, și, totodată, să asigure utilajele și instalațiile necesare 
aplicării lor.

• In fiecare întreprindere, așa cum prevede legea, să se asigure o 
evidență strictă și o normare riguroasă a consumurilor de oțeluri aliate 
pe produse și pe faze ale procesului tehnologic, instaurîndu-se o ordine 
desăvirșită in gospodărirea acestei importante resurse materiale.

• Organizațiile de partid din întreprinderile constructoare de mașini 
să desfășoare o susținută muncă de propagandă pentru informarea mun
citorilor și specialiștilor cu privire la valoarea și importanța economică a 
oțelurilor aliate pe care le folosesc in procesul de producție, militind pentru 
intărirea răspunderii și dezvoltarea spiritului gospodăresc în utilizarea 
acestor valoroase materiale.

Anchetâ realizată de Ion TEODOR, Comeliu CARLAN 
|i corespondenții „Scinteii*
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GLASUL POPORULUI ROMAN:

„NE MINDRIM CU TOT CE FACE 
CEAUSESCU PENTRU PACE!

în actuala situație internaționala, nu exista problemă mai importantă decît aceea de 
a opri cursa înarmărilor, politica 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!

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvîntarea rostită la Marea Adunare Națională

Izvorîtă din înalta responsabilitate față de interesele 
fundamentale ale poporului nostru, față de aspirațiile vitale 
ale tuturor popoarelor lumii, istorica inițiativă de pace a to
varășului Nicolăe Ceaușescu în sprijinul unei lumi fără arme 
și fără războaie se bucură de cel mai profund ecou în con
știința întregii noastre națiuni socialiste. Exprimîndu-și ade
ziunea nețărmurită la această inițiativă, pătrunsă de nobilele 
idei ale umanismului, oamenii muncii de pe tot cuprinsul țării, 
de ceie mai diferite profesii, tineri și vîrstnici, își manifestă 
sentimentele de profundă mîndrie patriotică pentru înalta 
învestitură acordată tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către 
forul nostru legislativ suprem, salută cu profundă satisfacție 
Mesajele adresate de președintele Republicii Socialiste Româ

nia tovarășului Leonid Brejnev și președintelui Ronald Rea
gan, celorlalți șefi ai statelor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa, ca acte politice de cea 
mai mare însemnătate, care vin să ateste, încă o dată, energia 
nesecată cu care exponentul cel mai autorizat al poporului 
român acționează pentru înlăturarea . amenințării nucleare, 
pentru asigurarea păcii și întărirea securității pe continentul 
european și pe întreaga planetă.

Gîndurile și simțămintele reflectate în rînduriîe de mai jos 
vin să se adauge nenumăratelor mesaje, telegrame, moțiuni 
din toate colțurile patriei care, toate la un loc, dau glas voinței 
fierbinți și adeziunii totale a poporului nostru față de strălucita 
inițiativă a președintelui țării.

„Cerul Europei să nu fie nicicînd 
întunecat de norii exploziilor"

„Noi n-am cunoscut războiul 
numai din cărți..."

r 1*
*

Fac parte din gene
rația a cărei viață a 
fost răvășită încă din 
fragedă pruncie de ne
norocirile celui de-al 
doilea război mondial. 
Dar rănile au fost le
cuite și viața noastră 
s-a schimbat mult in 
bine in anii socialis
mului. Casa mea cea 
nouă, cu grădina ei dă
tătoare de roade bogate 
sini ca o mică părtici
că din tot ce s-a clădit 
pe întinsul țării și care 
i-au dat înfățișarea 
unei minunate grădini 
in care munca și gîn- 
dul de pace sint florile 
cele mai alese. Căci în
tregul nostru popor 
este dornic să trăiască 
și. să muncească In 
pace. în Apelul păcii, 
născut din gîndirea 
primului bărbat al 
României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in

„O îndatorire unică în noblețea ei"

Din nou — si nu 
pentru prima dată in 
acest secol — inimi
le. capabile de spirit 
de răspundere, ale fii
lor bătrinului conti
nent bat cu înariio- 
rare. Căci s-au ivit 
din nou unii care pri
vesc pămintul lui E- 
rasmus ca ne un po
sibil teatru de război, 
tărîm de încercare,, 
pentru cumolite arme 
de exterminare, ca si 
cum in trecutele răz
boaie n-ar fi pierit 
destui eonii si tineri.

Ce poate face scrii
torul. ce pot face 
artistul, creatorul în 
asemenea împrejurări? 
întîiul răspuns e fi
resc : îsi ridică glasul 
pentru a protesta ex- 
primind nestrămuta
ta voință de pace a 
poporului său. cerința 
de a se înceta inar-. 
mările nucleare, de a 
sa face totul neutru 
menținerea si consoli
darea Păcii.

Ce putem face noi. 
aceia care creăm pen
tru copii și tineri ? 
Foarte mult. Cu pu
terea magică a artei, 
cunoscmd influenta 
materială si spirituală 
a acesteia. putem 
contribui la realizarea 
amplului Droce-s de a 
turna in trăsătură de 
caracter a omului vii
torului ideologia care 

Mesajele sale adresate 
președinților statelor 
care au semnat docu
mentul final al con
ferinței la nivel înalt 
de la Helsinki, re
găsim pe de-a-ntregul 
voința de pace a oame
nilor muncii din țara 
noastră — mineri și 
Constructori, țărani și 
cărturari. Tocmai de 
aceea, însuflețită che
mare ne-a răscolit pe 
toți și a făcut ca ora
șele și satele țării să 
freamăte de glasurile 
celor care cer să se 
pună capăt înarmărilor, 
să se facă totul pentru 
dezarmare și pace.

Noi, minerii, care in 
fiecare zi ne bucurăm 
de două ori de răsări
tul soarelui — cind 
iese el la orizont și 
cind ieșim noi din ori
zonturile subterane — 
vrem ca cerul Europei 

stă la baza politicii de 
pace a partidului si 
statului nostru.

Găsește oare vreunul 
dintre noi. scriitorii, 
artiștii contemporani, 
o sarcină mai frumoa
să si mai nobilă de- 
cit aceea de a fi părtaș 
la formarea generației 
viitoare a țării în așa 
fel incit ideea de res
pect si dreptate, cin
stirea muncii si crea
ției. buna iritentie să 
devină componente or
ganice ale sîngelui ce 
curge în vinele fiecă
ruia ? Să devină 
călăuzitor de fapte si 
aind. sentimentul de 
frăție între toti oarpe- 
nii muncii, fără deo
sebire de naționalita
te. care trăiesc De me
leagurile României. Să 
realizăm in fapt o 
dragoste de patrie ca
pabilă să apere in 
veci pacea tării, pacea 
noastră, a creației, a 
strădaniei sure mai 
bine. Este o sarcină 
complicată, care cere 
sacrificii, o sarcină co
pleșitoare, dar unică in 
noblețea ei. asa cum 
nu-i e dată artistului 
o misiune mai înaltă.

Cărturarul, omul de 
artă din România so
cialistă poate fi min- 
dru de faptul că patria 
sa. prin cuvîntul pri
mului cetățean al ei. 
prin vocea de imens 

să nu fie întunecat de 
fumul bombelor, ci să 
devină tot mai senin și 
ca toți locuitorii ei, de 
orice nație, să poată 
respira aerul păcii și 
lumina vieții. Pacea, li
bertatea, bunăstarea 
tuturor națiunilor — 
iată țeluri pentru care 
iubitul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luptă cu o 
inegalabilă dăruire, o- 
ferind un luminos 
exemplu și un puternic 
îndemn. Vom cinsti 
•prin muncă stăruitoare 
acest înalt crez al nea
mului, rostit din nou, 
răspicat și demn, de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
Gheorghe 
PRUNDUȘ 
miner, șef de brigadă 
la Exploatarea minieră 
Herja - Maramureș 

ecou internațional a 
tovarășului Nicolăe 
Ceausescu a fost ini- 
tiatoarea unei ample 
mișcări pentru salv
gardarea viitorului 
pașnic al umanității. 
Această inițiativă de 
un umanism funciar, 
propriu președintelui 
Republicii, pornită din 
inimile milioanelor de 
oameni ai muncii din 
tara noastră — ro
mâni. maghiari, ger
mani si de alte na
ționalități — se mate
rializează In vibrantul 
Apel al Frontului De
mocrației si Unității 
Socialiste, în recen
tul Apel al Marii A- 
dunări Naționale, oa 
și in Mesajele cu înalt 
conținut umanist adre
sate șefilor statelor 
care și-au pus semnă
tura pe Actul final al 
Conferinței de la Hel
sinki, în ecoul ‘larg și 
profund pe care I->a 
avut in tară si peste 
hotare. El răsună în 
conștiința noastră ca 
vocea datoriei : este 
nevoie de opere pere
ne. de reală valoare 
artistică care să con
tribuie la realizarea 
acelui zid de pace du
rabil , si inexpugnabil 
în jurul nostru și al 
urmașilor noștri.

ELTETtf Jozsef

Eu nu știu războiul 
doar din cărți sau din 
filme... I-am trăit a- 
marul și suferințele 
acum multi ani. Dar 
ceea ce ar putea nă- 
păstui acum lumea 
este mai cumplit decît 
tot ceea ce au pricinuit 
omenirii toate războa
iele de pînă acum. 
După ce m-am întors 
acasă mi-am putut 
crește copiii pentru că 
am avut liniște. Pen
tru mine liniștea în
seamnă pace. Numai 
pentru că a fost pace 
am putut culege roa
dele pămîntului, ne-am 
putut bucura de izbln- 
zile socialismului.

Dreptul la viață, 
dreptul la pace, drep
tul de a ne ști locui
torii unei planete în 
care să triumfe egali
tatea și dreptatea — 
iată dorințele cele mai 
fierbinți ale poporului 
român cărora le-a dat 
glas înțeleptul condu
cător al partidului și 
statului nostru. Prin 
cuvîntul său de pace,

„Bunul cel mai de preț al omului"

Doresc să arăt și pe 
această cale — așa 
cum am făcut-o și cu 
prilejul acțiunilor or
ganizate în orașul nos
tru — că medicii, toti 
muncitorii sanitari de 
la Spitalul județean 
Vaslui au primit cu 
deosebită satisfacție 
vibrantul Apel pen
tru dezarmare și pace 
al F.D.U.S.. inițiat 
de președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și adresat 
întregului nostru po
por, tuturor forțelor 
progresiste din lume.

Noi. cei care acti
văm în domeniul sa
nitar, ne dăm bine 
seama ce ar însemna 
un război nuclear. Este 
Știut că bombarda
mentele atomice de la 
Hiroshima și Naga
saki s-au soldat cu 
sute de mii de victime 
omenești, iar de pe 
urma lor, nenumărati 
supraviețuitori au su-' 
ferit, iar unii mai su
feră și astăzi de leuce
mie și alte boli grave. 
De atunci insă s-au 
produs arme nucleare 
cu mult mal puternice 
și mai nocive. Ca a- 

poporul nostru probea
ză. încă o dată, cit de 
mult se străduiește ca 
lumea de azi și de mîi- 
ne să fie o lume fără 
arme și fără războaie. 
Strălucita inițiativă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Mesajele 
sale, pătrunse de o 
profundă grijă pentru 
soarta civilizației uma
ne. adresate conducă
torilor țărilor alături 
de care România a 
semnat Actul final de 
la Helsinki, au făcut să 
se audă și mai puter
nic în lume voința 
neclintită de pace a 
României. Vrem pace. 
Vrem să ne bucurăm 
de seninul cerului, de 
foșnetul lanurilor bo
gate, de frumusețea 
florilor, de zîmbetul 
copiilor.

Ca lucrător al pă
mîntului, nu pot ră- 
mîne indiferent cind 
aud că in multe col
țuri ale lumii semeni 
de-ai noștri mor de 
foame, înconjurați de 
mizerie și sărăcie, în 

părători al vieții nu 
putem decit să deza
probăm și să condam
năm din toată ființa 
noastră atitudinea ires
ponsabilă a celor care 
ignoră consecințele in
calculabile ale unui 
astfel de război, care 
ar aduce cu sine pato
logia radiațiilor, mu
tații genetice, pericli
tarea a însăși vieții pe 
pămînt. Dar aceasta 
nu trebuie să se în- 
tîmple ! O nouă con
flagrație trebuie și 
poate să fie evitată 
prin lupta unită a po
poarelor.

Ca medic, mă alătur 
cu cea mai fermă 
convingere inițiative
lor și acțiunilor to
varășului Nicolae 
Ceausescu, care, asa 
cum se poate vedea si 
din curantele emoțio
nante ale Mesajelor 
adresate șefilor de 
state semnatare ale 
Actului final de la 
Helsinki, depune efor
turi neslăbite pentru 
apărarea dreptului la 
viață al tuturor po
poarelor, pentru solu
tionarea tuturor pro
blemelor lumii de azi. 

timp ce rodul trudei 
celor ce muncesc se 
irosește pentru înar
mare, pentru distru
gerea civilizației. Goa
na oarbă a înarmări
lor nu face decît să a- 
dauge noi' suferințe 
milioanelor de înfome
tați și dezmoșteniți de 
pe globul nostru pă- 
mîntesc.

Omenirea este sătu
lă de arme. Nu vrem 
ca tot ce am înfăptuit 
cu sudoarea noastră să 
se mistuie sub efectul 
bombelor cu neutroni. 
Noi pace vrem, ca să 
lăsăm și generațiilor 
ce vin averea cea mai 
de preț : Pacea. în 
numele păcii spun : 
NU categoric înarmă
rilor. NU hotărît răz
boiului.
Ruvfn MASTAN" 
președintele 
cooperativei agricole 
de producție 
Românași, 
județul Sălaj 

potrivit intereselor po
poarelor. ale păcii. 
Politica profund uma
nistă a României are 
drept scop apărarea 
valorilor materiale si 
spirituale ale omenirii, 
crearea condițiilor pen
tru aplicarea cuceriri
lor științei numai în 
favoarea omului.

CA femeie și mamă, 
ca ' profesionistă în 
slujba sănătății oame
nilor, în spiritul Ape
lului F.D.U.S., îmi 
alătur glasul femeilor 
și bărbaților de pretu
tindeni care cer ca 
toti conducătorii de 
state să dea dovadă de 
rațiune, să acționeze 
ferm pentru a opri 
cursa înarmărilor, a 
interzice armele de 
distrugere a vieții oa
menilor, a crea condi
ții ca toti copiii lumii 
să poată creste mari, 
să se bucure de sănă
tate, de toate cuceri
rile minții omenestj, 
puse in slujba bună
stării popoarelor.

Dr. Elena PETREA 
Spitalul județean 
VosTui
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CUV1NT PENTRU PACE
Omenirea toată cit-a iost 
Omenirea cită s-a întins 
A făcut Pămintul adăpost 
Pentru viata iiecărui ins.

Au iost ani și zile lunqi de pace i 
Ani de-ntelepciune șl cuvînt 
Pînă cind, o mină mai rapace U 
A rupt Pacea-ntregului Pămînt.

Șl de-atuncl e Pacea hărțuită 
Ca un om ce șuieră de sete ;
Pacea n-are loc de dinamită. 
Pacea n-are loc de baionete.

Pe pămînt tranșee și robire. 
Sate și orașe bombardate, 
Văduve plingind în cimitire 
Și oriani umplînd orfelinate.

Nici n-apucă iarba a se crește 
Peste gropi de-nvinși și-nvingători 
Că un alt război se pregătește, 
Vn război și mai nimicitor.

Moartea ne pindește sfidătoare 
Din pămînt, din apă și din raze 
Protejat! de arme nucleare 
Oamenii probează măști de gaze.

Stau soldații instruit! la posturi 
Crunti soldați și ofițeri la fel 
Cei bogafi își cumpără-adăposturl 
Cu pereți din plumb și din otel.

Se iac pregătiri în mare taină. 
Se Încearcă arme strict secrete 
Și săracii lumii nu au haine 
Și copiii lumii nu au ghete.

Pentru tiecare om valid
Sint în lume tone de trotil
Ochii rafiunii se închid ; 
Șapte bombe pentru un copil...

Azi planeta toată-i o cazarmă, 
O uzină pentru armament ;
Nu contează cu ce tip de armă 
Va da ioc la lume un dement.

MĂCELUL SA-L OPRIM CIT MAI E VREME
CIT 1NCA MAI AVEM AICI DE TOATE
SA N-AȘTEPTAM, CUMVA, SA NE BLESTEME 
SCHELETUL UNEI LUMI CARBONIZATE...

Ștefan DINCA

„Dorim să ne creștem copiii în seninul liniștii și păcii"

Cred cu tărie că nici o 
femeie care a adus pe 
lume viață, a ocrotit cu 
dragoste pașii copilăriei 
și ai adolescenței fiilor ei 
nu poate accepta ideea 
unui război care să-i dis
trugă ce are pe lume mai 
drag. Noi, femeile acestui 
pămînt românesc, vrem 
mai presus de orice să ne 
creștem și să ne educăm 
copiii într-un climat de 
siguranță, nu sub amenin
țarea armelor ucigătoare 
stocate pe continentul 
nostru. De aceea, țin și 
eu să-mi exprim totala 

adeziune la chemarea de 
pace lansată lumii întregi 
de țara noastră prin 
glasul iubitului ei condu
cător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin Apeluri
le Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
și Marii Adunări Națio
nale, prin Mesajele adre
sate șefilor tuturor state
lor care au semnat Actul 
final de la Helsinki.

Nu putem uita suferin
țele războaielor trecute, 
care au strivit atitea inimi 
de mame și soții, nu ne 
putem împăca cu gindul 

că grozăvii mult mai mari, 
pe măsura tehnicii mili
tare din zilele noastre, ar 
putea să răpună milioane 
de vieți omenești și să 
prefacă în cenușă valori 
clădite cu atita trudă in 
Europa și în alte părți. 
Tocmai din acest motiv 
socotesc că este de dato
ria tuturor mamelor, a 
tuturor oamenilor de bine 
să nu precupețească ni
mic pentru ca albastrul 
senin al cerului să ocro
tească bucuria vieții din 
toate căminele, iar acest 
lucru va fi cu adevărat-
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posibil numai atunci cînd 
arsenalele lumii se vor 
goli, cind existența oame
nilor nu va mai fi ame
nințată de bombe și ra
chete.

Pentru ca să se lzbîn- 
dească visul de aur al 
omfenirii de a trăi intr-o 
lume fără arme, toți apă
rătorii păcii trebuie să se 
unească și să impună 
dezarmarea, singura în 
stare să asigure popoare
lor un viitor de Droeres 
si prosperitate.

Maria CLUCERU 
casnică - București

DOHIMTA POPOARELOR
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n cer lipsit de bombe
Afișe realizate de graficienii : Tudor Ispas

„Nu
_______________

Constantin Costo Mihoeia ileana Popescu losif Covo Nicolae Sirbu

vrem bombe, armamente, pace vrem pe
Alexandru Bălan

continente !“
/
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SENTIMENTUL PATRIOTIC 
permanenta a marii poezii

— Condițiile sociale si istorice spe
cifice ale evoluției poeziei românești 
au asigurat iubirii de tară, sentimen
tului patriotic un loc deosebit. Con
stituie aceasta o realitate valabilă 
doar pentru trecutul poeziei noastre 
sau se poate vorbi despre o dimen
siune permanentă ?

— E vorba, fără nici o îndoială, de 
o dimensiune permanentă, exprima
tă divers, evident, exprimată explicit 
de discursul liric sau numai sugera
tă. Traseele lirismului românesc se 
mișcă de sute de ani energic, in spa
țiul poeziei patriotice. Marii sau ade- 
vărații noștri poeți, indiferent de 
ambitus-ul vocii și imaginației lor. 
de rafinamentul si spontaneitatea 
metaforei, de atracția tainei si a ne
cunoscutului, contopiți cu ființa pa
triei, cu „nevoile și neamul“. au creat 
fantastice tapiserii verbale pe tema 
libertății si demnității naționale. Tra- 
ducind ritmurile reflexive ale 
„Faust“-ului goethean, confruntîn- 
du-sș cu mari motive liric-filosofice, 
preamărind panteismul modem al lui 
Giordano Bruno. Blaga a dat totodată 
prin a sa „Mirabila sămință" măsura 
cea mai înaltă a reveriei si energe
tismului său patriotic. Nu mai mă re
fer la halo-ul de lumină românească 
Întreținut în mișcarea interioară a 
multora dintre poemele sale si nici 
la peisagistica desenată cu geniul 
unei mari iubiri pentru frumusețile 
pămintului nostru.

Poeziile întoarcerii spre sine ale 
ultimei perioade argheziene n-au ex
clus cîntecele de bucurie ale fuziunii 
sensibilității sale cu noul ideal de 
viată al patriei, cu viziunea filosofi
că dinamică a societății socialiste.

Modelele amintite au dat impuls si 
admirabilă continuitate liricii noastre 
patriotice și multi dintre poeții noi
lor generații datorează enorm aces
tora.

— Se pot distinge note specifice, 
un stil definit prin care poezia ro
mânească contemporană eternizează 
sentimentul patriotic ?

— Conștiința estetică românească 
a ultimelor decenii a contribuit mult 
la diversificarea vocilor poeziei noas
tre. la îmbogățirea universului aces
teia cu noi trăsături. Realitatea mul
tiformă, caracterul dinamic al pro
ceselor de dezvoltare ale societății 
românești cohtemporane. transfor
mările. mutațiile de conștiință au 
creat noi resorturi și căi imaginaru
lui poetic. Pe acest fond au apărut, 
evoluat si s-au distins noi fizionomii 
poetice, note si stiluri specifice în 
exprimarea sentimentului patriotic. 
S-a constituit, ca o expresie a ple
nitudinii morale pe care o respiră 
contemporaneitatea noastră, poezia 
cu caracter imnic, inspirată de con

știința lucidă a participării la istorie, 
la evenimente: poezia de tip aniver
sar. reflex al celei dinții, exaltind 
tradiția revoluționară, spiritul parti
nic. angajarea umană și socială în 
numele fericirii celor multi: lirica de 
înaltă ideație filosofică, trecînd prin 
filtrele sensibilității raportului om- 
univers, om-infinit etc.: poezia de 
accente etic-justitiare. cu tonuri În
drăznețe, propunîndu-și să exorcizeze 
duhul inerției, al urîtului moral, 
meschinăria lașitatea demagogia, 
parvenitismul: poezia protestului acid 
împotriva defăimătorilor patriei și 
incendiatorilor planetei. E de datoria 
criticii literara care, evitînd . false 
problema poate să aprofundeze a- 
ceste aspecte, să analizeze autentici
tatea sinceritatea și expresia perso-

Convorbire cu poetul 
Vasile NICOLESCU

nală, stilul propriu al celor care slu
jesc idealul poeziei patriotice, nivelul 
de gîndițe artistică, disponibilitățile 
de limbaj, virtuțile de comunicare 
ale acesteia

— Unele discuții din- ultima vreme 
au situat, cîteodată, in termeni anta
gonici relația dintre valoare si subs
tanța patriotică. Ce raporturi se sta
bilesc de fapt intre aceste componen
te ale marii poezii ?

— Cred că au fost mal mult dis
cuții de eludare a problemei, de ti
nere a ei la periferia dezbaterilor 
teoretice mai de anvergură. Este 
drept că a existat tendința să se con
funde poezia retorică minoră, decla
matorie. festivistă. improvizația oca
zională cu poezia de largă si generoa
să inspirație patriotică. A existat așa
dar riscul ca. militindu-se pentru ca
litate si autenticitate, să se diminue
ze efortul de mobilizare a conștiin
țelor noastre poetice pentru poezia 
patriotică. Dacă discuțiile ar fi fost 
purtate de condee cu prestigiu veri
ficat în sfera acestei poezii, de critici 
cu autoritate profesională, confuziile 
ar ti fost limitate. Din păcate ele au 
stăruit o vreme si mai rezonează încă 
în sistemul unor mentalități inerțiale, 
naiv olimpiene. ’ '

Nu e mai puțin adevărat că dem
nitatea poeziei patriotice se capătă 
prin demnitatea scriiturii celor care 
o practică. Dacă textul nu este încăr
cat cu energia emoțională necesară, 
dacă nu poartă marca unei viziuni 
proaspete, originale și nu este fruc
tul unei tensiuni spirituale adecvate 
temei, poemul. în contact cu ochiul 
tot mai exigent al cititorului nostru.

se deshidratează subit șl blazează cu 
masca Iui chiar pe cel mai încrezător 
cititor. Rime facile, obosite si prăfui
te, atentează adesea la noblețea poe
ziei patriotice. Numai critica poate 
descuraja impostura o critică lucidă, 
loială, dornică să sporească sincer, 
în aria unei impresionante tradiții, 
seria nestematelor liricii noastre pa
triotice.

— Intensa dv. activitate de tăl
măcitor din lirica altor popoare v-a 
oferit posibilitatea să cunoașteți miș
carea poetică actuală. Prin ce cre
deți că se individualizează poezia 
noastră contemporană in contextul 
poeziei universale ?

— Printr-o expasiune a imaginaru
lui în sfera socialului. Poeții noștri 
au învățat de 1<T înaintași că poezia 
înseamnă dragoste, curaj și profeție 
a adevărului. Un adevăr în care iu
birea de patrie susține din adine 
virtuți artistice inconfundabile. deși 
cunosc multe alte poezii care își 
afirmă puternic sentimentul patriotic. 
Poezia noastră însă nu se poate lipsi 
de el. îl are cuprins în fiecare ..ce
lulă" indiferent de timp și autor. Este 
într-un fel o îmbinare inconfunda- 
bilă de viață și înțelepciune. Am avut 
din fericire și avem critici pe măsu
ra acestei vieți și înțelepciuni a Poe- 
sis-ului românesc, critici care au in
suflat poeților gustul pentru temele 
fundamentale ale vieții, ale existen
ței. Și avem poeți care dispun de 
harul de a privi — inimitabili ca ex
presie — în ochii ființei și ai naturii, 
de a crede în puterile rațiunii si ale 
visului de mal bine. Copii minune 
ai Mioriței, întoreîndu-se mereu la 
izvoare, poeții români, receptivi cu 
gravitate la bătăile inimii acestui 
popor, la mișcările de gînd ale lumii, 
au fost scutiți de furia experiemen- 
talismelor din care alte literaturi, 
stoarse de dadaisme și lletrisme. și-au 
făcut o prețioasă și uneori infatuată 
emblemă. Nu fără a se înfrunta cu 
alti „idoli" ai inerției și suficientei 
de sine, neobosit abuzive a criticii 
proletcultiste, ca și a sofisticii pedan-' 
te. abstrase în egală măsură de Ia 
înțelegerea devenirii ființei noastre 
morale, poeții contemporani si-au în
dreptat inspirația către o infinitate 
de motive și teme în care omul aces
tui timp reprezintă o atracție esen
țială, o sursă inepuizabilă de frumu
sețe. Poezia noastră se individuali
zează prin polifonia ei magistrală, 
prin pluralitatea timbrelor sensibi
lității ei. prin substanța și încărcă
tura ei de semnificații, prin puterea^ 
de a rosti adevăruri și a-si asuma 
visele prezentului socialist, ca și des
tinul de miine al poporului nostru.

Emil VASILESCU

O frescă a vieții noastre politice *)
Politica, ne spunea la cursul său, 

bunul nostru dascăl. Mihail Dra- 
gomirescu. stă la baza marilor 
capodopere ale literaturii univer
sale. După o scurtă pauză. în 
timpul căreia savura uimirea noas
tră juvenilă în fata acestei afirma
ții ce nl se părea în contradicție cu 
însuși sistemul său estetic, cu totul 
anistoric, exemplifica în modul cel 
mai convingător cu Iliada. cu tea
trul Iul Aristofan. cu Divina Co
medie. cu un întreg panou al 
operei shakespeariene, iar la urmă 
cu comediile lui Caragiale.

Intr-adevăr, cum putea fi altfel? 
Chiar noțiunea politică derivă din 
greaca veche politike, care însemna 
arta sau știința de a guverna ce
tatea. colectivitatea — în sensul 
mai larg al cuvîntului. Modul de 
organizare a acesteia, comportarea 
ei de-a lungul anilor, precum și 
reacțiunile individuale, după tem
peramentul fiecăruia, constituie 
pentru scriitor o materie nesecată 
de observații și de creație literară.

Poet, eseist, călător și romancier 
de vaste perspective. Dumitru 
POPESCU redă, cu al doilea volum 
al romanului său ciclic Pumnul și 
palma, in subtitlu Ochiul ciclonu
lui, continuarea dramaticelor con
fruntări dintre cei doi comuniști 
reprezentativi, Manole Suru și Vlad 
Cernea, și totodată viața partidului 
în intervalul anilor de la sfîrșitul 
celui de-al șaselea deceniu și 
începutul celui de-al șaptelea cu 
frămîntările ei. din cele mai dra
matice.

Atrași poate prin tainicele condi
ții ale complementarii, cei doi prie
teni, alternativ se înțeleg și se res
ping, răminind insă legați indiso
lubil, cu toate deosebirile lor de 
caracter. Cel dinții, fără a fi ceea 
ce francezii numesc „un dur", e 
un om dintr-o bucată, neîntelegînd 
comportările șovăitoare ale unor 
comilitoni, considerînd că lupta 
între nou șl vechi, chiar în interio
rul partidului, e de rigoare, in 
modul cel mai energic, trăiește 
totuși o dramă, o multiplă dramă. 
A iubit-o pătimaș pe Delia, cu 
care s-ar fi potrivit de minune, dar 
considerente corjjunctuBale l-au fă
cut să renunțe, deși dragostea îi 
era împărtășită la aceeași tempe
ratură. în partid, cu toate că spiri
tul critic și cunoașterea oamenilor 
li revelează valoarea morală a to
varășilor săi. se vede tîrît uneori 
In atitudini de subordonare, necon- 
ferme cu conștiința sa și In accep
tarea unor hotărîri injuste, ca să se 
mustre apoi cu severitate. Cel de-al

•) Dumitru POPESCU, „Pumnul 
șl palma", volumul H : „Ochiul 
ciclonului".

doilea e șl el un comunist con
vins. dar cu vederi mai largi și 
numai aparent tranzacționale, care-1 
exasperează uneori pe Manole. 
deși pînă la urmă se convinge că 
are de-a face cu un om de bună 
credință șl de nădejde. Din prelu
diul primului volum, care se des
chide cu ceremonia funebră a lui 
Manole. la care asistă și Vlad în
durerat. am înțeles că pînă la urmă 
se produsese fatala ruptură dintre 
cei doi buni prieteni și că cel viu 
avusese de suferit de pe urma 
defunctului. Așadar. în partea a 
treia, dacă va fi și ultima, vom 
asista poate la desfacerea priete
niei. cu ocazia ciocnirii finale din
tre cele două temperamente.

Dacă deci firul epic al roma
nului ciclic este unul al prieteniei.

de Șerban CIOCULESCU

cadrul mult mal larg e viața însăși 
a partidului, văzută în cercurile el 
concentrice, strîmtîndu-se sau lăr- 
gindu-se succesiv. Autorul are. în 
cadrul tradițional al expunerii na
rative. un puternic simț compozi
țional $1 un incontestabil talent 
portretistic. își vede personajele, 
le surprinde fizionomia morală, fe
lul de a vorbi și de a se comporta, 
chipul șl masca. Aceasta este fie 
expresia nesincerității și a oportu
nismului, fie efectul fricii față de 
eventualitatea înfățișării înaintea 
forurilor interne de judecată.

Acest sentiment se strecoară șl 
pînă la urmă domină și conștiin
țele curate, cînd se văd în fata 
unor acuzații nedrepte, și atunci el 
îi îndeamnă să-și facă o autocritică 
integrală, ca șl cind ar fi într-ade
văr vinovat i. Este cazul. în capi
tolul al doilea, al lui Vlad Cernea, 
surprins de critica vehementă și 
total injustă ce i se face intr-o 
ședință ; omul trece prin întreaga 
gamă a sentimentelor unui năpăs
tuit. dar se decide pînă la urmă, 
dînd curs sugestiilor unui superior, 
pentru autocritică, și felul în care 
și-o face are ca rezultat scoaterea 
lui completă din cauză, ba chiar 
nefigurarea „cazului" său in pro- 
cesul-verbal de ședință. Alții însă 
nu au acest noroc și sucombă, ca 
victime sociale ale unor metode 
inuman aplicate. Vlad este cel din
ții care își dă seama că cel mal 
rău sfătuitor în cauză este fanatis
mul, care orbește judecata. îi ră-

mîne celui nedreptățit o singură 
alinare : în capacitatea românului 
de a face haz de necaz. în umor. 
Citeva pagini de antologie (326— 
328) definesc această calitate a 
neamului nostru. începînd cu 
propoziția, aș zice, axiomatică : 
„Poporul român dacă n-ar fi știut 
să rida, ar fi pierit". Și mai de
parte. cu o rară forță a conciziei : 
„Rîsul demitizează poncifele". Sau: 
„Risul e. dacă vreți, forma supremă 
a libertății intelectuale". Așa este, 
dar cel ce nu știe să rîdă. se lasă 
In derivă, ca Victorian Nămete. care 
își pierde mințile, după ce „fusese 
exclus din partid și destituit", deși 
era „omul cel mai capabil și mai 
valoros din redacție".'

Puterea, pentru unii din dețină
torii ei, atrage abuzul și, prin 
acesta, nedreptățirea. uneori, a 
celor mai buni. Un șef de această 
factură este Eftimie David. care-I 
atrage și pe clarvăzătorul Manole 
în rezoluții greșite, de condamnări 
nedrepte : pînă la urmă însă, mon
strul moral se spînzură. sancționin- 
du-se însuși, cînd se vede desco
perit

Un mare simț al dreptății animă 
paginile de frescă ale romanului, 
care-și prezintă eroii în țară, la 
locurile de muncă, sau in străină
tate. in misiuni speciale. în viata 
de familie, in momente de destin
dere sau de încordare, în convor
biri de înalt nivel intelectual sau de 
coloratură populară. în cele mal 
variate împrejurări și forme de 
viață. Aș da ca exemplu de interes 
artistic scenele din atelierul sculp- 
toriței Gigl. soția lui Vlad Cernea, 
care-1 părăsește Intr-o lamentabilă 
aventură cu un cabotin sinistru. 
Vartolomeu ; or. în „cenaclul" ei 
ocazional, unde se dezbat toate 
problemele moderne ale artei con
temporane. Un alt interesant mo
ment este acela în care se dezvă
luie modul dogmatic și proletcultist 
în care fusese privită istoria națio
nală. precum și corectivele aduse 
acelei false viziuni științifice.

Prin bogăția acțiunilor secundare 
ce se întretaie, prin numărul mare 
al personajelor cu care vin în 
atingere cei doi stilpi ai povestirii. 
Manole și Vlad. romanul este, 
practic vorbind, nerezumabil. Chiar 
dacă ar fi posibilă o sumară 
expunere narativă, o socotim dău
nătoare, întrucît oricui îi place, 
citind o carte bună, să meargă din 
surpriză în surpriză, descoperind el 
însuși firul Ariadnei.

Ochiul ciclonului este o carte 
vie. colorată, pasionantă. Dumitru 
Popescu vede intim, dinlăuntru, 
viata viscerală și morală a poli- 
tike-ei decenale respective, și o 
prezintă cu multă sinceritate si 
talent.

iFaptul;
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DIVERS
Omenie I

Ieșind de la lucru. Constantin 
și Elena Sclnteie, împreună cu 
Dumitru Ochiană. toți trei de la 
Întreprinderea de materiale izo
latoare Vaslui, au găsit in auto
buzul cu care mergeau spre casă 
un portmoneu cu o mare sumă 
de bani. Au întrebat in stingă, 
au întrebat in dreapta, dar ni
meni nu a reclamat pierderea 
acestuia. Cei trei muncitori, 
știind mai bine ca oricine prețul 
muncii, al banilor ciștigați cin
stit, au predat portmoneul cu 
banii la miliție, de unde păgu
bașul și-l poate ridica oricind. 
Gestul firesc al oamenilor de 
omenie.

Invidioși ?
La ieșirea din comuna Aduna- 

ții Copăceni, județul Giurgiu, a 
fost deschisă circulației rutiere o 
porțiune de șosea lungă de 4 
kilometri. Este un experiment 
al studenților Facultății de con
strucții din București, care își 
propun găsirea de soluții eco
nomicoase și durabile in dome
niul drumurilor.

Invidioși, probabil, pe experi
mentul studenților, lucrătorii de 
la secția Giurgiu a Direcției de 
drumuri au incercat si ei. pe 
raza comunei Daia. experimen
tarea unui nou tip de îmbrăcă
minte asfaltică. Ce credeți că 
le-a dat prin minte? Peste as
faltul bun al șoselei, ei au aș
ternut un alt strat de asfalt cu... 
gropi, punind la grea încercare 
suspensiile mașinilor și indemi- 
narea șoferilor. Decît să fi 
cheltuit atit timp și materiale, 
nu era mal bine ca asfaltul 
dinainte, incă bun. in loc să fie 
„îmbrăcat" era... arat ? Poate 
„culegeau" nu numai sudălmile 
șoferilor.

Controlor... 
necontrolat
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GIURGIU. • Miile de abonați al 
stației de radioficare din municipiul 
Giurgiu și din împrejurimi, deși au 
în casele lor radioreceptoare și te
levizoare, urmăresc cu mare Interes 
emisiunile locale, care aduc vești 
despre întîmplări și fapte vrednice 
ale oamenilor din partea locului. 
Dintr-un sondaj printre ascultători, 
se constată că cea mai ascultată 
emisiune este „Teatrul la microfon". 
(Petre Crlstea).

VASLUI ® La Vaslui s-a desfă
șurat. timp de două zile, a șasea 
sesiune anuală de referate si co
municări științifice „Acta moldaviae 
meridionalis", organizată de muzeul 
județean, la care au luat parte cer
cetători. cadre universitare și mu
zeografi din 20 de județe si din 
Capitală. (Petru Necula).

TELEORMAN © La Zimnicea s-a 
desfășurat „Decada culturii zimni- 
cene". Ajunsă la a Xl-a ediție, ea 
a reunit ample acțiuni politice, 
științifice, cultural-educative. Pro
gramul manifestărilor a cuprins. în
tre altele, simpozionul „Dezarmarea 
— imperativ vital al omenirii", 
expunerea „România — azi. ieri, 
miine". o întilnire cu brigada știin
țifică. o gală de filme românești, 
spectacole artistice. (Stan Ștefan).

SUCEAVA • La muzeul etno
grafic din Gura Humorului a avut 
loc consfătuirea județeană a creato
rilor de artă populară, cu care pri
lej a fost prezentat bilanțul reali
zărilor în ediția recent încheiată a 
Festivalului național’ „Cîntarea 
României" • Timp de o săptămînă. 
în județul Suceava s-a desfășurat 
o suită de acțiuni politico-educative 
reunite sub genericul „Noua revo
luție agrară — etapă importantă în 
dezvoltarea agriculturii noastre". 
(Sa va Bejinariu).

BACĂU © Sub genericul „Mun
că, dăruire, împliniri", Ia Bacău a 
avut loc o suită de manifestări cul- 
tural-artistice si sportive organizată 
de consiliul județean al organizației 
pionierilor și inspectoratul școlar 
județean cu prilejul împlinirii unui 
sfert de veac de activitate a casei 
pionierilor și șoimilor patriei din 
localitate. Programul, la care au 
luat parte reprezentanți din mai 
multe județe ale țării, a cuprins 
simpozioane, vernisări de expoziții, 
concursuri si un spectacol omagial 
sugestiv intitulat „Copilărie feri
cită". (Gh. Baltă).

ARGEȘ • Sala Casei de cultură 
a sindicatelor din Pitești a găzduit 
un reușit spectacol cultural-artistic 
susținut de formațiile laureate ale 
Festivalului „Cîntarea României". 
O Pe parcursul acestei luni, la toate 
căminele culturale din comunele și 
satele județului se prezintă ciclul 
de filme „Popoarele lumii doresc 
pacea". (Gh. Cirstea).

MUREȘ • în cadrul acțiunii 
„Decada științei și tehnicii", ma
nifestare inclusă în cadrul ..Lunii 
mureșene a culturii și educației so
cialiste". la casa tehnicii din Tîrgu 
Mureș a avut loc simpozionul cu 
tema : „Știința — factor primordial 
al progresului contemporan". (Gh. 
Giurgiu).

ARAD 9 Cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de existentă a cercului de 
artă plastică din Siria. Ia muzeul 
din localitate s-a deschis o expo
ziție de pictură și grafică aparți- 
nînd membrilor cercului. (St. Dor- 
goșan).

CLUJ • La galeria de artă a 
Asociației artiștilor plastici amatori 
din Cluj-Napoca a avut loc verni
sajul expoziției de artă plastică 
„Tineretul și pacea", organizată in 
colaborare cu comitetul județean al 
U.T.C. (Al. Mureșan).

Un ajutor prețios pentru
Este o mașină automată pentru 

cusături decorative și utilitare, rea
lizată la nivelul produselor similare 
pe plan mondial. Acționarea elec- . 
trică a mașinii este simplă si sigu
ră. Mașina electrică de cusut „San
da" execută următoarele opera
țiuni : cusătură dreaptă (cu un ac 
sau cu ac dublu) : cusătură în zig
zag ; cusătură invizibilă (tip invi
zibil) : tiv îngust, mediu si lat: ti- 
virea si. concomitent, aplicarea dan
telei : cusătură cu rabaterea mate
rialului : cusătură paralelă cu mar
ginea materialului : coaserea înain
te si înapoi ; coaserea nervurilor : 
coaserea șnurului : coaserea nastu
rilor : butoniere (netede sau în re
lief) ; stopat ; vătuit ; siirfilat ; bro
derie (inclusiv ochiuri) ; 3 modele 
de broderie cu cusătură în zig-zag ; 
16 modele de cusătură decorativă 
(cu un ac sau cu ac dublu) ; 6 cu
sături utilitare, elastice (cu un ac 
sau cu ac dublu).

Magazinele si raioanele speciali
zate ale comerțului de stat pun la 
dispoziția cumpărătorilor mașina 
electrică de cusut „Sanda". La pre
țul de 3 270 lei.

gospodine — mașina electrică de cusut „Sanda1* I
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Prin hotărlre judecătorească, 
Valentin Bărbosu, de la între
prinderea „Arădeanca" din Arad, 
a fost condamnat la 5 ani închi
soare pentru sustragerea din 
unitate a unei ințiportante canti
tăți de argint industrial.

Evident, o pedeapsă pe mă
sura faptei săvirșite.

Mai puțin evident este Insă 
modul in care a reușit Bărbosu 
să sustragă și să scoată pe poar
ta unității respectiva cantitate 
de argint. Cu atit mai de neîn
țeles, cu cit Bărbosu lucra la 
controlul tehnic^ de calitate. Să 
admitem că respectivul contro
lor nu a fost controlat. Dar e 
inadmisibil să se constate, in 
timpul cercetărilor, că nimeni 
din unitate nu a sesizat, timp de 
luni de zile, lipsa argintului, iar 
unii au fost de 
necrezut! — că 
din unitatea lor.

Te pomenești 
planetă...

părere — de 
nu s-ar fi furat
că de pe alti

Un fochist
care s-a „ars"

care
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Duminică. 8 decem
brie. în organizarea 
Centralei „România- 
film" si a întreprinde
rilor cinematografice 
județene, se deschide 
cea de-a XXV-a edi
ție a Festivalului fil
mului la sate, care se 
va desfășura nînă la 
31 ianuarie 1982 si va 
cuprinde peste 4 500 
de localități rurale de 
ne întreg cuprinsul 
tării. Manifestare cul- 
tural-educativă tradi
țională. de largă rezo
nantă. Festivalul fil
mului la sate atrage 
in fiecare an — prin 
repertoriul prezentat 
si nrtn varietatea ac
țiunilor cu filmul — 
un număr din ce în 
ce mai mare de spec
tatori. Numărul aces
tora a atins anul tre
cut cifra de 11 mi
lioane.

Actuala ediție, a 
XXV-a. organizată sub 
generoasa egidă a 
Festivalului national 
„Cintarea României", 
îsi propune participa
rea tot mai intensă a 
oamenilor muncii de 
la sate la activita
tea cultural-educativâ, 
creșterea contribuției 
filmului — si. în pri
mul rind, a filmului 
românesc — la dezvol
tarea conștiinței socia
liste a milioanelor de 
spectatori, la educarea 
patriotică, revoluționa
ră a tinerei generații. 
In același timp, actua
la ediție va cunoaște 
o puternică intensifi
care a difuzării filme
lor cu caracter agro
zootehnic în snriiinul 
noii revoluții în agri
cultură.

Fondul bocat de fil
me aflat la Întreprin
derile cinematografice 
județene. însumînd 
neste 1 300 de titluri — 
filme artistice, docu

mentare. științifice, de 
animație si agrozoo
tehnice — va fi com
pletat de Centrala 
România-film cu încă 
24 de filme artistice, 
creații recente ale ca
selor noastre de filme, 
alături de o selecție 
de filme produse in 
țările socialiste- si in 
alte țări — care vor 
constitui tot atitea

ge“ (R.P.D. Coreeană). 
„Un serif extrateres
tru" (Italia). „Războiul 
stelelor“.(S.U.A.). „Cli
nele" (Spania) si alte
le. „Caoul de afiș" îl 
vor deține filmele de 
actualitate si. în pri
mul rind. cele din 
producția națională, 
care dezbat probleme 
maiore ale societății 
noastre socialiste. O

valului un mare nu
măr de acțiuni cultu
ral-educative : intîl-
niri cu realizatorii si 
dezbateri ne marginea 
filmelor românești, 
simpozioane, mese ro
tunde. procese literar- 
cinematografice. me
dalioane. concursuri 
„Cine știe cîstigă" si 
altele. Sînt prevăzute, 
de asemenea, un nu-

scurt metraj aflate în 
fondul întreprinderilor 
cinematografice li se 
vor adăuga neste 20 
de filme documentare 
si științifice în pre
mieră oe ecranele sa
telor noastre. între 
care „Comunistul si ti
nerii de care răspun
de". „Economiile — cu 
ce începem ?“. „Evo
luția omului". „Magie

ÎN PERIOADA
6 DECEMBRIE 
-31 IANUARIE

Festivalul 
filmului 
la sate

puncte de interes si 
atracție pentru milioa
ne de spectatori. Prin
tre premierele pentru 
ecranele sătești se 
află filmele românești 
„Stele de iarnă". 
„Castelul din Carnati". 
„Dragostea mea călă
toare". „Detașamentul 
Concordia". „Specta
colul spectacolelor". 
„Probleme personale". 
„Punga cu libelule". 
„Am o idee". „Duelul". 
„Alo. aterizează stră
bunica". Alături de a- 
cestea vor fi prezen
tate în premieră „E- 
chioaiul" (U.R.S.S.). 
„Stele de dimineață" 
(R. P. Polonă). „So
crul" (R S. Cehoslova
că) „Legătura de sin-

atentie sporită va fl 
acordată filmelor in
spirate din trecutul de 
luptă al ponorului ro
mân. al clas.ei munci
toare si partidului, 
care se înscriu în ciclul 
epopeii naționale. Pe 
ecranele cinematogra
felor vor fi programa
te. de asemenea, filme 
care demască ororile 
războiului. politica 
cercurilor imperialiste 
pentru înarmare, fil
me care reflectă lupta 
maselor populare pen
tru apărarea păcii.

Odată cu prezenta
rea nronriu-zisă a fil
melor. întreprinderile 
cinematografice jude
țene vor organiza si la 
actuala ediție a festi-

măr snorit de acțiuni 
cultural-educative, cu 
filme adecvate, desti
nate tinerilor specta
tori.

Filmele documentare 
si științifice vor ocu
pa un loc Imnortant 
in acțiunile organizate 
de întreprinderile ci
nematografice. care 
vor urmări lărgirea 
orizontului de cunoș
tințe al spectatorilor, 
educarea lor în spiri
tul eticii si echității 
socialiste, propagarea 
concepției materia
liste despre natură si 
societate, combaterea 
misticismului si a men
talităților înapoiate. în 
acest scop, celor cîtor- 
va sute de filme de

si experiment". „Do
riți un horoscop ?", 
„Fitotronul". „La Tis- 
mana-ntr-o grădină".

Tinînd seama de 
faotul că în lunile de
cembrie si ianuarie se 
desfășoară si cursurile 
învătămîntului agro
zootehnic. Centrala 
România-film a luat 
măsuri ca întreprinde
rile cinematografice 
îudetene să utilizeze 
mai mult decît oină 
acum filmele care 

’prezintă metodele mo
derne în agricultură, 
generalizarea unor 
realizări deosebite in 
diferite unităti agrico
le în domeniul perfec
ționării ^organizării 
muncii, creșterii efi

cientei. obținerii unor 
recolte bogate de ce
reale si legume, dez
voltării zootehniei. 
Pentru realizarea în 
bune condiții a aces
tei sarcini. Centrala 
România-film va pune 
Ia dispoziția întreprin
derilor județene un 
lot din cele mai noi 
producții ale Studiou
lui „Al. Sahia".

Fără îndoială că 
reușita acțiunilor cul
tural-educative din e- 
ditia a XXV-a a Fes
tivalului filmului la 
sate va depinde intr-o 
măsură importantă de 
spiritul de inițiativă si 
de organizare al lucră
torilor din întreprin
derile cinematografice 
pentru prezentarea 
unor programe vii. a- 
tractive. pentru înlă
turarea oricăror ma
nifestări de formalism. 
Totodată. Festivalul 
filmului la sate con
stituie un bun prilej 
pentru gospodarii ci
nematografelor în ve
derea îmbunătățirii 
condițiilor tehnice, de 
confort si vizionare, 
pentru asigurarea unor 
spectacole de calitate 
desfășurate într-o am
biantă corespunzătoa
re. La buna desfășu
rare a actualei ediții 
vor contribui, desigur, 
si măsurile de popu
larizare care vor fi 
întreprinse de Româ
nia-film si de între
prinderile cinemato
grafice județene.

Este de așteptat ca 
repertoriul bogat si 
numeroasele acțiuni 
atractive prevăzute de 
organizatori să facă 
din ediția a XXV-a a 
Festivalului filmului 
la sate din acest an 
o reușită contribuție 
la îmbogățirea vieții 
spirituale a satului 
nostru.

tv
PROGRAMELE 1 1

9,00 Luptăm pentru pacea lumii — emi
siune de clntece șl versuri 
Transmisiuni directe din Capitală:

In jurul orei 9,45 — Demonstrația 
oamenilor muncii din București 
și din județele țării ea răspuns la 
Apelul Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste pentru dezar
mare și pace.

In jurul orei 12,00 — Marea Adu
nare Populară consacrată dezar
mării generale, securității, cola
borării și păcii.
• Clntece patriotice șl revoluțio

nare

• „La sflrșit de săptămînă"
18.30 Săptămînă politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
20,10 Luptăm pentru pacea lumii — 

spectacol literar-muzlcal
20.50 Film serial: „Orient Expres". Pro

ducție internațională. Regia: Da
niele D’Anza, Marcel Moussy, 
Bruno Gentillon. Scenariul: Pierre 
Jean Remy. Episodul I

21.50 Telejurnal
22.30 Opereta în nocturnă

PROGRAMUL Z
19,00 Telejurnal
20,10 Orizont tehnlco-științlfic
20,40 „Cîntarea României". De pe ma

rea scenă a țării pe micul ecran
• Concursul cînteculul politic 
pentru tineret

21,50 Telejurnal
22,30 Opereta in nocturnă

I
I
I
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De la o vreme, cititorii 
frecventau biblioteca județeană 
Brasov rămineau nedumeriți. 
Odată cu cartea împrumutată, 
simțeau pe nări un miros de 
țuică. De unde? In nici un caz 
din cărți. Misterul avea să fie 
dezlegat de oamenii legii, care 
l-au depistat in suosolul clădirii 
bibliotecii pe fochistul N. Ale
xandru cu... țuică fiartă. Țuică 
fabricată de el, cu ajutorul unui 
cazan instalat alături de ..gura 
de foc", care încălzea clădirea. 
Atit cazanul, cit și materia pri
mă, adică zahărul, au fost con
fiscate. Cu alte cuvinte, fochis
tul s-a... ars !

La secundă!

I
I
I
I
I
I

A apărut 
„ERA SOCIALISTA" 

nr. 23/1981
Revista se deschide cu editorialul 

Întitulat : „Un amplu și mobilizator 
program pentru continua dezvoltare 
a patriei socialiste". în continuare 

' sînt publicate articolele „O înaltă efi
ciență economică în toate domeniile 
de activitate" de Gh. Șică, „Contro
lul preventiv — instrument eficace al 
autoconducerii muncitorești" de Radu 
Ciurileanu, „Economisirea resurselor 
energetice și de materii prime prin 
mărirea duratei de viață a produse
lor" de Victor Calcan, „Zona colinar- 
montană — potențial agroalimentar 
cu mari perspective de valorificare" 
de N. Brașoveanu, „Activitatea edu
cativă și cerințele vieții" de loan Re- 
tegan, „Cursa înarmărilor, factor 
agravant al decalajelor economice in
ternaționale" de N*.S.  Stănescu. „Con
secințe nefaste ale deturnării științei 
spțe scopuri războinice" de Cornel 
Codiță, „Concepția Partidului Comu
nist Român despre solidaritatea in
ternațională" de- Constantin Florea. 
„Funcționalitatea sistemului institu
țional al democrației socialiste In 
România" (II) — dezbatere și „Op
țiuni strategice ale Partidului Comu
nist Francez".

Revista mai conține rubricile Cărți 
și semnificații și Revista revistelor.

I
A apărut 
Almanahul 

„Luceafărul"

I

In pauza de masă, muncitorii 
se îndreptau, grupuri-grupuri, 
spre cantinele de pe platforma 
Combinatului-petrochimic Midia- 
Năvodari. Printre ei se strecu
rau și doi indivizi — Constantin 
Marin și Gherghina Enache — 
șoptindurle la ureche :

— Nu vrei să te facem cu un 
ceas? Electronic. Merge la ma
rele fix. La secundă și la frac
țiune de secundă!

— Dar de unde le aveți ? — 
i-a întrebat un muncitor.

— Ssst, din sursă serioasă. 
Marfă garantată. La marele fix.

Tot „la marele fix", cei doi 
negustori ambulanți au fost luați 
la rost și dați pe mina 
buie. Atit de repede, că le-au 
stat și ceasurile, fapt 
care toată afacerea 
in loc.

cui tre-
pentru 

s-a oprit

Unde duce
| iresponsabilitatea

I
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înainte de prinz, văzind că șo
ferul titular al autocamionului 
21—IL—5056 de la I.T.A.. coloa
na Țăndărei, nu venise la lucru, 
colegul său, Nicolae Toader. s-a 
urcat la volan și a pornit la 
drum. A luat de la domiciliul 
său din Gura Ialomiței un bidon 
cu vin și. împreună cu Nicolae 
Tănase, i-a făcut de petrecanie 
in orașul Țăndărei. ~ 
vinul, au dat-o pe bere, 
miezul nopții a plecat spre Gura 
Ialomiței, luind in cabină încă 
patru pasageri. In apropierea 
satului Gura Ialomiței. pe la 
ora unu noaptea, aburii alcoolu
lui l-au făcut pe șofer să piardă 
controlul volanului și autoca
mionul a lovit, succesiv, nu mai 
puțin de cinci copaci de pe 
marginea drumului. Urmarea : 
un tinăr de 18 ani și-a pierdut 
viața, iar alți trei pasageri 
aflați In cabină au fost grav 
accidentați.

Terminind 
La

Rubrică realizată de
P. PETRE

ți corespondenții „Scinteii"

I
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I
I
I
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I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem 
"onsiliului de Miniștri ale U.R.S.S., al poporului sovietic și al nostru per
ii, vă mulțumim dumneavoastră, Comitetului Central al P.C.R., Consi- 
ui de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România pentru caldele 

Jcitări și bunele urări adresate cu ocazia celei de-a 64-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm Încrederea că prietenia șl colaborarea dintre P.C.U.S. și 
P.C.R., dintre Uniunea Sovietică și România, conlucrarea lor pe arena inter
națională se vor Întări și dezvolta, in interesul popoarelor țărilor noastre, 
al comunității socialiste, al cauzei păcii și securității internaționale.

L. BREJNEV
N. TIHONOV

Tovarășului RENE MAUGE MOSQUERA 
Secretar general al Partidului Comunist Ecuadorian

Cu prilejul alegerii dumneavoastră tn funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Ecuadorian, vă adresez calde felicitări, impreună cu cele mai 
bune urări de succes in Îndeplinirea înaltei responsabilități ce v-a fost încre
dințată de partid.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare statornicite Intre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Ecuadorian se vor dezvolta con
tinuu, în spiritul stimei, al respectului reciproc, în interesul poporului român 
și poporului ecuadorian, al întăririi solidarității tuturor forțelor revoluționare 
și progresiste, al cauzei păcii, dezarmării, securității și independenței națio
nale, cooperării și colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Coniunist Român

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE 
Președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic, 

Primul ministru al Republicii Zimbabwe

SALISBURY

Cu profundă întristare am aflat vestea privind încetarea din viață a fra
telui dumneavoastră, Albert Mugabe, prieten apropiat al poporului român, 
militant de frunte al poporului zimbabwean.

Vă adresez cele mai sincere condoleanțe și profunda noastră compasiune 
' itregii dumneavoastră familii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din 
Afganistan, al Consiliului Revoluționar, al poporului Republicii Democratice 
Afganistan Si al meu personal, am plăcerea să vă transmit sincere urări și 
felicitări cu ocazia celei de-a 63-a aniversări a formării statului național uni
tar român.

Sintem pe deplin convinși că relațiile frățești și cooperarea dintre parti
dele și popoarele noastre vor continua să se dezvolte și să se consolideze, in 
avantajul reciproc al celor două popoare și țări, in interesul păcii in lume.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de succes și sănătate, de prosperi
tate poporului român.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan,

Președinte al Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Un demers de însemnătate 

istorică
(Urmare din pag. I)
spiritul de răspundere față de cau
za păcii, față de destinele întregii 
umanități. In acest spirit, Marea A- 
dunare Națională a adresat parla
mentelor, guvernelor și popoarelor 
europene, ale S.U.A. și Canadei un 
Apel la acțiune energică pentru 
apărarea intereselor vitale de liber
tate, securitate și pace ale popoare
lor continentului, ale tuturor po
poarelor lumii. Dealtfel, așa cum 
este cunoscut, așemenea mobiliza
toare Apeluri au fost adoptate și 
de Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, de Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii, de tineretul 
României — practic de toate orga- 

ismele sistemului democrației noas
te socialiste care au avut reuniuni 
in acest răstimp.

In această atmosferă de puterni
că efervescență politică au loc 
astăzi Demonstrația oamenilor mun
cii din București și din județele țării 
și Marea Adunare Populară consa
crată dezarmării generale, securită
ții, colaborării și păcii. Simbolică și 
impresionantă confluență a fluviilor 
umane ce s-au format de la Dunăre, 
de pe întinderile Bărăganului, pînă 
în Bucovina și Maramureș, în a- 
ceste zile și săptămîni, ca răspuns 
la însuflețitoarea inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Demonstrația și

ȘTIRI SPORTIVE
• La Cluj-Napoca au fost inaugu

rate întrecerile finalelor pe țară ale 
concursului national sătesc de conice, 
dotat cu Cupa U.N.C.A.P., concurs 
aflat la cea de-a șasea ediție. Parti
cipă reprezentanți ai tuturor județe
lor — cite doi sportivi și o sportivă 
de fiecare — calificați din cei peste 
10 000 de participanți în etapele de 
masă ale întrecerii. întrecerile, ce se 
desfășoară la arena de popice „Re
cord". se vor încheia duminică la 
prînz. (Al. Mureșan).
• Turneul internațional feminin de 

șah de la Smederevska Palanka 
(Iugoslavia) a continuat cu runda a 
Vl-a. în care maestra româncă EH* * 

le de materiale plastice se pre
lucrează din nou și se regranu- 
lează, puțind fi introduse ime
diat in circuitul productiv. Prin 
utilizarea noii metode la această 
companie se vor putea economisi 
anual 5 000 tone mase plastice.

• VACCIN ÎMPO
TRIVA HEPATITEI VI
RALE. In S.U.A. a fost auto
rizată punerea tn vînzare, în- 
cepînd din anul viitor, a unui 
vaccin împotriva hepatitei vi
rale, denumit „Heptavak-B“.

Marea Adunare Populară de la 
București reprezintă astfel un mo
ment culminant al valului de ac
țiuni pentru pace desfășurate la 
scara întregii țări.

Se poate astfel aprecia că stră
lucita inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Mesa
jele adresate de șeful statului ro
mân, amplele acțiuni de masă de 
pe tot cuprinsul patriei formează 
un ansamblu unitar de manifestări, 
care dovedesc în chip elocvent că 
țara noastră s-a angajat cu toate 
forțele în lupta pentru oprirea am
plasării și dezvoltării de noi rachete 
pe continent, pentru retragerea și 
înlăturarea completă a celor exis
tente.

In aceste acțiuni, poporul român 
este alături și acționează umăr la 
umăr cu toate forțele înaintate ale 
contemporaneității, fapt ilustrat de 
marile demonstrații ale maselor 
populare din Europa, de pe alte 
continente împotriva războiului, a 
cursei înarmărilor, pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul distrugerii 
atomice. Și este convingerea fermă 
a partidului și poporului nostru că, 
acționînd în strînsă unitate, popoare
le lumii pot să impună oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, pot să-și apere și salvgardeze 
dteptul lor fundamental - dreptul 
Io viață, la existență, la pace, li
bertate și progres.

sabeta Polihroniade a remizat cu iu- 
cătoarea iugoslavă Dusita Ceiici.

în clasament conduce Markovici 
(Iugoslavia) cu 4,5 puncte, urmată de 
Elisabeta Polihroniade (România) și 
Milivojevici (Iugoslavia) — cu cite 3 
puncte (1).

© La Budapesta. în primul concurs 
oficial de patinai viteză al sezonului 
la care au luat startul, sportivii ro
mâni au avut o comportare remarca
bilă, clasîndu-se pe primele trei 
locuri la poliatlon : locul întîi Tibe- 
riu Kopacz, cu 86,600 puncte, urmat 
de Andrei Erdelyi — 89,113 puncte si 
Ion Opincariu — 89, 193 puncte.

A apărut broșura :

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la Plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 

și Sociale. 25 noiembrie 1981.
Cuvîntare la încheierea lucrărilor plenarei. 

26 noiembrie 1981.
EDITURA POLITICA

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Thailanda, ambasadorul aces
tei țări la București, Seth Herabat. a 
oferit, vineri la amiază, o recepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale si 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Petre Preoteasa, ministru secre
tar de stat, prim-vicepresedinte al 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Laurean Tulai, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Ușoare, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
centrale, întreprinderi de comerț ex
terior. oameni de cultură si artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul Zilei naționale a Thai
landei. ambasadorul acestei țări la 
București. Seth Herabat. a vorbit, 
vineri după-amiază. la Televiziunea 
română.

★
La Ministerul Educației si tnvăță- 

mintulul a avut loc ședința de lucru 
a Comitetului de conducere al Con
siliului Superior al Educației și în- 
vățămintului. la care au participat 
rectorii institutelor de învătămînt 
superior și inspectorii generali ai in
spectoratelor școlare județene.

Comitetul de conducere a exami
nat, în spiritul exigentelor revoluțio
nare imprimate de lucrările recentei 
plenare a Q.C. al P.C.R., modul în 
care se îndeplinesc prevederile Legii 
educației și învățămîntului referi-

Lucrările simpozionului 
„Educația pentru dezarmare și pace“

Vineri au avut loc lucrările sim
pozionului .intitulat „Educația pentru 
dezarmare' si pace", manifestare or
ganizată de Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Educației si în- 
vățămîntului și Comisia națională 
pentru UNESCO.

Cuvîntul’ introductiv a fost rostit 
de George Ciucu. președintele Comi
siei naționale. în comunicările pre
zentate a fost relevată importanța 
istorică a apelurilor Marii Adunări 
Naționale și Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a hotăririi fo
rului legislativ suprem al tării de a 
împuternici pe tovarășul Nicolae 
CeaușeăcU Să se adreseze Conducăto
rilor Uniunii"-■ Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii. celorlalți șefi ai 
statelor semnatare ale Actului final 
al Conferinței pentru cooperare și 
securitate în Europa, în vederea 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru retra
gerea celor existente, pentru o Eu
ropă fără arme nucleare.

S-a subliniat că uriașa și viguroa
sa mișcare pentru dezarmare și pace 
ce se face simțită pretutindeni pune 
în lumină, mai mult ca oricind, im

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

Obstacolele de pe șosea — 
surse de accidente

Cu toate că orice șofer a consta
tat din propria-i experiență cit de. 
dăunătoare este pentru cursivitatea 
si siguranța rutieră prezenta unui 
autovehicul stationat De partea ca
rosabilă. mai cu seamă dacă nu este 
nici semnalizat, se mai întîlnesc încă, 
destul de frecvent, autovehicule lă
sate ne suprafața de rulare a dru
murilor. Deși de cele mai multe ori 
există condiții pentru scoaterea, mă
car parțială, a mașinii de De sosea, 
se neglijează acest lucru. 6ubapre- 
ciindu-se/conseciritele grave De care 
le generează. Un caz din multe al
tele : ne soseaua Constanta — Ba- 
sarabi staționa De prima bandă de 
circulație autobasculanta 31—CTy 
9 555. Șoferul acesteia. Ion Sima, în
cerca sa remedieze o pană de mo
tor. fără să ia însă măsuri pentru 
semnalizarea prezenței autovehiculu
lui. Dinspre Constanta a venit au
tobuzul 31—CT—2 600 condus de Ni
colae Uzun. Fiind seară si neobser- 
vînd la timp autobasculanta, acesta 
a frinat brusc si a virat sure stin
gă. dhr n-a putut evita coliziunea. 
Doi pasageri si-au pierdut viata, iar 
șoferul autobasculantei a fost grav 
accidentat. Un caz similar s-a pe
trecut în apropiere de comuna Zor- 
Ieni. județul Vaslui. Conducătorul 
autocamionului 21—VS—809 a oprit 
De sosea pentru a aiuta la scoaterea 
unui autoturism care derapase în 
șanț. De locul respectiv s-a apro
piat Constantin Sălceanu cu auto
trenul 21—VS—1 564. Urmărind cu 
privirea operația de scoatere a au
toturismului din sânt. nu a obser
vat prezenta autocamionului, deși a- 
cesta avea lămpile de poziție aprin
se. Acționînd brusc frîna. a provo
cat deraparea autotrenului oe caro

zilei
toare la ridicarea nivelului de pre
gătire a elevilor și studenților, inte
grarea învățămîntului cu cercetarea 
și producția, perfecționarea cadrelor 
necesare economiei naționale, educa
ția comunistă, revoluționară a tine
retului.

în încheiere, participanții au adop
tat textul unei telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Fin

landei, vineri după-amiază a avut 
loo în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie româno- 
finlandeză, în cadrul căreia scriitorul 
Toma George Maiorescu a împărtășit 
impresii de călătorie din această țară, 
în continuare, au fost prezentate fil
me documentare finlandeze.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-finlandeze, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost de față Olli Bergman, am
basadorul Finlandei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, în perioada 
28 noiembrie — 5 decembrie ne-a vi
zitat tara o delegație a Uniunii Ger
mane a Păcii (R. F. Germania).

(Agerpres)

portanța învățămintului, a educației 
în luminarea conștiințelor, în procesul 
de deschidere a acestora spre orizon
turile generoase ale umanismului, 
păcii și progresului, ale respectului 
și încrederii între oameni și popoa
re. spre promovarea marilor valori 
ale umanității.

în încheierea simpozionului. într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptat textul unei telegra
me adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care șe spune, printre 
altele :

Ca slujitori ai școlii, oameni de 
știință, artă și cultură, activiști pe 
tărim politic am exprimat în cadrul 
reuniunii admirația nețărmurită și 
hotărîrea de a susține ou toată căl
dura și puterea ființei noastre nobi
lele și strălucitele dumneavoastră 
inițiative pentru dezarmare și pace, 
vibrantul Apel al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
elaborat la-propunerea dumneavoas
tră și adresat poporului român, tu
turor popoarelor lumii, hotărîrea de 
a contribui 'la realizarea noilor dum
neavoastră’ inițiative pentru pacea 
Europei și a întregii lumi.

(Agerpres)

sabilul alunecos si de aici tampo- 
narea violentă a unui autoturism care 
venea din ysens opus. Un pasager din 
autoturism a decedat oe loc. iar au
tomobilistul a fost grav rănit.

Atenție 
la condițiile meteorutiere I

Schimbarea ambianței de circula
ție sub efectul factorilor meteorolo
gici de sezon i-a surprins De multi 
conducători auto care nu au luat de 
îndată măsuri de adaptare a manie
rei de pilotare a mașinilor la spe
cificul rulării pe drumul umed, a- 
lunecos. cu vizibilitate redusă, mai 
ales dimineața si seara. Ignorarea 
stabilirii unui regim de viteză 6ub 
nivelul celei utilizate ne timp de 
vară, bruscarea frînei (în locul uti
lizării cu precădere a frînei de mo
tor) sau a volanului, folosirea doar 
a unui singur stergător de parbriz 
si nedezaburirea geamurilor mașinii 
— iată factorii specifici care gene
rează în aceste zile cele mai multe 
accidente de circulație. într-o sin
gură zi. sase accidente grave, sol
date cu 3 morti si 6 răniți, s-au pro
dus tocmai din cauza excesului de 
viteză al unor autovehicule în îm- 
preiurăți ce impuneau conducători
lor auto să circule cu viteză redu
să. în apropiere de comuna Gilău. 
județul Cluj, de exemplu. Radu Cor
nel Caizer. aflat la volanul autotu
rismului (împrumutat) 1—BN—801, 
nu a redus viteza înaintea unei curbe 
duble, mai ales că si ningea. Ma
șina i-a scăpat de sub control si 
s-a lovit de o altă mașină care cir
cula din sens opus.

Deosebită prudentă se cere în a- 
ceste zile începătorilor la volan. Se 
recomandă, de asemenea, evitarea 
deplasărilor lungi, mai cu seamă pe 
timp de noapte.

Sesiune științifică festivă 
consacrată împlinirii a 75 
de ani de la înființarea 

spitalului Filaret
Spitalul Filaret din București, de

venit in ultimele trei decenii Institut 
de ftiziologie si o puternică bază de 
asistentă, cercetare si învătămînt 
medical, a împlinit 75 de ani de la 
înființare. Cu prilejul acestei aniver
sări a avut loc o sesiune științifică 
festivă în cadrul căreia participant!! 
au subliniat grila permanentă pe 
care o acordă partidul si statul nos
tru dezvoltării bazei materiale si 
îmbunătățirii continue a activității în 
domeniul sanitar. în încheiere, ei au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceausescu.' secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se sipune :

Avînd permanent în față Directi
vele Congresului al Xll-lea al P.C.R.. 
indicațiile si orientările date de dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. personalul sani
tar. de învătămînt si de cercetare 
științifică medicală din institut se 
angajează să muncească exemplar, 
să împletească tot mai strîns cerce
tarea științifică cu activitatea’practi
că si de învătămînt. să lupte neîn
cetat pentru promovarea unei asis
tente medicale de înaltă calitate si 
eficientă, să Dună întreaga sa forță 
si pricepere în slujba sănătății si 
bunăstării populației, in slujba 
păcii în lume si a nobilelor idealuri 
enunțate în generosul dumneavoas
tră Mesaî adresat participantilor la 
Simpozionul international ..Oamenii 
de stiintă si pacea“ si în Apelul pen
tru dezarmare si pace al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

1 și 8 decembrie. în țară: Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare mai frecvente în prima parte 
a intervalului. Vînt slab pînă la mo
derat.-Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele între minus 3 și 
plus 6 grade. Ceață locală dimineața și 
seara. In București : Vreme in general 
închisă. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
mai frecvente în prima parte a inter
valului. Vînt slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 1 grad, iar maxi
mele între 2 și 5 grade. Ceață îndeo
sebi dimineața și seara. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

Spiritul de economie, virtute a omului cumpătat
— Nu de mult s-au desfășurat In 

întreaga țară ample acțiuni prilejui
te de „Săptămina economiei", ex
presie a virtuților poporului nostru, 
a spiritului de cumpătare, chibzuință 
și înțelepciune. Cum apreciați, tova
rășe președinte, rezultatele acestei 
tradiționale manifestări ?

— De la bun început, tin să sub
liniez faptul că. pe baza dezvoltării 
în ritm susținut a economiei națio
nale. au crescut continuu veniturile 
bănești ale întregii populații, ceea ce 
a dos la sporirea economiilor bănești 
depuse spre păstrare la Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni. Manifestă
rile organizate cu prilejul „Săptămî- 
nii economiei" au impulsionat pro
cesul educațional de formare si dez
voltare a spiritului de economisire în 
viața de toate zilele a populației de 
la orașe și sate. Ca un prim bilanț 
al acestor acțiuni, soldul general al 
economiilor populației — indicatorul 
cel mai elocvent care arată gradul 
de dezvoltare al acțiunii de economia 
sire la C.E.C. — a înregistrat la 
sfîrșitul lunii octombrie o creștere cu 
13,8 la sută fată de aceeași dată a 
anului trecut.

— Numărul de librete de economii 
de care dispune populația confirmă 
aprecierea pe care ați făcut-o ?

— în prezent, populația deține 
peste 18,6 milioane de librete $i con
turi curente personale, revenind în 
medie 845 de instrumente de econo
misire la 1 000 de locuitori. Acestora li 
se adaugă alte sute de mii de depu
nători care economisesc prin obliga
țiuni C.E.C. cu cîștiguri, precum si 
preșcolarii si elevii care își formează 
deprinderea de a economisi prin 
instrumente specifice virstei si pre
ocupărilor lor : foi și timbre de eco
nomii. cecuri de economii școlare si 
libretele de economii pentru elevi.

— Este o realitate faptul că popu
lația se adresează cu încredere Casei 
de Economii și Consemnațiuni. Care 
sint factorii ce determină creșterea 
acestei încrederi, a prestigiului de 
care se bucură această importantă 
instituție ?

— Unul din principiile de bază ale 
păstrării economiilor bănești ale ce
tățenilor la C.E.C. îl constituie 
liberul consimtâmînt. Opțiunea de a 
păstra la C.E.C. economiile bănești 
realizate este un deziderat si un 
drept exclusiv al fiecărui cetățean în 
parte, care hotărăște singur asupra 
acestui lucru.

— Această opțiune strict indivi
duală este stimulată și de drepturile 
și avantajele de care se bucură toți 
depunătorii la C.E.C.

— Fără îndoială. Dintre multiplele 
și importantele avantaje acordate 
prin lege tuturor depunătorilor, men
ționez, in primul rînd. garanția sta
tului asupra sumelor depuse Ia C.E.C. 
Aceasta înseamnă că depunătorii, in
diferent de instrumentul sau forma 
de economisire folosită, pot să soli
cite oricind unităților C.E.C.. indife
rent de locul unde acestea funcțio
nează. restituirea totală sau parțială 
a depunerilor lor. iar acestea au 
obligația să restituie imediat, la 
cerere, depunerile efectuate. De ase

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A THAILANDEI

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei

Cu ocazia Zilei naționale a Thailandei vă transmit sincere felicitări în
soțite de urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului thailandez.

Folosesc această plăcută ocazie pentru a-mi exprima convingerea că bu
nele raporturi de conlucrare existente între țările noastre se vor dezvolta 
în continuare. în interesul popoarelor român si thailandez. al întăririi păcii 
în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdet. prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă primului ministru al Regatu
lui Thailandei, general Prem Tinsu- 
lanonda. prin care îi adresează, cu

„Veneția Orientului", cum a fost 
numit in trecut orașul Bangkok, 
capitala Thailandei. își schimbă 
tot mai mult înfățișarea, prin apa
riția unor construcții moderne. 
Chiar și faimoasele „Khlong“-uri 
(canale), create în 1782, când mica 
așezare de pe malul fluviului Chao 
Phraya a devenit capitală, dispar 
treptat sub învelișul șoselelor as
faltate. Cele care au mai rămas 
continuă să joace în viața capitalei 
importantul rol de cale de comuni
cație și de transport, păstrînd ast
fel orașului, chiar și numai parțial, 
aspecțul de citadelă orientală. 
Această combinație între tradițio
nalism și modernism, expresie a 
dragostei poporului thailandez 
pentru frumos și pentru nou. este 
caracteristică pentru imaginea ge
nerală a capitalei de astăzi, cu cei 
peste 5 milioane locuitori ai săi.

Eforturile susținute ale‘poporului 
thailandez de a recupera rămîne- 
rile în urmă pe planul dezvoltării 
economico-sociale se concretizează 
prin rezultatele obținute în ce pri
vește valorificarea importantelor 
resurse naturale ale țării. Căci în 
munții din nord-vest se găsesc 
mari zăcăminte de cositor, wolfram, 
plumb, per, antimoniu, cărbu
ne și pietre prețioase ; solul șe- 
surilor din sud și sud-est, deose

menea, depunătorii au asigurată, prin 
lege, imprescriptibilitatea economii
lor păstrate la C.E.C., aceștia avînd 
dreptul să dispună după cum cred 
de cuviință, timp nelimitat, nu numai 
de sumele depuse, dar și de dobînzi- 
le și câștigurile acordate de C.E.C. 
Legiferarea garanției statului și im
prescriptibilitatea depunerilor își au 
izvorul în însăși Constituția tării, 
prin care se conferă dreptul de pro
prietate personală asupra veniturilor 
și economiilor provenite din muncă. 
Tot pe bază de lege. Casa de Econo
mii și Consemnatiuni asigură păstra
rea secretului in ceea ce privește 
numele depunătorilor si ale titulari
lor depunerilor, sumele economisite 
și orice alte date in legătură cu ope
rațiile efectuate pe numele acestora. 
Depunătorilor la C.E.C. le sint asi
gurate prin lege si alte avantaje, ca 
de exemplu gratuitatea tuturor ser
viciilor. iar sumele economisite, do-

Convorbire cu prof. dr.
Mircea POPOVICI 
președintele Consiliului

de Administrație al Casei de Economii 
și Consemnațiuni

btnzile acordate si ciștigurile obținu
te sint scutite de orice fel de im
pozite și taxe.

— Un avantaj important al econo
misirii și, in același timp, de stimu
lare a păstrării banilor la C.E.C. îl 
constituie dobinzile și ciștigurile 
acordate an de an de C.E.C.

— într-adevăr. prin sistemul de 
dobînzi practicat. C.E.C. contribuie la 
sporirea continuă a veniturilor bă
nești ale populației. în momentul de 
față, unitățile C.E.C. din întreaga 
tară continuă să înscrie în librete de 
economii dobînda cuvenită depuneri
lor pe anul 1980. Informăm cu aceas
tă ocazie pe depunători că. după 
calculele și înregistrările In evidente, 
dobinzile cuvenite pentru anul expi
rat se înscriu în libretele lor de eco
nomii în anul următor. începînd cu 
luna februarie. Așa. de exemplu, 
dobinzile cuvenite pentru 1981 încep 
să se înscrie in librete de la 1 fe
bruarie 1982.

— Relațiile cu populația, care de
vin tot mai ample, mai diverse, pre
supun și o rețea corespunzătoare de 
unități care să asigure servirea cit 
mai bună și operativă a depunători
lor. Ce preocupări aveți In acest 
domeniu 1

— Principala noastră preocupare în 
această perioadă o constituie înfiin
țarea de noi unități. îndeosebi în 
marile întreprinderi, șantiere, bazine 
miniere și forestiere pentru a apro
pia Intr-o măsură tot mai mare ser
virea depunătorilor de locul lor de 
muncă. în acest scop, am luat mă
sura ca pînă la sfîrșitul acestui an 
să funcționeze în fiecare organizație 
socialistă cu peste 500 de oameni ai 
muncii cel puțin cite un mandatar 
C.E.C., care să efectueze operații de 
depuneri și restituiri pentru depună
torii din unitățile respective. Este de 

prilejul Zilei naționale a acestei 
țări, calde felicitări, precum si cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire personală.

bit de roditor, oferă premisele unor 
recolte bogate, pădurile din nord- 
vest și sud cu esențe prețioase au 
o mare valoare economică ; sava
nele constituie o bază largă pentru 
creșterea animalelor; rîurile care 
brăzdează țara reprezintă o pre
țioasă sursă energetică și piscicolă, 
înlesnind comunicațiile. în acest 
cadru, au fost construite o serie de 
întreprinderi noi, moderne, menite 
să valorifice mai bine resursele de 
materii prime. Și efectele efortu
rilor pe plan economic se regăsesc 
pe plan social. în creșterea stan
dardului de viață al populației.

între România și Thailanda s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare. întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, care cunosc un 
curs ascendent. Așa cum s-a re
levat și cu prilejul recentei sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare co
mercială româno-thailandeză, des
fășurată la Bangkok,, există per
spective . favorabile de creștere și 
diversificare în continuare a schim
burilor comerciale, precum și po
sibilități de cooperare în producția 
industrială și agricolă. Dezvoltarea 
raporturilor româno-thailandeze pe 
plan bilateral și în viața interna
țională corespunde intereselor ce
lor două popoare, cauzei păcii, des
tinderii și înțelegerii în lume.

subliniat faptul că unitățile C.E.C. de 
la locul de muncă al depunătorilor, 
ca și celelalte unități ale Casei de 
Economii și Consemnațiuni. efectuea
ză toată gama de operații de depu
neri și restituiri în numerar si prin 
virament pe libretele de economii, cit 
și în conturi curente personale. Ele 
primesc, de asemenea, depuneri prin 
virament pe bază de consimtămînt 
scris — formă de depunere care pre
zintă numeroase avantaje si care 
este utilizată de un număr tot mai 
mare de depunători. La sfîrșitul lunii 
octombrie, de exemplu, s-au înre
gistrat aproape 300 000 de oameni ai 
muncii care au solicitat, prin con- 
simțămint scris, virarea unei părți 
din veniturile lor pe instrumentele 
de economisire pe care le dețin. Sint. 
de asemenea, în creștere la aceste 
unități și operațiile fără numerar în 
conturile curente personale. Conturi
le curente personale, instrumente de 
economisire și plăți, au marele avan
taj că asigură nu numai păstrarea 
economiilor bănești si o dobindă 
anuală, dar și efectuarea de plăti 
periodice sau ocazionale pentru achi
tarea unor prestații de servicii, prin
tre care plata abonamentului de 
telefon, de radio si televizor, consu
mul de energie electrică si altele, 
fără să necesite nici o deplasare la 
unitățile C.E.C.

— Concomitent cu preocuparea 
pentru extinderea unităților proprii, 
ce măsuri s-au întreprins și se între
prind pentru îmbunătățirea servirii 
depunătorilor ?

— Ca bancă a populației, care-și 
organizează și desfășoară întreaga sa 
activitate in cadrul relațiilor din ct 
în ce mai complexe cu cetățenii care 
apelează la serviciile sale, conduce
rea Casei de Economii și Consemna 
țiunl, toate filialele și sucursalele ai 
luat si iau măsuri pentru servire; 
cit mai operativă si competentă i 
depunătorilor, ca și a celor care so 
licită credite pentru construirea sa' 
cumpărarea de locuințe proprietat 
personală. Preocuparea pentru ridi 
carea calității servirii populației îs 
găsește concretizarea în creșterea ca 
lificării profesionale a întreguli 
personal. Acordăm, de asemenea, 
atenție deosebită perfecționării mt 
todelor și mijloacelor de lucru. î 
acest scop, s-a trecut la general 
zarea în aproape toate unitățile opt 
rative a sistemului de servire în cai 
același ’ lucrător efectuează toa 
operațiunile de ghișeu, sistem ca 
scurtează perioada de servire. I 
asemenea, ne preocupăm de introd' 
cerea mijloacelor mecanizate si < 
automatizare în efectuarea si tiner 
evidențelor operațiunilor executai 
Toate acestea, la care se adau 
atenția deosebită pe care o acordi 
instrucției și educației tuturor luci 
torilor noștri, au același scop — î 
zolvarea cit mai promptă, cu to; 
solicitudinea, a cerințelor mer 
crescînde ale milioanelor de depui 
tori la C.E.C. de pe întreg cuprin. 
țării.

Convorbire consemnată 
Petre POPA

• AUTOSTRADA CAI
RO - GABORONE. La 
Addis Abeba a fost înființat un 
organism african in vederea co
ordonării lucrărilor de construc
ție a unei autostrăzi care va a- 
sigura legătura intre capitalele 
a 7 state situate în estul conti
nentului, în vederea adîncirii ra
porturilor politice, economice și 
comerciale dintre ele. Autostra
da, lungă de 9 150 km, va înce
pe din Cairo și se va sfîrși in 
Gaborone, capitala Botswanei. 
Ea va străbate teritoriile Egip
tului, Sudanului, Etiopiei, Ke- 
nyei, Tanzaniei, Zambiei și 
Botswanei, fiecare din aceste 
țări urmînd să-și finanțeze tron
sonul național.

• PLASMA PENTRU 
FINISAREA CLĂDIRILOR. 
Colaboratorii unui institut de 
cercetări din Leningrad au elabo
rat o nouă metodă de finisare a 
clădirilor construite din panouri 
prefabricate. Ei au propus folo
sirea unei instalații cu plasmă, 
cu ajutorul căreia se pot mo
difica structura suprafețelor de 
beton ale edificiului și colorarea 
lor variată. Nici un colorant — 
susțin specialiștii — nu se poate 
compara, ca rezistență, cu cel 
realizat prin aplicarea acestei 
metode. Suprafețele finisate tn 
acest fel devin mult mai rezis
tente la umezeală și Ia lumina 
soarelui.

• INSTALAȚIE ORIGI
NALĂ DE UTILIZARE A 
BIOGAZULUI. In 
preocupărilor pentru economisi
rea surselor de energie tradițio
nale. la ferma zootehnică a co
operativei agricole din Uncovice. 
Moravia de sud. funcționează cu 
succes, din a doua parte a anu
lui 1679. o instalație originală 
pentru utilizarea biogazului. Ar
derea biogazului permite să se 
furnizeze fermei importante can
tități de apă caldă, iar biomasa 
rămasă este folosită ca îngrășă- 
mînt organic. Biogazul obținut 
egalează din punctul de vedere 
al valorii calorice gazele natu
rale. într-un viitor apropiat vor 
fi montate aici noi instalații de 
acest gen care vor permite eco-

DE/f

nomisirea a 360 tone de cărbune 
pe an.

® RECUPERAREA MA
SELOR PLASTICE DIN 
DEȘEURI. Specialiștii aus
trieci de la firma Sari au pus 
la punct un procedeu care per
mite recuperarea maselor plas
tice din cele mai diverse cate
gorii de deșeuri industriale, ceea 
ce duce la realizarea unor im
portante economii. Cu ajutorul 
acestui procedeu se separă de- 
șeurlle propriu-zise. iar resturi

ETUTINOENI
f

Vaccinul are la bază o descope
rire a medicului Baruch Blum
berg, distins cu premiul Nobel 
pentru medicină pe anul 1976. 
Se apreciază că un număr de 
trei injecții, făcute într-un răs
timp de șase luni, îi vor apăra 
pe cei expuși la această boală 
pe o perioadă de cinci ani. Pus 
la punct in 1975. dună cinci ani 
de cercetări, vaccinul a fost în
cercat asupra a peste 5 000 de 
persoane cu rezultate pozitive 
într-o proporție de 92 Ia sută.

• SISTEM TELEFONIC 
PRIN FIBRE OPTICE. So
cietatea japoneză „Nippon Te
legraph and Telephone Publlo 
Corporation" a dat, joi, în folo
sință, primul sistem telefonie 

prin fibre optice. Rezultat al 
cercetărilor efectuate. începînd 
din 1971, sistemul, care leagă 
centralele telefonice Minato și 
Imai, situate la șase kilometri 
distantă in prefectura Chiba, 
constă dintr-un semiconductor 
laser și 18 fibre optice din cris
tale de cuarț. O fibră optică de 
acest fel, de grosimea firului de 
păr, poate transmite de 100 ori 
mai multe informații decât o li
nie telefonică obișnuită. Siste
mul experimental, dat acum in 
folosință, poate asigură 8 600 
circuite simultane. Sisteme simi
lare urmează să fie construite, 
în viitoarele luni, între alte cen
trale telefonice suprasolicitate 
din Tokio și din alte orașe ni
pone. începînd din 1983 se va 
trece la utilizarea unor sisteme 
de mare capacitate pentru a 

asigura legăturile telefonice, h 
mare distanță, între principalelt 
centre urbane ale tării.

• MARELE PREMIU - 
„LICORNUL DE AUR 
— al celui de-al XI-lea Festiva 
internațional al filmului fanta' 
tic și științifico-fantastic de 1 
Paris a fost acordat pelicul< 
australiene „Mad Max" (Nebun’. 
Max), in regia lui George Miile 
Cu un premiu special al jurii 
lui a fost distins „Galaxina 
film științifico-fantastic. regiz 
de William Sachs, care a prim 
și Premiul criticii. Filmul am- 
rican „The Cage" (Cușca) 
fost premiat pentru cel mai bi 
scenariu, iar „Mother’s da 
(Ziua mamei) — a primit di 
tincția pentru „Umor negru".

I



„O acțiune fără precedent în scopul 
făuririi unei Europe fără arme nucleare"
Prime ecouri internaționale ale Mesajelor tovarășului Nicolae Ceaușescu către 
conducătorii Uniunii Sovietice și Statelor Unite, puternic răsunet al marilor mani

festații din țara noastră pentru dezarmare și pace

Pe calea extinderii colaborării economice 
și tehnico-științifice româno-sovietice

Cu privire la rezultatele ședinței Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la Tratatul de lă Varșovia

Expresie a unui larg ți puternic ecou international, ziare, reviste, 
posturi de radio și televiziune de peste hotare prezintă pe larg iniția
tivele tovarășului Nicolae Ceausescu in scopul opririi cursei înarmărilor 
Si înfăptuirii dezarmării, informind despre mesajele’adresate de pre
ședintele României, in baza imputemicirii încredințate de Marea Adu
nare Națională, tovarășului Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.V.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
președintelui Statelor Unite ale America, Ronald Reagan, despre apelu
rile F.D.U.S. și Marii Adunări Naționale, precum și despre puternicele 
manifestații de masă din țara noastră împotriva înarmărilor nucleare.

WASHINGTON. — într-o amplă 
relatare, agenția^ ASSOCIATED 
PRESS subliniază că „intr-o acțiune 
fără precedent, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, s-a adresat 
conducătorilor american și sovietic, 
cerindu-le să asigure personal succe
sul tratativelor de la Geneva privind 
reducerea rachetelor nucleare. Pre
ședintele Ceaușescu — menționează 
agenția — a fost împuternicit de 
parlamentul român să adreseze me
saje președintelui Ronald Reagan și 
conducătorului sovietic, Leonid Brej
nev, precum și celorlalți șefi de stat 
și de guvern care au semnat acor
durile de lâ Helsinki, in 1975“. Este 
redat apoi pasajul în care se eviden
țiază că poporul român dorește ca 
negocierile de la Geneva să se În
cheie printr-un acord care să ducă 
■la reducerea la nivelul cel mai scă
zut a armamentelor nucleare în Eu
ropa. Associated Press relevă că „in 
ultimele săptămîni, președintele 
Nicolae Ceaușescu a inițiat o cam
panie de pace fără precedent, cu 
demonstrații de masă în întreaga 
țară" și afirmă că poporul său aș
teaptă adoptarea unor măsuri „pen
tru înlăturarea totală a armelor 
nucleare, cu rază medie, cît si tac
tice, astfel încît Europa să devină un 
continent fără arme nucleare".

„Președintele Ceaușescu declară că 
România așteaptă ca negociatorii de 
la Geneva să convină asupra încetă
rii creșterii arsenalelor de rachete 
existente, asupra renunțării la pla
nurile N.A.T.O. privind amplasarea in 
Europa de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune și asupra re
ducerii, de către Uniunea Sovietică 
în mod unilateral, a unei anumite 
părți a rachetelor sale cu rază medie 
de aoțiune, aflate în partea europea
nă a teritoriului U.R.S.S. Președintele 
Ceaușescu oferă participarea Româ
niei, într-o formă sau alta, la suc
cesul negocierilor de Ia Geneva și 
cere fi altor țări să procedeze la fel".

în mesajul adresat lui Leonid 
Brejnev — scrie Associated Press — 
președintele Nicolae Ceaușescu salută 
declarația conducătorului sovietic în 
censul că U.R.S.S. se pronunță pen
tru renunțarea totală de către cele 
două părți — Occidentul și Răsăritul 
— la toate tipurile de armamente nu
cleare cu rază medie de acțiune. în
dreptate spre obiectivele din Europa. 
și pentru transformarea Europei in
tr-un continent liber de arma nu
cleară.

PARIS. — Agenția FRANCE 
PRESSE informează despre apelul 
adresat de conducătorul partidului și 
statului român, Nicolae Ceaușescu. 
președintelui Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Leonid Ilicl Brej

nev, șl președintelui Statelor Unite, 
Ronald Reagan, in care aceștia sînt 
chemați să ajungă „la încheierea de 
acorduri concrete" asupra armelor 
nucleare și rachetelor, în cadrul ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva asupra armelor cu rază me
die de acțiune. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — menționează France 
Presse — cere Încheierea de acorduri 
asupra opririi implantării și desfășu
rării de noi arme nucleare și asupra 
retragerii rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa. ,

PHENIAN. — Sub titlul „Frontul 
Democrației și Unității Socialiste din 
România a lansat un Apel pentru 
dezarmare și pace", ziarul „NODON 
SINMUN" din R.P.D. Coreeană pu
blică un amplu articol în care 
se referă pe larg la inițiativa 
de pace a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. la conținutul Apelu
lui F.D.U.S. Această inițiativă, larga 
campanie politică desfășurată ca răs
puns la acest apel — se arată în 
articol — demonstrează voința de 
pace a poporului român, hotărîrea sa 
de a lupta împotriva intensificării 
cursei inarmărilor. pentru Realizarea 
dezarmării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru instau
rarea păcii și securității în lume. Do
cumentul, arată ziarul, cheamă toate 
organizațiile componente ale F.D.U.S., 

' oamenii muncii din întreaga țară să 
organizeze adunări populare, de
monstrații, marșuri șl alte acțiuni de 
masă pentru a-și aduce contribuția 
la lupta popoarelor lumii Împotriva 
amplificării cursei înarmărilor și spo
ririi arsenalelor militare. Totodată, se 
subliniază că apelul adresează orga
nizațiilor de masă și obștești, po
poarelor din Europa, America și ce
lelalte continente chemarea de a 
acționa într-o strînsă unitate pentru 
înfăptuirea obiectivelor stringente ale 
securității și colaborării internațio
nale. Apelul — scrie ziarul — arată 
că toate popoarele trebuie să acțio
neze pentru instaurarea în lume a 
unui climat în care ele să se poată 
dezvolta liber și suveran, fără nici un 
amestec sau agresiune din afară și 
să-și ridice cu fermitate glasul împo
triva fabricării bombei cu neutroni.

CIUDAD DE MEXICO. — Zjarul 
mexican „EL NACIONAL" face o 
retrospectivă a marilor acțiuni în 
favoarea păcii din tara noastră, sub
liniind că acestea sînt organizate 
la inițiativa președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Ziarul evidențiază 
că la aceste manifestații au participat 
milioane de români.

Totodată, mijloacele de informare 
în masă din Mexic — RADIOUL. TE

LEVIZIUNEA, ziarele „EL DIA". 
„EL HERALDO". „EL SOL" — au 
relatat despre hotărîrea Marii Adu
nări Naționale de a împuternici pe 
președintele României să se adreseze 
personal conducătorilor U.R.S.S, si 
S.U.A.. celorlalți șefi ai statelor sem
natare ale Actului final al Conferin
ței pentru cooperare si securitate in 
Europa cu apelul de a face tot ce le 
stă în putință in vederea ajungerii la 
acorduri concrete privind oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi arme 
de distrugere în masă, retragerii ra
chetelor cu rază medie de acțiune din 
Europa. De asemenea, presa mexica
nă. posturile de radio si televiziune 
au relatat pe larg despre puternicele 
acțiuni pentru dezarmare si pace or
ganizate în tara noastră după lansa
rea Apelului F.D.UJS.

BRUXELLES. — Sub titlul „Ro
mânii au demonstrat din nou pentru 
dezarmare nucleară", ziarul belgian 
„HET LAATSTE NIEUWS" publică 
o relatare în care. evidențiind 
Inițiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea dezarmării si 
păcii în Europa, informează că în 
orașele României au avut loc „mari 
demonstrații pentru dezarmare in 

, Europa, inițiate de organizațiile lo
cale ale Partidului Comunist Român 
și ale F.D.U.S.". Este evocată marea 
manifestație desfășurată sub generi
cul „Tineretul României dorește pa
cea", care a avut loc la București și 
la care au participat aproape 100 000 
de tineri.

RABAT. — Ziarul marocan „AL 
BAYANE" publică un articol în oare 
se referă la interviul acordat de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. televiziunii franceze. Se 
evidențiază că președintele României 
s-a pronunțat în favoarea participării 
și altor țări europene la negocierile 
sovieto-americane de la Geneva, sub
liniind că aceasta constituie o posibi
litate reală de a se ajunge la o anu
mită înțelegere.
ABIDJAN. — TELEVIZIUNEA DIN 

COASTA DE FILDES a relatat pe 
larg, în cadrul unei emisiuni de ac
tualități politice, despre activitatea 
neobosită în slujba păcii a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. relevînd re
marcabila contribuție a președintelui 
României la acțiunile vizînd oprirea 
cursei înarmărilor si dezarmarea in 
Europa și în întreaga lume. Șeful 
statului român — s-a subliniat in 
cursul emisiunii — a evidențiat „ne
cesitatea participării și altor țări eu
ropene la negocierile pentru reduce
rea armamentelor de la Geneva, de
oarece realitatea a dovedit că pro
blemele ce privesc Europa nu pot fi 
rezolvate fără participare*  statelor 
de pe continent".
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BOGOTA. — In cadrul unei emi

siuni speciale dedicate României, 
POSTUL DE RADIO „NACIONAL" 
din Bogota a difuzat „Apelul pentru 
dezarmare si pace al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste", a- 
doptat la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. (Agerpres)

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres. I. Dumitrascu. trans
mite : In perioada 1—4 decembrie a 
avut loc la Moscova sesiunea a 
XIII-a a Comisiei interguvemamen- 
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științifică româno-sovietică.

Sesiunea a examinat stadiul îndepli
nirii înțelegerilor realizate în cadrul 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul L. I. Brejnev. 
cu privire la adîncirea și dezvoltarea 
în continuare a colaborării economice 
româno-sovietice. în acest sens, s-a 
subliniat însemnătatea înțelegerilor 
economice dintre cele două țări. în
cheiate după sesiunea a XH-a a co
misiei, cu privire la coordonarea pla
nurilor economice ale României si 
Uniunii Sovietice, schimburile de 
mărfuri, pe perioada 1981—1985, pre
cum și la direcțiile dezvoltării, spe
cializării șl cooperării In producție

Soluționarea problemelor mondiale 
reclamă participarea activă a tuturor statelor 
Cuvintul reprezentantului român in Comitetul pentru probleme 

politice ți de securitate al Adunârii Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— în Comitetul pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezbate
rile privind punctele referitoare la 
relațiile de bună vecinătate si la în
tărirea securității internaționale. De
legația română a înfățișat tezele și 
orientările care stau la baza iniția
tivelor de pace ale României socia
liste. ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și concepția tării 
noastre cu privire la consolidarea și 
dezvoltarea bunei vecinătăți, punct 
care se află In dezbaterea Națiunilor 
Unite la cererea României.

Reprezentantul român, ambasado
rul Constantin Flltan. referindu-se ta 
agravarea situației Internationale, a 
subliniat necesitatea rezolvării ex
clusiv pe cale pașnică a tuturor stă
rilor de tensiune si de conflict exis
tente, a tuturor problemelor liti
gioase.

Vorbitorul * prezentat concepția 
președintelui României, tovarășul

GENEVA > Convorbirile privind limitarea 
armamentelor nucleare in Europa

GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc, la 4 decembrie, o 
nouă ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
convorbirile privind limitarea arma
mentelor nucleare in Europa.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Ronald

Lucrările reuniunii general-europene de la Madrid
MADRID 4 (Agerpres). — Vineri, 

la Palatul Congreselor din Madrid a 
avut loc o nouă ședință plenară din 
cadrul reuniunii general-europene. 
Au luat cuvintul reprezentanții 
U.R.S.S., Ungariei, Bulgariei. R.F.G. 
și S.U.A. Reprezentanții statelor par
ticipante au adoptat prin consens 
programul de lucru pentru săptămî- 
na viitoare. în ultimele săptămîni, 
nu s-au înregistrat, practic, progrese 
In procesul de redactare a documen
tului final, situația prezentîndu-se la 
fel ca la întreruperea lucrărilor, la 

In diferite ramuri ale Industriei ce
lor două țări pînă în 1990. Măsurile 
stabilite în cursul lucrărilor sesiunii 
au .în vedere dezvoltarea în continua
re a colaborării economice în scopul 
lărgirii substanțiale a comerțului 
dintre România și U.R.S.S. în actua
lul cincinal și în perspectivă. S-au 
adoptat, de asemenea, măsuri pentru 
extinderea, in continuare, a specia
lizării și cooperării în producție in 
domenii de interes reciproc. în mod 
special in electronică, electrotehnică, 
mașini-unelte, aeronautică, chimie si 
petrochimie.

în încheierea lucrărilor tovarășii 
Cornel Burtică, viceprim-mlnistru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în comisie, și N. V. Talîzin. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. președintele părții sovie
tice in comisie, au semnat protoco
lul sesiunii.

Nicolae Ceaușescu. cu privire la Im
portanta democratizării vieții inter
naționale pentru pacea si securitatea 
lumii. în context, s-a arătat că ma
rile probleme care confruntă astăzi 
omenirea nu pot fi rezolvate intr-un 
cerc restrîns de state, oricît de mari 
și puternice ar fi ele. în mod deose
bit. trebuie să se asigure participarea 
în condiții de' deplină egalitate a sta
telor mici și mijlocii, a tăriloț în curs 
de dezvoltare si nealiniate, care sint 
vital interesate în rezolvarea demo
cratică. cu luarea în considerare a in
tereselor tuturor națiunilor, a proble
melor lumii. în concepția României, 
nici un fel de deosebire, de orice 
natură ar fi. nu poate sta în calea 
participării active a statelor la so
luționarea problemelor cu care sînt 
confruntate, fie ele globale, regiona
le sau subregionale, de care depind 
pacea, securitatea, dezvoltarea lor 
economică si socială, liberă si inde
pendentă.

Reagan, a declarat, într-un Interviu 
acordat unui cotidian din statul Ohio, 
că nutrește multe speranțe în ce pri
vește obținerea unui rezultat pozitiv 
în cadrul tratativelor americano-so- 
vietice de la Geneva privind limi
tarea armamentelor nucleare în Eu
ropa.

28 Iulie a.c. Observatorii notează cu 
Interes căutările unui șir de țâri, în
deosebi state mici și mijlocii, îndrep
tate spre găsirea de soluții unanim 
acceptabile în problemele care nu și-au 
găsit pînă în prezent rezolvarea, 
în ceea ce o privește. România ac
ționează, așa cum a subliniat In re
petate rînduri președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru încheierea cu re
zultate cît mai bune a reuniunii de 
la Madrid, considerând că aceasta ar 
avea o deosebită importanță pozitivă 
în actuala situație internațională.

în perioada 1—4 decembrie 1981. In 
capitala Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste — orașul Moscova — a 
avut loc ședința ordinară a Comite
tului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La lucrările ședinței au luat parte 
miniștrii apărării, comandantul-șef al 
Forțelor Armate Unite și șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Ședința a fost prezi
dată de ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice D. F. 
Ustinov.

Comitetul miniștrilor apărării a 
examinat probleme ale activității cu
rente a Forțelor Armate Unite și a 
adoptat hotărîri corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, in spiritul priete
niei și înțelegerii reciproce.

Membrii Comitetului miniștrilor

Declarație a cancelarului 
R.F.G. privind apropiata 
vizită In R.D. Germană
BONN 4 (Agerpres). — Cancelarul 

R.F.G., Helmut Schmidt, și-a expri
mat speranța că apropiata sa întil- 
nire cu Erich Honecker, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane, 
va deschide perspective concrete de 
îmbunătățire a relațiilor inter-ger- 
mane. într-o declarație de politică 
externă făcută în Bundestag, el a 
menționat că la apropiata întîlnire 
inter-germană la nivel înalt nu vor 
fi semnate noi acorduri bilaterale. 
Important este să se ajungă la dia
log și ca nici una dintre părți să nu 
blocheze convorbirile prin cereri 
care nu pot fi satisfăcute — a spus eL

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
ADUNARE. în Sala Congreselor 

Idin Kremlin a avut loc vineri o a- 
dunare festivă consacrată aniversă
rii a 40 de ani de la zdrobirea lîn- 

Igă Moscova a trupelor fasciste. A 
fost prezent L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su- 

I prem al U.R.S.S., precum și alțl 
conducători de partid și de stat so
vietici. Au luat parte participantl 

. la luptele din toamna anului 1941, 
reprezentanți ai colectivelor de oa- 

I meni ai muncii din orașul și regiu
nea Moscova. Despre semnificația 

I evenimentului a vorbit V. V. Gri- 
sin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 

• Comitetului de partid orășenesc 
Moscova.

LA SOFIA a fost semnat „Planul 
Ide colaborare tehnico-științifică în 

domeniul controlului calității și me
trologiei" pe anul 1982 dintre In
spectoratul General de Stat pentru 

| Controlul Calității Produselor din 
| România și Oficiul General pentru 

Standardizare din Bulgaria. . Din 
I partea română, documentul a fost 

semnat de Gheorghe Costea, in
spector general de stat.

1 SENATUL AMERICAN a aprobat 
programul administrației Reagan 
privind producerea a 100 bombar- 

ț diere „B-l" — cel mai costisitor 

apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia au fost pri
miți de secretarul general al Comi
tetului Central al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U. R.S.S., L. I. Brejnev.

în timpul primirii au fost discutate 
probleme ale colaborării militare în 
cadrul Tratatului de la Varșovia. To
varășul L. I. Brejnev a urat membri
lor Comitetului miniștrilor apărării 
noi succese în opera de întărire a 
capacității de apărare a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Delegațiile armatelo- aliate care au 
luat narte la ședința Comitetului mi
niștrilor apărării au vizitat Mausoleul
V. I. Lenin, muzeul ..Cabinetul si lo
cuința lui V. I. Lenin din Kremlin" 
și au depus o coroană de flori la 
Mausoleul V. I. Lenin. De asemenea, 
a fost depusă o coroană de flori la 
Mormîntul soldatului necunoscut de 
lingă zidul Kremlinului.

OSLO

Congresul Partidului 
Comunist din Norvegia

OSLO 4 (Agerpres). — La Oslo au 
început vineri lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Co
munist din Norvegia. Timp de trei 
zile, forumul comuniștilor norve
gieni va analiza activitatea partidu
lui desfășurată de la precedentul 
congres, va trasa direcțiile de ac
țiune și sarcinile P.C.N. în lupta 
pentru pace, destindere. în apărarea 
intereselor celor ce muncesc. Rapor
tul de activitate al C.C. a fost pre
zentat de Martin Gunnar Knut <T>, 
președintele Partidului Comunist vib 
Norvegia.

sistem de arme construit vreodată 
de Statele Unite — relatează agen
ția U.P.I. Prin votul Senatului s-a 
hotărît alocarea unui fond de 2.43 
miliarde dolari pentru activitatea de 
cercetare și producere a acestui 
bombardier strategic, care va înlo
cui modelul „B-52".

RELAȚIILE INDO-PAKISTA- 
NEZE. Ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, Agha Shahi, a 
reafirmat dorința tării sale de a 
începe consultări Imediate cu 
India, pentru un schimb de ga
ranții reciproce de neagresiune șl 
de nefolosire a forței. Pakistanul — 
a menționat Agha Shahi — lși 
menține propunerea privind fie re
nunțarea reciprocă la armele nu
cleare, fie inspecții reciproce la in
stalațiile nucleare.

O NOUA EXPERIENȚA NU
CLEARA SUBTERANA EFEC
TUATA IN S.U.A. Statele Unite au 
procedat, joi, F; o nouă experiență 
nucleără subterană — a 16-a de la 
începutul anului în cura, a anunțat 
Ministerul Energiei al S.U.A. Dis
pozitivul, cu numele de cod Akavi, 
a avut o putere echivalentă cu o 
încărcătură de 20 pînă la 150 kilo- 
tone de trinitrotoluen. Aceasta 
ește a 581-a experiență nucleară 
efectuată pe poligonul din statul 
Nevada.
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Inițiativa de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, acțiunile desfășurate în România

IN consens cu năzuințele vitale ale tuturor popoarelor
„In numele vieții, al dreptului fundamental al omenirii la 

viață, la pace și libertate trebuie să ne unim eforturile spunînd un 
NU hotărît cursei înarmărilor, războiului, armamentelor atomice de 
orice fel, făcînd totul pentru a impune dezarmarea și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară, pentru a instaura o pace trainică pe pă- 
mint".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din expunerea la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale)

Puternic ecou în conștiința omenirii

Apărarea păcii, amenințată de 
dezvoltarea aberantă a armamente
lor, îndeosebi atomice, a devenit 
cauza supremă a milioane șl mi
lioane de oameni de pe întreg 
pămintul. Poporul român pășește cu 
hotârire In primele rînduri ale uria
șei mișcări europene șl mondiale 
pentru apărarea dreptului popoa
relor la viață, la dezvoltare liberă,

In climatul fertil al păcii, prieteniei 
și colaborării. In cadrul vastelor ac
țiuni - adunări, mitinguri, marșuri, 
demonstrații - ca răspuns la Ini
țiativa de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care au avut loc pe tot 
cuprinsul țării și care culminează cu 
marea adunare publică de astăzi 
din Capitală, cetățenii României, 
Indiferent de naționalitate, și-au

afirmat hotărîrea nestrămutată de 
c milita in continuare, In strînsă 
unitate cu forțele înaintate de pre
tutindeni, cu toate popoarele lumii, 
pentru Înfăptuirea dezideratelor su
preme de pace și dezarmare. Pen
tru poporul nostru este un motiv de 
profundă satisfacție și mindrie pa
triotică să constate că Inițiativa to

varășului Nicolae Ceaușescu, Mesa
jele adresate conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., apelurile Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și 
Marii Adunări Naționale au un pu
ternic ecou internațional, că acțiu
nile întreprinse în țara noastră con
stituie o contribuție concretă, efec
tivă și un real stimulent in lupta 
mondială pentru pace.

Interes viu în forurile
internaționale

„Poziții juste, corespunzătoare 
intereselor Europei"

„Manifestațiile pentru pace și dezarmare din. Româ
nia ni se par deosebit de importante și semnificative 
atit prin temele abordate, cit și prin obiectivele de 
luptă propuse. Cred că aceste constatări pot fi legate 
in mod direct de coerența, constanța și realismul po
ziției internaționale promovate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Ultimele hotăriri de politică externă ale 
României le găsesc juste și corespunzătoare interese
lor Europei".

PIETRO LONGO, secretar general al Parti
dului Socialist Democrat Italian

„Țelul: a impune dezarmarea"
„Am aflat eu interes de faptul că Apelul Frontului 

Democrației și Unității Socialiste din România adre
sează celor mai largi pături ale opiniei publice mon
diale, indiferent de păreri politice sau convingeri re
ligioase, chemarea de a-și uni forțele Intr-o mișcare 
amplă avind ca țel să impună dezarmarea. Subscriu 
pe deplin la un asemenea indemn, in consonanță cu 
aspirațiile generale de securitate și pace".

ALFONSO GARCIA ROBLES, șeful delega
ției Mexicului in Comitetul de dezarmare 
de la Geneva

„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
un simbol al păcii"

„Contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu merită 
pe deplin o mențiune cu totul specială. El este un 
simbol al păcii și al bunei înțelegeri. El dorește o

pace globală pentru totdeauna, nefiind de acord cu 
ideea că războaiele sînt inevitabile".

R. V. SWAMINTHAN, ministru de stat, India

„Militant pentru o cauză umană"
„Dacă s-ar aplica propunerea României privind re

ducerea cheltuielilor militare, ar fi posibilă, după 
calculele noastre, eradicarea in următoarele două de
cenii a celui mai cumplit flagel care bîntule lumea - 
foametea. Ce poate fi mai uman decit să lupți, așa 
cum s-a angajat președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru o cauză atit de umană I".

MAURICIO WILLIAMS — director executiv 
al Consiliului mondial ai alimentației

„Singura cale pentru evitarea 
catastrofei"

„Propunerea românească, In favoarea unei Europe 
eliberată de rachete nucleare cu rază medie de ac
țiune, nu este numai rațională, ei reprezintă, probabil, 
singura cale pentru evitarea unei catastrofe in Europa, 
ca și in întreaga lume".

Ziarul canadian „CITIZEN"

„în spiritul răspunderii pentru soarta 
omenirii"

„Noul apel al Bucureștiului dovedește încă o dată 
prezența activă a președintelui Nicolae Ceaușescu pe 
târimul relațiilor internaționale, preocuparea pentru 
soarta păcii șl securității in Europa, pentru crearea 
unui climat de încredere și colaborare intre națiuni*.

Cotidianul elen „VRADINI"

APELUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE * Republicii Socialiste 
România către parlamentele, guvernele si popoarele țărilor europene, 
ale Statelor Unite ale Americii si Canadei a fost difuzat ca document 
oficial al actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

APELUL PENTRU DEZARMARE ȘI PACE AL FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

— a fost difuzat ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U.
— a fost distribuit tuturor delegațiilor țărilor Derticipante la reu

niunea de la Madrid a Conferinței pentru securitate si cooperare în 
Europa si a fost prezentat în plenul reuniunii general-europene :

— a fost expus in ședința plenară a convorbirilor de la Viena 
privind reducerea trupelor si armamentelor si măsuri adiacente în 
Europa centrală.

Documentele au fost primite cu cel mai viu Interes sl apreciate 
drept contribuții importante la solutionarea problemelor aflate oe 
ordinea de zi a forurilor si reuniunilor respective.

Pe lingă aceste măsuri îndreptate spre obiectivul central cel mai 
arzător ce stă in fața popoarelor europene, România preconizează :

IN VEDEREA ÎNTĂRIRII SECURITĂȚI! EUROPENE :
- Să se hotărască In cadrul reuniunii de la Madrid convocarea unei 

conferirtțe de dezarmare și încredere in Europa.
- Să se acționeze pentru depășirea împărțirii continentului In blocuri 

militare și grupări economice opuse.
- Să se asigure continuitatea reuniunilor pentru cooperare, șl secu

ritate iar următoarea să se țină la București.
- Crearea de zone denuclearizate, ale colaborării șl bunei vecinătăți, 

Inclusiv in Balcani.
- Renunțarea la demonstrațiile de forță la granițele altor state.

Alături de forțele păcii
de pretutindeni

Pentru o Europă fără arme atomice
România propune:

— încă de la începutul negocierilor sovieto-americane să ie convină 
renunțarea pe durata acestora la aplicarea hotărirli N.A.T.O. privind 
amplasarea In Europa de noi rachete cu rază medie de acțiune și la 
dezvoltarea celor existente de ambele părți și ca U.R.S.S. - așa cum s-a 
declarat de către partea sovietică - să reducă in mod unilateral o anu
mită parte a armamentelor sale nucleare cu rază medie de acțiune 
aflate in partea europeană a teritoriului său.

— Negocierile să se incheie printr-un acord care să ducă la reduce
rea la nivelul cel mai scăzut 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.

— Toate statele de pe continent să participe, Intr-o formă sau alta, 
la tratativele referitoare la oprirea amplasării și dezvoltării rachetelor cu 
rază medie da acțiune.

Marile demonstrații si mișcări de masă din România in sprijinul cauzei 
păcii se înscriu pe linia puternicelor manifestații ale maselor populare, 
care au avut Ioc in ultima vreme la Bonn, Londra, Paris. Bruxelles, Roma 
și alte centre europene, precum și în orașe din diferite țări de pe alte conti
nente. In fotografie :• aspect de Ia demonstrația de Ia Amsterdam, cu 
participarea a 400 000 de persoane — bărbați, femei, tineri si vîrstnici — 

din Olanda și din alte țări

1


