
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12224 Joi 10 decembrie 1981 6 PAGINI - 30 BANI

care sc bucură pretutindeni în lume președintele României, pentru strălucita 
sa activitate in slujba aspirațiilor de pace și securitate ale tuturor popoarelor

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
g «I

i-a fost conferită „Placheta de aur 
a Giuntei regionale Piemont"

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost înminată. miercuri, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la sediul C.C. al P.C.R., 
„Placheta de aur a Giuntei re
gionale Piemont". în semn de 
profund omagiu și deosebită 
stimă, din partea locuitorilor a- 
cestei importante regiuni a Ita
liei, pentru contribuția remarca
bilă la dezvoltarea tradiționale
lor relații româno-italiene de 
strînsă prietenie și colaborare, 
pentru prodigioasa activitate 
consacrată nobilelor idealuri de 
pace. înțelegere și largă conlu
crare între popoare.

Această distincție confirmă 
Încă o dată marele prestigiu in
ternațional de care se bucură 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu. personalitate mar
cantă a vieții politice mondiale, 
profund preocupat de destinele 
omenirii, luptător ferm și neobo
sit pentru triumful cauzei 
destinderii, securității și coope
rării, pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, in primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru edificarea unei 
lumi fără arme și războaie, pen
tru apărarea dreptului funda-

(Continuarc în pag. a IlI-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe președinte al 

Giuntei regionale Piemont,
Stimați tovarăși,
Aș dori să vă mulțumesc mult 

pentru această plachetă și insigne- 
’e care reprezintă diferite provin- 

îi ale regiunii dumneavoastră, 
pentru cuvintele pe care le-ați ex
primat aici la adresa poporului 
român, a politicii sale de pace și 
colaborare, precum și pentru apre
cierile la adresa relațiilor dintre 
România și Italia.

într-adevăr, popoarele român șl 
Italian sînt legate prin vechi tra
diții, prin anumite puncte comune 
în dezvoltarea lor — prin afinități 
de limbă și cultură ; este adevărat, 
toate acestea privesc istoria înde
părtată, dar au constituit întot
deauna, și constituie și în momen
tul de față, o bază trainică a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre poporul român și poporul 
italian.

Doresc să remarc cu multă sa
tisfacție bunele relații dintre 
România și Italia, larga colaborare 
existentă atît pe plan economic, cît 
și tehnico-științific și cultural, 
precum și pe plan internațional, în 
lupta pentru o politică de pace, de 
independență națională și colabo
rare între toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

In acest cadru, relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Italian, vizita secre
tarului general, a tovarășului Bet-

tino Craxi, în România, convorbiri
le pe care le-am avut nu de mult 
au constituit și constituie un factor 
important în dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele noastre și, totoda
tă, dintre popoarele noastre, un 
factor important pentru întărirea 
solidarității și colaborării tuturor 
forțelor din Europa și din întreaga 
lume, care se pronunță împotriva 
politicii de dominație și asuprire, 
pentru destindere, pentru progre
sul economic și social al popoare
lor, pentru independența lor na
țională, pentru o politică de pace, 

în mod deosebit apreciez înmî- 
narea acestei plachete ca o expre
sie a preocupării comune de a în
tări solidaritatea în lupta pentru 
soluționarea marilor probleme care 
preocupă astăzi Europa și întreaga 
lume. Am în vedere, în primul 
rînd, situația grea creată prin a- 
cumularea unor uriașe armamente, 
și îndeosebi a armamentelor nu
cleare, hotărîrea de a se amplasa 
rachete cu rază medie de acțiune, 
de a se dezvolta cele existente, de 
a se produce și amplasa în Europa 
bomba cu neutroni. Aceasta va 
duce la o amplificare și o agravare 
fără precedent a situației din Eu
ropa, creînd un grav pericol nu 
numai pentru pace, dar pentru în
săși existența popoarelor europene, 
pentru viața pe continentul nostru. 
De aceea, România consideră că 
trebuie să facem totul, să acțio
năm acum, pînă nu este prea tîr-

ziu, pentru a opri amplasarea de 
noi rachete nucleare, pentru tre
cerea la retragerea și înlăturarea 
celor existente, pentru a se ajun
ge, pînă la urmă, la o Europă 
fără nici un fel de rachete nuclea
re, fără armamente nucleare în 
general.

Noi apreciem în mod deosebit 
mișcările din Italia — inclusiv din 
regiunea dumneavoastră — care 
exprimă hotărîrea popoarelor de 
a împiedica transformarea Euro
pei într-un arsenal nuclear, de a 
înlătura gravul pericol ce ame
nință toate națiunile continentului 
nostru.

în acest spirit, poporul român 
s-a angajat cu toată hotărîrea și 
forța sa, alături de popoarele eu
ropene, de popoarele de pe alte 
continente, în lupta pentru dezar
mare, pentru o Europă fără arme 
nucleare. Marea manifestație care 
a avut loc cu cîteva zile în urmă, 
la București, constituie tocmai ex
presia acestei hotărîri a poporului 
român de a întări colaborarea și 
solidaritatea cu toate forțele poli
tice din Europa, cu popoarele eu
ropene și de pretutindeni, avînd 
convingerea fermă că stă în pute

rea acestor popoare de a determi
na oprirea amplasării și dezvoltă
rii noilor rachete nucleare, de a 
determina trecerea la reducerea 
celor existente, pînă la înlăturarea 
lor deplină.

Doresc să exprim convingerea 
că Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian — îm
preună cu alte partide și forțe po
litice din Europa și din întreaga 
lume, indiferent de orientările lor 
politice și de concepțiile lor — 
vor reuși să realizeze o puternică 
colaborare și solidaritate și să 
poată astfel garanta popoarelor 
noastre liniștea, dezvoltarea eco- 
nomico-socială, realizarea năzuin
țelor lor spre o viață mai bună, în 
libertate și independență.

Cu această convingere, vă mul
țumesc încă o dată și vă rog să 
transmiteți tuturor locuitorilor din 
regiunea dumneavoastră, întregu
lui popor italian prieten salutul 
meu, al poporului român șl urarea 
de succes pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente, tn 
lupta comună pentru pace, pentru 
independență, pentru o viață mai 
bună I (Vii aplauze).

Cuvi ritul rostit de Ezio Enrietti
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al ziarului „Corriere della Sera"

pe ziaristul italian Ettore Petta, 
trimis special al cotidianului ..Corrie
re della Sera".

A participat tovarășul Eugen Flo-

rescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
acordat, cu acest prilei. un interviu 
pentru ziarul ..Corriere della Sera".

Tovară®uă Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri.

Constituirea consiliilor județene 

ale oamenilor muncii-moment important 

in perfecționarea democrației muncitorești
„în calitate de reprezentanți ai celor ce muncesc, consiliile 

oamenilor muncii trebuie să-și îndeplinească răspunderile mari pe 
care le au, să asigure participarea activă a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea întregii activi
tăți economico-sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU
în concordanță cu profundele mu

tații survenite in structura societății 
noastre, cu cerințele actuale și de 
perspectivă, în țara noastră a fost 
creat un cadru organizatoric care 
asigură ample posibilități de parti
cipare directă a oamenilor muncii, 
a întregului popor la făurirea pro
priului destin. Astfel, o expresie a 
afirmării continue a democrației so
cialiste. a dezvoltării autoconducerii 
muncitorești o reprezintă constituirea 
adunărilor generale și consiliilor oa
menilor muncii la nivelul tuturor 
unităților economico-sociale, lărgirea 
permanentă a atribuțiilor și afir
marea rolului acestor organe în con
ducerea activității în toate domenii
le. Viața a demonstrat că aceste or
gane de conducere colectivă, create 
cu peste un deceniu in urmă, și-au 
dovedit pe deplin viabilitatea, asi- 
gurînd o conducere competentă și 
eficientă a unităților, atragerea ma
selor de oameni ai muncii la elabo
rarea și adoptarea deciziilor, precum 
și la transpunerea acestora in prac
tică. în prezent, așa cum sublinia 
secretarul .general al partidului la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral. este necesar. în spiritul princi
piilor democrației muncitorești, să 
acționăm cu toată hotărirea pentru 
buna funcționare a organismelor co
lective care au fost constituite în 
toate domeniile de activitate.

La cel de-al doilea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, făcînd o 
analiză profund științifică a modu
lui cum se afirmă în viață autocon- 
ducerea muncitorească, cum funcțio
nează adunările generale si consiliile 
oamenilor muncii, sublinia : „Pentru 
mai buna coordonare a activității 
acestor organisme democratice de 
conducere a întreprinderilor și insti
tuțiilor apare necesară constituirea de 
consilii județene ale oamenilor mun
cii. in care să fie reprezentate toate 
unitățile industriale, de transport, 
finanțe $1 comerț de pe teritoriul 
județului respectiv".

Această indicație se constituie 
într-o nouă și deosebit de lmpor-

tantă contribuție politică și organiza
torică a secretarului general ai parti
dului la perfecționarea continuă și 
în forme originale a democrației 
muncitorești, socialiste, în măsură 
să impulsioneze participarea activă 
și efectivă a clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii la con
ducerea întregii vieți economico-so
ciale. în acest sens, între 12 și 19 de
cembrie vor avea loc conferințele re
prezentanților oamenilor muncii pe 
județe și pe municipiul București, 
în cadrul cărora vor fi alese consi
liile județene și cel al municipiului 
București ale oamenilor muncii.

Pentru ca momentul constituirii 
consiliilor județene să determine o 
intensificare a activității economice 
și sociale, să mobilizeze și să uneas
că intr-un șuvoi unic strădaniile tu
turor oamenilor muncii în înfăptui
rea obiectivelor actuale și de per
spectivă ale dezvoltării patriei noas
tre, este necesar să se asigure dez
baterilor un puternic caracter de 
lucru, să se abordeze problemele 
aflate la ordinea zilei într-un climat 
de înaltă exigență. In vederea creă
rii unui cadru de discuții fertil, la 
obiect, rapoartele trebuie să fie ast
fel întocmite incit ele să oglindească 
sintetic preocupările tuturor unități
lor din raza județului respectiv, să 
scoată In evidență experiența pozi
tivă a acestora, dar să și examineze 
cu răspundere. într-un puternic spirit 
critio și autocritic, rămînerile în 
urmă, neajunsurile, dificultățile, re
zervele insuficient folosite. Deoarece, 
așa cum sublinia secretarul general 
al partidului la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, numai 
poziția fermă, critică și autocritică, 
hotărirea de a trece la măsuri pentru 
lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea 
activității constituie garanția că aces
te neajunsuri vor fi înlăturate, că în 
1982 se vor asigura mai buna condu
cere și organizare a Întregii activități.

La plenara C.C. al P.C.R. care a 
avut loo luna trecută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a jalonat cu clari
tate direcțiile esențiale de acțiune ale 
colectivelor de oameni ai muncii din

unitățile economice pentru îndepli
nirea planului pe anul viitor și pe 
întregul cincinal, cum sînt : realiza
rea producției fizice la toate sorti
mentele. a producției nete și a be
neficiilor. a investițiilor și a sarcini
lor pentru export, concomitent cu 
reducerea importului, utilizarea ca
pacităților și suprafețelor de produc
ție, ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al activității productive. S-a 
relevat, de asemenea, cerința cu pri
vire la îmbunătățirea substanțială a 
organizării muncii, creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare în ve
derea sporirii productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
pregătirea și folosirea forței de mun
că. întărirea ordinii și disciplinei, 
asigurarea condițiilor de muncă și 
viată ale personalului muncitor. Tot
odată. printre imperativele economice 
ale etapei actuale, secretarul general 
al partidului a subliniat cu preg
nanță. ca o problemă de prim ordin, 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor planului la materii prime, com
bustibil și energie, identificarea de 
noi rezerve care să asigure lărgirea 
bazei proprii de materii prime, spo
rirea gradului de satisfacere a nece
sităților economice din resurse in
terne. paralel cu lupta hotărîtă 
pentru reducerea consumurilor ener
getice. de combustibil. ‘ de materii 
prime și materiale.

Subliniind necesitatea de a se asi
gura In anul 1982 atît îndeplinirea 
planului, cit și recuperarea rămîne- 
rilor în urmă din acest an, la ple
nara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preciza : „Avem un plan 
cincinal și trebuie să fim pe de
plin conștient! și să înțelegem 
că avem răspunderea să reali
zăm în întregime prevederile lui, 
că nerealizările pe 1981 nu se re
duc din plan, că ele se adaugă pla
nurilor pe anii următori și in primul 
rind pe 1982. Deci trebuie să pornim 
de Ia necesitatea de a realiza in in-
(Contlnuare în pag. a IlI-a)

Și-au realizat 
sarcinile 

anuale la export 
7 unități economice 

din județul Dimbovița
Șapte unități economice din ju

dețul Dîmbovița, intre care între
prinderea de frigidere și întreprin
derea de utilaj chimic Găești, 
Combinatul de lianți și azbociment 
Fienl și întreprinderea chimică 
„Victoria" Tîrgoviște. au raportat 
îndeplinirea planului la export pe 
acest an. Ca urmare a înnoirii și 
modernizării producției, ridicării 
calității și competitivității produ
selor, colectivele din aceste unități 
vor livra suplimentar partenerilor 
externi, pină la sfirșitul anului, 
mărfuri în valoare de peste 58 mi
lioane lei. (Gheorghe Manea).

7 unități economice 
din județul Mureș

Ca rezultat al utilizării la întreaga 
capacitate a utilajelor din dotare 
și urmăririi zilnice a realizării con
tractelor încheiate cu partenerii 
externi, colectivele de oameni 
ai muncii din 7 unități econo
mice din județul Mureș ra
portează îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan la export pe 
anul 1981. între acestea se numără 
întreprinderea de sticlărie și faianță 
și întreprinderea „Nicovala" din Si
ghișoara, fabrica „Progresul" din 
Reghin. Avansul cîștigat va permite 
acestor unități ca pină la finele 
acestei luni să livreze suplimentar 
pe piața externă articole de fa- 
ianță-menaj, piese de schimb pen
tru industria textilă, subansamble 
și alte produse. (Gb. Giurgiu).

Două întreprinderi 
din județul Argeș

Colectivele întreprinderii de stofe 
„Argeșeana" și întreprinderii de 
poduri metalice și prefabricate 
din beton din Pitești și-au reali
zat planul anual la export Mobili- 
zindu-si în continuare forțele pen
tru utilizarea utilajelor și a timpu
lui de lucru cu randament sporit, 
cele două colective de muncă vor 
livra pină ia finele anului parte
nerilor externi produse peste pre
vederi In valoare de aproape 15 
milioane lei. (Gheorghe Cîrstea).

So acfionâm ferm 
pentru îndeplinirea 

planului pe anul 19811
AU REALIZAT PLANUL ANUAL

17 unități economice din județul Constanța
Numărul unităților economice 

din județul Constanta care si-au 
realizat Integral sarcinile de plan 
pe 1981 la producția-marfă a a- 
juns în prezent la 17. Colectivele 
acestora vor realiza pînă la sfîrșl-

tul anului o producție-marfă su
plimentară în valoare de circa 650 
milioane lei. reprezentind utilaje 
industriale, obiective de construc- 
ții-montaj. bunuri de larg consum, 
precum si prestări de servicii pen
tru populație. (George Mihăescu).

20 de unități economice din județul Olt
Pînă la această dată, un număr 

de 20 unități economice din jude
țul Olt și-au înscris numele pe 
lista celor care au raportat onora
rea, înainte de termen, a sarcini
lor de plan revenite pe întregul an 
1981 la producția-marfă și produc
ția netă.

Printre ele se află întreprinderea 
județeană de morărit și panificație, 
întreprinderea județeană pibtru 
prestări servicii și producție, cen
trul de cercetări și proiectări al 
Centralei industriale de metale

neferoase din Slatina, întreprinde
rea județeană de construcții-mon- 
taj, Trustul județean al I.A.S., în
treprinderea de transporturi spe
ciale pentru agricultură si indus
tria alimentară și altele.

Avansurile de timp înregistrate 
vor permite celor 20 colective de 
muncă fruntașe să obțină, pină la 
finele perioadei menționate, o pro- 
ducție-marfă suplimentară de peste 
120 milioane lei și o producție 
netă, peste prevederi, evaluată la 
aproape 100 milioane lei.

Trustul de construcții industriale și agrozootehnice București
Colectivul Trustului de construc

ții industriale și agrozootehnice din 
București a realizat integral pla
nul anual, cu 22 de zile in avans, 
atît la producția netă, cît si la pro
ducția de construcții-montaj. Situin- 
du-se lună de lună printre fruntașii 
în Întrecere, harnicii constructori ai 
acestui trust au finalizat pină acum 
42 capacități de producție ; de ase
menea. ei au depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii cu

peste 9 la sută, au redus costurile 
de producție cu 1 la sută, obtinind 
economii substanțiale la principale
le materiale de construcții si la 
consumul de energie. Pină la fine
le anului, pe șantierele trustului se 
va realiza un volum suplimentar 
de lucrări de constructii-montaj de 
peste 45 milioane lei. depăsindu-se 
astfel angajamentul asumat în 
chemarea la întrecere lansată la 
începutul anului. (Dan Constantin).

IAȘI: Primele șarje și piese forjate din oțeluri aliate

După numai trei luni de la in
trarea în funcțiune, la otelăria 
electrică a Combinatului de utilaj 
greu din Iași s-au realizat primele 
șarje din oteluri aliate cu molib
den, crom, nichel. Lingourile tur
nate din aceste prime șarje de 
oțeluri aliate au si fost forjate la 
presa de 2 500 tone-fortă din cadrul 
combinatului în acest fel a fost

satisfăcută în bune condiții o co
mandă pentru termocentrala de la 
Mintia. Este prima fază a progra
mului de realizare pe vatră de otel 
a Iașiulul a unor oteluri aliate și 
înalt aliate. în vederea turnării ci
lindrilor de laminoare si a altor 
utilaje metalurgice care urmează 
să fie fabricate în anul viitor. (Ma- 
nole Corcaci).

CLUJ : Economii la cheltuielile materiale
de producție

în acest an. în unitățile indus
triale ale județului Cluj s-au reali
zat economii la cheltuielile mate
riale de producție de 33.6 milioane 
lei. Cele mai bune rezultate au ob
ținut colectivele Întreprinderilor

„Armătura", cu o reducere a chel
tuielilor la 1 000 lei productie- 
marfă de 18 lei. „Metalul roșu" cu 
13,4 lei. „Electroceramica" Turda 
cu 38,5 lei. „Chimica" Turda cu
21,8 lei. (Al. Mureșan).
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IN ZONELE PETROLIFERE DIN MOLDOVA

Cu spirit muncitoresc
pentru creșterea 

producției de titei
Zemeș, Modtrzău. Geamăna. Taș- 

buga... Zone petrolifere din Moldova, 
unde mii de oameni muncesc fără 
preget, zi și noapte, pentru a scoate 
din adincuri cantităti tot mai mari 
de titei. așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Strădaniile lor pot fi 
concretizate în citeva cifre grăitoare: 
de la începutul anului și pină acum 
a fost extrasă o cantitate de țiței 
mai mare cu 32 000 tone fată de cea 
obținută în aceeași perioadă a anu
lui trecut : Ia gaze utilizabile, pre
vederile planului pe 11 luni au fost 
depășite cu 214 milioane metri cubi. 
în fruntea întrecerii se situează 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din cadrul schelelor de extracție 
Modîrzău. Zemeș și Comănești. In
ginerul Mircea Refec, directorul 
Trustului Moinești. ne spune că la 
ora actuală obiectivul principal al 
muncii petroliștilor din această parte 
a țării il constituie exploatarea tu
turor sondelor la potențialul lor ma
xim, pentru a spori producția zilni
că de titei. Ce se Întreprinde în 
acest scop 7

La Comănești. bunăoară, conduce
rea schelei a stabilit programe rigu
roase de urmărire a activității fie
cărei sonde ; zilnic se analizează 
mersul producției, se elaborează pro
grame tehnologice pentru asigurarea 
unor elemente optime de utilizare a 
capacității zăcămintelor și echipa
mentelor mecanice de fund și de su
prafață. de sporire a numărului de 
operații care să conducă la creșterea 
afluxului de țiței și gaze. La Mo- 
dirzău. sondorii din cadrul atelieru
lui condus de inginerul Petre Mitu 
folosesc o nouă tehnologie de ex
ploatare — erupția artificială cu 
sape tip „camco" — fapt care a con
dus la sporirea producției fiecărei 
sonde cu 3 tone de titei pe zi, iar 
prin fisurările de mare presiune e- 
fectuate 
de titei 
brigăzile 
oamenii 
confecționat din materiale recupera
bile sănii pentru unitățile de pom
pare, au „îngropat" circa 40 000 
metri de conducte pentru titei și 
gaze, fădnd ca producția zilnică să 
sporească cu 15 tone de titei fată de 
luna noiembrie.

Una din preocupările de prim or
din ale colectivului de aid o consti
tuie repunerea in funcțiune a son
delor calamitate. Muncitorii din e- 
chipele conduse de maistrul Con
stantin Bălțătescu, bunăoară, au re
parat și repus în funcțiune in ulti
ma lună 3 sonde oprite. Inițiativa 
lor a fost extinsă și în celelalte sche
le de extracție. Ca urmare, în peri
oada care a trecut din acest an, în 
cadrul 
parate 
sonde 
extras 
tone de țiței. Alte 6 sonde vor fi re
parate și repuse în 
cursul acestei luni.

O atenție deosebită 
liștii de aici creșterii 
recuperare a steiului 
existente. La sondele de pe Tașbuga, 
Geamăna. Cîmpuri. Dofteana si din 
alte zone petrolifere se aplică cu

au mai cîștigat cite 4 tone 
la fiecare sondă. Tot aici, 
de intervenție și reparații, 
din atelierele auxiliare au

trustului Moinești au fost re- 
și repuse în funcțiune 86 de 
vechi inactive, de unde s-a 
o cantitate de aproape 10 000

funcțiune în

acordă petro- 
gradului de 

din rezervele

în-
as- 

ce

Azotul, fosforul si potasiul. luate 
separat sau la un loc. combinate cu 
alte produse chimice, prezentate sub 
formă de prafuri, granule sau lichide, 
sînt tot mai căutate si apreciate de 
agricultorii de pretutindeni. De mai 
multe decenii producția agricolă a 
cunoscut o creștere spectaculoasă 
tocmai datorită acestor substanțe mi
raculoase.

Unii insă cred atit de mult în pu
terea miraculoasă a îngrășămintelor 
chimice, incit au uitat legile elemen
tare ale pedologiei si agrochimiei. 
omit pur si simplu că fără refacerea 
stratului arabil prin aplicarea de în
grășăminte organice pămintul este 
sortit epuizării, diminuării fertilității 
naturale Si chiar degradării. La 
„masa rotundă" organizată de ziarul 
nostru, la care au fost invitați spe
cialiști din agricultură județului Ti
miș și din Ministerul Agriculturii, s-a 
discutat despre locul pe care il ocupă 
acum ingrășămintele naturale în pro
cesul de fertilizare a solului.

Redacția : Să pornim de la o 
trebare al cărei răspuns preocupă 
tăzi agricultorii de pretutindeni :
este pozitiv si ce este negativ pentru 
pămînt, in utilizarea unilaterală a în
grășămintelor chimice 7

Dr. docent C.V. Oprea, profesor u- 
niversitar emerit : Ce este pozitiv știm 
cu toții. în ultimele decenii, folosirea 
pe scară largă a îngrășămintelor chi
mice a determinat creșterea produc
ției agricole mondiale cu peste 40 la 
sută. Efect înregistrat si în tara 
noastră si care nu poate fi neglijat 
în contextul preocupărilor din fieca
re tară pentru creșterea producției 
agricole. Deci, datorită eficacității lor 
ridicate. îngrăsămintele chimice se 
impun a fi folosite atit în prezent, cit 
Si in viitor. Problema este cum le fo
losim. Aceasta deoarece administra
te unilateral, fără îngrășăminte na
turale. si mai ales in doze mari, ele 
determină si efecte negative, care 
nu se observă de la un an la altul, 
dar cumulate în timp devin extrem 
de păgubitoare. Unele din aceste e- 
fecte — mineralizarea și comnactiza- 
rea solului, distrugerea florei micro- 
biene din stratul arabil — duc la 
secătuirea 
accentuată a fertilității lui naturale. 
Alte efecte, datorate îndeosebi doze
lor excesive de azot, provoacă de
gradarea însușirilor calitative a soiu
rilor si Plantelor prin fenomenele de 
fitotoxi citate, sensibilizare si slăbire 
a rezistentei la boli si dăunători.

Aș accentua ca un efect deosebit 
de nociv scăderea conținutului de 
humus din sol — „untul" pămîntului, 
cum ar putea fi numit. Stratul de sol 
fertil poate fi comparat cu un orga
nism viu. La un gram de sol există 
pînă la două miliarde de diferite mi
croorganisme, fixatoare ale azotului »

pămîntului. la scăderea

succes o seamă de operații tehnolo
gice : fisurări, tratamente, acidulări 
etc. Calculele arată că numai pe 
seama creșterii gradului de recupe
rări secundare petroliștii din această 
zonă au extras de la începutul anu
lui și pînă acum circa 30 000 de tone 
de țiței. Pentru luna decembrie este 
prevăzut ca volumul operațiilor teh
nologice să sporească cu 30—40 la 
sută, față de luna noiembrie, asigu- 
rindu-se creșterea producției zilnice 
de țiței cu cel puțin 10 tone.

Muncă intensă și in schelele de 
foraj, unde activitatea a fost con
centrată îndeosebi în zonele mai bo
gate de țiței. în zona Ghelința 
sl Conțești. de exemplu, numă
rul brigăzilor de forai s-a tri- 
nlat fată de prima parte a anului. Se 
lucrează cu utilaje moderne, se fo
losesc tehnologii avansate, care asi
gură creșterea vitezei de foraj. La 
sonda 4 806 de la Conțești. bunăoară, 
sondorii conduși de maistrul Con
stantin Măntoiu, folosind forajul. cu 
diamante și cu fluide, au cîștigat un 
avans de aproape o lună de zile față 
de plan. Alte două sonde de aceeași 
capacitate (4 521 și 4 523) se află în 
stadiu de finisaj și vor fi predate 
producției în cursul acestei luni. Cu 
aceeași hărnicie lucrează și munci
torii din brigăzile conduse de maiș
trii Mihai Călugăru. Vasile Spinu, 
Aurel Dumitrache. care au hotărît 
ca pînă la finele acestui an să în
cheie forajul și probele de producție 
Ia cel puțin 16 șonde noi. care vor 
da o producție medie zilnică de țiței 
de circa 80 de tone.

Paralel cu lucrările de foraj. In 
aceste zone sint construite noi in
stalații pentru captarea, separarea și 
transportul țițeiului și gazului utili
zabil. La Ghelința si Matca, acestea 
au și fost puse în funcțiune, iar Ia 
Buciumeni vor fi date curind în ex
ploatare 
produce
cubi de gaze utilizabile, 
trustului ne 
dată nivelul producției de țiței este 
în continuă creștere. Numărul mare 
de operațiuni tehnologice aplicate a 
condus la reducerea declinului de 
producție, iar la sondele noi. date in 
funcțiune în acest an, a fost depășit 
debitul mediu realizat în anul tre
cut. ' Ca urmare, o mare parte din 
nerealizăriie înregistrate de la În
ceputul anului și pină acum vor fi 
recuperate. în același scop au fost 
luate in aceste zile măsuri supli
mentare : s-au asigurat condiții op
time de lucru pe timp de iarnă, au 
fost protejate sistemele de alimen
tare cu apă, a fost verificat siste
mul energetic, s-a asigurat încălzirea 
instalațiilor, s-a îmbunătățit asisten
ta tehnică in toate schimburile, au 
fost luate măsuri pentru întărirea 
disciplinei în muncă.

Sînt fapte care confirmă că petro
liștii din această zonă răspund pre
zent la chemarea partidului, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da patriei mai mult 
țiței, pentru a contribui, pe măsura 
puterilor lor, 
energetice 
tării.

două noi sonde care vor 
zilnic circa 100 000 metri 

Directorul 
spunea că la această

la dezvoltarea bazei 
și de materii prime a

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii”

Si ale altor elemente nu-atmosferic . ___ ________
tritive. care îmbogățesc conținutul in 
humus. Primind hrană din „sac", toa
tă această ..uzină vie" din sol nu mai 
lucrează, lenevește și cu timpul dis
pare. ceea ce duce la scăderea fer
tilității naturale. Aceasta impune „în- 
grășarea" artificială a solului cu doze 
din ce în ce mai mari de îngrășă
minte chimice și are ca rezultat 
amplificarea efectelor nocive. Iată 
deci că. foarte tentante pentru mo
ment, dar utilizate nerational. ingră
șămintele chimice se pot transforma, 
in timp, dintr-un factor de creștere 
în unul de frinare a sporirii produc
ției agricole.

Șantierul hidrocentralei Turnu de pe 
rîul Olt: se lucrează la pregătirea 
turnării betoanelor la planșeul de la 

cota 290
Foto: 8. Cristian

La întreprinderea 
de panouri 

electropneumatice Bacău

Produse 
de bună calitate

De la începutul anului și 
pînă acum, colectivul întreprin
derii de panouri electropneu- 
matice. cea mai tînără unitate 
industrială din municipiul Ba
cău. a înscris pe graficul între
cerii o producție fizică supli
mentară în valoare de aproape 
4 milioane lei. Oamenii-muncii 
de aici realizează o gamă largă 
de panouri de comandă si con
trol pentru aproape toate ra
murile economiei 
noutate de ultim 
fost Introduse în 
serie panourile de 
pentru mașiniile-unelte realizate 
de întreprinderea de mașini- 
unelte din Bacău si pentru 
strungurile carusel fabricate la 
întreprinderea mecanică Ro
man. Obiectivul principal al în
trecerii pe care o desfășoară 
muncitorii, inginerii si tehnicie
nii întreprinderii îl constituie 
calitatea ireproșabilă a produse
lor. precum și realizarea acesto
ra cu cheltuieli materiale cit 
mai reduse. (Gh. Baltă).

naționale. O 
moment: au 
fabricația de 
automatizare

îngrășămintelor organice, 
trebuie să ne întoarcem la 
știam. Chiar în țări dezvol- 
agricultură intensivă, se nune 
acut problema folosirii cu

îngrăsămintele chimice se adminis
trează mai ușor, fără prea multă bă
taie de cap. Ce-i drept, s-a neglijat 
si mecanizarea lucrărilor de împrăs- 
tiere a 
Oricum, 
ceea ce 
tate, cu 
tot mai
precădere a îngrășămintelor organice. 
Dună părerea mea. îngrăsămintele 
chimice ar trebui să se dea numai 
suplimentar, pentru completarea ne
cesarului de elemente nutritive din 
sol. întii ar trebui să se urmărească 
dacă unitățile agricole au împrăștiat 
pe cimp in mod uniform toate canti

La „masa rotunda",
V

PRIN CONCENTRAREA FORȚELOR LA REALIZAREA INVESTIȚIILOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

Importante capacități de producție pot și trebuie
să fie date mai repede în funcțiune

în ultima perioadă, pe șantierele din industria chimică au fost 
nalizate numeroase noi instalații și linii tehnologice, iar la un 
de obiective s-au atins stadii fizice care asigură intrarea lor 
funcțiune in zilele și săptăminile imediat următoare. Ne referim 
întreprinderea de anvelope Zalău, instalația de sulfură de carbon_
la Combinatul de fire artificiale Brăila, linia de rețele cord poliami- 
diee de la Unitatea de fire și fibre poliamidice Roman, instalația de 
polietilenă de joasă presiune de la Combinatul petrochimic „Solven
tul" Timișoara și cea de fenol-acetonă de la Combinatul petrochimic 
Brazi, instalația de argon de la Combinatul de îngrășăminte chimice 
Slobozia, instalația de produse fotosensibile de la „Azomureș" din 
Tg. Mureș, instalația de alchilat de la Combinatul petrochimic Te- 
leajen ș.a.

fi- 
șir 
in 
la 
de

Dacă pe
Impulsionarea 
întreprinderii 
biosinteze Calafat, instalației de calcinare fosforite de la Combinatul 
chimic Craiova. întreprinderii de fire artificiale Dej ș.a. — restanțele 

.nu au fost recuperate, ceea ce nu poate duce decît la. întîrzierea in
trării in funcțiune a unor importante capacități de producție. Este 
motivul care ne-a determinat să revenim pe 
tive din Industria chimică pentru a examina 
tn vederea recuperării restantelor acumulate,
Ibr în funcțiune intr-un timp cit mai scurt.

aceste șantiere s-a acționat cu răspundere pentru 
ritmului de execuție, la alte lucrări L- cum este cazul 
de anvelope de la Drobeta-Turnu Severin, Fabricii de

șantierele citorva obiec- 
cum se acționează acum 
spre a se asigura darea

SLOBOZIA: Sînt necesare măsuri urgente
pentru accelerarea ritmului de execuție

MIDIA-NĂVODARI „O buturugă mică“ ține 
în loc un complex de instalații

în luna septembrie trebuia finali
zată etapa a doua de dezvoltare a 
Combinatului de Îngrășăminte chi
mice din Slobozia. Termenul a tre
cut și astăzi se poate spune că 
mai este mult de lucru pentru ca 
unitatea să fie în măsură să asigure 
sporurile de producție la îngrășămin- 
tele chimice solicitate de agriculto
rii din Bărăgan. Investiția de la 
Slobozia se află în continuare pe 
lista lucrărilor restante, constructorii 
și montorii nereușind să respecte 
nici al treilea termen stabilit pentru 
punerea in funcțiune a fabricilor de 
amoniac și uree.

Mult timp, analizele făcute pe șan
tier de conducerile Ministerului In
dustriei Chimice și Ministerului 
Construcțiilor Industriale considerau 
răspunzători pentru evoluția nesatis
făcătoare a lucrărilor de la fabrica 
de amoniac pe furnizorii de utilaje, 
care nu-și onorau întocmai obliga
țiile contractuale. Aflăm acum că 
furnizorii au terminat livrările, dar. 
paradoxal, montorii mai reclamă o 
serie de utilaje și echipamente. Unde 
s-au rătăcit acestea 7 Ei bine, din 
dispoziția Centralei industriale de 
îngrășăminte chimice din Craiova, 
ele au fost împrumutate altor uni
tăți : 200 tone echipamente pentru 
un catalizator de sinteză — Combi
natului chimic din Făgăraș, separa
torul de amoniac si 6 ventile — 
combinatului din Tg. Mureș, doi 
compensatori de la coloana de sinte
ză — unității „surori" din Tumu 
Măgurele.

Dar aceasta nu este singura pro
blemă cu care se confruntă benefi
ciarul. Mai adăugăm că Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale ter
giversează avizarea racordării noii 
fabrici de amoniac la rețeaua ma
gistrală de gaz metan. Or, fără gaz

metan zidăria cazanelor auxiliare și 
de la reformerul primar și secundar 
nu poate fi uscată.

Instalația de uree este al doilea 
obiectiv care trebuia să intre in 
funcțiune. Un calcul sumar arată că 
funcționarea acestei fabrici, timp de 
o lună, asigură o producție de uree 
de circa 40 000 tone, care pot ferti
liza o importantă suprafață agri
colă. Iată, așadar, prin ce prismă 
trebuie judecate răminerile în urmă 
înregistrate pe șantier. „Inima" in
stalației — coloana de sinteză — a 
fost montată de mai bine de un an 
și jumătate, dar succesul de atunci 
nu a foșt urmat de o amplă mobili
zare a forțelor constructorilor. Fapt 
este că și acum lucrătorii Trustului 
de construcții industriale București 
lucrează la instalarea unor conduc
te, iar drumurile de acces și canali
zarea nu sint executate. Pe șantier, 
o rază de certitudine pentru reme
dierea situației la această investiție 
este dată de eforturile montorilar. 
în cursul lunii, noiembrie aceștia au 
terminat montarea utilajelor din stoc 
și acum și-au concentrat atenția la 
executarea traseelor tehnologice. Be
neficiarul trebuie să asigure, con
form graficelor stabilite, fitingurile 
și armăturile de inox pentru monta
rea acestor trasee.

Așadar, atit la instalația de uree, 
cit și la cea de amoniac, situația ac
tuală a lucrărilor nu este de natură 
să-i mulțumească nici pe construc
tori și montori. nici pe beneficiar. 
O cerință se impune acum, cu prio
ritate. pentru finalizarea grabnică a 
investiției de la Slobozia : concen
trarea tuturor forțelor pentru asigu
rarea unui ritm susținut de lucru Ia 
toate obiectivele de care depinde ne
mijlocit intrarea in funcțiune a ce
lor două fabrici de o deosebită în
semnătate pentru economia tării.

Recent, pe platforma petrochimică 
de Ia Midia-Năvodari constructorii 
au predat beneficiarului un nou 
obiectiv de investiții — depozitul de 
gaze lichefiate. Alte două instalații 
— cea de fracționare gaze și cea des
tinată deSulfurării gazelor și recupe
rării sulfului — se află in probe 
tehnologice. Șirul premierelor pro
ductive ar trebui să fie Insă mult 
mai larg, intrucit pe platforma pe
trochimică de aici sint planificate să 
intre in funcțiune in acest an nu mai 
puțin de 12 noi instalații tehnologi
ce. Care este situația „la zi" 7

Dacă ținem seama de obiectivele 
terminate din punctul de vedere al 
constructorului și montorului, reiese 
că, în afara celor trei instalații afla
te in probe tehnologice, lucrările 
Bint Încheiate și documehtatia este 
predată pentru recepție la alte 6 
obiective. Deci 9 instalații sint gata 
din 12. De ce nu se grăbește bene
ficiarul să le pună in funcțiune 7

— Prelucrarea produselor realizate 
în instalația de distilare atmosferică, 
primul obiectiv care a intrat in 
funcțiune cu doi ani in urmă, se 
realizează intr-un lanț tehnologic 
continuu, fiecare din cele 12 insta
lații constituind verigi obligatorii 
pentru celelalte — ne spune direc
torul combinatului petrochimic, ing. 
Constantin Roncea. Nu din cauza 
constructorilor sau montorilor, ci 
din pricina intirzierii onorării con
tractelor de către unii furnizori nu 
a putut fi pus in funcțiune întregul 
ciclu tehnologic. O primă intîrziere

a fast generată de suplimentarea 
izolării termice la rezervoarele sfe
rice. Dar produsele- care ar fl stocate 
aici nu ar putea fi livrate pentru că 
rampa de expediție nu este gata. 
Întreprinderea de matrițe și piese 
turnate din fontă din Odorheiu Se
cuiesc nu a livrat nici nins ------
utilajele necesare acestu

Așadar, fonduri de inv 
mind zeci și zeci de mili 
instalații a căror produci »
tentată de luni de zile si 
cate de un furnizor nepu, 
loarea furniturilor pe care ■■■■
Bă le livreze nu depășește 
de mii de lei. Ca atare, p ■ - 
buturuga mică iși găsește 
calizare dintre cele mai păgubitoare.

Pe șantier se acționează intens 
pentru finalizarea altor obiective. 
Măsurile întreprinse de organele ju
dețene de partid și conducerea Mi-, 
nisterului Industriei Chimice, efor
turile depuse de constructori, mon- 
tori și lucrătorii unității beneficiare 
dau garanția că. alături de instala
țiile aflate acum in probe tehnolo
gice, incă două — de 
benzină și reformare 
vor intra in funcțiune in luna de
cembrie. iar alte două la Începutul, 
anului viitor, urmind ca in primul 
semestru al anului 1982 toate cele 12 
instalații să funcționeze la parame
trii proiectați. Este un angajament 
la care trebuie să subscrie nu numai 
constructorul și beneficiarul, ci și 
furnizorii șantierului de la Midia- 
Năvodari.

hidrofinare 
catalitică —

Semnale pe adresa unor constructori 
și furnizori de utilaje

Aspect din hala de montaj a întreprinderii de panouri electropneumatice din
Bacău. In fotografie: muncitorii specialiști Vasile Blănaru, Cezar Burghelea, 

Alex. Mancă șl Anton Văcaru

>
multe îngrășă- 
ce se impune

Foto : C. Bursuc

• Lucrările de montaj la între
prinderea de biosinteze din Calafat 
-nu se pot desfășura pe un front 
larg, deși principalele utilaje au so
sit, deoarece constructorul are se
rioase restanțe la stadiile fizice. Mai 
mult. în loc să fructifice din plin 
vremea Încă bună de lucru, T.C.I. 
Craiova a „subțiat" vizibil forța de 
muncă de pe acest șantier.

• Pe șantierul întreprinderii de 
anvelope de la Drobeta-Turnu Se
verin nu s-a produs revirimentul 
necesar pentru impulsionarea ritmu
lui de execuție,
• Punerea In funcțiune a unității 

de fabrieare fibre viscoză și celofi
bră de la C.E.A. Brăila este condi
ționată de livrarea a 38 de mașini 
de filat de la „Unirea" Cluj-Napoca, 
a 150 pompe de Ia „Aversa" Bucu
rești, a 12 măturătoare și evapora- 
toare de la întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă din Hm. Vilcea. De 
asemenea, sint așteptate cele 
xantogenoare care 
de întreprinderea 
Buzău.
• Montorii care 

de calcinare a fosforitei de 
binatul chimic din Craiova 
nuți in loc din cauza 
timp și integral a electrofiltrelor 
furnizor Combinatul industrial

trebuiau 
de utilaj

lucrează

12 
livrate 
chimic

la linia 
la Com- 
sint 

nelivrării
ti- 
la
de

nevoie chiar de mai 
minte chimice. Ceea 
este conceperea fertilizării ca un tot 
unitar, prin care să se asigure utili
zarea integrală și a îngrășămintelor 
naturale, care constituie o rezervă 
uriașă. Să explic. După calcule
le noastre, anual se acumulează în 
țară peste 25 milioane tone de în
grășăminte organice, cunoscute ca 
fiind ingrășămintul cel mai complex. 
Această cantitate conține 280 000 — 
300 000 tone de azot, fosfor si potasiu, 
în substanță activă, la care se adaugă 
însemnate cantităti de microelemen- 
te, bacterii, enzime si materie orga
nică strict necesare pentru plante si

cantități de ingrăutilizarea întregii 
șămlnte organice ce rezulta intr-un 
ah prezintă și un alt avantaj deloc 
neglijabil. Anume, conduce la o 
mare economie de energie. Pentru 
producerea pe cale chimică a celor 
280 000—300 000 tone de azot, fosfor și 
potasiu ar fi necesară o cantitate de 
energie care, în echivalent producție 
de grîu, înseamnă un spor de recoltă 
de 1.5 milioane tone. Dacă ape
lez la datele statistice, rezultă că din 
cantitatea totală de îngrășăminte or
ganice ce se acumulează intr-un an 
— peste 25 milioane tone, in cel mai 
bun an s-au administrat circa 16 mi
lioane tone, dar de regulă această

cu specialiști din agricultura, despre:
V V

O URIAȘĂ UZINĂ CHIMICĂ NATURALĂ
J - - — - ------ -----

o cărei producție este în bună parte irosită
Redacția : Care sînt soluțiile de 

prevenire a acestor efecte dăunătoa
re asupra pămîntului și. în final, a- 
supra producției agricole 7

Iuliu Crișan, dr. ing. la Stațiunea 
didactică experimentală a Institutu
lui agronomic din Timișoara : Este 
nevoie ca dozele de îngrășăminte 
chimice să fie științific determinate, 
stabilindu-se un raport optim intre 
elementele fertilizante. Efectul pozi
tiv al acestor măsuri este posibil nu
mai cu condiția ca terenurile să fie 
fertilizate si cu îngrășăminte organi
ce. Este o condiție hotăritoare pentru 
a obține o eficientă maximă de la in
grășămintele chimice. Utilizarea în
grășămintelor organice, vorbind mal 
plastic. echivalează cu a da viată 
pămintului. Prin aceasta, capacitatea 
solului de a retine elemente nutri
tive minerale crește considerabil, 
ceea ce permite utilizarea, fără 
riscuri, a unor doze sporite de Îngră
șăminte chimice.

Redacția : Dumneavoastră credeți 
că se acordă atentia necesară utili
zării 
aveți 
mult 
mice 
turale 7

C. V. Oprea: Este adevărat. în 
multe unităti agricole s-a părăsit 
practica utilizării tuturor îngrășămin
telor naturale pe care o știau toți 
plugarii. Poate și datorită faptului că

îngrășămintelor naturale 7 Nu 
impresia că se așteaptă foarte 

numai de la îngrăsămintele chi- 
și nu mai sint folosite cele na-

® De ce zeci de milioane de tone de îngrășăminte 
naturale nu sînt folosite • Știința agricolă avertizează 
în privința respectării dozajului optim între îngrășă- 
mintele chimice și cele naturale • Ce măsuri se impun 
pentru a îmbunătăți imediat și radical activitatea în 

domeniul fertilizării solului

tățile de îngrășăminte organice de 
care dispun și numai apod să li se re
partizeze îngrășăminte chimice. Ar 
rezulta și o economie însemnată. 
Aceasta deoarece, la circa 15 tone de 
îngrășăminte naturale administrate la 
hectar, dozele de îngrășăminte chi
mice pot fi reduse cu cel puțin 30 la 
sută, fără nici un risc asupra produc
ției intrucit, în acest fel. ele sînt va
lorificate superior de plante.

Redacția : Aceasta nu s-ar răsfrlnge 
negativ asupra producțiilor mari pe 
care ni le propunem 7

Gheorghe Tănase, specialist cu pro
bleme de 
Agriculturii :
du-se toate resursele de îngrășămin
te organice s-ar crea condiții pentru 
realizarea și chiar depășirea produc
țiilor prevăzute. Pledoaria noastră nu 
este pentru reducerea cantităților de 
îngrășăminte chimice. în ansamblu, 
dar mai ales la unele sortimente, este

chimizare tn Ministerul 
Dimpotrivă ! Utilizîn-

care nu ae pot asigura prin îngrășă
minte chimice.

Redacția : Ce aport ar avea toate 
acestea asupra producției agricole 7

Gheorghe Tănase : în mod cert, 
foarte însemnat. Dacă analizăm can
titatea de îngrășăminte organice ce 
se adună anual după conținutul de 
azot, fosfor și potasiu în substanță 
activă și comparăm simplist, s-ar pu
tea spune căV acestea reprezintă 
foarte puțin, doar 12—15 la sută din 
cantitățile de îngrășăminte chimice pe 
care le folosim. Repet însă, ar fi un 
mod simplist de a privi lucrurile. 
Și aceasta deoarece, fiind un îngră- 
șămînt complex, sporul de recoltă 
la unele culturi ar trece de 30 la 
sută, cu mult mal mare decît s-ar 
obține de la o cantitate echivalentă 
de îngrășăminte chimice.

Dincolo insă de influența asupra 
creșterii producției și a îmbunătățirii 
însușirilor fizico-chlmice ale solului.

cantitate oscilează între 12 și 14 mi
lioane tone.

Redacția : Rezultă că anual nu sint 
folosite circa 10 milioane tone de în
grășăminte organice. Acesta este deci 
fondul problemei. Trebuie găsite mo
dalitățile care să determine unitățile 
agricole să folosească toate resursele 
de îngrășăminte naturale.

Ștefan Sălăgean, director in Direc
ția agricolă județeană : Și în județul 
Timiș rămin neutilizate anual mari 
cantități de îngrășăminte naturale, 
îndeosebi cele de la complexele de 
creștere a porcilor și a păsărilor. A- 
ceasta este și principala explicație că 
revenirea cu îngrășăminte organice 
pe aceeași suprafață se face în me
die o dată la 16 ani. Aceasta este me
dia, dar avem suprafețe de teren 
care nu au primit îngrășăminte na
turale 
deloc, 
ginat. 
nurile __ . ____  ___ .
prind 50—60 la sută din suprafața a- 
gricolă a județului, unde sub nici un 
motiv nu ar trebui să se administre-

de 30 de ani. iar altele chiar 
Consecințele sint ușor de ima- 
Și aceasta mai ales pe tere- 
oodzolice si acide, care cu-

ze îngrășăminte chimice azotoase 
fără ca. in prealabil, să fie fertilizate 
bine cu Îngrășăminte organice. Pe a- 
ceste terenuri, datorită efectelor no
cive ale fertilizării lor numai cu în
grășăminte chimice, producțiile au 
ajuns să fie mai mici decit in situa
ția in care nu ar fi fertilizate deloc.

Redacția : De ce rămin neutilizate 
mari cantități de îngrășăminte orga
nice 7

Ștefan Sălăgean : în principal este 
vorba de carențele existente in orga
nizarea activității de fertilizare. în 
unități, dar și Ia nivelul organelor 
agricole județene, această acțiune nu 
este privită ca o lucrare agricolă de 
bază, care trebuie să se desfășoare 
neîntrerupt, pe baza unui program 
bine stabilit. S-au înființat sectoare 
unice de chimizare pe consilii agro
industriale. au fost constituite forma
ții specializate pentru transportul și 
administrarea îngrășămintelor, dotate 
corespunzător. Numai că. odată cu 
inceperea lucrărilor agricole in cimp 
și pină la încheierea lor, toată aceas
tă organizare rămîne doar pe hirtie. 
Forțele mecanice și oamenii sint îm- 
prășttati la celelalte lucrări, zise pri
oritare, iar fertilizarea, mai ales cu 
îngrășăminte organice, rămine s-o 
facem cind ne mai rămîne timp. Adi
că iarna, cind nu numai că realiză
rile sint mici, dar administrarea se 
face necorespunzător, intrucit îngră- 
șămintele naturale trebuie aplicate 
obligatoriu înainte și nu după exe
cutarea arăturilor.

Iulian Pușcă, șeful Oficiului jude
țean de studii pedologice și agro- 
chimice. Există si alte cauze. 
Printre ele o prea mare fărimitare a 
forțelor care se ocupă de chimizare la 
nivel de județ. Inspectoratul jude
țean pentru protecția plantelor, prin 
centrele teritoriale, răspunde de aver
tizări, întocmește necesarul și asigu
ră aprovizionarea cu diferite sub
stanțe chimice. Noi, cei de la Oficiul 
de studii pedologice și agrochimice, 
facem cartarea agrochimică și întoc
mim programele de fertilizare pe fie
care parcelă. Trustul S.M.A.. prin 
centrele unice de chimizare înființa
te pe fiecare consiliu agroindustrial, 
răspunde de aplicarea programului de 
fertilizare. Consider că toată această 
activitate, deosebit de complexă, tre
buie concentrată spre a se asigura 
conducerea unitară a întregii acțiuni 
de fertilizare și chimizare a agricul
turii.

Principala concluzie a dezbaterii la „masa rotundă" se rezumă la 
necesitatea concentrării tuturor eforturilor pentru ntilizarea ne scară 
largă a îngrășămintelor naturale. In lunile de iarnă, pe măsura organi
zării unor larsi acțiuni pentru transportul sl imprăstierea in cimn a tu
turor rezervelor de îngrășăminte naturale, ziarul isl propune să revină 
asupra problemelor discutate și să urmărească modul lor de soluționare.

„Masă rotundâ*  realizata de Aurel PAJPADIUC

construcții de mașini din Bistrița — 
și a cuptorului rotativ de la între
prinderea „23 August" din Capitală.

• întreprinderea de echipamente 
pneumatice pentru automatizare și 
măsură din Birlad trebuie să urgen
teze livrarea a 63 aparate destinate 
instalației de fabricare a catalizato
rilor pentru rafinării și petrochimie, 
aflată in construcție la rafinăria 
„Vega" din Ploiești.

★

în încheiere, o precizare : toate 
obiectivele la care ne-am referit au 
termene de punere în funcțiune în 
acest an. Aceasta înseamnă că eco
nomia națională contează pe produc
ția lor in anul care vine. Iată de ce, 
in spiritul exigențelor formulate la 
recentă ’ ' ' "
factorii 
tițiilor 
acționa 
pentru 
turor acestor capacități productive.

plenară a C.C. al P.C.R.. totl 
angajați în realizarea inves- 
din chimie au datoria de a 
cu cea mai mare răspundere 
finalizarea neintirziată a tu-

Ancheta, realizată de
Dan CONSTANTIN 
George MIHAEi 
Constantin TAC

BAIA SPRIE 
tie modernă, < 

productivii
Exploatarea minieră din 

Sprie a intrat in funcțiune 
de extracție cu

La 
Baia 
o instalație 
schip a minereului, care are o 
capacitate de 250 tone pe schimb. 
Moderna instalație determină o 
creștere de trei ori a producti
vității la această operație, față 
de vechiul sistem de extracție, 
precum și o reducere cu circa 20 
la sută a consumului de energie 
electrică. De asemenea, in loc 
de 10—12 oameni, acum lucrează 
aici doar 3 și aceștia numai la 
comanda instalației. Noul sistem 
de extracție — ăl cărui schip .a. 
fost realizat de uzina de utilaj 
minier și reparații din localitate 
— face parte din ansamblul 
utilajelor și tehnologiilor de 
mare productivitate introduse la 
Exploatarea minieră Baia Sprie, 
în vederea modernizării proce
sului de exploatare și preparare 
a minereurilor de metale nefe
roase. (Gheorghe Susa).

BUZĂU: Producție 
netă suplimentară

în perioada care a trecut din 
acest an, prin organizarea mai 
bună a producției și a muncii, 
prin reducerea cheltuielilor ma
teriale și sporirea productivității 
muncii, colectivele unităților 
economice din județul Buzău au 
obținut o producție netă supli
mentară . în valoare de circa 
50 milioane lei. Față de aceeași 
perioadă a anului' trecut, sporul 
la acest indicator ăl planului se 
ridică la 168 milioane let (Ste- 
lian Chiper).

BRAȘOV : Linie 
automată de turnare 

condusă 
de un microprocesor

La turnătoria de fontă a în
treprinderii de autocamioane din 
Brașov a fost pusă m funcțiune 
prima linie automată de turnare 
centrifugală tip carusel, condu
să de un microprocesor. Noua 
linie, care este servită dș numai 
5 oameni, asigură nu numai o 
productivitate de aproape 4 ori 
mai mare, dar și o calitate mai 
înaltă a pieselor, acestea nemai- 
trebuind să fie supuse altor pre
lucrări. în plus, linia se carac
terizează printr-o înaltă sigu
ranță in exploatare. (Nicolae 
Mocanu).
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i-a fost conferită „Placheta de aur

a Giuntei regionale Piemont"

(Urmare din pag. I)
mental al oamenilor la viață, li
bertate și progres, pentru făurirea 
unui viitor luminos al întregii uma
nități.

La ceremonie au participat to
varășii Ștefan Voitec. Gheorghe 
Radulescu. Cornel Burtică. Ion Co- 
man. Ludovic Fazekas. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan. Suzana Gâdea. Ion 
Ursu.

Au luat parte membrii delegației 
Giuntei regionale Piemont : Ezio 
Enrietti. președintele Giuntei regio
nale Piemont, membru al Comite
tului Central al Partidului Socia

Mult stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceauțescu,
Stimată asistență,
Permiteți-mi. Înainte de toate, să 

exprim cele mai vii și călduroase 
mulțumiri pentru înalta onoare pe 
care ne-o faceți — mie si colabora
torilor mei — de a fi primiți în acest 
cadru de mare cinste si a ne oferi 
astfel prilejul de a exprima senti
mentele de stimă sinceră fată de 
dumneavoastră, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, ilustru om de stat, 
luptător pentru pacea lumii.

Printr-o fericită coincidentă, aceas
tă primire pe care ați avut bună
voința să ne-o acordați are loc la 
citeva zile de la impresionanta ma
nifestare populară din București, 
unde dumneavoastră ați făcut să 
răsune, din nou. vibrantul mesa! în 
favoarea dezarmării generale si în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru o Europă fără rachete si arme 
distrugătoare, pentru triumful rațiu
nii și înțelegerii, al colaborării paș
nice între toate statele, egale în 
drepturi, suverane si independente.

în Est, ca și în Vest, intr-o ideală 
dorință de depășire a blocurilor mi
litare. se înaltă voința popoarelor 
pentru pace si securitate, cererea de 
a se renunța la arme, pentru a con
strui într-o lume a păcii, care să nu 
se bazeze pe echilibrul terorii, ci pe 
forțele rațiunii. Înțelegerii si cola
borării. 

Din noile construcții ale municipiului Craiova Foto : Dan Stănescu

list Italian, Giuseppe Garesio. mem
bru al conducerii Comisiei de presă 
și propagandă a Direcțiunii Parti
dului Socialist Italian, ziarist la co
tidianul „Avânți", organ de presă 
al P.S.I., Eugenio Beconcini. secre
tar general al Asociației universi
tare a mișcării pentru pace din re
giunea Piemont. Doina Amprimo. 
secretar al Asociației culturale „Va- 
sile Alecsandri" din Torino.

A fost de față Benedetto Santa- 
relli. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

în numele delegației italiene a 
vorbit președintele Giuntei regio
nale Piemont.

Ezio Enrietti a inmînat președin

Cuvîntul rostit de Ezio Enrietti
Prin glasul dumneavoastră autori

zat v-ati adresat. în numele poporu
lui prieten român, șefilor de state și 
de guverne, parlamentarilor, tuturor 
oamenilor de bună credință, pentru 
ca vechiul dicton „SI vis pacem. para 
bellum" („De vrei pace, pregătește-te 
de război") să devină un apel la În
țelegere : „Si vis pacem. para pacem" 
(„De vrei pace. pregăteste-te de 
pace") pentru ca armele distru
gătoare. acumulate ne teritoriul Eu
ropei. leagăn al civilizației si culturii, 
să dispară, pentru ca viata si exis
tența Europei și a lumii să fie la 
adăpost de grava primejdie a armei 
nucleare.

în Italia, ca și pretutindeni, dom
nule președinte, poziția si acțiunile 
dumneavoastră consacrate păcii si co
laborării internaționale se bucură de 
o largă apreciere, de aprobarea for
țelor democratice din întreaga lume, 
tocmai pentru că îngrijorarea si pre
ocuparea dumneavoastră sînt comune 
tuturor popoarelor. Aș dori să repet 
aici cuvintele rostite de Bettino 
Craxi, secretarul general al Partidu
lui Socialist Italian, partid căruia ii 
aparțin și eu. la recenta întîlnire 
cu dumneavoastră : „V-am lntîlnit cu 
plăcere, tovarășe președinte Nicolae 
Ceausescu, pentru că știu că din 
partea dumneavoastră, a partidului si 
Guvernului României. se exprimă 
constant poziții care sînt rodul unei 
viziuni echilibrate si înțelepte fată 
de evenimentele care ne înconjoară". 
De asemenea, a continuat domnia sa: 
„Nu pot să nu confirm sentimentele ' 

telui Nicolae Ceausescu „Placheta 
de aur a Giuntei regionale Piemont" 
— cu simbolurile celor șase provin
cii ale regiunii — pe care se află 
gravat textul : „Președintelui Re
publicii Socialiste România. Exce
lenței Sale Nicolae Ceausescu, omu
lui de stat ilustru și luptătorului 
pentru pacea lumii, ca mărturie a 
idealurilor comune ale României și 
regiunii Piemont, care militează 
pentru dezvoltarea prieteniei între 
popoarele român și italian".

Membrii delegației italiene au 
felicitat cordial pe șeful statului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
fost felicitat, de asemenea, cu 

de prietenie pe care le avem în mod 
traditional fată de dumneavoastră. 
Tovarășe președinte, dumneavoastră 
știti că aveți în noi și în Italia 
prieteni".

Cu aceste sentimente de sinceră 
prețuire am venit la București pen
tru a vă prezenta omagiul populației 
piemonteze, regiune a Italiei care are 
străvechi legături de prietenie si co
laborare cu România. în urmă cu 
peste o sută de ani. marele poet 
român Vasile Alecsandri. care a 
cîștigat premiul latinității pentru 
versurile celebrei ode închinate gintei 
noastre comune, a dat o nouă dimen
siune prieteniei dintre popoarele 
noastre. Noi, piemontezii. sîntem le
gați de numele lui Vasile Alecsandri 
— primul reprezentant, diplomatic al 
tînărului stat România care și-a 
cucerit prin luptă și sacrificii dreptul 
la independentă. Asociația cetățeni
lor italieni de origine română poartă 
acum numele marelui poet. Este 
pentru mine o mîndrie de a fi pre
ședinte de onoare al asociației.

în ultimii ani, relațiile de amiciție 
și strînsă cooperare italo-română au 
cunoscut o continuă dezvoltare. Nu
mai anul acesta, la Torino si în alte 
localități din regiunea Piemont, care 
numără peste 4 milioane locuitori, 
s-au desfășurat săptămîni ale cul
turii românești : Muzeul „Duca degli 
Abruzzi" a găzduit o mare expoziție 
de artă populară românească, mani
festare care a avut un. succes deose
bit.. Pe asemenea, doresc să relev aici 
și altă’ elemente grăitoare despre

căldură de tovarășii din condu
cerea de partid si de stat prezent! 
la ceremonie.

Mulțumind pentru cuvintele ex
primate la adresa poporului român, 
a politicii sale de pace si colabo
rare. pentru aprecierile date rela
țiilor dintre România si Italia, pen
tru distincția ce i-a fost înmînată. 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceausescu, ceilalți 
tovarăși prezenti s-au întreținut, 
intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
cu oaspeții italieni.

sentimentele de caldă prietenie care 
leagă cetățenii Piemontului de cetă
țenii României : în capitala regiunii 
noastre, un mare bulevard este de
dicat României iar o stradă poartă 
numele poetului Vasile Alecsandri. 
La Rivoli, important centru al regiu
nii. o piață amintește frumoasa pro
vincie românească Transilvania.

Aceste legături, pe care noi le do
rim tot mai fructuoase, pe toate pla
nurile. se înscriu in raporturile de 
strînsă prietenie si colaborare dintre 
Italia și România, ca o mărturie eloc
ventă a dorinței reciproce de a le 
ridica pe noi trepte. în folosul ambe
lor popoare.

îmi revine deosebita cinste, stimate 
tovarășe președinte, ca. în numele 
Giuntei regionale Piemont, să vă 
înmînez, în semn de omagiu si înaltă 
prețuire. Placheta de aur. cu dorința 
vie ca ea să exprime, prin conținutul 
inscripției, sentimentele noastre de 
profund respect și sinceră admirație 
fată de personalitatea si opera dum
neavoastră consacrată prosperității 
României socialiste. păcii si secu
rității în Europa și în întreaga lume.

Cu aceste gînduri. vă rog să-mi în
găduiți. tovarășe președinte, deoarece 
mai sînt puține zile pină la sfîrsitul 
anului, să vă adresez călduroase 
urări de sănătate, viată lungă, de noi 
și mari succese în nobila si neobosita 
dumneavoastră activitate pusă în 
slujba fericirii poporului român, a 
cauzei., păcii, înțelegerii. si colaborării 
internaționale. (Vii aplauze).

La marele forum al păcii de la București, 
președintele Nicolae Ceaușescu a dat glas 
gîndurilor și voinței întregului popor de a se 

elibera Terra de spectrul distrugerii nucleare
Nu absurdul înarmărilor, ci înțelepciunea dezarmării!

în condițiile existentei armelor 
nucleare și termonucleare, concep
tul de superioritate militară este cu 
totul perimat, iar războiul însuși 
nu mai poate fi considerat drept 
continuarea politicii cu alte mij
loace. asemenea apreciere pierzînd 
orice rațiune. A vorbi despre bom
be nucleare „curate" sau „deștep
te". despre un război nuclear „limi
tat" sau „controlabil", despre posi
bilitatea „cîștigării" unui război 
nuclear, cit și despre posibilitatea 
„supraviețuirii" și nu despre supri
marea oricărui război din istoria 
omenirii nu este — în cel mai bun 
caz — decît o flecăreală, deoarece 
un război nuclear, rachetotermo- 
nuclear și neutronic ar avea în 
realitate, drept urmare, transfor
marea chiar și a eventualilor supra
viețuitori in niște cadavre vii.

Acestea sint adevăruri pe care le 
impun înseși judecata logică, rațiu
nea si cărona președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a dat o formă atît de 
expresivă cînd arăta plastic si vi
guros la marea adunare populară de 
la București că se înșeală amarnic 
cei ce cred că se vor putea salva de 
la pieire ascunzîndu-se in grote 
subterane și că, în realitate, cei ce 
vor dezlănțui atomul nu vor scăpa 
de forța sa nimicitoare sau de 
judecata popoarelor.

în epoca revoluției științifice si 
tehnice, cînd are loc universaliza
rea tehnicii celei mai moderne, tre
buie să împiedicăm ca aceasta să 
devină si o universalizare a mortii.

Trebuie să spunem că rezolvarea 
marilor si arzătoarelor probleme 
ale omenirii nu poate fi. în exclusi
vitate, apanajul țărilor mari, că ni
meni nu se mai poate legăna în 
iluzia că poate trăi in lumea de as
tăzi nerespectind decit propria sa 
voință. Popoarele nu se pot împă
ca cu gîndul că divizarea lumii în 
blocuri și diferite alianțe militare, 
că izbucnirea unui nou război mon
dial, de data aceasta termonuclear, 
ar fi unica si inevitabila perspecti
vă a viitorului. A considera si as
tăzi că echilibrul forțelor militare 
dintre marile puteri la nivelurile 
înalte la care s-a ajuns sau reechi
librarea unui dezechilibru, prin in
troducerea în arsenalul militar eu
ropean a noi rachete cu focoase nu
cleare și arme nucleare de diferite 
tipuri sau menținerea celor exis
tente ar reprezenta soluția salva
toare. înseamnă, în ultimă instanță, 
a alimenta o iluzie foarte pericu
loasă. deoarece un astfel de echili
bru de forte nu ar face decit să

Inițiativele președintelui României - un exemplu de înaltă 
responsabilitate pentru destinele omenirii

Alături de cei peste 300 000 de 
participarăți la grandioasa adunare 
populară de la București, am pri
mit cu adeziunea intimă a con
științei mele cuvintele înflăcă
rate rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Apelul adresat de po
porul nostru tuturor popoarelor lu
mii. Sînt acțiuni care demonstrează 
strălucită responsabilitate centru 
destinele omenirii, o deplină lu
ciditate fată de momentul actual 
al situației internaționale, cînd am
ploarea dobîndită de cursa înarmă
rilor poartă în sine germenele unui 
război nimicitor, care poate distru
ge întreaga Europă. întreaga lume. 
Poporul nostru este hotărît să nu 
aștepte pasiv acumularea neîntre
ruptă de arme nucleare ; el acțio
nează cu toată convingerea și în
suflețirea, împreună cu celelalte 

mențină o pace precară, si. de fapt, 
ar mări pericolul unui război ter
monuclear. A gîndi după astfel de 
tipare ar însemna a accepta logioa 
războiului. Dar există si o logică a 
păcii 1 Pacea nu se poate baza nu
mai pe echilibrul armelor. Ea nu 
este exclusiv o problemă a statelor, 
ci impune intervenția activă a po
poarelor. Numai realizarea echili
brului, prin continua reducere a 
plafonului înarmărilor, pină ia 
dezarmarea nucleară și convențio
nală globală si totală, ase cum au 
pledat si pledează in modul cel mai 
stăruitor România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, poate reprezen
ta garanția supremă pentru securi-

Valter ROMAN

tatea si pacea europeană si univer
sală.

în aceste Împrejurări, orice iniția
tivă care are în vedere reducerea 
tensiunii, a încordării internaționa
le. orice inițiativă de reducere a 
potențialului militar, a rachetelor 
din Europa trebuie să fie conside
rată ca un lucru pozitiv. Pe bună 
dreptate a subliniat acestea to
varășul Nicolae Ceaușescu la gran
dioasa adunare populară de sîm- 
bătă : „în actualele împrejurări 
grave din viata internațională, cînd 
în Europa se adună norii negri ai 
unei furtuni catastrofale, este ne
cesar să facem totul pentru a opri 
orice acțiuni ce pot aprinde arse
nalul nuclear și pot provoca dezas
tru] mondial".

Cît adevăr și cit umanism în 
aceste cuvinte !

Tara noastră face eforturi susți
nute si își manifestă energic, alături 
de alte popoare, dorința și voința 
sa nestrămutată de pace. Puterni
cele manifestări de masă din ulti
mul timp, de pe tot cuprinsul tării, 
suita apelurilor mobilizatoare lan
sate sînt dovezi grăitoare în acest 
sens.

Există unii, în Occident, care pri
vesc aceste manifestări ale tării 
noastre — cu îngăduință spus — 
cam sceptic.

Ce să le spunem acestora ?
Cred că următoarele : Cu greu se 

mai poate spune si astăzi că în 
politică sînt puternici numai aceia 
care dispun de multi bani, avioane 
și tancuri, bombe de tot felul. E 

popoare, pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru o politică respon
sabilă fată de destinele omenirii.

Cît de fidel exprimă secretarul 
general al P.C.R. gîndurile noastre, 
inclusiv ale oamenilor de stiintă. 
cînd arată la ce situații absurde și 
aberante s-a ajuns prin deturnarea 
atomului de la menirea lui firească 
de a ușura viata oamenilor, de a 
accelera progresul civilizației uma
ne. inchizind această uriașă forță 
în arme oare pot semăna moartea, 
abisul. întunericul ! Trebuie prin 
forța unită a popoarelor să oprim 
acest curs periculos al evenimente
lor. să aducem lucrurile pe făgașul 
lor firesc, rational, profund uman, 
cum spune pe bună dreptate to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Să fa
cem din tun tractoare / Din atom 
lumini, izvoare / Din rachete nu
cleare / Pluguri de arat ogoare". 

adevărat că. în anumite împrejurări, 
în lupta de apărare sau elibe
rare. ideile fără arme nu sint 
suficiente sau nu totdeauna sînt 
suficiente. Dar să nu se uite că 
și ideile sînt arme : că, din fericire, 
nu sint suficiente nici armele fără 
idei. N-a spus oare Marx că ideile 
care cuprind masele se transformă 
într-o forță materială de neînvins ?

A milita împotriva războiului, 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
reducerea cheltuielilor militare este 
o necesitate absolut vitală. Dacă 
toti vor face la fel. pacea va fi asi
gurată.

E greu să trăiești într-o lume 
enigmatică : dar este imposibil in- 
tr-o lume a absurdului. Trebuie să 
ne opunem atît logicii fără istorie, 
cît și istoriei fără logică. Nu putem 
accepta o lume in care anormalul 
să devină si să fie considerat ca 
normal, ca singurul principiu după 
care să se conducă omenirea să fie 
neprincipialitatea si unicul lucru 
care să pecetluiască viitorul omeni
rii să fie un acord asupra dezacor
dului care sfisie astăzi lumea si o 
amenință cu un holocaust de di
mensiuni planetare.

în condițiile agravării a atît de 
multor contradicții pe plan mondial, 
în condițiile apariției si agravării 
unor probleme globale și. în pri
mul rind, a problemei războiului și 
păcii, jaloanele politicii noastre ex
terne si acțiunile noastre pe plan 
internațional reflectînd aceste ja
loane devin orientări sigure în la
birintul atît de încîlcît, complex și 
incert al situației internaționale si 
creează acele condiții, obiective și 
subiective, care permit tării noastre 
să pășească înainte pe drumul edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Incertitudinea legată de soarta 
păcii continuă să existe, poate chiar 
într-o formă mai pronunțată decit 
cu ani în urmă, dar .convingerea 
fermă în posibilitatea preîntîmpi- 
nării războiului, în forța rațiunii u- 
mane hrănește totuși speranța în- 
tr-un viitor mai bun și mal drept.

Dragostea noastră de pace n-are 
nimic comun cu slăbiciunea. „Pacea 
prin forță" — în condițiile actuale 
— este o teză, o lozincă complet 
desuetă, anacronică și periculoasă. 
Noi știm in ce constă tăria 
noastră. Ce frumos a expri
mat-o Nicolae Bălcescu : „sîntem 
tari căci poporul este cu noi !“.

încă și încă o dată : NU războiu
lui ! Non dementia, sed sapientia. 
(Nu nebunia, ci înțelepciunea).

La acest Îndemn, oamenii mun
cii din patria noastră — indiferent 
de naționalitate, de profesie — răs
pund cu totala lor adeziune, prin 
faptele lor de fiecare zi, urmind cu 
încredere politica înțeleaptă a par
tidului si statului. Strălucitele ini
tiative de pace, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu răspund în egală 
măsură aspirațiilor celor mai fier
binți ale poporului nostru, năzuin
țelor de progres și pace ale tuturor 
națiunilor, oare doresc ca întregul 
potential uman și material al fie
cărei țări să aibă o singură desti
nație — edificarea unei lumi mai 
bune si mai drepte.

Dr. docent Carol GOLLNER 
cercetător, Centrul de științe 
sociale — Sibiu

Pămîntul oamenilor, un pămînt al păcii

■ ■ ■ ■ b h ■ ■ ■
Constituirea consiliilor județene ale oamenilor muncii

- moment important în perfecționarea democrației muncitorești
(Urmare din pag. I)
tregime prevederile planului cincinal 
pe fiecare an, de a face totul pentru 
ca in perioada următoare să recupe
răm orice nerealizare. In felul acesta 
trebuie înțelese planul cincinal, răs
punderea revoluționară, muncitoreas
că in conducerea economiei naționa
le". Pe aceste temeiuri, pornind de 
la sarcinile și exigențele formulate 
de conducerea partidului, participan- 
ții la dezbateri urmează să analizeze 
stadiul îndeplinirii planului pe anul 
1981 și al pregătirii producției din 
anul 1982 și, totodată, să contribuie 
la adoptarea unor programe de mă
suri tehnico-organizatorice realiste, 
eficiente, in vederea ridicării intregii 
activități economice la un nivel ca
litativ superior.

Odată constituite, consiliile jude
țene vor trebui să acționeze cu re
zultate dintre cele mai bune in ve
derea cooperării între întreprinderi, 
valorificării experienței înaintate, a 
utilizării mai judicioase a rezervelor 
locale, umane și materiale. întăririi 
răspunderii și ordinii muncitorești, 
revoluționare în toate colectivele de 
muncă. Desigur, dezbaterile din con
ferințe vor purta amprenta condiții
lor specifice în care se desfășoară 
activitatea economică în fiecare județ, 
a problemelor cu care acesta se con
fruntă. Pretutindeni însă, atît rapoar
tele. cit și intervențiile participanți- 
lor trebuie axate pe problematica și 
ideile cuprinse in Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R., in cuvîntarea Ia ple
nara Consiliului Național al Oame-

nilor Muncii, precum și în documen
tele Congresului al Il-lea al consi
liilor oamenilor muncii, privind 
îndeplinirea cu maximă eficiență a 
tuturor indicatorilor din planul na
țional unic de dezvoltare economică 
și socială.

O altă cerință importantă pentru 
desfășurarea cu succes a conferințe
lor județene o constituie îndrumarea 
și sprijinirea tuturor participanților, 
în așa fel incit ei să fie exponenții 
responsabilității și exigenței munci
torești, a ideilor novatoare și expe
rienței valoroase ale colectivelor pe 
care le reprezintă, ceea ce. fără în
doială, se va reflecta in perfecțio
narea stilului de muncă al consiliilor 
oamenilor muncii, in stabilirea unor 
măsuri judicioase, menite să garan
teze ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a întregii activități econo
mice, înfăptuirea exemplară a hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea al 
pariidului.

Organele județene de partid care 
răspund de pregătirea și desfășurarea 
conferințelor trebuie să acorde cea 
mai mare atenție cerinței ca noile 
organisme să aibă un larg caracter 
reprezentativ, să fie formate din 
muncitori și maiștri care lucrează 
nemijlocit în producție, membri ai 
consiliilor oamenilor muncii, alte ca
dre de conducere din secții, ateliere, 
din cercetare și proiectare, econo
miști. activiști de partid, ai organi
zațiilor de masă și obștești, reprezen
tanți ai organelor de stat etc. Com
ponenta noilor organisme întruchi
pează expresia modului realist în care 
partidul nostru concepe creșterea ro

lului clasei muncitoare în conducerea 
societății, în elaborarea și înfăptuirea 
politicii economico-sociale, impor
tanța deosebită acordată celor im
plicați direct in producție, care cu
nosc la fața locului realitățile, pro
blemele cu care se confruntă colec
tivele de oameni ai muncii. Aceasta 
înseamnă deopotrivă garanția exer
citării reale a conducerii proceselor 
de muncă, a luării de decizii în de
plină cunoștință de cauză de către 
oamenii muncii, semnificînd totoda
tă afirmarea plenară a principiilor 
democrației noastre socialiste, preo
cupare permanentă a conducerii 
partidului. în vederea asigurării 
conducerii nemijlocite de către or
ganele și organizațiile de partid a 
noilor organisme, o sarcină deose
bită revine cadrelor de partid ce vor 
fi alese in consiliul județean și bi
roul executiv, ele avind datoria să 
imprime în activitatea acestora un 
stil de muncă dinamic, concret. înte
meiat pe o cit mai strînsă legătură 
cu colectivele de oameni ai muncii.

Noile organisme de orientare și 
coordonare unitară a activității orga
nelor de conducere colectivă din uni
tăți sînt chemate să acționeze pentru 
mobilizarea tuturor resurselor mate
riale și umane existente, pină la ni
velul întreprinderilor, pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin din planul 
național unic de dezvoltare economico- 
socială. organele și organizațiile de 
partid avînd îndatorirea ca, imediat 
după constituirea lor. să acorde cea 
mai mare importanță bunei desfă
șurări a întrunirilor consiliilor. 
Convocarea acestora va avea loc de 

două ori pe an șl ori de cite ori 
va fi nevoie, iar ședințele birouri
lor executive se vor desfășura tri
mestrial și ori de cite ori va fi 
nevoie. Este necesar să se asigure 
încă de la început un start bun ac
tivității noilor organisme, să fie în
drumate îndeaproape în elaborarea 
unor planuri clare și precise. în 
care să se pună accentul pe proble
mele de fond ce le au de re
zolvat unitățile economice. Va trebui 
ca fiecare membru al noilor orga
nisme să se simtă răspunzător de 
desfășurarea cu succes a activi
tății consiliilor și birourilor exe
cutive și. în temeiul cunoașterii rea
lităților de la locul său de muncă, 
să-și aducă o contribuție activă atît 
la adoptarea unor măsuri eficiente, 
cit și la aplicarea lor în viată.

Rezultatele obținute pină în prezent, 
experiența acumulată, capacitatea și 
forța organizatorică a consiliilor oa
menilor muncii, a tuturor organelor 
de conducere colectivă dau garanția 
că noile organisme, îndrumate și 
sprijinite îndeaproape de organele de 
partid, vor mobiliza într-o măsură 
tot mai mare întregul potential ma
terial. tehnic și uman de care dispu
nem. pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de pian pe acest an 
și pe anul 1982, vor acționa cu 
perseverentă revoluționară pentru ri
dicarea continuă a eficientei și cali
tății întregii activități economice, 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului în vederea în
floririi multilaterale a patriei noas
tre socialiste.

Tmi sint Încă puternice, vii, în 
mintea și inima mea chemările 
înflăcărate pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat la 
marea adunare populară din Capi
tală tuturor popoarelor lumii de a 
acționa pentru a se pune capăt cît 
mai este încă vreme politicii înar
mărilor. pentru a se înlătura pri
mejdia unei catastrofe atomice, 
pentru a se apăra dreptul suprem 
al omului la viață, la existentă li
beră și demnă. Sînt mindră ca 
fiecare tinăr al României, ca fie
care cetățean al tării că apelurile 
cele mai energice la rațiune, la 
unitate, la luptă hotărită împotri
va morții pe care ne-o pregătesc 
mințile iresponsabile, au pornit de 
aici, de pe pămintul patriei noas
tre, și au găsit promotorul cel mai 
neobosit în persoana președintelui 
României.

Ideile generoase din cuvîntare 
exprimă gîndurile noastre, ale tu
turor locuitorilor acestui pămînt 
românesc, care sîntem dornici să 
trăim in pace, alături de semenii 
de pe toate meridianele, să ne con
sacrând toate eforturile muncii con
structive. Dorință ce-și găsește re
flectarea directă și în Apelul po
porului român către popoarele și 
forțele progresiste și democratice 
din întreaga lume pentru dezar
mare și pace, pentru securitate, 
independentă și progres, document 
care vine să se adauge celorlalte 
strălucite inițiative de pace ale ță
rii noastre, ale secretarului gene
ral al partidului. Sint acțiuni de 
larg ecou internațional în sprijinul 
dezarmării, îndreptățind pe deplin 
aprecierea de „Om al păcii" de 
care se bucură astăzi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe toate meri
dianele globului.

Războiul mai nimicitor ca oricînd, 
prin urmările sale, neagă însăși 
tinerețea noastră, neagă munca, 
familia proiectele noastre de vii
tor. Pămîntul oamenilor trebuie 
să fie și un pămînt al păcii. Am 
citit că cheltuielile militare din- 
tr-un an au ajuns la peste 500 mi- 

, liarde dolari. Este incredibil să in-
________________________  

vestești atîția bani din dorința de 
a ucide, de a distruge !

Iată de ce ne pronunțăm cu toa
tă hotărirea pentru o Europă fără 
arme și fără războaie, pentru scoa
terea lor în afara legii, in numele 
dreptului la viață, la tinerețe, la 
împlinirea aspirațiilor noastre de 
mai bine, al dreptului de a munci 
și învăța sub cerul senin al păcii. 
Aș vrea ca dorința noastră de pace 
să se transforme intr-un protest 
mondial care să se facă auzit pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 

planetei Pămînt. Să se afle peste 
tot că tinerii României socialiste 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a menține liniștea și pacea pe 
pămînt, pentru a apăra tot ce po
porul nostru a făurit de-a lungul 
timpurilor pentru noi și generațiile 
care ne vor urma.

Iulia PIRVU
secretara comitetului U.T.C. 
de la Filatura de bumbac 
Alexandria

Desen de Gheorghe CALARASU

I



PAGINA 4 SCINTEIA — joi 10 decembrie 1981

1^FAPTULI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
I
I DIVERS I

I
Record I

I marinăresc I
I
I
I
I
I
I
I

„Mărășești" — primul cargou 
multifuncțional de 15 000 tone, 
construit la Șantierul naval din 
Galafi, s-a întors zilele acestea 
in portul Constanta dintr-un 
voiaj. Un voiaj lung, care se 
constituie intr-un record de du
rată pentru flota românească — 
500 de zile. In acest timp, nava 
a parcurs o distantă echivalînd 
cu ocolul Pămintului pe la Ecua
tor și a acostat in 29 porturi din 
mai multe țări ale lumii. De-a 
lungul acestui voiaj-record, 
cargoul a folosit două echipaje, 
care s-au schimbat pe parcurs. 
Unul din echipaje a fost condus 
de un comandant de cursă lungă 
pe care il cheamă — nici nu se 
putea parcă altfel — Ion Lungu.
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Cu plăcere I
și nu prea I

I
I
I
I
I
I
I

Aflăm din ziarul „Informația 
Harghitei" că un cetățean a 
cumpărat o sticlă de apă mine
rală „Borsec". O sticlă aparent 
obișnuită, numai că pe o parte 
se afla cunoscuta etichetă „Ape- 
min“ Borsec, iar pe partea cea
laltă inscripția „Produs toxic", 
însoțită de un... cap de mort. 
Avertisment de mare pericol !

Că sticla cu pricina o fi fost 
foarte bine spălată și că n-ar fi 
existat nici un pericol dacă ai 
fi băut apa minerală din ea, 
sîntem gata să credem. Dar nu 
sîntem convinși că s-ar putea 
bea cu plăcere. Si asta, numai 
in cazul in care s-ar încumeta 
cineva. Ipoteză cu care nu pot 
să nu fie de acord si cei de la 
„Apemin" Borsec.
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A găsit 
ce-a căutatI I
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Seara, pe o stradă din Sighetu 
Marmației, citeva femei au fost 
oprite de la treburile lor pen
tru a se legitima. Una. două, 
trei... Rind pe rind, trecătoarele 
i-au arătat buletinele de iden
titate celui care le solicitase 
„Actele la control, vă rog !“. 
Dar iată că una dintre ele n-a 
vrut să se legitimeze, dacă nu 
se legitimează Și cel ce se dădea 
drept lucrător de miliție.

— Cum, îndrăznești să mă le
gitimezi pe mine ? — s-a răstit 
el, devenind violent, lovind-o.

Au sărit în grabă cițiva tre
cători in ajutorul femeii, iar 
unul a anunțat militia. Si astfel, 
s-a aflat că respectivul nu era 
altul decit Petre Aurel Socaciu, 
de meserie merceolog. Ce i-o fi 
trebuit s-o facă pe milițianul ? 
întrebare la care are tot timpul 

a
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să mediteze acum, după 
fost judecat și condamnat.

ce

I
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Depozitul 
din locuință

I

I
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La.numărul 162 de pe bulevar
dul Cuza din Brăila locuiește 
Vasile Mateiaș. Locuința lui s-a 
transformat intr-un adevărat 
depozit de produse alimentare. 
A strins și a tot strîns ca un 
hîrciog. cit sa-i ajungă nu pen
tru o lună sau două, ci pentru... 
ani de zile. Cantitatea de ulei 
stocată i-ar fi ajuns, de exem
plu, pină in anul 1984. iar ulti
mul kilograni de zahăr l-ar fi 
consumat in 1989 ( ! ?).

Dar pentru toate acestea, el va 
răspunde acum, in anul 1981.
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I Pescari
pescuiți

I

I
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Auzind că la confluenta pîriu- 
rilor Arcanu și Valea de Pești 
este bătaia... păstrăvilor. Vasile 
Cațan. Ion Stoichin și Octavian 
Dan au pornit la pescuit. Dar 
nu cu unditele, ci cu o substan
ță toxică, pe care au aruncat-o 
in apă. Act necugetat, de pe 
urma căruia fiecare s-a ales cu 
cite 50—60 de păstrăvi, dar 
mulți alții au pierit apoi în ape
le infestate. „Pescarii" au fost 
însă repede... pescuiți, după care 
Judecătoria din Deva i-a con
damnat pe O. Dan și I Stoichin 
la cite un an și jumătate, iar pe 
Vasile Cațan la doi ani și ju
mătate, fiind recidivist. •
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| Atenție |
! la tren! |

S-a intîmplat in jurul orei 10

I dimineața. Oră la care urma să I 
treacă acceleratul de pe ruta I
Timișoara—Iași. Linia ferată se

I încrucișează cu un drum care 
face legătura intre Lețcani și I 
Cogeasca. La trecerea peste ca-

Ilea ferată există im pasaj ne- I 
păzit. Cu atit mai mult, aceasta |

I impune din partea tuturor pie
tonilor și conducătorilor de ve- I 
hicule să ia toate măsurile de |

I siguranță. Lucru pe care nu l-a 
făcut Gheorghe Moruz. mecani- I 
zato- la S.M.A Podu Iluaiei. și |

I aceasta l-a costat viata. Si pe
el. si pe pasagerul său. un tinăr I 
subinginer. C. Costache, in | 

Ivirstă de numai 27 de ani.
Surprins de trenul aflat in plină I 
viteză, tractorul a fost făcut zob, 1 

Iiar cei doi n-au mai putut fi ■ 
salvați. ’ J

l_
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

Cultura de masă și educația permanentă
Un recent colocviu desfășurat la 

Tirgoviște, pe o temă atit de impor
tantă, „Cultura de masă și educația 
Dermanentă“. îsi vădește din canul 
locului marea ODortunitate : două 
direcții, complementare, ale unei 
activități a cărei evaluare deve
nise intr-adevăr necesară spre a 
cunoaște nu numai termenii ei can
titativi, amploarea, numărul, durata 
dar și, mai ales, de a aprecia cali
tatea și eficiența multiplelor mani
festări ce antrenează practic. într-o 
formă sau alta, întreaga populație a 
țării. Colocviul amintit și-a desfășu
rat lucrările in patru mari secțiuni : 
„Rolul culturii de masă în realizarea 
educației permanente. Forme și me
tode ale activității de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste" ; 
„Stimularea creației tehnico-științifi- 
ce și litcrpr-artistice în Festivalul na
țional «Cintarea României»-" : „Dez
voltarea democrației culturale, orga
nizarea și conducerea educației adul- 
ților" ; „Cultura de masă și tinere
tul". Totodată, au avut loc o serie de 
activități cultural-artistice la institu
ții și întreprinderi din Tirgoviște. 
Cum se poate vedea, gîndite com
plex. divers, lucrările colocviului au 
avut în vedere, pe drept cuvînt, bo
gatul bilanț al activității politico- 
ideologice și cultural-artistice desfă
șurate în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", mișcare de 
masă în domeniul culturii și educa
ției ale cărei ediții succesive au de
monstrat extraordinara vitalitate a 
artei și culturii de azi. ampla parti
cipare a tuturor categoriilor de oa
meni la făurirea valorilor spirituale 
ale societății.

în rîndurile ce urmează ne propu
nem să relevăm doar citeva dintre 
problemele evidențiate în colocviul 
de la Tirgoviște. Printre cele mai 
semnificative trăsături ale aces
tui colocviu ar trebui să înscriem 
in primul rind încercarea de a 
înlocui, în activitatea cultural-edu- 
cativă, evaluarea cantitativă cu 
aprecierea științific determinată a 
principiilor și efectelor ei. Este 
semnificativ însuși faptul parti
cipării la acest colocviu, alături 
de activiști culturali, a unui mare 
număr de cercetători, sociologi, fi
lozofi, doctori in diverse științe, oa
meni cu o înaltă calificare profesio
nală : o clară dovadă că organizato
rii au sesizat cu multă justețe că. 
pentru a imprima un ritm mai alert 
și o calitate nouă acestui domeniu, 
nu ne mai putem mulțumi nici 
măcar pe ..alocuri" cu munca dezli- 
nată, grevată de amatorism, cu apre

Cîntec de pace din pridvorul
Tării de SusJ

21—30 noiembrie este 
perioada care, în fie
care an — acum pen
tru a IX-a oară — 
oferă botoșănenilor 
ample manifestări cul
tural-educative reuni
te sub genericul „De
cada culturii la Boto
șani". Manifestările, 
desfășurate pe genuri 
de artă, zile și locali
tăți („Ziua valorifică
rii cercetărilor științi
fice în domeniul isto
riei", „Ziua cărții", a 
muzicii, a teatrului, a 
artelor plastice, filmu
lui. etnografiei etc.) 
au adus în atenție cel 
puțin un fapt cultural 
în premieră, iar. prin 
rotație. cercetători, 
poeți, istorici și critici 
literari. dramaturgi, 
muzicieni ori cineaști 
s-au aflat în dialog 
direct cu un mare nu
măr de oameni ai 
muncii de la orașe și 
sate. (E si motivul, de
altfel, pentru care 
„Decada" a fost fixa
tă la sfirșitul lunii no
iembrie, cind incheie- 
rea, în cea mai mare 
parte, a lucrărilor pe 
cimp creează posibili
tatea participării la 
manifestări si a celor 
ce muncesc De o- 
goare).

Acțiunile ediției din 
acest an au insă o 
notă distinctă compa
rativ cu cele anterioa
re. nu numai Drin va
loare si inedit (nre- 
miera absolută a Diesei 
„Statuia eroului" de 
Ieronim Șerbu. la tea
trul ..Mihai Eminescu". 
inaugurarea galeriilor 
de artă plastică etc., 
etc.), dar mai cu sea
mă sub aspectul te
maticii abordate. In 
context, aceasta a fost 
pusă în evidență încă

la spectacolul inaugu
ral al „Decadei", spec
tacol căruia i s-a atri
buit un inspirat gene
ric — „Cîntec de pace 
din pridvorul Țării de 
Sus". Nu însă numai 
genericul. Fiindcă pro 
punindu-și să subli
nieze o preocupare de 
prim ordin pe plan 
național, aceasta s-a 
făcut prin pătrunde
rea sensului, a semni
ficațiilor și implicații
lor noii și strălucitei 
inițiative de dezarma-

Vn ciclu de spec
tacole ale laurea- 
ților Festivalului 
national „Cinta
rea României" din 
județul Botoșani

re și pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
cu mijloacele specifice 
artei autentice. Pentru 
aceasta, s-a recurs la 
cele mai valoroase ca
pacități interpretative 
și creatoare ale jude
țului — laureații edi
ției recent încheiate a 
Festivalului național 
„Cintarea României". 
Deci, o primă certitu
dine a valorii. Cea 
de-a doua a fost asi
gurată prin recoman
dări repertoriale adec
vate (piese corale, 
poezii, momente de 
montaj etc.), prin su
punerea atenției crea
torilor locali a temei 
generale a spectacolu
lui, fapt ce a evitat 
caracterul de colaj, în 
favoarea unui pro
gram închegat, cu tră
săturile unui scenariu 
conceput unitar. Au 
cîntat „din pridvorul 
Țării de Sus" repre
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PE TRASEELE SEZONULUI TURISTIC DE IARNĂ

„Perla Bucegilor" și-a sporit... perlele
. Acum, cînd se apropie încheierea 
anului și sezonul turistic cunoaște o 
puternică intensificare, prezintă un 
larg interes o convorbire cu tovară
șul Ion Scăunas. directorul Oficiului 
județean de turism Prahova. Pe de o 
parte, pentru că aflăm ce au oferit 
anul acesta stațiunile de pe Valea 
Prahovei turiștilor, pe de alta, pentru 
că putem intra în posesia unor nou
tăți de ultimă oră vizînd sezonul tu
ristic de iarnă 1982.

— Anul pe care-1 încheiem repre
zintă pentru noi — ne spune interlo
cutorul — continuarea eforturilor, în
cepute cu cițiva ani în urmă, de a 
ridica parametrii de eficientă și ca
litate si turismului montan. Tar re
zultatele înregistrate pînă în prezent 
— mă refer la cele obținute pe 11 
luni — confirmă că ne aflăm pe un 
drum bun. Am primit pină la aceas
tă dată in stațiunile noastre 500 000 
de turiști, din care peste 30 000 
străini. Dacă adăugăm si faptul că 
la ora actuală ne prezentăm cu toți 
indicatorii de Dlan realizați si de
pășiți și tinind seama de aprecie
rile pozitive legate de calitatea ser
viciilor. putem spune că vom fi la 
încheierea anului 1981 — și Ia pro
priu si la figurat — la înălțime. 

cierile „după ureche" într-o activi
tate de formare a oamenilor în cul
tul valorilor adevărate. Este un 
lucru foarte bun, demn de toată 
lauda.

In al doilea rind, prezența cu 
lucrări, cu comunicări științifice a 
acestor oameni de netăgăduită cali
ficare și competentă profesională 
pune un fertil semn de întrebare : 
cum sînt educați educatorii 7 Este 
bine că s-a vorbit foarte mult, cu 
insistență uneori chiar obositoare, 
despre fundamentarea științifică a 
activității cultural-educative. Cea 
mai grea sarcină a educației perma
nente ar putea să fie, ținind cont de 
ritmul accelerat al prefacerilor din 
toate domeniile vieții de azi. tocmai 
formarea și consolidarea reflexelor 
adaptării permanente a oamenilor 
la cerințe și nevoi mereu schimbă
toare. Tocmai de aceea oamenii 
muncii au dreptul să pretindă din 

Însemnări pe marginea colocviului național 
desfășurat la Tirgoviște

partea instituțiilor culturale mal 
multă eficiență, randament, cunoș
tințe utile și nu lucruri vagi ori ge
nerale. în raport cu aceste necesi
tăți și cerințe, de-a dreptul presan
te, se poate constata, în pofida as
pectelor cantitative, adesea impresio
nante, o anumită rămînere in urmă 
a activității culturale de masă, o in
ti rziere în empirism și formalism, 
ele fiind, de fapt, formele ace
leiași insuficiente fundamentări ști
ințifice a activității, adesea or
ganizată fără o motivare adec
vată, în cunoștință de cauză și des
fășurată în fata unor oameni consi
derați în chip abstract, ca și necu
noscut!, desprinși de condiția lor 
reală (și, în consecință, așa-numitele 
acțiuni „mute" : fără rezonanță in 
conștiința oamenilor).

Sesizînd și analizind asemenea dis
cordante, „disfuncțiuni", colocviul 
(cel puțin în secțiunea la ale cărei lu
crări am asistat : „Rolul culturii de 
masă în realizarea educației perma
nente. Forme și metode ale activității 
de formare și dezvoltare a conștiinței 
socialiste") și-a atins într-o bună 
măsură scopul, formulînd un șir de 
soluții, metode, sugestii. Firește, 
ne-am putea întreba, așa cum s-au 
întrebat unii dintre participant! : la 
ce slujește „cantitatea" de teorie pe 
care mulți sociologi, doctori in ști

zentanții celei mai ti
nere generații — „Noi, 
copiii, pace vrem", 
piesă corală de Gheor
ghe Bazavan — prin 
glasurile proaspete ale 
corului „Luceafărul" 
(laureat al premiului 
întîi în festivalul na
țional) dirijat de prof. 
Gh. Timofte. Au cîntat 
și adulții — corul 
muncitoresc din ca
drul societății „Geor
ge Enescu", condus de 
prof. Gh. Cojocaru, 
cel al țăranilor din co
muna Flămînzi. în
ființat de dirijorul 
Th. Romașcanu, ori 
cel de cameră, al ca
drelor didactice, aflat 
sub indrumarea prof. 
N. Ursu. Dorința de 
pace, de prietenie și 
colaborare între po
poare s-a regăsit 
și in intervențiile 
interpretative ale gru
purilor vocale din 
orașul Dorohoi (îndru
mat cu competență 
de prof. Vasile Nistor) 
și comuna Unțeni 
(condus de prof. Șu- 
nea Grigoriu). Și, în 
aceeași măsură, din 
poeziile poeților Lucia 
Olaru-Nenati. Dumi
tra Țiganiuc, Elisabeta 
Vartic/ de asemenea 
premiati in festival, 
sau din tablourile co
regrafice create de 
formații de dansatori 
din rindul muncitori
lor sau al țăranilor. 
Succesul de care s-a 
bucurat spectacolul i-a 
determinat pe organi
zatori să-1 repete in 
întreprinderile indus
triale, în celelalte 
orașe și comune din 
județ.

Silvestri AILENEl 
corespondentul 
„Scinteii"

— Stațiunea-etalon a Oficiului ju
dețean de turism Prahova a fost și 
rămîne Sinaia — denumită, pe bună 
dreptate, „Perla Bucegilor". Dar ce
lelalte cum evoluează 7

— Pentru Sinaia a existat și există 
un program prioritar de dezvoltare, 
care să-i permită alinierea, în urmă
torii ani, la nivelul unor moderne 
stațiuni montane internaționale. Cele 
două noi hoteluri construite — 
„Montana" și „Sinaia" — moderni
zarea complexului „Păltiniș", care 
nu este cu nimic mai prejos decit 
noile edificii, continuarea acțiunii de 
modernizare a unor vechi hoteluri și 
case de odihnă, cu o arhitectură deo
sebită — „Palas", „Caraiman", „Bu- 
cegi". „Carpați", „Excelsior", „Steja
rul", „Izvorul" — precum și înce
perea, în actualul cincinal, a unui nou 
hotel sint tot atîtea dovezi ale efor
turilor ce se întreprind în această 
privință.

N-au rămas în afara atenției nici 
celelalte stațiuni. Odată cu programul 
prioritar pentru dezvoltarea „Perlei 
Bucegilor" s-a inceput o acțiune per
manentă de modernizări cu mijloace 
materiale mici — acțiunea „3 M", 
cum am denumit-o noi — pentru re
întinerirea urbanistică a vechilor edi
ficii. Despre ce este vorba 7 Zestrea 

ințe au pus-o în comunicările lor 7 
Sau : aduce oare foloase „practice", 
concrete lămurirea unor relativ com
plicate chestiuni metodologice, con
ceptuale, noționale 7 Nu m-aș grăbi 
să spun, cum s-a spus, că „n-avem 
nevoie de teorii, ci doar de soluții". 
E adevărat, în activitatea cultura
lă, în educația permanentă este o 
acută nevoie de soluții, dar aceasta 
nu înseamnă că teoria acestui vast 
domeniu nu trebuie admisă și făcu
tă. Indiferența sau disprețul pentru 
teorie nu pot fi, în nici un caz. buni 
sfetnici, nici măcar în chestiunile 
așa-zis practice ale culturii de masă, 
în realitate, nepriceperea teoretică a 
lucrurilor este un destul de exact in
dicator al calității, al orizontului, al 
calificării profesionale ale unor edu
catori și activiști culturali. Pe de altă 
parte, citeva lucruri care nu țin cîtuși 
de puțin de respingerea principială a 
amestecului teoriei în realitățile prac

tice ale culturii de masă trebuie să 
fie spuse răspicat. Cum s-ar putea 
explica faptul că prea multe „comu
nicări", cu puține excepții, n-au 
avut, propriu vorbind, in vedere pro
bleme ale educației prin cultură, 
fie și de masă, ori ale răspîndirii 
valorilor reale, concrete prin inter
mediul instituțiilor culturale etc,, ci 
s-au limitat la formularea de nu
meroase cerințe generale potrivit 
unor infinite exigențe metodologice : 
ai senzația, ascultînd aceste comuni
cări. unei anumite trufii instrumen- 
taliste cu efecte aproape paralizante 
pentru, să spunem, cutare metodist 
sau activist nu numai județean. In 
sfîrșit, nu excesul teoretizant s-ar fi 
putut reproșa unor „comunicări", ci 
lipsa lor de conținut, baterea apei în 
piuă în jurul unor generalități des
pre, bunăoară, „omul total", capa
bil „să ajungă să fie în măsură să-și 
împrospăteze singur cunoștințele In 
cadrul unul proces al educației per
manente care vizează toate viratele, 
toate domeniile cunoașterii..." etc. 
etc. La ce slujesc astfel de cerce
tări în care formalismul este efec
tul ruperii educației, privită in 
sine, de conținutul culturii, redus 
la citeva găunoase abstracțiuni 7 
Evident că la nimic. Sau. mai 
departe, este oare nevoie de o 
cercetare sociologică, prevăzută cu 
tot „aparatul" critic și științific de 
rigoare, spre a descoperi că „figura 
centrală a producției nu mai este 
tipul de muncitor necalificat, ci 
muncitorul cu înaltă calificare, spe
cialistul cu inaltă pregătire"?. Abia 
ideea următoare acestei constatări 
devenite comune poate sugera o ade
vărată, necesară și utilă cercetare : 
cit de calificat uman, moral, cultu
ral, spiritual este acest om cu înaltă 
calificare tehnică, figura centrală a 
producției zilelor noastre 7 Și cum 
poate instituția culturală, cum ar 
putea activiștii care asigură aici 
„desfacerea" valorilor să-l ajute, 
să-1 califice multilateral și mai 
înalt 7 Sau un alt exemplu : se făcea 
constatarea (într-o comunicare) că, 
întrucit valoarea dominantă a con
științei politice actuale este senti
mentul și voința participării active 
a oamenilor, ar trebui temeinic, 
adică științific investigate „orientă
rile valorice din sfera conștiinței in
dividuale", „gradul lor de interiori
zare" (căci este posibilă menținerea 
unui anumit paralelism între cele 
exterioare, formulate și formulabile 
și cele interioare, nesesizate dar pu
ternice, cu adevărat active, formati
ve și decisive) : foarte bine insă, 
dincolo de indicațiile metodologice.

Romănia-f ilm prezintă: 
coproducția româno—sovieticâ 

„Maria-Mir abela“

Scenariul, regia si conducerea artistică : Ion Popescu Gopo, Regizor : 
Natalia BodiuL Muzica : Eugen Doga. Versurile : Grigore Viera, Imagi
nea : Alecu Popescu. Scenografia : Ion Popescu Gopo. Lev Milcin, Victor 
Dudkin. Interpretează : Gilda Manolescu, Medeea Marinescu. Ingrid Celia. 
Ion Popescu Gopo. Cintă : Anda Călugăreanu. Mihai Constantinescu. Ale
xandrina Halic. Paula Rădulescu. Adrian Ștefănescu. Grupul 5 T

locativă a stațiunilor Sinaia, Poiana 
Țapului, Bușteni, Breaza și Cheia are 
in medie o vechime de peste 50 de 
ani. Ne-am propus ca pe baza unei 
inventarieri să stabilim cele mai re
prezentative hoteluri și vile aflate in 
patrimoniul stațiunilor și să trecem 
la modernizarea lor. Numai în anul 
acesta vom cheltui circa 30 milioane 
lei din beneficiile peste plan pe care 
le realizăm pentru aducerea unor 
edificii la cerințele solicitate de tu
ristul de astăzi, ca arhitectură și grad 
de confort. încercăm, pe baza rezul
tatelor pe care le vom obține, să 
păstrăm și pentru anii următori acest 
ritm de modernizare. Pentru că o 
bază materială veche, dar valoroasă, 
cum au stațiunile noastre, nu poate fi 
„întinerită" numai cu investiții de la 
buget. E nevoie, poate chiar prioritar, 
de investițiile spiritului gospodăresc 
local.

— Si pentru că sîntem la Începutul 
sezonului turistic de iarnă, cu ce nou
tăți își vor întimpina oaspeții stațiu
nile de pe Valea Prahovei 7

— Una dintre principalele noutăți 
este creșterea numărului de pîrtii de 
schi amenajate, care să ofere posi
bilități de practicare a sporturilor de 
iarnă tuturor vizitatorilor stațiunilor 
noastre. Anunțăm pe viitorii noștri 
oaspeți că sezonul de iarnă îi va în- 
tîmpina, pe unii i-a și întîmpinat, cu 

de setul de tehnici ale cercetării, 
cine ar trebui chiar să facă o astfel 
de cercetare luind direct în conside
rație activitatea din domeniul cultu
rii de masă, locul social unde se în
tretaie valorile sociale cu cele indi
viduale 7

Reiese limpede din acest șir de 
întrebări — ele ar putea fi oricind 
înmulțite — că un asemenea tip de 
cercetări și, în urma lor — dar 
numai in urma lor — comuni
cări nu pot fi întreprinse in nici un 
caz din birou sau din manualul de 
sociologie, ci numai de De teren, po
trivit exemplului lui D. Guști însuși, 
foarte des invocat în simpozionul de 
la Tirgoviște. Cultura de masă este, 
iată, un fenomen de amploare, un 
cimp imens ce stă intr-adevăr la dis
poziția cercetătorilor. Dar impresia 
lăsată de o parte din comunicări a 
fost că unii, cercetătorii, au înfăți
șat ceea ce știau ei — înainte și din
colo de o realitate precis determina
tă — despre felul cum se face o 
cercetare, iar alții, activiștii culturali, 
au prezentat o serie de aspecte con
crete — unele foarte limitate, cir
cumscrise unui strict interes local — 
din munca lor. Multe comunicări au 
fost „rapoarte", note informative, 
bilanțuri de activitate. Din această 
cauză un atare simpozion poate fi 
comparat cu o frumoasă clădire cu 
două etaje, dar fără scară interioară: 
un etaj nu comunică cu celălalt, lo
catarii de sus nu se întîlnesc cu cei
lalți. de jos, sau. mă rog, invers. Deși 
în conștiința și în practica locatarilor 
acestei case, la cele două etaje di
ferite. pot să fie vehiculate valori 
diferite, noi știm, în principiu, că 
formele și modalitățile culturii de 
masă trebuie să vehiculeze valori 
reale, aceleași valori majore ale 
culturii naționale. Aceasta arată că 
sint necesare frecvent anchete : ce 
valori sînt promovate de instituțiile 
culturale în numele sarcinii de a 
răspîndi cultura pentru popor 7 Nu 
cumva aceasta seamănă uneori prea 
mult, nepermis de mult, cu acele 
vechi almanahuri sau calendare 
care, pe lîngă multele lucruri bune 
pe care le răspîndeau, conțineau șl 
o pseudocultură, o pseudo-literatu- 
ră a unor așa-ziși „scriitori de al
manah", forme de meta sau para 
literatură, forme tipice ale „kitsch"- 
ului literar-artistic 7 Și nu cumva 
sub paravanul generos al nevoii _de 
culturalizare, de promovare a unei 
arte și literaturi de largă accesibili
tate. diletantismul si impostura îsi 
află uneori un prea comod adăpost 7

A descoperi, a cerceta Și a comuni
ca — în „comunicări științifice", se 
înțelege — asemenea realități, funcții 
și „disfuncții" în valorile „culturii 
de masă" presupune o liberă și les
nicioasă circulație între ambele eta
je. Și cred că treptele care lipsesc 
acum — pentru ca sociologia să-și 
aplice legile in domeniul concret, 
viu al activității culturale și educa
ției, iar aceasta, la rindul ei, să se 
arate receptivă pînă la capăt față de 
rezultatele cercetării — pot fi con
struite și consolidate numai prin 
coordonarea eforturilor de atingere 
depuse de cele două categorii de lo
cuitori. ai aceluiași bloc deocamdată 
fără „scară interioară". Cine să coor
doneze mișcarea binevoitoare a aces
tor mîini care nu se ating 7 Desi
gur, Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, direcția sa de specialitate 
în mult mai strfnsă colaborare cu 
sindicatele, Ministerul Educației și 
Invățămîntului, cu U.T.C,-ul, cu aca
demiile și institutele de specialitate, 
cu alte cuvinte chiar organismele și 
forurile ai căror reprezentanți ne-au 
invitat la acest foarte oportun coloc
viu național.

C. STANESCU

un număr de 6 pîrtii noi — cu o lun
gime de circa 15 km — cum sînt tra
seul în jurul orașului Sinaia ; Sinaia- 
Bușteni pe versantul estic ; hotel 
„Silva" (Bușteni) — Valea Cerbului ; 
Valea Cerbului — cabana Gura Diha- 
mului ș.a. Și. firește, vom solicita în
treprinderii de agrement și prestații 
industriale pentru turism (I.A.P.I.T.), 
care răspunde de funcționarea aces
tora, să asigure o activitate bună în 
toate zonele a mijloacelor de trans
port pe cablu. Pe scurt, deci, sîntem 
pregătiți cu întreaga bază materială 
— cabane, case de odihnă, vile și ho
teluri — să-i primim pe turiști. Ac
țiunea inițiată în anii trecuti — ser
virea mesei pe bază de „tichete va
lorice", care nu-1 mai leagă pe turist 
de un anumit loc și o anumită oră, 
oferindu-i posibilitatea să mănince 
unde-i convine la ora respectivă, s-a 
generalizat în toate unitățile. Ceea ce 
credem că-i va satisface pe turiști 
atit de preocupați, în timpul sezonu
lui de iarnă, de a-și folosi cît mai 
bine timpul.

...Așadar, pentru sezonul turistic de 
iarnă ’82. stațiunile Văii Prahovei. în 
frunte cu „Perla Bucegilor", Sinaia, 
și-au sporit... perlele frumuseții și 
sint gata să-i întimpine pe oaspeți cu 
tradiționalul : „Bine ați venit !“.

Constantin PRIESCU

MILITANT! DE SEAMĂ Al CLASEI;
MUNCITOARE DIN ROMÂNIA

Cu abnegație și devotament, 
în primele rînduri ale luptei 

revoluționare
Izbucnirea in iulie 1936 a războiu

lui național-revoluționar al poporu
lui spaniol împotriva forțelor rec
tilinii interne si a intervenției armate 
a Germaniei hitleriste și Italiei mus- 
soliniene a dat naștere, în mai toate 
țările lumii, unei largi mișcări de 
solidaritate și sprijin cu cauza dreap
tă a Spaniei republicane.

Adversar neînduplecat al hitleris- 
mului și războiului, adept si promo
tor consecvent al unei politici dc 
pace, securitate și înțelegere între 
națiuni, poporul român a sprijinit de 
la început lupte eroică a poporului 
spaniol. în fruntea acestei ample 
mișcări de solidaritate s-a situat 
Partidul Comunist Român, care a 
inițiat, organizat si condus acțiunile 
de ajutorare ma
terială si morală, 
de recrutare a 
voluntarilor ro
mâni pentru apă
rarea Spaniei re
publicane. Prin
tre cel 500 de 
voluntari români 
care s-au alătu
rat luptei eroice a 
poporului spaniol s-a aflat si comu
nistul Nicolae Cristea.

Hotărârea sa nu era deloc întimplă- 
toare. Ea întregea profilul moral al 
luptătorului comunist. Nicolae Cris
tea (născut la 26 noiembrie 1906 in 
familia unui muncitor din Galați), 
bogata sa biografie revoluționară ale 
cărei prime file au început să fie 
sorise odată cu Intrarea sa. în anul 
1929, în rîndurile Partidului Comu
nist Român. Aici. în puternica cita
delă muncitorească a Capitalei, se 
conturează destinul revoluționar al 
lui Nicolae Cristea. aici el isi defi
nește personalitatea, implicindu-se 
cu toată dăruirea in activitatea or
ganizației P.C.R. din București, par- 
ticipind activ la organizarea eroice
lor lupte ale muncitorilor ceferiști, a 
amplelor manifestări de solidaritate 
ale maselor populare in sprijinul 
grevei de la „Grivita".

Cooptat în Comitetul organizației 
P.C.R. din Capitală. Nicolae Cristea 
desfășoară o susținută activitate po
litică si organizatorică pentru pregă
tirea și desfășurarea Conferinței ac
tivului de partid din București, din 
octombrie 1934 — oare îl va alege 
membru al Biroului Comitetului de 
partid al Capitalei — isi aduce con
tribuția la întărirea legăturilor par
tidului cu masele de oameni ai mun
cii. activind intr-o serie de organi
zații de masă create, conduse sau 
îndrumate de P.C.R. (Comitetele ce
tățenești, Blocul democratic) sau 
sprijinind activitatea altora (Ajutorul 
Muncitoresc Român, Ajutorul roșu 
ș.a.).

75 de ani de la nașterea 
lui Nicolae Cristea

O viață dedicată triumfului 
ideilor socialismului

In galeria impunătoare a milltan- 
tilor revoluționari ai clasei munci
toare. cu ale cărei aspirații s-au iden
tificat prin tot ceea ce au gindit. dar 
mai ales au făptuit, se înscrie si 
loan Gh. Olteanu sau Iancu Olteanu. 
cum era el cunoscut de către majori
tatea tovarășilor săi. de la a cărui 
naștere se împlinesc astăzi 100 de ani.

Iancu Olteanu a văzut lumina zilei 
la Copăcel, un sat nu prea depărtat 
de Brașov. într-o familie împovărată 
de nevoi. A cunoscut de timpuriu as
primea greutăților vieții si relativ 
repede duritatea asupririi sociale, fie 
ca muncitor pe Valea Prahovei, fie 
in București. în capitala tării a cu
noscut insă si 
forța de acțiune 
a proletariatului, 
cum a cunoscut 
Si ideile nobile 
ale socialismului 
științific. dez
bătute cu pasiu
ne in cadrai cer
cului „România 
muncitoar e“, 
unde avea să se remarce, mai ales 
in anii 1907—1909, prin reale calități 
de organizator.

în acțiunea de organizare a rîndu- 
rilor muncitorești, de mobilizare a 
muncitorilor din diferite întreprinderi 
și de diferite profesii pentru a sus
ține una sau alta din inițiativele po
litice ale Partidului Social-Democrat, 
refăcut in 1910, fie pentru obținerea 
unor revendicări ca : votul universal 
sau înlăturarea diferitelor legi an- 
timuncitorești, fie pentru a se veșteji 
războiul pregătit de marile puteri si 
ale cărui victime sigure urmau a fi 
popoarele mici și mijlocii. Iancu 
Olteanu a fost o prezentă din ce in 
ce mai cunoscută si mai apreciată. 
Avea, dealtfel, să se ilustreze în anii 
grei ai războiului, ai ocupării parția
le a tării de către coaliția Puterilor 
Centrale printr-o atitudine intransi
gentă fată de ocupant si o credință 
fermă in justețea cauzei naționale 
românești : desăvîrșirea unității sta-' 
tului. o împlinire istorică ce se va 
realiza la 1 decembrie 1918.

In anii avîntului revoluționar. în 
șuvoiul mereu crescind al luptei cla
sei muncitoare pentru drepturi si li
bertăți democratice. Iancu Olteanu 
s-a aflat în primele Tînduri. A si fost 
arestat pentru contribuția sa Ia or
ganizarea și desfășurarea demonstra
ției din 13 decembrie 1918, luind ast
fel cunoștință cu regimul detenției 
politice. Un regim deosebit de aspru

100 de ani de la nașterea 
lui loan Gh. Olteanu

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,10 Limba rusă
10,30 Cabinet de științe sociale. Politica 

Partidului Comunist Român de 
perfecționare a relațiilor de pro
ducție. Dezvoltarea șl perfecționa
rea democrației economice mun
citorești (II)

11,00 Roman foileton : „Dragoste și ură". 
Episodul 2

11,45 Medalion Gheorghe Turda
12,15 Forum politico-ideologic. Statutul 

social al omului in societatea so
cialistă.

12,40 Telex
12.50 Includerea programului.
14,00 Fotbal : Steaua — Universitatea

Craiova (divizia națională A). 
Transmisiune directă de la Bucu
rești

15.50 Anunțuri șl muzică
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Reportaj pe glob. Republica 

Populară Bangladesh

Răspunzind fără ezitare apelurilor 
lansate de partidul comunist. Nicolae 
Cristea cere să plece voluntar pe 
frontul spaniol și, cu toate greutățile 
legate de trecerea ilegală a nume
roase frontiere, ajunge în Spania, in 
octombrie 1936. în toiul luptelor pen
tru apărarea Madridului. La început 
soldat în cadrul batalionului francez 
de infanterie „Comuna din Paris" șl 
in bateria .,Passionaria" a divizionu
lui de artilerie constituit din volun
tarii români și. în final, căpitan, co
mandant al bateriei .,Tudor Vladimi- 
rescu". Nicolae Cristea participă la 
mai toate acțiunile importante ale 
războiului național-revoluționar din 
Spania. în crincenele lupte pentru 
apărarea Madridului, în luptele de 

la Brunete. Sara
gossa, Aragon. 
Teruel sau de pe 
fluviul Ebru — iar 
după aceea in 
mișcarea de rezis
tență din Franța, 
comunistul Nico
lae Cristea. aido
ma celorlalți o- 
luntari rc .âni, 

face dovada înaltelor sale tuti 
moral-politice, săvirșind in inele: .area ( 
cu armatele hitleriste numeroase și 
pilduitoare fapte de eroism.

Deși departe de țară. Nicolae Cris
tea nu încetează nici un moment să 
gîndească la lupta forțelor revoluțio
nare conduse de Partidul Comunist 
Român, căreia dorea să i se alăture, 
într-una din scrisorile conspirative 
trimise din Franța celor dragi de 
acasă. Nicolae Cristea nota : „In 
această universitate studiem lucruri 
foarte frumoase, bune si folositoare 
pentru noi : 'vom ieși ingineri și 
maiștri buni si vom ști să lucrăm 
bine cind vom veni acasă... Aștept 
ziua cind voi ieși de aici ca să fo
losesc. in fabrică sau uzină, cunoștin
țele căpătate".

Dar ca si alti tovarăși de luptă, 
Nicolae Cristea nu s-a ntai putut în
toarce in patrie. Arestat la Paris, la 
19 octombrie 1942. după ce participa
se la o acțiune antihitleristă, este 
supus unor groaznice torturi. înce- 
tind din viață la 13 martie 1943 ; a 
murit demn și eroic, așa precum i-a 
fost întreaga viată si activitate re
voluționară.

Astăzi, ca întotdeauna, poporul ro
mân aduce prinosul său de recunoș
tință tuturor celor care și-au con
sacrat viața Idealurilor scumpe de 
independentă și suveranitate națio
nală, de pace si colaborare interna
țională.

Constantin PETCUEESCU

în cazul militantilor revoluționari,
care n-a avut insă darul de a-1
descuraja, ci de a-i oteli voința de 
acțiune, ca reflex al credinței sale in 
frumusețea idealului libertății socia
le. Dovada cea mai clară a atașamen
tului său pentru cauza clasei mun
citoare a constituit-o prezenta sa 
neclintită in fruntea tuturor marilor 
acțiuni proletare : de la mitingurile 
și demonstrațiile de stradă ale anu
lui 1919 la marea grevă generală din 
octombrie 1920 ; de la acțiunile pen
tru lărgirea și consolidarea rînduri- 
lor mișcării sindicale la intensele 
confruntări politice si ideologice din 
sinul partidului socialist, din care 

avea să ia naște
re Partidul Co
munist Român, in 
mai 1921.

Arestat din 
și implicat in 
născutul pr> 
anticomunist am 
Dealul Spirii. Ian
cu Olteanu a fost 
condamnat la opt 

ani de privare a libertății, pe care 
i-a ispășit, împreună cu alti militanti 
ai clasei muncitoare. Regimul închiso
rilor Văcărești'. Tg. Ocna sau Ocnele 
Mari nu l-a putut izola complet pe 
militantul comunist Iancu Olteanu de 
mișcarea revoluționară, astfel că. după 
ieșirea din temniță, și-a reluat ime
diat locul în rîndurile celor mai 
înflăcărați luptători pentru libertate 
și dreptate socială. A activat legal și 
ilegal in sindicate sau in organizația 
„Ajutorul roșu".

Iancu Olteanu avea să fie prezent 
apoi in torentul rezistentei antihitle
riste. iar după victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antihitleristă îsi va aduce din 
plin contribuția la reorganizarea miș
cării sindicale. indeplinind si alte 
însărcinări izvorite din cerințele 
luptei pentru edificarea societății so
cialiste. A murit la 16 ianuarie 1968. 

Imaginea vieții și activității mjli- 
tantului revoluționar Iancu Oltc' 
prin tot ceea ce a fost pasiune . 
votament. dăruire și abnegație . > ‘ 
de cauza clasei muncitoare, a. „.- ' 
Dorului său. are capacitatea de a în- 
rîuri prin torta exemplului. acum, 
in epoca împlinirilor, conștiința celor 
care edifică societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, societatea Ia 
care au visat cu atita pasiune eroii 
clasei muncitoare.

Marin BADEA

17,20 Viața culturală. Ediție realizată la 
Timișoara șl Iași

18.35 Desene animate. Povestiri din 
pădurea verde

19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Ora tineretului
20.35 Originea omului — serial științific. 

Episodul 3 — „Un mod de viață 
omenesc"

21.25 Din toată inima un cîntec
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
10.00 Telejurnal
19.25 Avanpremieră
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil române. Trans
misiune directă. Dirijor Iosif 
Conta. Soliști : Mlncio Mlncev șl 
Hristo Pascalev (Bulgaria). Festi
val Mozart. Mica serenadă. Simfo
nia concertantă pentru vioară, 
violă șl orchestră. Simfonia nr. 41 
In pauză : Efigii lirice

21,40 Anunțuri și muzică
21,50 Film documentar. Satul șl artișt 

săi. Producție a Studioului „Șahi: 
film"

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU I
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia ale
gerii mele ca președinte constituțional și pentru urările adresate, spre binele 
păcii și progresului Republicii Honduras.

Cu atenție.
ROBERTO SUAZO CORDOVA

Președintele ales al Republicii Honduras

CELEI DE-A VIII-A ADUNĂRI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI POPULAR SOCIALIST DIN MEXIC 

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem plăcerea să adresăm partioipanților la cea 
de-a VIII-a Adunare Națională a Partidului Popular Socialist din Mexic un 
călduros salut. împreună cu cele mai bune urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor acesteia, in îndeplinirea hotăririlor pe care le veți adopta. •

Ne exprimăm încrederea că relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Socialist din Mexic se vor dezvolta continuu, în spiritul sti
mei și respectului reciproc, în interesul popoarelor român și mexican, al cau
zei păcii și dezarmării, securității și independentei popoarelor, progresului 
și colaborării in lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL LANDULUI 
BADEN-WORTTEMBERG

Cronica zilei

M,»'-~iri. Lothar Spăth. prim-mi- 
il landului Baden-WUrttem- 
:epreședinte al Uniunii Creș- 

■ -ate din Republica Fede- 
. jia. care ne vizitează țara 

ș: „Consiliului Național al
avut convorbiri cu Ta

rn președintele executiv 
ui Național al F.D.U.S. 
.uat un schimb de păreri 

dvității și preocupărilor 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și, respectiv, ale Uniunii 
Creștin-Democrate privind dezvol
tarea social-economică a celor două 
țări. Au fost, totodată, examinate as
pecte ale destinderii și păcii în Eu
ropa. Oaspetele a dat o inaltă 
apreciere noii inițiative de pace 
a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a găsit o expresie 
elocventă in Apelul pentru dezar
mare și pace adresat de F.D.U.S.

Consiliul Național al F.D.U.S. a 
oferit un dejun in cinstea oaspetelui 
și a persoanelor care il insotesc.

★
în aceeași zi. Lothar Spăth a fost 

primit de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Cu 
acest prilej a fost examinat stadiul 
dezvoltării relațiilor economice bila
terale, evidențiindu-se posibilitățile 
de adincire și diversificare a schim
burilor comerciale și a cooperării 
economic-: între cele două țări.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La încheierea sezonului 
international de fotbal

Ieri, în Cupa U.E.F.A. : Dinamo București — I.F.K. Goteborg 0-1
Fotbalul nostru si-a încheiat sezo

nul internațional 1981. Ieri, la Bucu
rești, vicecampioana noastră — Dina
mo — a fost învinsă din nou de vice
campioana Suediei — I.F.K. Gbteoorg 
— ratind astfel o calificare in turul 
al patrulea din Cupa U.E.F.A„ care 
la un moment dat părea posibila.

După meciul tur pierdut in depla
sate cu două sâptămini in urmă 
(1—3). era de așteptat ca dinamovis- 
tii să joace mai exact si mai eficient 
pe terenul propriu, o victorie cu 2—0 

posibilă, dacă ne gindeam 
ita lor comportare de la 4 
cu Inter Milano) fiindu-le 
pentru a continua cursa 

i. Acestea erau pronosțicu- 
eranțele noastre, dar pe te- 
rile s-au petrecut exact in- 

oaspetii au jucat (parcă) mai 
pine decit la ei acasă : ai noștri au 
jucat (cu siguranță) mai prost ca in 
deplasare. Filmul meciului n-are 
rost să-1 mai prezentăm, acum, pe 
larg. Vom spune numai că — in ciuda 
atacurilor mai multe dar sterile, 
încheiate cu ratări și cu palida con
solare a avantajului de 8—4 la cor- 
nere, dacă am numărat noi bine — 
faze de fotbal mai clare și mai ..de 
gol" au avut fotbaliștii suedezi : aceș
tia au și înscris golul victoriei, tre- 
cind încă de vreo două ori pe lingă 
majorarea scorului. Vom spune, in 
schimb, că înfringerea este fără drept 
de apel șl că reflectă diferența de va
loare, de pregătire si de concepție 
asupra jocului de fotbal existentă in
tre cele două echipe. (De exemplu : 
adversarii se mișcau tot timpul, in 
mare viteză, loveau mingea in aler
gare. intrau la om cu decizie, se du
blau cu atenție și se demarcau cu de
zinvoltură — in timp ce dinamoviștii 
parcă înotau pe teren, n-aveau start și 
n-aveau aplomb, pierdeau adesea 
duelurile directe și manifestau o 
opacitate tactică deconcertantă). 
La acest joc demodat s-a adăugat și 

reșeala de neințeles a celor trei 
—ri (căci ai noștri au trei antre- 

tlmp ce învingătorii unul sin- 
r a plasa ca fundaș lateral 
si pe ti nărui și neexperimenta

tul Mcginean — deși varianta cu Ion 
Marin pe dreapta și Stănescu pe stin
gă era cea mai normală. Antrenorii 
(apostrofați și de public pentru această 
falimentară idee) și-au Îndreptat 
greșeala, dar — vai ! — după ce 
Nilsson ii „amendase" cu un gol În
scris printr-o infiltrare exact pe spa
țiul lăsat liber de Mărginean... plecat 
In atac.

Ce-i drept. Dinamo București nu 
părăsește Cupa U.E.F.A. cu capul

în cîteva
• La Cluj-Napoca s-a disputat a-

seară meciul dintre echina locală 
Universitatea si formația Steaua ro
șie Belgrad, contind pentru grupele 
sferturilor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la baschet femi
nin. După o partidă echilibrată, ce a 
necesitat prelungiri, victoria a reve
nit cu scorul de 81—88 (44—33)
baschetbalistelor iugoslave. La sfîrși- 
tul timpului regulamentar de ioc sco
rul a fost egal : 80—80.

• Disputat in sala Floreasca din 
Capitală, meciul dintre formațiile 
Voința București Si S.C. Tungsram 
Budapesta, din cadrul sferturilor de 
finală ale competiției internaționale 
feminine de baschet „Cupa Liliana 
Ronchetti". s-a încheiat cu scorul de 
88—65 (55—33) in favoarea echipei 
oaspete.

în următorul ioc. baschetbalistele 
de la Voința București vor intilni, 
în 16 decembrie, la Praga. formația 
locală Slavia.

Lothar Spăth a avut, de asemenea, 
o Întrevedere cu’ Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, in cadrul căreia au fost evi
dențiate legăturile de colaborare in
tre forurile legislative din România 
și R. F. Germania.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, l-a primit, in 
aceeași zi, pe Lothar Spăth, prim-mi- 
nistru al landului Baden-Wurttem- 
berg, vicepreședinte al U.C.D. S-a 
făout un schimb de vederi cu privire 
la dezvoltarea relațiilor de colabo
rare pe multiple planuri între Româ
nia și R. F. Germania, pe baza înțe
legerilor convenite la nivel inalt. Au 
fost trecute in revistă unele proble
me actuale ale vieții internaționale. 
O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor dezarmării in Europa, și 
in primul rind ale dezarmării nu
cleare, precum și încheierii cu suc
ces a reuniunii de la Madrid, cara 
trebuie să impulsioneze, prin hotări- 
rile ce le va adopta, procesul de edi
ficare a securității și dezvoltare a 
cooperării pe continent.

La întrevederi a participat Michael 
Jovy, ambasadorul Republicii Fede
rale .Germania la București.

★
în aceeași zi. ambasadorul Repu

blicii Federale Germania la Bucu
rești a oferit un dineu cu prilejul 
vizitei lui Lothar Spăth în țara 
noastră.

(Agerpres)

prea plecat. Are mulțumirea că a 
eliminat, in prealabil, pe Levski 
Spartak Sofia (3—0 ; 1—2) și pe ce- 
leora Internazionale Milano (1—1 ;
3— 2) și are circumstanța atenuantă că 
dubla sa invingătoare este o formație 
de valoare, care beneficiază de trei 
internaționali, plus golgeterul cam
pionatului suedez. Regretele noastre
— și. desigur, ale clubului dinamovist
— constau in faptul că echipa a ju
cat necorespunzător și a risipit o ca
lificare posibilă tocmai pe teren pro
priu. Ceea ce s-a mai intimplat. in 
această toamnă, si cu echipa noastră 
reprezentativă, care „s-a jucat" cu 
calificarea in turneul final al cam
pionatului mondial, pierzind-o incre
dibil prlntr-o infringere (la Elveția) 
și un egal (la Ungaria) tot pe terenul 
propriu. Poate in colocviile si anali
zele fotbalistice care vor avea loc (de 
fapt, trebuie să aibă loc !) in timpul 
iernii se va lua in discuție — prin
tre numeroase alte aspecte negative 
din fotbal — și acest deloc neglija
bil „amănunt".

Situația noastră în ediția actuală a 
competițiilor europene intercluburi 
este, deci, următoarea :

Politehnica Timișoara a părăsit 
„Cupa cupelor"... înainte ca această 
competiție să înceapă practic (2—0 
și un foarte criticabil 0—5 cu Loko
motive Leipzig, intr-un tur prelimi
nar).

F.C. Argeș, .după un prim tur tre
cut încă de Ia tragerea la sorti în 
Cupa U.E.F.A. (1—1 și 4—0 cu Apoel 
Nicosia) și-a arătat slăbiciunile la 
primul „hop" (0—3 și 2—2 cu F.C. 
Aberdeen).

Dinamo București este și ea. 
acum, eliminată din Cupa U.E.F.A. 
în condițiile arătate.

Universitatea Craiova este singura 
noastră echipă care va continua 
cursa. în competiția cea mai grea — 
Cupa campionilor europeni — a tre
cut și de Olympiakos Pireu (3—0 și 
0—2) și de B. K. Copenhaga (0—1,
4— 1), așteptind acum rezultatul tra
gerii la sorti de mîine. pentru a ști 
cu cine va juca la primăvară in 
„sferturi".

în varianta optimistă, ar trebui să 
ne bucurăm că acest bilanț „euro
pean" n-a fost mai rău : în varianta 
pesimistă, ar trebui să fim nemulțu
miți pentru că n-a fost mai bun. 
Și intr-un caz, și-n celălalt, să obser
văm Insă că timpul trece, trec șl 
calificările pe lingă noi, iar proble
mele fotbalului — nevralgicele lui 
probleme de fond — rămin. Acesta 
este esențialul !

Gheorghe MITROI

rînduri
• în primul tur al turneului In

ternațional de tenis care are loc pe 
teren acoperit la Salgotarjan. Liviu 
Mancaș (România) l-a invins cu 6—7. 
6—3. 6—3 pe Siksai (Ungaria). Pen
tru turul doi s-a calificat și Cristinel 
Ștefănescu, învingător cu 4—6, 6—l, 
6—4, in partida cu Mladshij (Unga
ria).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 9 DECEMBRIE 1981

Extragerea I : 41 14 42 36 40 3.
Extragerea a Iî-a : 30 18 45 25 2 32.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

988 782 lei, din care 150 943 lei report 
Ia categoria 1.

Socialistă 
Populară 
și unele

Ministrul afacerilor externe, to
varășul Ștefan Andrei, a primit, 
miercuri, pe Emo Lakatos, director 
general al Agenției ungare de 
presă M.T.I.. care, la invitația condu
cerii Agenției române de presă — 
Agerpres. face o vizită in țara 
noastra.

Tn timpul i 
abordate unele 
tării relațiilor 
laborare dintre 
România și 
Ungară. Au fost discutate 
probleme ale vieții internaționale și. 
în acest cadru, au fost subliniate 
acțiunile întreprinse de România, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
dezarmare si pace, pentru securitate 
și cooperare In Europa și în întreaga 
lume.

La primire au participat Ion Cum- 
pănașu. director general al Agenției 
române de presă — Agerpres, pre
cum și Sandor Rajnai. ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

★
Tovarășul Marin Enache, secretar 

al C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice șt Sociale, a 
primit, miercuri, delegația Partidu
lui Revoluționar din Tanzania, con
dusă de M.G. Baruti. membru al Co-

întrevederii au fost 
probleme ale dezvol- 
de prietenie și co- 

■ Republica
Republica

Vaccinarea antipoliomielitică a copiilor
în cadrul acțiunii de imunizare 

antipoliomielitică a copiilor din anul 
1981, intre 15—20 decembrie 1981 se 
va desfășura, în întreaga țară, a 3-a 
etapă a acestei acțiuni de imunizare, 
în cursul acestei etape vor primi o 
doză vaccin poliomielitic oral triva- 
lent următoarele categorii de copii : 
copiii născuti între 1 septembrie 1980 
și 31 octombrie 1981 (primovaccina- 
re) ; copiii născuti intre 16 februa
rie 1980 și 31 august 1980 (revaccina- 
rea I) ; copiii in virată de 9 ani — 
clasa a III-a (revaccinarea a II-a).

Copiii din primele două categorii 
vor fi imunizați la dispensarele me-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 decembrie. In țară : Vremea ta 
generai umedă, cu cerul temporar aco
perit. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare, in 
nordul și vestul țării și mai ales sub 
formă de ploaie in celelalte regiuni. 
Cantitățile de apă căzute în 24 de ore 
vor depăși pe alocuri 15 litri pe metru 
pătrat. Vintul va prezenta intensificări

ÎN MAGAZINELE BUCUREȘTENE 
Sortimente variate de textile și încălțăminte

In această perioadă, comerțul 
pune la dispoziția cumpărâtorilor 
un sortiment variat de mărfuri. 
Astfel, peste 50 de magazine apar- 
ținind întreprinderilor din cadrul 
Direcției generale comerciale a 
municipiului București oferă spre 
vinzare articole textile și încălță
minte modeme Și practice, destina
te tuturor viratelor. Se pot procura,, 

t.qp ,jd!e.le,..p.altoauft„ jn..(sroie4.jși 
execuții deosebite, tricotaje — pu
lovere, jachete, cămăși cu minecă 
lungă, rochii, compleuri •— realiza
te din amestecuri de fibre (P.N.A. 
cu viscoză sau flaușate. poliester 
cu acetat sau cu in), pălării, berete 
pentru femei, șepci, căciuli pentru 
bărbați, căciulite din blană artifi
cială pentru copii, cizme și ghete 
cu fețe din Înlocuitori de piele na
turală sau din piele naturală in 
combinație cu Înlocuitori, căptușite 
cu materiale călduroase, ghete băr
bătești din piele naturală și talpă 
din poliuretan. flexibile, ușoare, co
mode, practice.

OMUL, SEPREMA VALOARE
Pentru poporul român, marcarea 

„Zilei drepturilor omului" prile
juiește consemnarea drumului stră
bătut, evaluarea pozițiilor cucerite, 
investigarea căilor si modalităților 
de a consolida cuceririle dobindite. 
concentrîndu-ne eforturile spre va
lorificarea deplină a sistemului insti
tuțional al democrației socialiste, 
conceput și realizat de partid spre a 
chezășui premisele necesare în ve-. 
derea afirmării plenare, nestingheri
te. a personalității umane, impulsio
nată de exercitarea deplină a celui 
mai larg evantai al drepturilor și li
bertăților democratice.

Profundele transformări revoluțio
nare realizate în România in ulti
mele decenii reflectă, in ultimă in
stanță, abordarea vastei problematici 
a drepturilor omului in spiritul uma
nismului revoluționar, propriu orin- 
duirii noi, socialiste. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
„Concepția noastră despre democra
ție — și, in acest context, despre 
drepturile omului — pornește de la 
necesitatea asigurării deplinei egali
tăți între oameni, a realizării unor 
relații economice și sociale echitabile, 
care să permită fiecărui cetățean să 
ducă o viață demnă, de la accesul 
liber la învățămint, cultură, știintă, 
de la posibilitatea participării directe 
a oamenilor, fără deosebire de na
ționalitate — și in primul rind a ma
selor muncitoare — la conducerea în
tregii societăți. Numai o asemenea a- 
bordare practică a problemei demo
crației poate asigura afirmarea plena
ră a personalității umane, corespunde 
cauzei descătușării omului, care să 
fie cu adevărat liber, stăpin pe des
tinele sale".

Evident, concepția noastră privind 
drepturile și libertățile omului se de
osebește radical — prin abordarea 
globală, atotcuprinzătoare a proble
maticii — de teoriile constituind doar 
pretexte la o propagandă demagogi
că. pentru eludarea sau deformarea 
adevăratelor probleme ale oamenilor 
ale afirmării lor demne, multilate
rale

Eliberarea de orice exploatare și 
asuprire — această cucerire istorică 
și fundamentală a poporului — de
plina și efectiva egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor consti
tuie o realitate istorică in România 
socialistă, ilustrind caracterul real, 
autentic, popular al democrației noas
tre socialiste. Securitatea socială se 
situează la loc de frunte printre 
drepturile democratice In tara noas
tră, fiind nu doar proclamată for
mal, ci asigurată material și realizată 
efectiv prin ansamblul politicii eco
nomice si sociale a partidului și sta
tului care garantează dreptul la 
muncă, la odihnă, la instrucțiune și 
perfecționarea pregătirii profesionale. 

mitetului Executiv al C.C. al parti
dului. care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face1 * * * * * * * 9 * * * * * * 16 o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

• Teatrul Național (sala mică) : Fi- 
lumena Marturano — 16 ; Caligula — 
20 ; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* * (A- 
teneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Aurelian-Octav Popa. So
liști : Lavinia Tomulescu-Coman* Dau 
Iordăchescu — 19,30.
• Radiotelevizi'un.ea Română (str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Dirijor s 
Iosif Conta. Soliști î Mincio Mincev 
și i iris to PaskaJev (R.P. Bulgaria) — 
19,30.
• Opera Română : Don Quijote — 19.
• Tfâatrul de operetă : Victoria și-al 
ei husar — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu) : Răceala — 
19 ; (sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 19,^0.
• Teatrul Mie: Un pahar eu sifon
— 19,30a .......
• Teatrul Foarte Mic :
numim... eu ? —20.
a Teatrul de comedie: 
fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala 
Jocul vieții și al marții 
de cenușă — 39,30 ; 
Inele, cercei, beteală — 19.
» Teatrul’ Ciulești
Povestea unei iubiri — 19,30 ; 
Giulești) : “ * ‘
• Teatrul
— 18.30.
a Teatrul 
Tănase“ i 
TănaSC »— ia,av j isaia 
Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia 
Soarele Carpaților — 19.

desfășoară activitatea in industrie, 
construcții, transporturi, in unități a- 
gricole, de cercetare, inginerie tehno
logică. proiectare, invățâmint, știință 
și cultură, sint reprezentanți ai culte
lor etc., iar structura socială a 
deputaților in consiliile populare tine 
seama de specificul populației lo
cale. Refei’indu-ne doar la unul 
dintre noile organisme centrale 
democratice, vom menționa că din 
totalul celor 1 591 membri ai Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii 834 sint muncitori și maiștri care 
lucrează nemijlocit in producție. A- 
dăugind la aceasta instituționalizarea 
unor foruri cum sint adunările gene
rale ale oamenilor muncii, consiliile 
oamenilor muncii, echipele de con
trol al oamenilor muncii, creșterea a- 
tribuțiilor organizațiilor de masă șl 

obștești, dobindim imaginea multiple
lor structuri organizatorice si moda
lități democratice de lucru prin care 
se asigură larga participare a mase
lor de milioane la conducerea sta
tului.

In condițiile in care, intr-un sir de 
țări, multiple discriminări amputea
ză drepturile politice, sociale, econo
mice ale populațiilor „minoritare", 
printre marile noastre cuceriri revo
luționare din anii socialismului la loc 
de frunte se situează rezolvarea mar- 
xist-leninistă a problemei naționale, 
deplina egalitate in drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Este o egalitate efecti
vă. găsindu-și expresie pe plan poli
tic — prin reprezentarea corespunză
toare a naționalităților conlocuitoare 
în organele centrala si locale ale 
partidului, statului și organizațiilor 
de masă, inclusiv Comitetul Cen
tral al P.C.R.. Consiliul Național 
al F.D.U.S., Consiliul de Stat. 
Marea Adunare Națională ; pe plan 
economic — prin repartizarea ar
monioasă a forțelor de producție in 
toate zonele țârii; pe plan spiritual 
— prin accesul egal la învățătură al 
tuturor fiilor țării, asigurarea posi
bilității de a studia în invătămîntuJ 
de toate gradele în limba maternă, 
ca și prin bogata activitate cultural- 
artistică In limbile naționalităților 
(14 ziare și 38 periodice, 529 titluri 
de cărți cu un tiraj de peste 4 mi
lioane exemplare au apărut ta 1980 
în limbile naționalităților conlocui
toare).

în numele intereselor supreme ale 
țării și poporului, democrația noas
tră Îmbină organic grija pentru larga 
s: nestingherita afirmare a libertă

• Mondo umano : TIMPURI NOI —
9.30 ; 11.30 ; 13.30 ; 16 : 18 ; 20.
• întoarcere la dragostea dinții : 
BUZEȘTI — 16 ; 18 ; 20.
• Duelul : DRUMUL SĂRII 
18 ; 20.
• Ana „hoțul* : PACEA ■
17.30 ; 19,30.
• Fata morgana :

11.15 ; 13.30 : 15.45 ; 18 ; 20.
• Ștefan Luchian : COSMOS —
17.30 ; 19,30.
• învingătorul j ARTA — 9 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Cină intre prieteni: CENTRAL- —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Capitolul al doilea : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,15 ; 20.
• Lupii mărilor : SALA MICA A
PALATULUI — 17.15 ; 20, FEROVIAR 
— 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
AURORA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ;
18 ; 20.
• Kagemusha : SCALA .— 9,15 :
12.30 ; 15,45 ; 19. MODERN — 9 ; 12 ;
16 ; 19.
• Copie Ia indigo : PATRIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, BUCU
REȘTI — 9,15 : 11,15 : 13,15 : 15,30 ;
17.45 ; 20, FAVORIT — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 : 18 : 20.15.
• Legenda lui Ci un Hian : FESTI
VAL — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.

ților democratice cu interdicția cate
gorică a propagării — in numele 
unei false libertăți — a unor con
cepții sau teze neofasciste, șovine, 
rasiste, retrograde, care pun in pri
mejdie dezvoltarea progresistă a so
cietății.

Faptul că nici in țările capitalis
te cu un inalt nivel de dez
voltare economică nu este de 
conceput o astfel de garanție efec
tivă a drepturilor cetățenești nu îi 
jenează insă pe diverși apologeți ai 
unui sistem social confruntat cu cea 
mai gravă criză cunoscută in istorie 
să ofere gratuit „sfaturi" referitoare 
la aplicarea pe alte meleaguri a mo
delului lor de democrație. Telul real 
al acestei acțiuni propagandistice 
apare evident ; in condițiile amplorii 
crescinde a șomajului și inflației, re-

vitalizării neofascismului și grupări
lor teroriste, ca și ale ravagiilor sub
nutriției și lipsei de asistentă medi
cală pe largi spații ale planetei, ea 
urmărește să abată atenția opiniei 
publice de la .racilele societății 
capitaliste, de la situația reală a 
drepturilor fundamentale ale omu
lui in condițiile societății bazate 
pe exploatare, să denigreze realiză
rile istorice ale socialismului în în
făptuirea unui umanism real, să fo
losească această problemă pentru 
ingerințe în treburile interne ale 
altor state, să creeze subiecte de 
diversiune pentru a se eschiva de La 
discutarea marilor probleme ale 
contemporaneității — pacea, dezar
marea. securitatea, a celorlalte drep
turi vitale pentru afirmarea multi
laterală a personalității umane.

întreaga evoluție a României ta 
anii socialismului relevă adevărul 
axiomatic privind Interdependența 
organică dintre continua dezvoltare a 
sistemului nostru social-politic, pu
ternicul avînt al economiei naționale 
și adincirea democrației socialiste. 
Mărturie pregnantă a umanismului 
revoluționar, amploarea sferei de 
manifestare a libertăților democrati
ce in tara noastră constituie in fapt 
unul dintre cele mai edificatoare ar
gumente ale superiorității oriiîduirii 
socialiste.

Anul acesta» marcarea „Zilei drep
turilor omului" prilejuiește mai mult 
ca oricind afirmarea pregnantă a 
poziției principiale a României socia
liste. a concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privitoare la 
faptul că în condițiile agravării pri
mejdiei unei conflagrații nucleare, 
care ar duce la nimicirea vieții in- 
săși pe planeta noastră, la nimicirea

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de colaborare și 
solidaritate militantă statornicite in
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Revoluționar din Tanzania, 
intre popoarele celor două țări. De 
asemenea, s-a făcut o informare re
ciprocă asupra activității si preocu
părilor actuale și de perspectivă ale 
Partidului Comunist Român si Parti
dului Revoluționar din Tanzania.

La convorbire a participat tovară
șul Lucian Drăguț. prim-vicepre
ședinte al Consiliului Central de' Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice si Sociale.

★
La București au început, miercuri, 

lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Turcia.

Delegația română este condusă de 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, iar delegația 
turcă de Kemal Canturk, ministrul 
comerțului.

dicale teritoriale, iar cei din ultima 
categorie (clasa a III-a) vor fi 
imunizați la școală.

La dispensarele medicale sînt in
vitați să se prezinte cu copiii din 
primele două categorii atit localni
cii, cit si familiile cu domiciliul flo
tant pe teritoriul dispensarului res
pectiv, precum și cei care, în inter
valul cind se practică imunizarea, 
se găsesc ocazional cu copiii in alte 
localități decit cea de domiciliu. In 
întreaga tară se va începe cu acțiu
nea de primovaccinare, care va pre
ceda cu două-trei zile acțiunile de 
revaccinare.

cu viteze pînă la 70 kilometri pe oră 
in regiunile dș șes, iar In zona de 
munte cu peste 100 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 5 șt plus 5 grade, tar cele maxi
me intre minus 2 și plus 8 grade, local 
mai ridicate în sud-estul tării. Local 
ceață. In București : Vremea va fi în 
general umedă, cu cerul temporar aco
perit. Va ploua. Vintul va sufla mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre zero și 3 grade, iar cela 
maxime intre 4 și 7 grade. Condiții de 
producere a cetii- (Corneiiu Pop, me
teorolog de serviciu).

în decembrie, „Luna cadourilor", 
se pot procura, pentru cei dragi, da
ruri de tot felul din magazinele : 
„Bucur-Obor", șos. Colentina nr. 2, 
„Galeria model", sos. Pantelimon 
bloc 47. „Modem", bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 8. „Elegant", bd. 
N. Bălcescu nr. 17, „Moda zilei". 
Calea Victoriei nr. 33. „Diana", bd. 
G-ral Magheru nr. 35, „Splendid", 

. Calea. Victoriei nr. 25. „Arta
Calea Victoriei nr. 87, „Favorit", 
str. Drumul Taberei, „Alpin", bd. 
N. Bălcescu nr. 24, „Cabana", bd. 
1848 nr. 3, „Someșana", bd. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej nr. 7. „Lina de 
aur". Calea Victoriei nr. 31, „Op
tim", Calea Dorobanți bloc 9, „Ru- 
xandra". Calea Victoriei nr. 114, 
,.Jupiter", Calea Victoriei nr. 23, 
„Saturn", str. Lipscani nr. 45, pre
cum și din multe alte unități spe
cializate ale întreprinderilor Direo- 
ției generale comerciale a munici
piului București.

sistemul larg de pensii și ajutoare so
ciale. Astfel, numărul mediu al per
sonalului muncitor din economie a 
sporit de la 4,3 milioane in 1965 la 
aproape 7,4 milioane in 1980.

Intr-un secol in care popoarele de 
pe o mare parte a globului sint con
fruntate cu flagelul analfabetismului, 
iar costul ridicat al învățămintului 
ridică bariere in calea accesului la 
cultură al maselor de milioane, chiar 
in state dezvoltate economic, la noi 
generalizarea școlii de 10 ani și tre
cerea in perspectivă apropiată la în- 
vățămîntul obligatoriu de 12 ani si
tuează poporul român la unul dintre 
cele mai înaintate niveluri de in
strucțiune in lume. Față de anul 1938 
numărul elevilor a crescut de la 
circa 1 664 000 la peste 4 456 000, iar 
cel al studenților de la aproape 26 500

DE „ZIUA DREPTURILOR OMULUI"
la peste 192 000 ; mai bine de uin sfert 
din populație este cuprinsă într-o 
formă de pregătire in instituțiile de 
învățămint.

Cit despre larga arie de cuprin
dere a politicii partidului pusă in 
slujba asigurării efective a dreptului 
oamenilor la condiții tot mai bune de 
trai, ea marchează, an de an. progre
se substanțiale prin sporirea venitu
rilor tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, preocuparea atentă si ela
borarea de programe eficiente pentru 
asigurarea unei aprovizionări cores
punzătoare, mereu mai bune, a 
populației, pentru creșterea continuă 
a fondurilor alocate de stat pentru 
asigurarea unei bogate vieți soclal- 
culturale. amploarea fără precedent a 
construcției de locuințe asigurînd unul 
dintre cele mai ridicate ritmuri pe 
plan mondial — peste 15 milioane de 
cetățeni locuiesc in case construite 
in ultimii 30 de ani 1 este concludent, 
totodată, că durata medie a vieții a 
ajuns la 70 de ani.

în privința drepturilor politice ale 
cetățenilor, direcția fundamentală a 
evoluției societății socialiste o con
stituie perfecționarea continuă a ca
drului legislativ, instituțional, a me
canismelor de conducere menite să 
asigure participarea efectivă, sistema
tică, a celor mai largi mase la exerci
tarea puterii. însăși structura orga
nismelor democrației reprezentative, 
ca și ale democrației directe, reflectă 
grăitor profundul democratism pro
priu societății noastre socialiste. în
truchipare vie a conceptului de de
mocrație reală ca guvernare a 
poporului, pentru și prin popor. Din 
Marea Adunare Națională fac parte 
un număr important de deputațl care 
lucrează nemijlocit ta producție, isî

Cele două părți în comisie 
făcut o analiză aprofundata a stadiu
lui relațiilor bilaterale pe plan eco
nomic si tehnic, exprimind satisfac
ția pentru cursul ascendent al conlu
crării romano-turce. pentru rezulta
tele pozitive obținute ca urmare a 
aplicării înțelegerilor și hotăririlor 
convenite la nivel înalt. Au fost exa
minate, de asemenea, modul in care 
se înfăptuiesc prevederile preceden
tei sesiuni, aspecte legate de posibi
litățile și mijloacele concrete menite 
să conducă ia amplificarea, in con
tinuare, a cooperării economice, la 
lărgirea și diversificarea schimburi
lor comerciale. în interesul ambelor 
țâri și popoare, al cauzei păcii și 
prieteniei în Balcani și în Întreaga 
lume.

★
O expoziție de artă populară, ar

tizanat și carte din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă a fost 
deschisă, miercuri la amiăză». ta holul 
Universității cultural-știintifice din 
Capitală. Sint prezentate peste 200 
de piese de pont popular, țesături, 
obiecte de artă decorativă realizate 
de talentați artizani, precum și volu
me ilustrind coordonatele activității 
editoriale din această tară, exponate 
menite să Înfățișeze laturi semnifi
cative ale dezvoltării culturii si artei 
libiene.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au rostit alocuțiuni cercetă
torul Paul Petrescu, de la Institutul 
de cercetări etnologice si dialectolo- 
gice din Capitală, și Mustafa Pituri 
Yousef, membru al Comitetului 
popular pentru probleme culturale, 
«are s-au referit la relațiile culturale 
româno-libiene. la semnificația si 
rolul expoziției în mai buna cunoaș
tere a valorilor spirituale libiene.

La vernisaj au luat parte Ladislau 
Hegeduș, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă si cul
tură. un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezent! 
Abdiulhamid S. Zintani, secretar al 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, precum si șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)
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Relatări ale reporterilor

și corespondenților „Scînteii"
■ La Filatura de bumbac cardat 

din Focșani s-a trecut la fabricarea 
„firelor cu efect", direct din... răsu
cire. Este prima unitate din țară 
care realizează asemenea fire des
tinate industriei tricotajelor și țe
săturilor.

■ In cadru! Fabricii de conserve 
de legume și fructe din Carer a in
trat în funcțiune, cu două luni 
înainte de termen, o modernă 
linie pentru producerea sucului con
centrat de mere și esențe de mere.

■ 500 de apartamente din blocu
rile înălțate in sud-vestul municipiu
lui Timișoara beneficiază de apă 
menajeră încălzita cu energie so
lară. Lor li se vor adăuga în cu- 
rind alte 500 de apartamente. Ti
mișorenii îi spun acestei zone „Car
tierul Soarelui".

■ In vederea pregătirii temeinice 
a activității pentru anul viitor. în
treprinderea forestieră de exploata
re și transport Tg. Secuiesc a ame
najat 37,5 km de drumuri pentru 
transportul masei lemnoase. Totoda
tă, au fost refăcute și construite 15 
cabane pentru forestieri.

■ Zeci de mii de perechi de în
călțăminte au fost realizate la în
treprinderea „Libertatea" din Arad 
numai din... materiale refolosibile. 
Și încă încălțăminte de bună ca
litate !

■ Finala pe țară a concursului 
profesional „Mîlnl măiestre” a avut 
loc la Baia Mare. Locul I In mese-

^rio de țesător o fost ciștigat de

• Teatrul „Ion Vasilescu" — Giurgiu : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur 
— 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17.

i n a

16 ;

GIULEgTI

15.30 ;

9 ;

15.30 ;

11.15 ;

De 
nici

din

Domnîca Popescu, de x> Întreprin
derea de stofe „Libertatea1' din Si
biu.

■ Pe strada Spitalului din Tulcea 
s-a dat in folosință un nou bloc de 
locuințe. Constructcgii au rămas 
insă datori locatarilor celorlalte 
blocuri de pe oceeași stradă, 
un an de zile n-au terminat 
acum lucrările de finisaj.

■ La întreprinderea de relee
Mediaș a fost conceput și realizat, 
pentru prima dată în țară, un re
leu electronic de protejare a mo
toarelor electrice împotriva arderi
lor. Noul produs se deosebește de 
cele clasice printr-o înaltă fiabili
tate și printr-un consum redus de 
materiale.

■ O mare ciupercărie a fost a- 
menajată de cooperativa de con
sum din Bonțida, județul Cluj. Ghici, 
cite venituri aduc ciupercile ? Cifre
le sint mari, cu mulți de-alde 
„zero". Cine vreo să se convingă, 
să-și facă singur ciupercărie. Merită 
osteneala !

■ La Șantierul naval Galați s-a 
realizat o mașină de expandat ta
blă, Pînă aici, nimic deosebit. Va
loarea acestei realizări însă este 
deosebită dacă avem în vedere 
faptul că pină acum tabla pentru 
confecționarea panourilor din inte
riorul navelor se ducea de la Galați 
tocmai pînă la Arad, unde se ex- 
panda șl de unde revenea la Galați. 
Cheltuiala de transport, pierderea 
de timp - eliminate,
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• întîlnirî
11,15 : 13,30
« Program
11 î 12,30 ;
dapesta — 17,15 ; 19,15 î ....... .......
• Acum douăzeci de ani : GRIVITA
— 9 : 11,15 ; 13,30 : 15, 45; 18 ; 2045.
• Yankeii : STUDIO — 10 ; 13 ; 16 ;
19.
e Ziua cea mal lungă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17,30. 
e Ostaticii de la Bella Vista : FE
RENTARI — 15,30 ; 18.30.
• Soțul ideal : COTROCENI — 13 ;
17.30 ; 20.
• Călăuza : VTITORUL — 15,30 ; 19. 1
• Părinți de duminică : POPULAR —
15.30 ; 17,30 ; 19.30.
e Un glonte rătăcit : TOMIS — 9 ;
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Escadronul husarilor 
FLACARA — 15,30 ; 18,30.
« Moscova nu crede 
CULTURAL — 9 ; 12 ; 16
• Julia : CAPITOL — 9 ;
15,45 ; 18 : 20.
o Anonimul venețian :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 
e Campionul t DACIA — 
19.
• Iubirea are multe fețe : LIRA —
10.30 ; 15,30 ; 19, MUNCA — 9 ; 12 ;
15.30 ; 19. FLOREASCA — 9 ; 12 ;
15.30 ; 19.
• Kramer contra Kramer ; MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
a Asociatul : VOLGA
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Ghețuri pe înălțimi : GLORIA — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15.
• Căpitanul răzbunării : MIORIȚA
— 9 : 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Piedone in Egipt : PROGRESUL —
15.30 ; 17.30 ; 19,30.
• Fontamara :
12.15 ; 15.30 ; 19.

EFORIE — 
; 20,15.
9 ; 12 t 16 ;

« : 11,15 ;

• lFLAMURA

omenirii — toate celelalte libertăți 
pierzindu-și astfel orice sens — pri- I 
mul și cel mai important drept al 
oamenilor si națiunilor este dreptul 
la viată, dreptul la pace, dreptul de I 
a trăi la adăpost de orice agresiune, i 
după cum suprema datorie este in 
zilele noastre mobilizarea tuturor 
tortelor în vederea făuririi unei lumi 
a păcii, unei lumi fără arme și răz
boaie. Trăim zile cînd exercitarea 
efectivă a tuturor drepturilor și li
bertăților tpnane impune, mai pre
sus de orice, apărarea existentei 
omului prin oprirea cursei infernale 
a înarmărilor, trecerea la măsuri j 
efective de dezarmare, ta primul rînd i 
nucleară, la abolirea politicii impe- 1 
rialiste de tortă si dictat, respectarea | 
dreptului inalienabil al fiecărei na- i 
tiuni de a trăi în pace și in libertate, j 
hotărîndu-și singură destinele.

Expresie a strălucitei initiative 1 
de pace a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, amplele manifestații care I 
au loc în ultima vreme în întreaga < 
tară și care au culminat cu grandioa- 1 
sa adunare populară din Capitală I 
izvorăsc tocmai din voința nestră- ! 
mutată a poporului român de a ac- ! 
tiona cu cea mai Ware energie, alâ- j 
turi de forțele iubitoare de pace de 
pe întreg globul, de toate popoarele 
lumii, pentru apărarea acestui drept 
fundamental.

Procesul amplu, complex, de dez
voltare a conștiinței înaintate a fău
ritorilor societății socialiste multi
lateral dezvoltate include, ca una 
din trăsăturile distinctive, unitatea 
indestructibilă dintre drepturi și 
Îndatoriri, sentimentul responsabi
lității sociale. în spiritul pre
vederilor Programului partidului, 
dezvoltarea largă a drepturilor si 
libertăților cetățenești în cadrul o- 
rinduirii noastre, adincirea și perfec
ționarea democrației socialiste nu pot 
fi concepute în afara răspunderii so
ciale a fiecărei persoane fată de in
teresele generale ale societății.

Dezvoltarea libertăților democrati
ce. deplina egalitate in drepturi a 
tuturor fiilor tării impun fiecăruia 
dintre ei obligații egale — și in 
primul rînd îndatorirea de a contribui 
prin fapte, prin muncă harnică, de 
calitate, prin disciplină si iniția
tivă, la continua întărire a bazei 
economice a egalității in drepturi, la 
sporirea avuției obștești. în felul a- 
cesta corelația dialectică, organică 
dintre drepturile si îndatoririle cetă
țenești se afirmă ca un factor activ 
de stimulare a progresului neîntrerupt 
al societății noastre, dă substanță si 
perspectivă afirmării reale, depline, 
a adevăratelor drepturi și libertăți 
democratice, pune în lumină faptul 
că omul devine practic, ta socialism, 
suprema valoare.

Tudor OLARI"
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU ACȚIONEAZĂ
CU HOTĂRlRE PENTRU CA POPOARELE EUROPENE

SĂ TRĂIASCĂ IN PACE Șl COLABORARE"
Larg ecou international al cuvîntării președintelui României la 
adunare populară de la București, al acțiunilor pentru pace și 

noastră

grandioasa 
dezarmare

din țara
Numeroși ziariști străini au transmis de la București, diferitelor mijloace 

de informare din lume, corespondențe speciale despre seria de manifestări 
pentru pace și dezarmare, împotriva pericolului de război, organizate în 
Capitală și în alte orașe ale țării noastre. Subiectul central al relatărilor 

dezarmării geneiale, 
culminant al unei

il constituie marea adunare populară consacrată 
securității, colaborării și păcii, considerată punctul 
ample suite de manifestări, începute cu mai mult de o lună în urmă, al 
căror țel este de a apăra bunul suprem al omenirii - pacea. O atenție 
specială este acordată cuvîntării rostite de președintele Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din Capitală, ideilor de mare rezonanță ale 

și să stimuleze conștiințe în luptacuvîntării, de natura sâ mobilizeze 
moiidialâ pentru pace.

Ziarul „IZVESTIA" relatează că la 
București a avut loc o demonstrație 
impresionantă pentru pace și destin
dere, împotriva primejdiei unui război, 
a cursei înarmărilor și armelor nu
cleare. Au participat peste 300 000 de 
locuitori ai Capitalei române si re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
diferite județe ale țârii — scrie coti
dianul sovietic. Coloana demonstran
ților a străbătut arterele principale ale 
orașului. Manifestația a fost urmată 
de un miting de masă, la care a luat 
cuvîntul secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președinte'e 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul
— scrie '„Izvestia" — a salutat, prin
tre altele, începerea convorbirilor de 
la Geneva dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite cu privire la limi
tarea armelor nucleare în Europa. 
Relatări asemănătoare au publicat și 
alte ziare centrale sovietice.

Informînd despre grandioasa ma
nifestație desfășurată sîmbătă la 
București, agenția T.A.S.S. relevă 
că aceasta a constituit punctul cul
minant al unei suite de acțiuni pen
tru dezarmare și pace, inițiate cu 
mai mult de o lună în urmă. ..La 
București, relatează agenția, au avut 
loc un miting de masă și o manifes
tație a locuitorilor capitalei. Secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
a rostit o cuvîntare în fața celor 
prezenți. El s-a pronunțat pentru 
necesitatea intensificării luptei îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
reducerea și retragerea mijloacelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa, pentru succesul convor
birilor sovieto-americane de Ia Ge
neva, pentru convocarea unei 
rințe consacrate încrederii și 
mării în Europa".

Ziarul „NEPSZABADSAG" 
format. într-o corespondență _ 
misului său la București, că. sim- 
bătă, in capitala României a avut 
loc un marș al 
Apelului 
lansat de 
Unității 
ting care 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
România.

„București — o mare 
populară în sprijinul apelului pentru 
pace" și „Demonstrații pentru pace"
— astfel iși intitulează relatările 
ziarele „MAGYAR HIRLAP" și 
„NEPSZAVA". Ele relevă că. sub 
semnul sprijinirii Apelului pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, la 
București a avut loc un marș al pă
cii, la care au participat reprezen
tanții oamenilor muncii din Capitală 
și din provincie. Marșul, arată cele 
două cotidiane maghiare, s-a înche
iat cu o mare adunare populară, la 
care a luat cuvîntul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA 
POLONEZA au transmis și ele re
latări din București privind gran
dioasa manifestație, arătind că. în 
cadrul ei. a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comentatorul te
leviziunii poloneze a subliniat ca
racterul de masă al demonstrațiilor 
pentru pace și dezarmare din Româ
nia. la marea adunare populară de 
simbătă luind parte peste 300 000 de 
cetățeni. Referindu-se la cuvintarea 
rostită de președintele Nicolae 
Ceaușescu. comentatorul a evidențiat 
îndeosebi concepția prezentată de 
secretarul general al P.C.R. privind 
necesitatea participării tuturor state
lor europene la negocierile sovieto- 
americane de la Geneva,

Sub titlul „Ceaușescu relansează 
voința de pace a lumii", ziarul ita
lian „L’UMANITA" inserează o co
respondentă a trimisului său la 
București. în care se arată : „O ma
nifestație impunătoare, care a antre
nat reprezentanții întregii națiuni, 
s-a desfășurat in Capitală, cu parti
ciparea a peste 300 000 de persoane. 
Președintele Ceaușescu a încheiat cu 
un discurs adresat națiunii o în
treagă serie de manifestații organi
zate în sprijinul mesajelor pe care, 
din însărcinarea Marii Adunări Na- 

^tionale. le-a adresat zilele trecute

Statelor Unite. Uniunii Sovietice și 
țărilor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki. în aceste documente, 
președintele român cere celor două 
blocuri oprirea instalării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, re
tragerea celor existente. în cadrul 
unei acțiuni comune a popoarelor eu
ropene pentru a ajunge la un conti
nent fără arme nucleare". Cuvîn- 
tarea pe care președintele român a 
adresat-o populației a lărgit și preci
zat tema propunerii avansate prin 
mesajele trimise celor două mari pu
teri și celorlalte națiuni europene — 
scrie în continuare ziarul italian. 
..România acționează pentru a da po
sibilitate popoarelor Europei de la 
Pirinei la Carnați să trăiască în 
pace. Președintele român a reafir
mat acțiunea «în folosul păcii» pe

monstrație în favoarea păcii. 300 000 
de locuitori ai Bucureștiulul și repre
zentanții populației din toate coltu
rile tării au parcurs principalele 
străzi ale orașului, pînă la Palatul 
Republicii, unde au ascultat cuvin
tarea conducătorului partidului și 
statului. Nicolae Ceaușescu".

TELEVIZIUNEA DIN R. F. GER
MANIA a transmis ample secvențe 
de la marea adunare populară pen
tru pace de la București, comentato
rii prezentind principalele idei ale 
cuvîntării rostite cu acest prilej de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Aproximativ 300 000 de oameni, ur- 
mind chemării partidului comunist, 
s-au Îndreptat spre centrul orașului, 
unde președintele Nicolae Ceaușescu 
a rostit o amplă cuvîntare — rela
tează. de asemenea. într-o corespon
dentă specială, ziarul „DIE WELT". 
Cotidianul vest-german publică ex
trase din cuvîntarea conducătorului 
statului și partidului nostru.

Ziarul finlandez „SUOMENMAA" 
informează că circa 300 000 de oameni 
au participat in capitala României la 
o mare demonstrație pentru pace și 
dezarmare. înaintea acestei demon
strații. timp de o lună de zile, în 
toată țara au avut loc mitinguri. în 
cadrul cărora a fost subliniată concep
ția președintelui Nicolae Ceausescu 
cu privire la dezarmare — relatează 
ziarul. Acțiunea se înscrie în seria

și marea 
Capitală.

România
adunare

confe- 
dezar-
a in- 

a tri-

păcii in sprijinul 
pentru dezarmare și pace 

Frontul Democrației și 
Socialiste. La marele mi- 
a urmat a luat cuvîntul

Român, 
Socialiste

adunare

® „O strălucită dovadă de angajare militantă în direc
ția soluționării gravelor probleme ale lumii contem

porane"
O „Poziția fermă a României împotriva războiului, 
pentru dezarmare exprimă consecvența politicii sale 

externe"
® „Stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, să 

determine oprirea cursei înarmărilor"

demonstrația 
populară din

Sub titlul „în 
mari mitinguri și întruniri 
războiului atomic", ziarul 
SINMUN" din R.P.D. Coreeană rela
tează pe larg despre marea manifes
tație de la București. In încheierea 
demonstrației, subliniază ziarul, a 
avut loc o mare adunare populară, 
la care a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care a adresat un apel tuturor 
popoarelor lumii să acționeze cu 
toată hotărîrea împotriva rachetelor, 
a bombelor cu neutroni și a oricăror 
armamente nucleare. Evidențiind că 
în diferite țări europene au loc adu
nări de protest împotriva armelor 
nucleare, președintele României a 
arătat că poporul român salută pe 
participanții la aceste mari manifes
tări populare și că, deși nu a fost 
prezent la acțiunile din aceste țări, 
poporul român a fost și va fi întot
deauna alături de manifestările pen
tru pace din Europa. Relevînd că 
trebuie să se lupte ferm împotriva 
pregătirilor pentru un nou război 
nuclear, acum pînă nu este prea 
tîrziu, șeful statului român a arătat 
că stă în puterea popoarelor europe
ne ca. acționînd unite, să determine 
oprirea cursei înarmărilor — men
ționează ziarul.

POSTUL DE RADIO BAGDAD și-a 
informat ascultătorii asupra impor
tantei cuvîntări a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, arătînd: „Condu
cătorul României a chemat toate 
statele lumii să-și sporească efortu
rile pentru oprirea cursei înarmări
lor. Președintele României a subli
niat că sporirea arsenalului nuclear 
acumulat în Europa poate să ducă 
oricînd la izbucnirea unei conflagrații 
care va însemna distrugerea conti
nentului european și va amenința 
însăși existenta speciei umane pe 
Pămînt".

TELEVIZIUNEA SIRIANA 
POSTUL DE RADIO DAMASC

au loc 
împotriva 
„NODON

BAGDAD 9 (Agerpres). — Tova
rășul Ilie Verdet, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, aflat la Bagdad în vizită 
oficială, la invitația Guvernului Re
publicii Irak, a avut convorbiri cu 
Taha Yassin Ramadhan. prim vice- 
prim-ministru al guvernului.

La convorbiri au participat, din 
partea română. Ion Dincă. prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de coope
rare economică, tehnico-științifică și 
comerț. Ion Stănescu. șeful Depar
tamentului 
străinătate. Âurel 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe. Ion M. Nicolae, 
prim adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Ilarie Munteanu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Enache Sîrbu, 
adjunct al ministrului agriculturii șl 
industriei alimentare. Aurel Ioneică, 
adjunct al ministrului industriei u- 
șoare, Mihai Diamandopol, ambasa
dorul României la Bagdad. Marcel 
Dinu, director în M.A.E.. consilieri si 
experti.

Din partea Irakiană, la convorbiri 
au fost prezent! Hassan Aii, vi- 
cepremier si ministrul comerțu
lui. președintele părții irakiene în 
Comisia mixtă guvernamentală. Ha
med Alwan. ministru de stat 
pentru afacerile externe, Ahmed 
Hussein Al Sammaray, adjunct al 
ministrului de externe, Hatim Ab
dul Rashid, adjunct al ministrului 
comerțului. Ismail Alazawi, adjunct 
al ministrului agriculturii și refor
mei agrare. Qassim Alawibi. adjunct 
al ministrului industriei și minera
lelor. Majid Idham. secretar gene
ral pentru relațiile economice exter
ne la Consiliul de Miniștri. Moha
med Sahaf director in M.A.E., con
silieri și experti.

în cadrul convorbirilor a fost ex
primată satisfacția celor două gu
verne fată de cursul ascendent al 
raporturilor bilaterale în toate do
meniile de interes comun, eviden- 
țiindu-se că la baza acestora stau 
înțelegerile convenite în cadrul con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român. pre-

pentru construcții în 
Duma, ministru

ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, și Saddam Hussein, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list. președintele Republicii Irak.

Primul ministru al Guvernului ro
mân și prim viceprim-ministrul gu
vernului irakian au examinat stadiul 
actual al proiectelor si programelor 
de cooperare economică românO-ira- 
kiană. reliefind hotărîrea ambelor 
părți de a depune toate eforturile pen
tru realizarea acestora in cele mai 
bune condiții. Totodată. în cadrul 
convorbirilor, a fost acordată o aten
ție deosebită identificării de moda
lități concrete de valorificare în con
tinuare a posibilităților de conlucrare 
pe plan economic, pornindu-se de la 
potențialul în continuă creștere pe 
care il oferă cele două țări, si au fost 
stabilite măsuri de natură să condu
că la dezvoltarea raporturilor politi
ce. economice, tehnico-stiintifice și 
culturale dintre România si Irak.

în cursul convorbirilor s-a efectuat 
un schimb de opinii asupra unor 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. reliefindu-se pozițiile comu
ne ale celor două țări cu privire la 
necesitatea de a fi depuse eforturi 
susținute pentru depășirea situației 
de tensiune existente în lumea con
temporană. pentru reglementarea ne 
cale pașnică, prin negocieri, a tutu
ror disputelor dintre state, pentru 
realizarea de pași hotărîți pe calea 
dezarmării și. in primul rînd a de
zarmării nucleare, pentru lichidarea 
subdezvoltării si instaurarea unei noi 
ordini economice Internationale, pen
tru democratizarea vieții internațio
nale.

A fost exprimată convingerea că 
amplificarea si intensifioarea rapor
turilor româno-lrakiene în toate do
meniile de activitate, ca si extinde
rea conlucrării dintre cele două țări 
în viata internațională corespund pe 
deplin intereselor popoarelor român 
și irakian prietene, cauzei generale a 
păcii, destinderii, independenței și 
progresului în întreaga lume.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

Convorbirile româno-lrakiene. pri
lejuite de vizita la Bagdad a tovară
șului Ilie Verdet. continuă.

★
În cursul vizitei oficiale pe care o 

efectuează în Irak, primul ministru

al guvernului român, tovarășul Ilie 
Verdet. a fost miercuri după-amiază 
oaspetele muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la Uzina de utilaj 
electric din Bagdad, unde s-a bucu
rat de o primire caldă, prietenească. 
In cursul vizitei au fost evocate po
sibilitățile de cooperare dintre 
această tinără unitate industrială 
irakiană și întreprinderile românești 
de specialitate.

★
In seara aceleiași zile, prim vice

prim-ministrul guvernului irakian. 
Taha Yassin Ramadhan. a oferit un 
dineu oficial in onoarea primului mi
nistru al guvernului român, tovară
șul Ilie Verdet. Au participat mi
niștri și alte persoane oficiale ira
kiene. precum și persoanele oficiale 
române care il însoțesc pe primul 
ministru al guvernului român în vi
zita pe care o efectuează în Irak. In 
cursul dineului, tovarășii Iile Verdet 
și Taha Yassin Ramadhan au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășului 
Saddam Hussein, președintele Repu
blicii Irak, pentru prosperitatea și 
pacea popoarelor român si irakian, 
pentru întărirea raporturilor priete
nești de strînsă cooperare dintre cele 
două țări și popoare.

★
Ion Dincă. prim viceprim-ministru 

al guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală de cooperare economică, tehnico- 
științifică și comerț, a avut o întîl
nire cu Hassan Aii. vicepremier 
și ministrul comerțului, președin
tele părții irakiene în comisia 
mixtă guvernamentală. Au fost 
abordate problemele concrete care 
decurg din 
lor convenite cu 
siuni a comisiei 
loc la Bagdad, 
octombrie.

realizarea prevederi- 
prllejul ultimei se- 
mixte. care a avut 

în cursul lunii

Miniștri 
vizită 

în R.P.

VIZITA PREȘEDINTELUI CON
SILIULUI DE MINIȘTRI AL 
U.R.S.S. LA BUDAPESTA. Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., l-a primit, miercuri, la 
Budapesta. pe Nikolai Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Consiliu
lui de 
într-o 
tenie 
drul 
genția 
schimb de opinii asupra 
dintre P.M.S.U. și P.C.U.S..

al U.R.S.S.. aflat 
oficială de prie- 

.r. __ . Ungară. în ca-
convorbirii. informează a- 
T.A.S.S.. s-a procedat la un 

relațiilor 
dintre 

U.R.S.S. și R.P. Ungară, precum si 
asupra unor probleme internaționa
le actuale. In aceeași zi. a avut loc 
o întîlnire între Pal Losonczi. pre
ședintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, si Nikolai Tihonov.

PRIMIRE LA SOFIA. După cum 
informează agenția B.T.A.. Todor 
Jivkov. secretar general al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit oe 
Dusan

de

Gligorievici. președintele

care intenționează s-o desfășoare na
țiunea sa pentru depășirea treptată a 
blocurilor, pentru oprirea cursei ar
mamentelor. în căutarea unei căi 
care să poată conduce la depășirea 
actualelor situații de confruntare 
dintre Est și Vest. De la București 
se propune azi oficial eliminarea 
riscurilor unui conflict nuclear care 
pune in pericol «totul, omul și viața 
însăși». în cuvîntarea președintelui 
Ceaușescu a fost mult realism, dar și 
multă forță morală și curaj în a 
atrage atenția asupra riscurilor unui 
holocaust nuclear și a eforturilor 
care trebuie depuse pentru o dezar
mare echilibrată și controlată a tutu
ror armelor", relevă cotidianul.

Un amplu articol, intitulat „Marșul 
de la București", dedică manifestării 
și ziarul italian „IL POPOLO". care 
scrie: „Marșul celor 300 000 care au 
manifestat în centrul Capitalei 
României caracterizează un conținut 
politic specific, ce constituie o con
testare a actualului echilibru și o re
vendicare a unui rol mai activ și 
direct din partea europenilor în tra
tativele pentru dezarmare. Pacea nu 
poate să fie decît o cucerire și un 
patrimoniu comun pe care toți. în 
egală măsură, sintem chemați să-l 
apărăm".

în cadrul unui amplu reportaj, cele 
două programe ale TELEVIZIUNII 
AUSTRIECE au prezentat secvențe 
filmate de la marșul pentru dezar
mare și pace și de la marea adunare 
populară de la București. Prezentînd 
extrase din ampla cuvîntare rostită 
cu acest prilej de președintele 
Nicolae Ceaușescu, marcată. în repe
tate rînduri, cu urale. comentatorul 
a subliniat că poziția fermă a Româ
niei. a șefului statului român împo
triva războiului, pentru dezarmare și 
pace exprimă consecvența politicii 
externe independente a țârii noastre.

Ziarul „DIE PRESSE" relatează : 
„300 000 de români au demonstrat în 
uriașa Piață a Republicii din Bucu
rești pentru pace, împotriva înarmă
rii. a armelor nucleare șj a bombei 
cu neutroni. Nicolae Ceaușescu a 
adresat un .apel către popoarele lu
mii de a se angaja in lupta împotriva 
primejdiei ce amenință omenirea 
prin cursa înarmărilor și prin dez
voltarea continuă a armelor nucleare 
de exterminare în masă". în conti
nuare. ziarul subliniază : „Președin
tele Nicolae Ceaușescu este pătruns 
de o adîncă credință în semnificația 
morală și politică a acțiunilor de 
masă. Ele exprimă dorința ca în
treaga lume să se convingă de peri
colul zăngănitului armelor. România 
este fermă în ce privește dragostea 
sa de pace și politica sa indepen
dentă".

Ziarul „VOLKSSTIMME" subli
niază : „în capitala României a avut 
loc. sîmbătă. o nouă și puternică de-

marilor manifestații pentru pace și 
dezarmare care au avut loc în Eu
ropa în ultima vreme. Demonstranții 
au intonat lozinci în care urările 
pentru pace se îmbinau cu cele adre
sate președintelui Nicolae Ceaușescu.

Ziarul menționează că șeful statu
lui român a cerut cu hotărîre dezar
marea nucleară generală și crearea 
condițiilor pentru utilizarea în sco
puri pașnice a energiei atomice.

Ziarul turcesc „CUMHURIYET" a 
publicat, pe prima pagină, articolul 
„300 000 de oameni au participat la 
mitingul de la București" — „Pre
ședintele Ceaușescu încurajează de
monstrațiile popoarelor pentru dezar
mare nucleară". Reproducînd pasaje 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cotidianul relevă că pre
ședintele României a lansat che
marea ca popoarele — atît din Occi
dent. cît și din Răsărit — să se 
ridice împotriva pregătirilor pentru 
un război nuclear". Ziarul conchide 
că președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut un apel la toate popoarele 
Europei să se unească în lupta pen
tru împiedicarea amplasării de noi 
rachete nucleare si înlăturarea celor 
existente pe continentul european.

La Beijing. „ZIARUL POPORU
LUI" publică o corespondentă a 
agenției China Nouă intitulată : „Mi
tingul și demonstrația mai multor 
sute de mii de oameni din Româ
nia". Demonstrația și adunarea oa
menilor muncii din Capitală sînt cele 
mai mari din toate acțiunile care 
s-au desfășurat în Întreaga tară, in- 
cepînd cu luna noiembrie 1981. și la 
care au participat milioane de oa
meni. relevă ziarul. în continua
re se relatează că, în cuvintarea 
rostită, președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
cerința desființării tuturor blocurilor 
militare, convocării conferinței pen
tru încredere și dezarmare în 
Europa și Încetării amplasării de 
noi 
unul 
nivel 
Sînt
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea solidarității statelor europene 
pentru a se evita pericolul care ame
nință popoarele de pe continent. Se 
arată că tovarășul Nicolae Ceausescu 
a salutat începerea negocierilor 
sovieto-amerlcane de la Geneva si a 
exprimat speranța că cele două părți 
vor ajunge la încetarea realizării 
programului de amplasare a noi arme 
în Europa, la reducerea armamen
tului existent. „Ziarul Poporului" pu
blică o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în timpul rostirii 
cuvîntării.

De asemenea. RADIOTELEVIZIU
NEA CHINEZA a transmis știri și. 
respectiv. Imagini în legătură cu

arme. în
echilibru
cit mai 

redate aprecierile tovarășului

vederea realizării 
de forte la un 
scăzut în Europa.

SI 
au 

relatat despre marea adunare popu
lară, arătînd că ea s-a încheiat cu o 
importantă cuvîntare rostită de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. In ca
drul emisiunilor s-a subliniat că 
cetățenii României socialiste sînt an
trenați, la Inițiativa șefului statului 
român. într-o vastă campanie pentru 
dezarmare și pace, exprimînd prin 
ample acțiuni de masă voința de a 
trăi și munci în pace cu popoarele 
din Europa și din întreaga lume, 
pentru a-și împlini telurile construc
ției socialismului.

Cotidianul ..JORDAN TIMES" in
serează pe prima pagină o amplă 
relatare despre marea manifestație de 
la București. Sînt redate extrase 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la capacitatea 
popoarelor europene. a întregii 
lumi ca. acționînd unite, să evite 
marele pericol care le amenință exis
tența. Ziarul pune in evidență acti
vitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In direcția păcii, 
a dezarmării. Trimiterea de mesaje 
președinților U.R.S.S. și S.U.A.. L. 
Brejnev șl R. Reagan, este apreciată 
drept o strălucită dovadă de anga
jare militantă în direcția soluționării 
problemelor lumii contemporane.

Sub titlul „Ceaușescu cheamă la o 
campanie a popoarelor împotriva 
războiului nuclear", cotidianul kuwei- 
tian de limbă engleză „ARAB 
TIMES" publică un amplu comen
tariu. însoțit de vfotografia președin
telui României, snb care sint înscrise 
cuvintele „Ceaușescu—Pace". Adre- 
sîndu-se celor 
participant! la demonstrație, se re
levă în articol.
Ceaușescu a arătat că trebuie opriți 
cei ce pregătesc un război nuclear 
înainte de a fi prea tîrziu si că stă 
în puterea națiunilor europene ca. 
unite, să evite pericolul ce le ame
nință. Cotidianul își informează citi
torii că președintele României a 
adresat mesaje conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., cerîndu-le să ajungă la 
un acord asupra reducerii rachetelor 
nucleare în Europa. în cadrul nego
cierilor de la Geneva.

„THE BANGLADESH OBSERVER", 
cotidian care apare la Dacca, a re
latat. la rîndul său. despre apelul la 
oprirea amplasării de noi arme nu
cleare în Europa șl la retragerea 
celor existente, cuprins în me
sajele pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a trimis conducătorilor 
U.R.S.S. șl S.U.A. Ziarul a informat, 
totodată, despre conținutul Apelului 
pentru pace și dezarmare adresat de 
Marea Adunare Națională tuturor 
parlamentelor, guvernelor șl popoa
relor din Europa. Canada si S.U.A.. 
relevînd că documentul insistă asu
pra Încheierii unui acord cu privire 
la lichidarea armamentului nuclear 
din Europa.

peste 300 000 de
președintele Nicolae

(Agerpres)^

★
Aurel Duma, ministru secretar de 

stat la Ministeru-l Afacerilor Exter
ne. s-a întîlnit cu Hamed Alwan. 
ministru de stat pentru afacerile ex
terne. Au avut loc convorbiri referi
toare la unele aspecte ale raporturi
lor bilaterale, precum și un schimb 
de păreri privind probleme ale vieții 
internaționale.

DEMONSTRAȚII, ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII

„Nu avem
de nici

TOKIO. — Mii de femei au parti
cipat la Tokio la o manifestație an
tirăzboinică, scandînd lozinci ca 
„N-avem nevoie nici de arme, nici 
de bombe nucleare". „Nu ne trimi
teți iar copiii la război". Manifestan
tele și-au exprimat de asemenea 
opoziția față de tentativele de reîn
viere a militarismului în Japonia. 
Organizatorii demonstrației — Aso
ciația Mamelor Japoneze și „Con
siliul General al Sindicatelor" 
(SOHYO) — au informat că mani
festații similare au avut loc în toată 
Japonia. Agenția U.P.I. face preci
zarea că manifestațiile antimilitariste 
și antinucleare din Japonia, stimula
te de recentele demonstrații antinu
cleare din Europa au loc într-un 
moment în care guvernul Japonez 
este tot mai mult supus presiunii 
S.U.A. de a-și spori cheltuielile mi
litare.

★
La Hiroshima s-au încheiat lucră

rile unui simpozion consacrat dezar
mării și securității, la care au parti
cipat oameni de știință, personali
tăți ale vieții politice șl culturale 
din Japonia și din alte țări asiatice.

nevoie de bombe nucleare, 
un fel de armament"

blemele securității Conduse de fostul 
prim-ministru suedez, Olof Palme, 
A fost adoptat un apel al supravie
țuitorilor bombardamentului atomic 
de la Hiroshima, care cheamă la în
tărirea eforturilor pentru a se îm
piedica repetarea tragediei de la Hi
roshima, utilizarea armelor atomice.

VIENA. — Peste 2 000 de persoane 
— reprezentanți de seamă ai unor 
partide politice, oameni de cultură 
și artă — au semnat apelul „Pentru 
preîntîmpinarea unui război nu
clear !“. document inițiat în cadrul 
„Săptămînii de acțiune pentru 
dezarmare" de lideri ai diferitelor 
organizații politice, sindicale, de ti
neret și religioase din Austria. Pla
nurile N.A.T.O. de amplasare a noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, precum și hotărîrea admi
nistrației americane de a trece la 
producerea și stocarea armei cu neu
troni constituie noi pași în cursa 
înarmărilor, un pericol grav pentru 
întreaga omenire — se spune în 
apel. Documentul conține chemarea 
către toate forțele iubitoare 
din țară de a acționa în

BONN. — Majoritatea 
vest-germane se pronunță 
planului N.A.T.O. privind 
rea de rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune în Europa 
occidentală — relevă datele unui 
sondaj de opinie ale cărui rezultate 
au fost publicate la Bonn și sînt 
citate de agenția United Press In
ternational. Potrivit sondajului — 
efectuat de revista „Stern" — 54 
la sută dintre persoanele chestiona
te au declarat că se opun amplasă
rii sub orice motiv de noi rachete 
nucleare americane în Europa occi
dentală și numai 23 la sută s-au 
pronunțat in favoarea amplasării ra
chetelor — dar și acestea din urmă 
numai în cazul in care ar eșua ne
gocierile sovieto-americane de la * 
Geneva consacrate limitării arma-- 
mentelor nucleare In Europa.

populațiel 
împotriva 
amplasa-

de pace 
vederea

WASHINGTON. — La Washington 
a fost difuzată declarația ..Coaliției 
pentru o nouă politică externă și 
militară a S.U.A.". în document se 
subliniază că ..hotărîrea președinte
lui Reagan de a începe producția 
bombei cu neutroni și amplasarea

precum și membri ai Comisiei inde- . dezarmării, pentru crearea de zone 
pendente pentru dezarmare și pro- denuclearizate in Europa.

acestei arme de exterminare în 
masă constituie un pas periculos".

LA REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANĂ Vizita delegației Grupului

soluționării problemelor aflate In suspensie
MADRID. — Trimisul Agerpres, 

Neagu Udroiu, transmite : în cadrul 
reuniunii general-europene care își 
desfășoară lucrările la Palatul Con
greselor din Madrid, a avut loc 
miercuri o întîlnire neoficială a șefi
lor delegațiilor celor 35 de state par
ticipante. Avînd în vedere timpul 
scurt rămas pină la termenul prevă
zut pentru finalizarea lucrărilor 
reuniunii, șefii de delegații care au 
luat cuvîntul au evidențiat necesita
tea intensificării eforturilor tuturor 
statelor pentru soluționarea proble
melor rămase în suspensie și înche
ierea forumului general european cu 
un document final substanțial și 
echilibrat, subliniindu-se că, în peri-

interparlamentar român 
în Marea Britanie

//• 1 w

■ PRESA
e scurt

vizită la Washington, a avut, marți, 
convorbiri cu președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. Spyros Kyprianou 
a declarat ziariștilor că a prezentat 
președintelui Reagan punctul de 
vedere și poziția guvernului său în 
problema cipriotă. Un comunicat al 
Casei Albe precizează că Ronald 
Reagan și-a exprimat speranța ..în
tr-o reglementare justă si de durată 
a problemei cipriote".

oada următoare, acesta trebuie să re
prezinte obiectivul prioritar al nego
cierilor.

Observatorii din capitala Spaniei 
relevă că numeroasele contacte 
neoficiale, care se desfășoară în pre
zent între reprezentanții statelor 
participante și în care delegația 
României este angajată activ, sînt 
îndreptate tocmai spre apropierea po
zițiilor și găsirea de soluții unanim 
acceptabile și in problemele ce nu 
și-au găsit încă rezolvare. Fără în
doială că soluționarea acestor ches
tiuni în perioada imediat următoare 
presupune manifestarea voinței poli
tice din partea tuturor statelor par
ticipante.

Pornindu-se de la recunoașterea 
dificultăților existente, din discuțiile 
neoficiale purtate în ultimele zile a 
rezultat, totodată, că nu se exclude 
nici eventualitatea prelungirii lucră
rilor reuniunii general-europene în 
prima parte a anului viitor. în ve
derea identificării de soluții unanim 
acceptabile si a adoptării unui do
cument final, cit mai substantial, de 
natură să răspundă așteptărilor po
poarelor Europei, actualei situații in
ternaționale.

o întîlnire cu membrii condu-

LONDRA 9 (Agerpres). — în ca
drul vizitei pe care o efectuează în 
Marea Britanie. delegația Grupului 
interparlamentar român, condusă de 
Stan Soare, președintele grupului, a 
avut
cerii Grupului interparlamentar bri
tanic.

în cursul convorbirilor au fost e- 
xamlnate stadiul și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două parlamente si s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra probleme
lor majore ale vieții internaționa
le actuale. Au fost abordate aspecte 
privind evoluția situației internațio
nale, apreciindu-se în mod deosebit 
inițiativele și activitatea președinte
lui României, .tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa și in 
lume.

La întîlnire a participat Vasile 
Gliga, ambasadorul României în Ma
rea Britanie.

Comitetului orășenesc Belgrad al 
U.C.I., membru al C.C. al U.C.I., 
aflat într-o vizită oficială de 
prietenie la Sofia. Au fost abordate 
probleme legate de relațiile si coo
perarea dintre P.C. Bulgar și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia.

O PLENARA A C.C. AL P.C. 
BULGAR a avut loc miercuri, la 
Sofia. Au fost dezbătute proiectul 
planului unic de dezvoltare eco
nomică și socială a Bulgariei pe 
perioada celui de-al Vlll-lea cinci
nal și proiectul bugetului de stat pe

1982. Pe marginea unor puncte esen
țiale din proiectul de plan a luat 
cuvîntul Todor Jivkov. secretar ge
neral al C.C. al P.C.B. Plenara a 
adoptat, in unanimitate, principa
lele orientări ale proiectului planu
lui unic de dezvoltare economico- 
socială pentru cel de-al Vlll-lea 
cincinal si bugetul de stat pe anul 
viitor.

ALEGERILE DIN DANEMARCA. 
Potrivit rezultatelor finale ale ale
gerilor generale de la 8 decembrie, 
partidul de guvernămînt social-de-

mocrat a pierdut 9 locuri, rămlnînd 
cu 59 de mandate, in timp ce con
servatorii au ciștigat 4 (avînd acum 
26 de locuri), iar socialiștii populari 
și democrații de centru — cite 9 
mandate în plus fiecare fată de 
precedentele alegeri. Ca urmare a 
înfrîngerii suferite de social-demo- 
cnați. premierul Anker Joergensen 
a prezentat demisia guvernului.

CONVORBIRI AMERICANO-CI- 
PRIOTE. Președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou. aflat In

GREVA, tn regiunea Gaza a con
tinuat, pentru a opta zi consecutiv, 
greva generală a funcționarilor de 
la serviciile publice si a comercian- 
ților, tn semn de protest împotriva 
ocupației israeliene.

ASASINAT. După cum informea
ză agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A., dr. Abdel Wahad Al- 
Kayyali, membru al Consiliului 
Central al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei si al Consiliului 
Național Palestinian (parlamentul) 
a fost asasinat in biroul său din 
Beirut.

Premierul
la

elen despre problema participării țării
structurile militare ale N.A.T.O.

9 (Agerpres). — PriBRUXELLES 
mul ministru elen, Ăndreas Papan- 
dreu. a declarat la Bruxelles, într-o 
conferință de presă, că acordul pri
vind 
rile 
anul 
este 
lă“ — informează agențiile France

reintegrarea Greciei în structu- 
militare ale N.A.T.O.. realizat 
trecut de guvernul precedent, 

în stare de „suspendare partia-

Presse, A. P. și Reuter. „Trebuie să 
luăm în considerare un proces de a 
ne departaja de acorduri care aduc 
prejudicii Greciei" — a spus Pa- 
pandreu.

Grecia s-a retras din structurile 
militare integrate ale N.A.T.O. în 
1974. iar anul trecut a fost realizat 
un acord privind reintegrarea acestei 
țări în structurile N.A.T.O.
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