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Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi. pe 
Petăr Danailov. ambasadorul Repu

blicii Populare Bulgaria Ia Bucu
rești. în vizită de rămas bun, 
în legătură cu încheierea mi
siunii acestuia în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to* 
vărășească.

FIECARE ZI-0 ZI A REZULTATELOR 
MAXIME 1N ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI PE 1981!

Ambasadorul Republicii Democrate Populare a Yemenului, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, 10 decem
brie, pe Mohamed Haidarah Msdoos,

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re

publicii Democrate Populare a Ye
menului în tara noastră. (Continuare 
în pagina a V-a).

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL ANUAL

32 de unități economice 
din județul Mureț

Hotărîrea cu care oamenii 
muncii din industria județului 
Mureș acționează in vederea 
încheierii cu rezultate cit mai 
bune a acestui prim an al ac
tualului cincinal a ‘făcut ca 
numărul unităților economice 
care și-au realizat integral sar
cinile de plan pe 1981 la pro- 
ducția-marfă să ajungă în pre
zent Ia 32. Printre ele se află 
Fabrica de zahăr din Luduș și 
ILEFOR Tg. Mureș. Colectivele 
celor 32 de unități vor realiza, 
pînă la sfirșitul anului, o pro- 
ducție-marfă suplimentară în 
valoare de peste 600 milioane 
lei. reprezentînd utilaje indus
triale, materiale de construcții, 
bunuri de larg consum. (Gh. 
Giurgiu).

21 de întreprinderi și unități 
economice din județul Cluj

Pină în prezent, colectivele a 
21 de întreprinderi și unități 
economice din județul Cluj au 
raportat realizarea sarcinilor de 
plan la producția industrială pe 
anul 1981, preliminind. pină la 
31 decembrie, importante depă
șiri la producția fizică. Printre 
acestea se află întreprinderea 
„Chimica“-Turda, întreprinderea 
„Feleacul" din Cluj-Napoca. în
treprinderea ..Salina" — Ocna 
Dej, Fabrica de produse refrac
tare din Dej. Numai la între
prinderea „Chimica" din Turda 
se vor realiza produse supli
mentare in valoare de 30 mili
oane lei, din care o mare parte 
sînt destinate exportului. Tot 
aici, cheltuielile materiale de 
producție se prelimină a fi cu 
16 lei mai mici la fiecare o mie 
de lei producție-marfă. (Alex. 
Mureșan).

21 de întreprinderi 
economice din județul 

Vaslui
Colectivele de oameni ai muncii 

di" 21 de întreprinderi econo- 
rr ,c<* ale județului Vaslui și-au 
îndeplinit planul Ia productia- 

■ marfă industrială pe întregul an 
1981, primul an al cincinalului 
calității și eficienței. . Intensifi- 
cindu-șl eforturile pentru înde
plinirea exemplară și depășirea 
substanțială a sarcinilor de pro
ducție, colectivele acestor uni
tăți. între care cele de la între
prinderile de piese abrazive și 
de ulei din municipiul Birlad. 
vor realiza pînă la finele anului 
o producție-marfă suplimentară 
in valoare de 166 milioane lei. 
(Petru Necula).

AU ÎNDEPLINIT

Cu fiecare filă de calendar din 
această ultimă lună a anului, zilele 
devin tot mai dense, în întreprinderi 
se lucrează cu înaltă răspundere 
pentru realizarea în bune condiții a 
planului pe acest an. In același ritm 
intens se desfășoară pregătirile pen
tru bunul mers al producției din pri
mele zile ale noului an. Așa cum 
arăta secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, la re
centa plenară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, „Trebuie să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
pregătirea temeinică a planului pe 
1982. Trebuie să facem in așa fel in
cit de la începutul anului, din pri
ma zi a anului 1982, întreaga acti
vitate să se 
fășoare în 
ritmic și să 
gurăm in 
1982 atit îndepli
nirea prevederi
lor planului, cit și 
recuperarea 
minerilor 
din 1981".

Firește, 
tirile au 
racter 
ele 
treaga 
economică, de la 
aprovizionarea tehnico-materială. pre
gătirea fabricației, punerea la punct 
a capacităților de producție, organi
zarea producției și a muncii și pînă 
la soluționarea tuturor problemelor 
legate de desfacerea produselor. Din 

' acest mănunchi de preocupări se des
prind, ca însemnătate, citeva direcții 
de acțiune deosebit de importante.

în primul rînd este vorba de în
cheierea grabnică de către întreprin
deri a tuturor contractelor economi
ce. în dublă postură, de furnizori și 
de beneficiari, cu parteneri din țară 
și de peste hotare. Acțiunea de con
tractare. care la o serie de produse 
este destul de întîrziată. la această 
dată, trebuie să se bucure de cea 
mai mare atenție, deopotrivă din 
partea cadrelor de conducere din 
unitățile economice, a forurilor de 
resort din centrale și ministere și, 
îndeosebi, a coordonatorilor de ba
lanță, astfel îneît obligațiile contrac
tuale să nu se stabilească formal, 
sub presiunea timpului ; în toate ca
zurile contractele trebuie încheiate 
potrivit legii, cuprinzînd detalierea 
clauzelor pe sortimente, tipodimen- 
siuni, calități Și cantităti. pentru a 
se realiza o sincronizare perfectă în
tre necesitățile beneficiarilor si posi
bilitățile furnizorilor, în conformita
te cu criteriul suprem al asigurării 
înfăptuirii sarcinilor din planul na
țional unic de dezvoltare economico-

des- 
mod 
asi- 
anul

ră- 
in urmă
pregă- 

un ca- 
complex, 

vizînd in
activitate

PLANUL ANUAL

LA EXPORT

6 întreprinderi 
din județul Bacău

Colectivele de oameni ai 
muncii din 6 unități indus
triale și economice din ju
dețul Bacău au raportat îndepli
nirea înainte de termen a sarci
nilor anuale la export. Este vor
ba despre întreprinderea de 
utilaj chimic Borzești. întreprin
derea de postav Buhuși, între
prinderea minieră „Salina" din 
Tîrgu Ocna. întreprinderea de 
confecții. întreprinderea de stat 
„Avicola" și întreprinderea pen
tru valorificarea cerealelor si 
plantelor tehnice din Bacău. 
Succesul obtinut se datorește 
efortului pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
diversificării gamei sortimenta
le. (Gheorghe Baltă).

socială, al creșterii eficienței în fie
care întreprindere, precum și la ni
velul economiei naționale.

Bunăoară, la contractarea metalu
lui — activitate de mare însemnăta
te. aflată în aceste zile la un nivel .de 
vîrf — producătorii au obligația să 
pună accentul pe calitatea contracte
lor care se perfectează. Fiecare o- 
bligație pe care și-o asumă să aibă 
garanția reală. în producție, a reali
zării. preintîmpinîndu-se situații ne- 
dorite de genul celor întîlnite în a- 

, cest: an cînd o serie de sortimente 
de laminate contractate, necesare in
dustriei construcțiilor de mașini nu 
au fost fabricate la timp, integral sau 
nu au avut caracteristicile tehnice

• Pregătirea temeinică a activității 
anului viitor

prevăzute. O deosebită atentie este 
necesar să acorde producătorii de 
metal și, îndeosebi, combinatele si
derurgice de la Galați, Tirgoviște și. 
Hunedoara atît cuprinderii în con
tracte, cit și asigurării condițiilor de 
fabricație pentru realizarea efectivă 
a tuturor sortimentelor si tipodimen- 
siunilor din gama celor tipizate si 
solicitate de beneficiarii din .tară, 
pentru a nu se apela sub nici un mo
tiv la import de metal.

O a doua acțiune de mare răspun
dere pentru fiecare colectiv munci
toresc se referă la pregătirea sub toa
te aspectele a fabricației. Din acest 
punct de vedere se degajă ca însem
nătate punerea la punct • a tuturor 
mașinilor, utilajelor si instalațiilor, 
încărcarea lor judicioasă. Ia nivelul 
optim al capacităților de care dispu
nem. în același timp, esențială 
se dovedește a fi programarea rațio
nală a producției fizice stabilite, ast
fel incit să existe garanția câ toate 
produsele vor fi fabricate la timp și 
livrate corespunzător obligațiilor con
tractuale asumate. Desigur, ca si în 
acest an, producția pentru export 
continuă să aibă un caracter priori
tar, astfel ca fondul de marfă pre
văzut în contractele încheiate cu par
tenerii externi să fie realizat si livrat 
ritmic. La fel de prioritară este preo
cuparea unităților din industria pe
trolieră și minieră pentru asigurarea

fronturilor de lucru necesare sporirii 
producției de materii prime și re
surse energetice. Valoroasă în aceas
tă privință se dovedește a fi hotărîrea 
luată de o serie de colective mine
rești din Valea Jiului, cum sint cele 
de ia Lupeni, Bărbăteni și Uricani, 
de a lucra în luna decembrie a aces
tui an la nivelul sarcinilor mai 
stabilite pentru luna ianuarie a 
lui viitor, făcînd astfel o bună 
fișare practică a capacității de 
ductie pentru noua perioadă de ___

în al .treilea rind, dar pe prim plan 
ca importanță, este asigurarea con
dițiilor concrete, tehnice și organi
zatorice, pentru reducerea mai ac
centuată a consumurilor materiale, 

ridicarea gradu
lui de valorifica
re a resurselor 
de materii prime 
și energetice de 
cate dispunem. 
Un lucru este ne
cesar să fie te
meinic înțeles 
pretutindeni: fie
care colectiv tre
buie să-și înde
plinească sarcini
le de producție 
cu resursele ma
teriale ce i-au 

fost alocate, deoarece economia na
țională nu poate să-i pună la dispo
ziție resurse suplimentare. Si în ca
drul măsurilor ce vizează diminua
rea consumurilor, sporirea eficientei 
economice, un mare accent trebuie 
să fie pus pe reducerea pe toa
te căile a importurilor. Practic. în 
fiecare întreprindere, secție sau ate
lier trebuie să existe programe con
crete. cu termene și responsabilități 
precise, pentru promovarea celor mai 
potrivite soluții tehnice si tehnologi
ce care șă permită renunțarea la con
sumul de materiale, piese, sail suban- 
samble ce se aduc din import. Unei 
asemenea cauze — cum este cea a 
înlocuirii importului cu materiale șl 
produse realizate în țară — trebuie 
să i se dedice 'întregul potential 
creator și competenta profesională 
ale muncitorilor și specialiștilor.

Sint acțiuni, sarcini 'de cea mai 
mare însemnătate a căror înfăptuire 
în cursul acestei luni poate asigura 
condiții dintre cele mai bune desfă
șurării producției anului viitor. De 
aceea se impune ca pretutindeni. în 
întreprinderi și secții, la fiecare loc 
de muncă să se acționeze energic, 
print.r-o exemplară organizare a ac
tivității productive, cu un înalt spi
rit de dăruire și responsabilitate în 
muncă, pentru ca producj ia prevă
zută in planul pe anul 1982 să 
realizată ritmic și în condiții 
înaltă calitate și eficientă.

mari 
anu- 
veri- 
pro- 

plan.

fie 
de

LA BATERIA NUMĂRUL 7 DE PE PLATFORMA SIDERURGIEI GĂLĂȚENE

Constructorii apropie „ziua cocsului"
„Pe 15 ianuarie, bateria 

nr. 7 trebuie să dea intîia 
șarjă de cocs. Așa s-a ho- 
tărit la ultima vizită de 
lucru, la Galati, a tovară
șului Nicolae Ceausescu. 
Așa va fi"...

Am auzit rostindu-se de 
multe ori aceste cuvinte 
aici, in punctul cel mai 
fierbinte de construcție de 
pe uriașa platformă a side
rurgiei gălățene. Rostire- 
angajament, de a finaliza 
una din marile investiții 
ale acestui cincinal, obiec
tiv de însemnătate vitală 
în ecuația otelului. Cuvin
tele transcrise ar voi să 
ofere măcar o idee asupra 
temperaturii muncii pe 
șantierul amintitei cocse- 
rii. O temperatură ridicată, 
deși noiembrie a abătut și 
spre această parte a țării 
destule zile de iarnă aspră, 
în fața căreia însă con
structorii, acești bărbați 
minunați, s-au dovedit la 
înălțime. I-am văzut pe 
viscol, temerari, lucrind la 
zeci de metri deasupra so
lului. căutînd să înlăture o 
defecțiune de care se făcea 
vinovat tot viscolul... I-am 
văzut înotînd prin zloată, 
degajînd drumurile cu ca
mioanele grele ori execu- 
tind cu virtuozitate cone

xiunile la tablourile de co- 
.mandă automată...

„Pe 15 ianuarie vom pro
duce cocs"...

Cuvint de ordine lansat 
de comitetul de partid de 
Ia I.C.M.S.G, și căruia li 
sint subsumate toate stră
daniile. Cuvint de ordine

încălzire la cele 65 de cup
toare. încălzirea va dura 98 
de zile, la capătul cărora 
ne așteaptă șarja de de
but". „Vă rugăm să prezen
tați cititorilor noștri aceas
tă nouă baterie". „Este cea 
mai mare, din tara noastră. 
Capacitatea — 850 000 tone

„La 15 ianuarie vom produce prima 
șarjă“ - este cuvîntul de ordine 
al făuritorilor acestui important 

obiectiv industrial

pentru comuniști și neco- 
muniști. oameni care prin 
dăruirea lor apropie „Ziua 
cocsului" și la cea de a 
șaptea baterie de aici, de 
pe malurile Dunării. Ce va 
însemna noul cocs pentru 
combinat ? Toată lumea 
știe că asta echivalează cu 
mai multă „pîine" furnale
lor. Aflăm de la tovarășul 
ing. Victor Olaru. directo
rul grupului de șantiere cu 
teritoriu de acțiune la uzi
nele cocso-chimice de aici : 

„Numărătoarea inversă la 
bateria nr. 7 a început de 
pe ziua de 8 octombrie, 
cînd am aprins flacăra de

de cocs pe an, față de 
600 000 de tone rit repre
zintă capacitatea fiecăreia 
dintre celelalte baterii de 
pe platforma siderurgiei 
gălățene ridicate tot de că
tre întreprinderea de con
strucții și montaje siderur
gice Galati, care de fapt a 
înălțat din temelii tot ce 
se vede aici". „Ca moder
nitate. cam pe unde 6 si
tuați ?“ „Tot pe primul Ioc. 
Șarjele de cocs se vor ela
bora cu un consum de e- 
nergie cu circa 30 la sută 
fnai mic, productivitatea 
instalațiilor fiind cu apro
ximativ 35 la sută mai

mare. Și încă un lucru deo
sebit de important : la 
elaborarea cocsului se va 
utiliza numai gaz de fur
nal".; „Proiectul „Este 
românesc. conceput de 
IPROMET, iar utilajele, 
în proporție de 95 la sută, 
sînt, de asemenea, fabricate 
in România. Se poate afir
ma că bateria nr. 7 de cocs 
este, opera gindirii tehnice 
românești, care îsi face Și 
din această nouă realizare 
un punct de mîndrie".

Reporterul a avut curio
zitatea să numere între
prinderile furnizoare de 
utilaje — unele de o com
plexitate deosebită, atit de 
necesare bateriei nr. 7. To
talul se ridică la peste 50. 
Deci, ca și In construcția 
unor obiective de anvergu
ră — Metroul sau Canalul, 
navele de mare tonaj sau 
centrala atomo-electrică — 
industria românească dă 
importante șxamene deci
sive. iși , relevă potențialul, 
competitivitatea. Cele 23 000 
de tone de cărămidă re
fractară zidite de șamoto- 
rii conduși de Csomor Ca

llie TANASACHE
(Continuare in pag. a IlI-a)

Interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordat ziarului italian „H Popolo“

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, in ziua de 8 decembrie a.c., pe ziaristul italian 
Arturo Pellegrini de la cotidianul „II Popolo", câruia i-a acordat 
următorul interviu :

în perioada care a trecut din 
acest an. la întreprinderea de 
aluminiu Slatina — unitate 
Erou al Muncii Socialiste .— 
planul la producția-marfă a fost 
depășit cu 84 miîibane lei, iar 
la producția netă cu aproape 35 
milioane lei, aluministii slăti- 
neni producind suplimentar 
2 050 tone aluminiu primar si 
aliaje din aluminiu. Livrările 
suplimentare la export sint în 
valoare de peste 67 milioane lei. 
Totodată, aici, împreună cu 
Centrul de cercetări și proiec
tări pentru tehnologia alumi
niului s-a elaborat tehnologia de 
obținere a aluminiului rafinat. 
(Emilian Rouă).

In imaginea alăturată : se su
praveghează una din cuvele de 
elaborare a aluminiului rafinat.

ÎNTREBARE: Excelență, •- 
pinia publică internațională a 
primit cu viu interes propune
rile dumneavoastră în favoarea 
eliminării armelor nucleare din 
Europa șl a urmărit cu atenție 
marile manifestații populare din 
România împotriva rachetelor 
nucleare, cum a fost si cea de 
sîmbătă, 5 decembrie. Cum 
apreciati începerea tratativelor 
de la Geneva intre V.R.S.S. și 
S.U.A. și rolul pe core trebuie 
să-l aibă toate statele continen
tului ?

RĂSPUNS : România se pronunță 
cu toată fermitatea pentru înfăptui
rea în viată a hotărîrilor semnate la 
Helsinki de toate statele participante, 
pentru o Europă a colaborării pașnice 
între toate țările, fără deosebire de 
orinduiire socială.

Un rod deosebit acordăm probleme
lor dezarmării, pornind de la faptul 
că în Europa s-au acumulat mari 
cantităti de armamente. îndeosebi 
armamente nucleare : ne îngrijorea
ză. de asemenea, faptul că se urmă
rește amplasarea de noi rachete, pro
ducerea și, amplasarea în Europa a 
armei cu neutroni — ceea ce va am
plifica în mod considerabil pericolul 
războiului nuclear, al distrugerii, de 
fapt, a continentului nostru. Privind 
mai larg, am putea spune că aceasta 
va duce la distrugerea întregii ome
niri.

De aceea, în momentul de fată noi 
punem pe primul plan problema 
opririi amplasării de noi rachete nu
cleare. trecerea la retragerea si înlă
turarea celor existente și realizarea 
unui acord pentru a se ajunge la un 
echilibru — la nivelul cel mai scă
zut — urmînd ca ulterior să se trea
că la înlăturarea totală a armamen
tului nuclear din Europa și. desigur, 
la tratative pentru reducere și dezar
mare și în domeniul armamentului 
clasic.

Am salutat și apreciem începerea 
tratativelor de la Geneva între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ca im
portantă, considerind că acestea tre
buie să ducă la un acord în proble
ma rachetelor, in sensul neamplasă- 
rii de noi rachete și reducerii celor 
existente.

Ținînd seama că. de fapt, aceste 
rachete privesc direct statele europe
ne, indiferent în ce parte a conti
nentului se găsesc, considerăm că 
toate statele trebuie să manifeste un 
interes deosebit și să participe — in
tr-o formă sau alta — la negocierile 
de la Geneva, să-și poată expune 
punctul de vedere și să contribuie la 
realizarea acordului pentru oprirea 
amplasării și înlăturarea rachetelor, 
pentru o Europă fără arme nucleare.

ÎNTREBARE : Dumneavoastră, 
personal, domnule președinte, 
ați fost și sînteti promotorul 
inițiativei pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă lipsită de 
arme nucleare, al prieteniei in
tre popoarele din această parte 
a Europei. Care este părerea 
dumneavoastră despre situația 
din Balcani și perspectiva reali
zării acestui obiectiv, tinind 
seama de faptul că in regiune 
sint incă probleme contro
versate ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
s-a pronunțat de mult timp pentru 
realizarea unei colaborări pașnice în
tre toate țările din Balcani, pentru 
transformarea Balcanilor într-o re
giune fără arme nucleare, care 
să constituie un factor impor
tant în realizarea colaborării în 
Europa și în întreaga lume. Conside
răm că în actualele'împrejurări pro
blema transformării Balcanilor intr-o 
regiune fără armament nuclear, a co
laborării pașnice, este foarte actuală. 
Este adevărat că sînt probleme de 
rezolvat între țările din Balcani, dar 
apreciem că ele pot fi soluționate 
prin tratative, că nu sint de natură 
să nu poată fi depășite, dacă se 
pornește de la necesitatea dezvoltării 
colaborării, a conviețuirii si conlu
crării pașnice.

In această privință s-au si Între
prins, dealtfel, unele acțiuni. în 
ultimii ani. au avut loc unele reu
niuni ale țărilor balcanice pe pro
bleme privind îndeosebi colaborarea 
economică. Dar. după părerea mea. 
este posibil ca intr-un viitor apropiat 
să se ajungă la întîlniri chiar Ia ni
velul cel mai înalt pentru a găsi căile

realizării obiectivelor de transfor
mare a Balcanilor într-o zonă a 
colaborării fără arme atomice. Aceasta 
ar reprezenta un pas important în 
direcția unei Europe fără arme 
atomice.

ÎNTREBARE : Reuniunea de 
la Madrid înregistrează incă 
prea puține progrese. Cum se 
poate. Excelență, ajunge la în
cheierea cu rezultate pozitive a 
acesteia, finind seama si de fap
tul că ați propus ca viitoarea 
reuniune să aibă loc la Bucu
rești ?

RĂSPUNS : Este adevărat că reu
niunea de la Madrid se desfășoară 
intr-un ritm destul de lent, dar se 
poate spune că s-au realizat anumite 
progrese, că asupra multor probleme 
s-a ajuns Ia înțelegeri comune, câ 
toate statele participante înțeleg 
necesitatea de a se ajunge la un 
acord pentru convocarea unei confe
rințe pentru încredere și dezarmare 
în Europa, că trebuie să se realizeze 
noi înțelegeri cu privire la dezvol
tarea colaborării economice, tehnico- 
știintifice și culturale, la intensifi
carea schimburilor umane. în ge
neral.

De aceea, eu privesc, totuși, cu 
optimism și încredere desfășurarea 
reuniunii de la Madrid și cred că ea 
se va încheia cu rezultate pozitive, 
ceea ce va. asigura și continuitatea 
reuniunilor de acest fel, consacrate 
cooperării și colaborării în Europa, 

într-adevăr. România s-a oferit să 
găzduiască la București această reu
niune și sperăm i că toate statele 
participante la Madrid vor cădea de 
acord cu aceasta, noi fiind gata să 
asigurăm toate măsurile necesare 
pentru ca reuniunea de la București 
să se desfășoare în bune condiții, 
să facem tot ce va depinde de noi 
pentru ca ea să marcheze noi pași 
pe calea prieteniei, colaborării și 
realizării unei Europe unite — por
nind. desigur, de la respectul inde
pendenței. suveranității și orânduirii 
fiecărui stat.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este bine cunoscută po
ziția dumneavoastră personală, 
precum și cea a guvernului ro
mân in legătură cu necesitatea 
soluționării globale, juste, a si
tuației din Orientul Mijlociu. In 
prezent, există mai multe pla
nuri peittru reglementarea stării 
de tensiune și conflict, precum 
și inițiativa unor țări, occiden
tale, printre care Italia, Marea 
Britanie, Franța și Olanda, de 
a participa la forța internaționa
lă de pace în Sinai. Care este 
poziția dumneavoastră față de 
situația actuală din această 
zonă ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna și se pronunță în 
continuare pentru soluționarea paș
nică, pe calea tratativelor, a con
flictului din Orientul Mijlociu. Con
siderăm că în prezent este mai ne
cesar ca oricând să se acționeze pen
tru o pace globală, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, la soluționarea problemei 
poporului palestinian, pe baza drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv de constituire a unui stat pales
tinian independent. In același timp, 
o pace justă trebuie să asigure inte
gritatea și securitatea tuturor state
lor din zonă.

Deși in Orientul Mijlociu sînt o 
serie de probleme complicate, consi
der că există posibilitatea să șe trea
că la organizarea unei conferințe in
ternaționale cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, ca 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian. Consider că toate țările 
care pot face ceva în această direcție, 
deci și țările occidentale, trebuie să 
acționeze în direcția realizării unui 
cadru organizatoric corespunzător 
■— și pe care eu il consider a fi o 
conferință internațională — pentru 
a se putea trece la tratative in ve
derea realizării unei păci globale și 
juste in această regiune.

ÎNTREBARE : In ultima vre
me s-au scris in Occident artico
le prin care s-au prezentat de
format situația economică a 
României, unele dificultăți exis

tente. Pentru a înfățișa imaginea 
reală, ținînd seama că in cuvin- 
tarea dumneavoastră la Plenara 
Comitetului Central al partidu
lui ați adresat o serie de critici, 
v-aș ruga, domnule președinte, 
să vă referiți la aceste aspecte.

RĂSPUNS : România a încheiat de
ceniul anilor ’70—’80 cu rezultate de
osebite în dezvoltarea sa economico- 
socială. Practic, în zece ani producția 
industrială a României a crescut de 
aproape trei ori. iar producția agrico
lă de 1,6 ori. Numai in ultimul cin
cinal, 1976—1980. veniturile reale ale 
oamenilor muncii au crescut cu 29 la 
sută, iar la o serie de produse de 
bază, în ultimii zece ani, consumul 
pe locuitor a crescut cu 50—70 la 
sută ; la altele chiar s-a dublat.

Menționez toate acestea pentru a 
arăta că speculațiile pe care le fac 
unele ziare din Occident dovedesc fie 
necunoașterea realităților din Româ
nia, fie rea credință.

Sigur că actuala criză economică 
mondială, creșterea preturilor la pe
trol și, mai cu seamă, creșterea cu 
totul nejustificată a dobînzilor au 
creat și României unele greutăți. Ele 
însă nu sînt de natură să împiedice 
programul de dezvoltare, în continua
re, economico-socială a țării. Ele pre
supun. desigur, eforturi mai deose
bite. cer unele măsuri — mai cu 
seamă în direcția unui control mai 
riguros al importurilor și a realizării 
unor exporturi — care să asigure 
mijloacele necesare dezvoltării rela
țiilor internaționale și activității eco
nomice.

Dar, în ciuda acestor greutăți — 
care se reflectă, practic, in toate sta
tele lumii, iar dacă ar trebui să mă 
refer la țările occidentale. în unele 
se reflectă chiar destul de serios, in
clusiv prin creșterea uriașă a șoma
jului — cred că toate dificultățile pot 
fi depășite de România. Anul acesta 
am realizat o creștere importantă a 
dezvoltării noastre economice si 
ne-am propus ca în 1982 să asigurăm, 
de asemenea, o dezvoltare generală 
a economiei, iar pe această bază o 
creștere a bunăstării generale a 
poporului.

Este adevărat că am adus la 
Plenară critici foarte serioase unor 
sectoare de activitate. M-am referit 
însă si atunci la faptul că aceasta 
nu înseamnă o negare a realizărilor, 
că dorim ca prin aceste critici să 
atragem atenția asupra necesității 
unor măsuri mai hotărâte în vederea 
realizării în cele mai bune condiții 
a noului plan cincinal, a trecerii 
României la o nouă etapă de dezvol
tare — de la tară in curs de dezvol
tare. la tară mediu dezvoltată. Aceas
ta ne cere, desigur, eforturi serioase. 
Ținînd seama și de condițiile eco
nomice generale existente pe plan 
international, sîntem obligati să 
facem totul pentru realizarea progra- 

.mului de dezvoltare economică, în
făptuind și măsurile de creștere a 
veniturilor și a nivelului de trai al 
poporului. Avem toate condițiile pen
tru aceasta !

ÎNTREBARE : Este cunoscut 
că România, ca țară membră a 
C.A.E.R., are raporturi bune cu 
toate statele. Recent, dumnea
voastră. domnule președinte, afi 
adus unele critici asupra modu
lui cum se desfășoară aceste 
raporturi, mai ales în domeniul 
energiei și materiilor prime. 
V-aș ruga să vă referiți la 
aceasta.

RĂSPUNS : România participă 
activ la activitatea C.A.E.R.. dezvoltă 
relații cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare si cu 
țările capitaliste dezvoltate. în spi
ritul principiilor coexistentei pașnice. 
Desigur, dorim ca toate aceste rela
ții și. îndeosebi — doresc să subli
niez — cele cu țările din C.A.E.R. să 
contribuie la dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei țări, să ajute la 
solutionarea unor probleme de inte
res comun — începind, firește, cu 
cele din domeniile energiei si mate
riilor prime, principii înscrise, de
altfel, încă în Statutul inițial al 
C.A.E.R., ca și în toate documentele 
ulterioare.

Trebuie să spun însă că și în acest 
domeniu s-au ivit unele lipsuri și 
greutăți. Am subliniat acest lucru 
pornind de la dorința ca. împreună 
cu țările din C.A.E.R.. să găsim posi
bilități de soluționare a lor.

în același timp, noi am dezvoltat 
și dezvoltăm larg relațiile cu multe 
țări In curs de dezvoltare. Asigurăm, 
spre exemplu, aproape optzeci la
(Continuare in pag. a V-a)

INIȚIATIVA DE PACE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU DINAMIZEAZĂ 
VOINȚA ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR DE A ACȚIONA ȘI MAI ENERGIC 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII, PENTRU APĂRAREA CIA ILIZAȚIEI UMANE
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DRUM SPRE OAMENI-----------
Activistul de partid — tovarăș de idei, tovarăș de fapte
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trei...
Despre hărnicia fi priceperea 

muncitoarelor de la întreprinde
rea „Tricoul roșu" t-a dui de 
mult vestea „în tăt Aradul" — 
fi tiu numai in orașul lor. La 
secția tricotat a întreprinderii 
există o așa-numiti „vitrină a 
calității", unde stnl prezentate 
celi mai frumoăse (din ce In ce 
mai multe) fi mai puțin fru
moase (din ce în ce mai puține) 
articole realizate aici. „Vitrina", 
care se vrea — și este — o o- 
glindă a strădaniilor celor de 
aici, are la loc de aleasă cinstite 
rubrica „Ața e bine". Zilele aces
tea tint prezentate aici cele mai 
bune dintre cele mai bune mun
citoare. Coincidența face ca pe 
toate trei să le cheme Floarea : 
Floarea Brașoveanu, Floarea 
Mehelean și Floarea Oniga, reu
nite sub aceeași caldă urare : 
„Cinste lor !“.

Merită !

Mistrețul 
și cumnații

Mare zarvă s-a stlrnît deunăzi 
printre cei care se aflau pe ale
ile din cartierul Micro 16 din 
municipiul Satu Mare, cind le-a 
ieșit in cale un mistreț in carne 
Și... colți amenințători. Nu s-a 
putut stabili cum de ți-a pierdut 
„simțul orientării", confundind 
pădurea lui cu o „pădure1' de 
blocuri. Toți locatarii din preaj- 
mi-i au fugit care încotro. Toți, 
în afară de Ioan Damian si cum
natul său Lașzlo, de pe Aleea 
Platanilor. Deși încolțiți și loviți 
de mistreț, cei doi nu s-au pier
dut eu firea, el au început o ur
mărire ea-n filme, pe parcursul 
căreia rîmdtorul a aobarit peste 
ei șl un gard de sîrmă. Find la 
urmă. mistrețul'și-a găsit „na
șii'* eu cei dai cumnați. Pus pe 
eintar, colțosul a cintării peste 
ISO de kilograme.
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I Pe miini bune I
I Autobuzul de pe ruta Slobo-

— •.———...i era gata de 
început si
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Zia-rAiarsilieni 
drum. Călătorii a» __ ____
urce, șă-ți ocupe locurile. La un 
moment dat, șoferul Gaearghiță 
Nicolescu zărește prin oglinda 
retrovizoare o. . mind de o su- 
țeală nemaipomenită, care apu
cate portofelul unei călătoare. 
Tudora Nica, in timp ce se eo- 
topânea cu bagajele pe «cord. 
Șoferul a coborit și s-a dus 
drept la... mina cu pricina, a 
cărei stăptni, Anghelma Rus, 
tocmai se pregătea s-o rupă la 
sănătoasa. N-a mai apucat. A 
fost dată pe... mina cui trebuie. 
Adwd pe miini bune.
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Musafirul 
de sub masa

O intimplare năstrușnici s-a 
petrecut intr-o casă de pe Aleea 
Bercelor din municipiul Piatra 
Neamț. Qum, necum, gazda s-a 
pomenit acasă cu un musafir ne
poftit. Pe moment, a vrut să 
strige „Hoții !“, si alerteze veci
nii și miliția, dar, cirul s-a uitat 
mai bate, a văzut că rfaisafirul 
nepoftit, ghemuit sub masă, dor
mea buștean.

— Cum o fi ajuns in casa 
mea. neică ? — se întreba, mi
rat, gospodarul. Stau eu pe A- 
leea Berzetor, dar nu cred că 
t-o fi adus vreo barză...

Pini la urmă, lucrurile s-au 
lămurit. După ce a tot amestecat 
băutura, C. D. a porntt spre ca
să — cum se zice — pe trei că- 
rM. Una din ele, in loc si-l 
duci in patul lui, l-a dus in casa 
omului, unde și-a găsit culcuș 
sub masă. Cind a fost trezit, 
nu-i venea să-ți creadă ochitor. 
Ura fi cazul. Dacă-i deschidea 
la timp...
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O țigară de... I
I 38000 de lei I

Apară întotdeauna acolo urtde este nevoie, 
mereu șl mereu între oameni, ca om al lor, în 
folosul lor. Apare unde o problemă trebuie so
luționată, unde o experiență bună se cere să fie 
cunoscută sau generalizată, unde sînt deficiențe 
care trebuie să fie grabnic înlăturate.

Activistul de partid este Comunistul cu o stare 
de sănătate publică, morală, robustă ; tarele mO- 
leșelii și comodității, ale blazării și renunțării la

lupta cu greul fac corp străin de fizionomia lui. 
Cum sublinia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., sînt numeroase și mari exigen
țele aflate în fața activiștilor de partid. După 
cum sînt multe trăsăturile care compun portre
tul lui generos și care pun în lumină ceea ce 
face el ca să se bucure de stimă, de prestigiu, 
să fie urmat de oameni. Dealtfel, oriunde s-ar

afla, drumul activistului de partid — al acelui 
activist care își înțelege menirea și își onorează 
responsabilitatea ce i s-a încredințat — nu poate 
fi decit un drum spre oameni. Un drum spre 
inimi, spre conștiințe, spre bucuriile și proble
mele de muncă și de viață ale oamenilor. Des
pre un astfel de drum se vorbește în însemnă
rile cuprinse în rubrica de față.
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Venind sorocul si hrănească 
trltele, îngrijitorul Ion Furdui de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Cimptirf Surduc, ju
dețul Hunedoara, s-a dus după 
fin. Finul se afla chiar in podul 
grajdului. A urcat scara, dar ă 
uitat tă stingă țigara. Cind a 
ajuns in mijlocul finului, a fost 
suficientă o clipă de neatenție, 
pentru ca de la țigară să se a- 
prindi eitevq fire uscate. Iar de 
la ele, o pălălaie întreagă. Pa
gubă mare, de 38 <XK> lei. Mare 
neglijență, amară țigară! Încă o 
dovadă ci fumatul e foarte 
nesănătos, mai ales cind se aso
ciază cu lipsa da răspundere.

Ceasul dîntr-un 
cuib de ri nd uni că

Știrea a zguduit toți oamenii 
din comuna Rîmnicelu, județul 
Brăila, din împrejurimi: un bă
ietei de 13 ani. Puia Mihai, fu
sese găsit fără viață. Omorit. O 
crlntă odioasă, al cărui mobil 
fusese jaful. Victimei i se furase 
ceasul de la mină. Un simplu 
ceas, la care se uita să nu întîr- 
zte la școală.

Nu a fost deloc simplu pentru 
organele de miliție să-l desco
pere pe făptaș. Dar iată că, in 
timpul investigațiilor, unul an
chetator nu i-a scăpat atenției 
nici măcar cuibul de rindunici 
de sub streașină casei unui a- 
ntime Mihai Poștâșencu. Acolo, 
In cuib, criminalul ascunsese 
ceaiul. Corpul delict.

O viață de om curmată pentru 
un simplu ceas. Pe bună drepta
te, indignați, oamenii au cerut 
a pedeapsă pe măsură. Legea iși 
va spune cuvîntul.
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Rubrici realizată de 
Petre POPA 
ji corespondenții „Scîrjteii*

A visat mereu să fie de folos 
oamenilor și a muncit pentru a da 
consistență acestui vis. Romantis
mul revoluționar â fost și a rămas 
o trăsătură definitorie a personali
tății sale îh toți cei aproape 30 de 
ani de cind este activist de partid. 
Dumitru Anastasiu, în prezent in
structor al Comitetului municipal 
Constanța al P.C.R., a fost trimis 
să lucreze acolo unde ceva trebuia 
schimbat, unde Se pregăteau mari 
prefaceri. înnoiri profunde.

A lucrat la Șantierul naval din 
Constantă. A fost mai întîi ucenic, 
apoi frezor calificat. A învățat și 
a devenit maistru. A fost primit în 
partid. Pregătirea sa politică si 
profesională, munca desfășurată, 
rezultatele obținute au determinat 
promovarea ca activist al comite
tului orășenesc de partid. Aveau 
loc. Ia Constanta, ca si în întreaga 
tară, prefaceri revoluționare radi 
cale. După Con
gresul gj , iX-lea 
al partidului har
ta economică -si 
spirituală a țării 
se innoia fără în
cetare. Se des
chideau fnart șan
tiere i Se ridicau 
edificii impor
tante — econo
mice, științifice, 
de invătămint. so
ciale și culturale. 
Munca unui. ac
tivist, în aceste 
noi condiții, nu 
era ușoară. I se 
cereau competentă, pasiune. răn- 
pundere, putere de canvingore a Oa
menilor. Dacă tovarășul Dumitru 
Anastasiu își deapănă cu modestie 
amintirile, in schimb cel os îl cu
nosc din perioada debutului său ea 
activist de partid si din anii urmă
tori păstrează vie imaginea „omu
lui de șoc". a comunistului care 
era mereu trimis să lucreze acolo 
unde apărea un Joc fierbinte".

Un astfel de ..loc fierbinte" a fost 
portul Constanta. Luase amploare 
construcția de nave și flota româ
nească se dezvolta puternic. Tot
odată. sg intensificau relațiile co
merciale ale României. La Constan
ța a ina-put activitatea de re
organizare și modernizare a prin- 
capalei poeți maritime a țării. 
S-au făcut mari investiții. Au 
fost aduși constructori din în
treaga țară. Dumitru Anastasiu a 
fast trimis să lucreze in port.. A 
Soșt ales secretar al comitetului de 
partid. Se confrunta zilnic cu pro
bleme mari. si greu de soluționat 
Problemele tehnice se constituiau 
în veritabile premieră. 31 totuși mai 
dificile erau problemele care-i pri
veau pe oameni. Docherii erau obiș- 
nuiți să-și cheltuiască seara, în ba
ruri sau la jocuri de noroc, banii 
ciștigați ziua. A fost nevoie de o 
muncă titanică pentru ca acești oa
meni eă fie schimbați. Drumul de 
la docher, ca muncitor necalificat, 
la operatorul de dană nu a însem
nat numai un salt calitativ pe plan 
profesirtrnal, ci și trapa formarea pro
fundă a peisajului uman in portul 
Constanța, ca urmare a unei bătălii 
pentru fiecare om in parte, purtate 
in căminele de nefamiliști, in școli, 
Ia cursurile de calificare, în locurile 
de petrecere a timpului liber.

Au trecut anii. Perioada începutu
rilor a fost lăsată in urmă. Noua 
societate socialistă era acum o 
realitate. Dar nu st un proces în
cheiat. Se prefigurau noi prefaceri

Munca nn se 
măsoară numai 

cu ceasul, ci și cu 
bătăile inimii

și înfăptuirea lor depindea în mod 
fundamental de oameni.

In timp ce în port lucrurile In
trau ne un făgaș normal. Ia Man
galia s-a constituit Trustul special 
pentru construcții turistice. începea 
reconstrucția litoralului. Pe plan
șetele proiectantilor se conturau, ca 
adevărate perle ale Mării Negre, 
stațiunile Jupiter, Venus, Saturn. 
Dumitru Anastasiu și-a schimbat lo
cul de muncă. Ca secretar al comi
tetului de partid al noului trust se 
afla în linia întîi a bătăliei pentru 
înfăptuirea exemplară a acestei 
magistrale lucrări concepute de 
partid. Au fost. aici, multe zile si 
nopți grele. Dar un răstimp de 36 
de ore i s-a întipărit' pentru tot
deauna în memorie. 36 de ore in 
care nu a dormit nici o clipă. Se 
turna cupola barului „Paradis". 
Lucrarea — ingenioasă concepție a 
arhitectilor români — a început în- 

tr-o dimineață. 
Imensa cupolă 
din beton, cu dia
metrul de 52 me
tri, proiectată să 
se urtduiască pre
cum valurile mă
rii, urma să fie 
Suspendată numai 
pe patru puncte 
de sprijin. Beto
nul se turna fără 
încetare. Bascu
lantele circulau în 
„flux continuu". 
O întrerupere de 
curent sau o de
fecțiune Ia stația 

de betoane ar fi compromis lucra
rea. Totul a decurs insă normal. 
Secretarul de partid a fost sufletul 
acestei acțiuni de mare răspundere.

Cind primele serii de turiști au 
sosit la Jupiter, la Venus si la Sa
turn. bucurindu-se de soare, de 
apă și de frumusețea construcțiilor 
de aici. Dumitru Anastăsiu se afla 
deja intr-un alt „loc fierbinte". 
Era secretar al comitetului de 
partid in cadrul Trustului județean 
de construcții locale.

De cîtlva ani tovarășul Dumitru 
Anastasiu este instructor al comi
tetului municipal de partid. Se 
ocupă, in această calitate, de uni
tățile de construcții. Desigur, cei pe 
care ii îndrumă si li controlează 
au ce învăța de Ia un activist cu 
o atit de bogată experiență. „Lu
crurile nu trebuie privite insă uni
lateral, subliniază activistul de 
partid. Si au învăț. La anii mei, 
cu experiența mea, încă invăt. 
Viața se schimbă, se înnoiește, pro
blemele sînt acum altele, specifice 
actualei etape, așa că dacă nu aș 
învăța continuu, experiența mea ar 
fi un zăcămint neproductiv. Învăț 
și de la oamenii pe care ii intil- 
nesc pe șantiere, unii chiar foarte 
tineri. Experiența mă ajută să 
înțeleg bine conținutul altor expe
riențe, să știu dacă ele sînt sau nu 
valoroase. Și de multe ori. ca acti
vist. devin purtător al experienței 
înaintate intr-un proces construc
tiv in care munca nu se măsoară cu 
ceasul, ci cu bătăile inimii".

Așa își înțelege Dumitru Anasta
siu menirea de activist al partidu
lui : să fie mereu in prima linie a 
bătăliei pentru nou. pentru oameni. 
Romantismul revoluționar nu se 
măsoară după numărul anilor. El 
este o trăsătură a tuturor virste- 
lor. De fapt, este o trăsătură, o vo
cație a tinereții spiritului.

Adrian VASILESCU

Este în firea lucrurilor ca omul 
sâ locuiască acolo unde muncește, 
în localitatea în care isi desfășoară 
activitatea Acest adevăr se face 
simțit in munca oricărui specialist, 
dai mai cu seamă a activistului de 
partid. Legea fefient adoptată de 
Marea Adunare Națională . privind 
obligația activiștilor de partid, de 
stat șl ai organizațiilor de masă și 
Obștești, a cadrelor din conducerea 
unităților socialiste, a specialiștilor 
din agricultură si din alte domenii 
de activitate de a locui în localită
țile in care își desfășoară activita
tea răspunde acestei cerințe. Voi 
apela, pentru a dovedi această afir
mație. ia fapte. La faptele unui om 
ce iși desfășoară activitatea în mij
locul oamenilor.

Se numește Florea Bădeancă. are 
47 de ani, fiind, cum se spune, un 
om în puterea vîrsteî. Oamenii îl 
cunosc bine, a copilărit și a crescut 
in comuna sa na
tală, Bîrca. Nu 
S-a îndepărtat de 
ea decit pentru 
perioade scurte, 
atunci cind a fost 
absolut necesar 
să-și întregească 
ori să-și perfec
ționeze 
tirea politică 
profesională. 
rfndU-i, 
cunoaște 
bine 
știe 
multora, e părtaș ~—-------------
la bucuriile, dar 
și la necazurile lotr. Pe cei buni i-a 
ajutat și-i ajută, pe cei mai puțin 
buni a încercat să-i aducă pe dru
mul cel drept. Uneori a reușit, al
teori nu. că, de, ca să-l faci pe 
unui să nu mai calce în gropi cind 
el nu a învățat să le Ocolească, nu 
reușești întotdeauna.

Timp de zece ani., cit Â fost pri
marul comunei Birca. Florea Bă
deancă s-a îngrijit de toate rostu
rile ei. Prin stăruința sa localita
tea șj-a schimbat înfățișarea, s-a 
îmbogățit și înfrumusețat continuu, 
aflîndu-se acum în pragul de a fi declarată ......
de vreme însă, comunistul despre 
care scriu aceste rînduri îndepli
nește funcția de organizator de 
partid — președinte al consiliului 
uni:c agroindustrial de stat si coo
peratist Birca. Este un consiliu 
mare, cu șapte cooperative agricole 
de producție si o asociație 
mică de stat si cooperatistă, care au 
o suprafață de circa 23 060 de hec
tare. Noi cultivăm, griu. porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelul, 
soia, diverse legume si. in același 
timp, creștem vite. Este un consiliu 
și mare, și greu, dar Florea Bă
deancă nu stă o elină* locului, este 
prezent acolo unde trebuie, acolo cuiască acolo unde muncește, 
unde sint si probleme mari, dar si 
probleme mărunte, fiindcă si aces
tea trebuie soluționate, pentru că 
în agricultură problemele mici pot 
aduce necazuri mari. Comunistul 
Florâa Bădeancă știe însă să selec
teze. știe mai bine ca oricare altul 
prioritățile, adică ce trebuie făcut 
urgent si ce mai poate fi amînat. 
în campaniile de însămintâri nu 
pleacă de pe cîmp. e mereu în spa
tele semănătorilor, pentru a veri
fica modul cum se pune sămința in 
brazdă, dacă se respectă densita
tea ; mănincă la prinz în cîmp. cu 
mecanizatorii, acea mincare caldă 
de care el s-a îngrijit să fie adusă

pregă-
La 

și el 
foarte 

oamenii, 
problemele

Om al omeniei, 
mereu în mijlocul 

oamenilor

Sfiit bineounoscute inițiativele, ex
periențele șl preocupările consiliilor 
populare, aie celor mai multi pro
prietari de terenuri, ale cetățenilor, 
în general, pentru mai buna gospo
dărire a pămintului. pentru a cultiva 
cu legume și fructe toate suprafețele 
de teren disponibile din curți și gră
dini. pentru a ridica, la nivelul ade
văratelor posibilități. contribuția pro
prie la mai buna aprovizionare. In 
același timp însă persistă o seamă 
de practici și mentalități a căror con
secință este risipa de pămînt și di
minuarea pe această cale a resurse
lor de autoaprovizionare cu produse 
agroalimentare.

Iată de ce. in condițiile în care — 
așa cum se subliniază in documen
tele recentei plenare a C.C. ăl P-C.R. 
și in actele normative adoptate de 
Marea Adunare Națională — in mod 
necesar trebuie să se întărească, tn 
continuare, democrația noastră socia
listă. să se,aplice cu fermitate prin
cipiile autocpnduceril și autogospodâ- 
ririi,. să crească rolul organelor loca
le. al maselor de cetățeni. în condu
cerea și rezolvarea treburilor obștești 
— supunem atenției publibe o pro
blemă de cel mai larg Interes cetă
țenesc : folosirea pămintului din 
curțile unor „locuințe" pentru... re
pausul duminical. Plicind de la un 
caz concret : comuna Periș.

...Judecind după datele statistice 
raportate anual organelor ierarhic 
superioare de către funcționarii Con
siliului popular Periș. se pare că te
renul arabil din intravilan de care 
dispune această comună, aflată in 
raza de aprovizionare a Capitalei, 
măsoară 403,17 hectare. (Veți înțelege 
din cele ce urmează de ce spunem 
„se pare").

Ne-aan adresat edililor locali cu în
trebarea : „Cum este gospodărită 
această adevărată avere funciară

înainte de a vă relata despre răs
punsul primit — in birou — și des
pre realitatea constatată — pe teren — 
se cuvine eă mai facem o scurtă pa
ranteză : socotim că întrebarea ar fi 
trebuft să și-o pună de mult, de foar
te mult timp, toți locuitorii comunei, 
toți proprietarii de case și terenuri 
și, bineînțeles, edilii. De cind 7 Cel 
put»» de la adaptarea Legii privind 
principalele atribuții ale consiliilor 
populare în domeniul agriculturii — 
In martie 1974 — și a Legii cu pri
vire la fondul funciar — în noiem
brie 1974 — datorită cărora fotasiren 
terenului arabil iii scopuri exclusiv 
agricole, productive, a devenit, pe 
Ungă o cerință de spirit gospodăresc, 
o problemă de legalitate.

Intr-adevăr, in aceste acte norma
tive se prevede concret : ...„Comite
tele executive ale consiliilor populare 
răspund pentru cultivarea in totali
tate a terenurilor arabile-."; „„.Co

mitetele executive ale consiliilor 
populare stabilesc măsuri obligatorii 
pentru cultivarea fiecărei suprafețe 
de teren in conformitate eu preve
derile planului da stat si cu tehnologiile stabilite"...

Deci. înîrebînd cum se folosește

în consens 
cu exigența 
comunistă

în unele sectoare de 
activitate din comună 
Buhoci. județul Bacău, 
se relata intr-o scri
soare adresată redac
ției. există unele nea
junsuri. Care se per
petuează de mai mult 
timp. Concret, sesiza
rea se referea la aba
teri de la prevederile 
legii sistematizării, or
ganizarea necoresnun- 
zătoare a muncii in 
cooperativa agricolă 
de producție, unele 
ilegalități comise la 
cooperativa de con
sum. lipsa de preocu
pare a secretarului co
mitetului comunal de 
partid. Constantin 
Durlan. pentru înlătu
rarea neregulilor si 
neajunsurilor.

Comitetul Județean 
Bacău a! P.C.R.. că
ruia i s-a trimis 6pre 
soluționare această se
sizare, precizează in 
răspunsul său că. in
tr-adevăr. in comuna 
respectivă- s-au con
statat repetate Încăl
cări ale legii sistema
tizării. tolerate de ori- 
nar : ]a cooperativa 
de consum s-au săvir- 
6it unele nereguli, 
luîndu-se măsura ex
cluderii din partid a 
președintelui unității 
si a unor gestionari 
care au dosit mărfuri 
sau au vîndut cu sti- 
pranret: nu s-a ur
mărit aducerea, la în
deplinire de către unii 
cetățeni a contractelor 
de predare a linii și 
mieilor etc. Din ana
liza efectuată de se
cretariatul comitetului 
iudetean de partid a 
reieșit că secretarul 
comitetului comunal 
de partid Buhoci. C. 
Durlan. nu a dovedit 
autoritate si exigentă 
în muncă, nu a urmă
rit îndeplinirea sarci
nilor ce-i reveneau, 
nu s-a preocupat în 
mod corespunzător de 
buna organizare a 
muncii în C.A.P.. a 
tolerat abateri de la 
legalitate etc. Pentru 
toate acestea s-a ho
tărât eliberarea sa din 
funcția de secretar al

Remedierile 
le suportă 

cei ce au lucrat 
de mîntuială !
Mai multi locatari 

din blocul nr. 31 de 
ne strada Primăverii 
din municipiul Boto
șani au sesizat redac
ției că imobilul in 
care locuiesc, dat in 
folosință în anul 1979. 
Drezintă o seamă de 
defecțiuni ce duc la 
ăegradarea locuințelor. 
Deși în perioada de 
garanție ei au adus, in 
reuetate rinduri. la 
tunostinta forurilor lo
cale comnetente â- 
ceastă situație, nu s-a 
Întreprins nimic t>en- 
tru executarea reme
dierilor necesare.

Comitetul executiv 
al Consiliului nonular 
al județului Botoșani, 
căruia redacția i-a 
trimis snre soluționa
re sesizarea. în urma 
verificărilor efectuate 
a constatat că aceasta 
eoresnunde realității. 
A reieșit, astfel, că 
subsolul blocului este 
inundat atit din cauza 
înfundării căminelor 
de canalizare cu ma
teriale de construcție 
si Dămînt. Cit si a fo
losirii necoresnunză- 
toare a instalațiilor sa
nitare : in unele apar
tamente a anărut con
densul. datorită neizo- 
lării termice exterioa
re a unor porțiuni din 
tona logiilor si neaco- 
oeririi eu tablă a ros
tului dintre tronsoa
nele imobilului : în li
nele grupuri sanitare 
se infiltrează ana în 
tavane de Ia sifoane- 
le de scurgere din 
pardoseală etc. Defec
țiunile constatate, se 
precizează in răspuns, 
puteau fi remediate 
înainte de efectuarea 
recepției finale, dacă 
forurile locale care au 
fost sesizate la timp 
ar fi manifestat mai 
multă răspundere in 
îndeplinirea obligații
lor ce le reveneau. 
Pentru înlăturarea 
neajunsurilor, s-a dis
pus ca întreprinderea 
județeană de construc- 
lii-montai Botoșani să 
execute izolația termi
că exterioară in con
tul manonerei încasa
te anterior. S-a stabi
lit ca in situația in 
dare lucrările nu se 
oot efectua de către 
aceeași echipă de zi
dari care nu si-a fă
cut de la început da
toria să se recu
pereze de la aceștia 
contravaloarea mano
nerei primită ne ne
drept. S-a hotărit. de 
asemenea, ea toate ce
lelalte reparații să fie 
efectuate de către în
treprinderea județea
nă de gospodărie co
munală si locativă Bo
toșani. Care nu a do
vedit exigentă la pre
luarea apartamentelor 
cu orileiul recentiei fi
nale.

comitetului comunal 
de partid, luîndu-se si 
alte măsuri de întări
re a muncii politico- 
educative. de îmbună
tățire a activitatii in 
unitățile economice de 
pe raza comunei.

întortocheate 
sînt căile 

birocrației...
Stelian Ifrim din 

București solicita spri
jin pentru a i se res
titui o sumă de bani 
reținută a doua oară 
de I.T.B. și virată 
C.E.C.-uIui. în contul 
unor rate ce le achi
tase anterior pentru 
apartamentul ce l-a 
contractat.

Din răspunsul Di
recției operații banca
re din cadrul Casei de 
Economii si Consert 
națiuni, care a - 
vat această 
rezultă că 
titionar 
meiătă.
Ifrim 1 
periodic 
statul de 
inclusiv fn . 
nie si octomL 
pentru care an. 
restantier în evit 
le sucursalei C 
a municipiului Bucu
rești. Întreprinderea 
de transport, pe baza 
unei ..minute" Încheia
te cu lucrătorii C.E.G. 
i-a oorit din nou ra
tele Pe cele două luni, 
plus dobînda penali
zatoare. Din verifică
rile efectuate, a reie
șit că. de fant. suma 
respectivă fusese ope
rată de sucursala 
C.E.C. în contul altui 
lucrător la I.T.B.. care 
avea restante la Dia
ta ratelor. S-au luat 
măsuri nentru îndrep
tarea erorii, semnata
rului scrisorii resti- 
tuindu-i-se banii reți
nuți in Plus. S-a dis
pus. totodată, conduce
rii sucursalei C.E.C. a 
municipiului Bucu
rești să prelucreze a- 
cest caz eu tot Per
sonalul unității și să 
«-mărească rezolvarea 
cu mai multă cri’ă si 
solicitudine a proble
melor semnalate de 
cetătenL

acolo, Ia capătul tarlalei, 
nii să nu mai; fie obligați _ ___
la casele lor. pentru a pierde tim
pul. Poate si datorită prezentei sale 
Ia efectuarea lucrărilor obținem 
producții tot mai mari. Astfel. în 
vâra care a trecut griul a dat roade 
bune, numai la C.A.P. Nord-Birca 
înregistrîndu-se 4 740 kg griu la 
hectar. Cind am recoltat legumele, 
am constatat că sore exemplu 
producția de roșii a fost de 30 
tone la hectar, deoarece Floreă Bă- 
deancă si-a găsit suficient timp, pe 
lingă Cel dedicat restului probleme
lor. să-și fiică simțită prezența și în 
fermele legumicole, verificînd cum 
Se face întreținerea culturilor, dacă 
se efectuează la timp și corect udă
rile. ca plantele să aibă apă din 
belșug. Timpul și-1 petrece si in 
zootehnie, unde sînt multe treburi 
de rezolvat. Florea Bădeancă fiind 
nemulțumit, de exemplu, cu o pro

ducție anuală de 
2 000 litri lapte de 
la o vacă furaja
tă. Aleargă, se 
zbate pentru a se 
asigura furăjele, 
ca animalele Să 
aibă 
hrană 
să fie 
jite.

Sectoarele agri
col și zootehnic 
ocupă o măre 
parte din timpul 
organizatorului de 
partid. Dâ.r pe el 
oamenii îl întîi- 

nesc, destul de des. și pe șantierul 
de construcție a creșeî și grădiniței, 
ca și pe cel al băii comunale sau 
al noului local de poștă.

De fapt, ziua sa de muncă este 
mai lungă decit a fiecăruia dintre 
not Lumea îl întllndste na 
cîmp. Ia fermele zootehnice. Pen
tru a vedea dacă animalele sînt 
bine hrănite., în fermele legumicole, 
în secțiile de mecanizare ale consi
liului, la căminul cultural. Dar unde 
nu poate fi el întîlnit 1 Oamenii.se 
și întreabă cind mai are timp pen
tru familia sa. pentru treburile fa
miliei, că si el. ca fiecare dintre 
noi. are griji personale. Cind 
are timp ?

Desigur, șl preocupările pentru 
calitatea muncii și vieții oameni
lor. și strădaniile neobosite de a nu 
lăsa nici o problemă nerezolvătă. si 
timpul aoordat oamenilor isi au 
izvorul în conștiința, in puterea de 
muncă, in devotamentul activistu
lui de partid Florea Bâdeancă. Dar 
dacă el nu ar trăi in mijlocul nos
tru. dacă ar face în fiecare zi na
veta. ar mai găsi timp și forță pen
tru toate aceste probleme ? Bineîn
țeles că nu. Iată de ce este bine, 
de ce este normal ca omul să 10-

comună

oraș. De 6 bună bucata

econo-

porumb, 30 ha cu cartofi, 15 ha cu 
legume, 10 ha cu floarea-soarelui și 
15 ha cu sfeclă de zahăr.

— Ceea ce. daca facem o simplă 
adunare, înseamnă 275 ha. Diferența ?

— Diferența s-ar putea eă fie cu 
pomi fructiferi.

ca căme
șă plece

asigurată 
suficientă, 

bine îngri-

mai

De fant. Florea Bădeancă isi nune 
tot timpul său si capacitatea sa în 
slujba obștii, a oamenilor, ca aceș
tia să muncească mai bine azi decit 
ieri, dar ăi să trăiască mai bine azi 
decit ieri. Dar pentru ca toate lu
crurile să se desfășoare normal, el 
se sfătuiește mereu cu cei din jur. 
știe să le asculte spusele, propu
nerile. fiind conștient că acolo 
unde sînt mai multe caoete se nasc 
mai multe idei valoroase si mai 
mulți oameni pun umărul și inima 
la înfăptuirea lor.

Iile BANUT 
țăran cooperator, 
comuna Birca, județul Dolj 

___________________ y
Iar tovarășul primar ne-a încredin

țat că planuri de cultură s-au dai la 
toată lumea, dar nu s-a ținut evi
dența lor. Ni s-au dictat pe 
îndelete și producțiile planificate. 
Le redăm, neinsoțite de vreun co
mentariu, deoarece cantitățile ești-

CURJI CARE IȘI AȘTEAPTĂ GOSPODARII
ța .

v De ce lâmîn nefolosite la Periș importante 
suprafețe de teren cultivabil

Prims zăpadă din arest an s-a așternut «1 peste „grădina" din spatele casei in care locuiește inginerul Vasite 
Oprea de la C.A.P. din Periș. Un maidan — fără ghilimele — pe care nu s-a cultivat decit ...gazon.

— Dacă aș fi locuit de mai mult timp aici — a Încercat să ne explice inginerul V. O. — situația ar fi fost cu 
totul alta. Dar nn stau ta această easă decit de vreo doi ani.

— ...Fără comentarii. Foto : Sandu Cristian

pămtntul la Periș, întrebam, de fapt, 
cum se respectă Legea.

...Din datele și situațiile statistice 
mai rezultă cu certitudine că. din 
cele 403.17 hectare do teren arabil, 
cât mAsoară averea funciară a comu
nei. 78 hectare tint cultivate cu vie. 
Restul 7

— Restul, adică 325,17 hectare — 
avea să ne explice tovarășul primar 
loan Șitnonescu, răsfoind agenda 
personală — sint cultivate după cum 
urmează : 22 ha cu furaje, 133 ha cu

Am vrut »ă aflăm ce cantități din 
produsele obținute pe suprafețele de 
teren enumerate s-au livrat la fon
dul de stat și care a fost ponderea 
participării producătorilor din Periș 
la îmbunătățirea aprovizionării cu le
gume șl fructe a Capitalei. Ni s-a 
spus de către vicepreședintele birou
lui executiv al consiliului popular co
munal, tovarășul Gh. Voicu, că anul 
acesta s-au încheiat aproape 900 de 
contracte de achiziție și s-au eliberat 
350 de certificate de producători.

mate la hectar vorbesc de Ia sine : 
3 000 kg de cartofi la hectar. I 000 kg 
de sfeclă de zahăr, 1 000 kg de po
rumb, 10 000 kg de legume, 650 kg de 
floarea-soarelui... După cum se ob
servă, producții exagerat de modeste. 
Iar în loc de cantități contractate, de 
livrări la fondul de stat sau pe pie
țele Capitalei, au urmat un șir 
intreg de... justificări. Dintr-o „In
formare privind realizarea planului 
de stat de la gospodăriile populației 
la bovine, legume, lapte, fier vechi,

Spicuiri din răspunsuri
• Uniunea Județeană a cooperativelor de con

sum Neamț: în urma verificării sesizării adre
sate „Scinteii" a reieșit că. intr-adevăr. în co
muna Cordun prestările de servicii nu satisfac 
cerințele locuitorilor. Pe linsă unitățile existen
te (croitorie bărbătească, cizmărie, doaărie). s-au 
stabilit măsuri pentru reorganizarea activității 
de reparații radio-TV. înființarea unei cizmării 
în satul Pildesti. creșterea volumului prestări
lor prin secția de construcții, punerea in func
țiune a unei ■ Sifonării și â unei unități de îm
buteliat băuturi răcoritoare. Pină la sfirsitul anu
lui se va face examinarea profesională a tu
turor gestionarilor si vinzătorilor din cadrul coo
perativei.

• Comitetul executiv al Consiliului popular
a! municipiului București : S-a s' ' * ■’
ministratia domeniului public din
execute reparațiile necesare în zc ;< 
te ale străzii Clăbueet. în cursul 
ne partea stinsă a părții carosabil 
un nou covor asfaltic.'

Gheorqhc

hîrtie, zdrențe" — prezentată de către 
primarul comunei în ultima sesiune 
a consiliului popular — am reținut 
insă următorul pasaj : „Recent, fiind 
în satul Burian, pentru a strings le
gume, majoritatea cetățenilor s-au 
prezentat la noi motivind că nu au. 
că nu au pus nici pentru ei. Atunci 
i-am întrebat cu ce se hrănesc ; ne-au 
răspuns că ei cumpără legume de la 
București. (Iar cine nu cumpăra le
gume de la București, cumpăra de la 
magazinul Agrocoop din comună — 
n. n.). Nu mai vorbim de folosirea 
întregii suprafețe de pămint din curți. 
Anul acesta am avut cetățeni care 
n-au putut preda cele 30 kg de le
gume, deoarece nu au pus nimic 
în curți".

în schimb, există la Periș 32 848 mp 
pămint arabil „cultivat" de Dronrie- 
tarii lor din București numai cu... 
gazon, arbuști ornamentali, flori.

I-a care se adaugă alta și alte hec
tare de pirloagă — curțile acelora 
care și-au lăsat de izbeliște casa de 
la țară și pămintul, după ce s-au 
mutat Ia oraș. Și pe care primăria 
nu a găsit încă de cuviință să le în
chirieze cuiva dispus să lucreze res
pectivele terenuri.

La care se adaugă plantațiile de 
vie. Domi fructiferi si din nou alte 
și alte suprafețe de pămint lăsate in 
paragină — de actualii tor „benefi
ciari". chiriași ai unor foarte frumoa
se locuințe trecute in proprietatea 
statului. (Unul dintre ei, " Vasile 
Oprea, este chiar inginer agronom. 
Lucrează la C-A.P.-ul din comună).

La care se adaugă suprafețele de 
teren ocupate de construcțiile reali
zate în pofida regulilor elementare 
aic disciplinei în construcții, ale pre
vederilor Legii sistematizării. Și mai 
mult decât atit, cu ignorarea dispozi
țiilor Legii cu privire Ia fondul fun
ciar. în care se prevede foarte lim
pede : „Deținătorii de terenuri agri
cole sînt obligați să lucreze și să 
cultive întreaga suprafață pc care o 
dețin, cu respectarea regulilor agro
tehnice. să ia măsurile necesare de 
amenajare a terenurilor prin lucrări 
de îmbunătățiri funciare, de amen
dare și de fertilizare, precum și să 
efectueze lucrări de prevenire și 
combatere a oricăror alți factori 
defavorabili producției agricole".

Iată de ce supunem atenției publi
ce și îndeosebi Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare ur
mătoarea întrebare : ce se intîmplă 
cu grădinile și curțile nefotosite. afe
rente unor vile și case de odihnă din 
preajma orașelor mari ? Și mai mult 
decit atit : cînd se vor lua măsurile 
de rigoare pentru ca toate terenurile 
să nu mai fie risipite, ci cultivate. 
Așa cum prevede legea.

Florin CIOBANESCU

Plățile efe VIUQII7 
de C.E.C. 

pentru titularii 
de conturi curente 

personale
Instrument de economisire și de 

plăți, contul curent personal, pe 
care Casa de Economii și Consem
nat iuni îl pune la dispoziția popu
lației, este folosit de tot mai mulți 
depunători.

Avantajul specific al acestui in
strument de economisire il consti
tuie faptul că asigură titularilor 
efectuarea de plăți periodice și 
ocazionale din sumele depuse in 
cont, fără ca aceștia să fie nevoiți 
să se deplaseze personal la casie
riile Întreprinderilor sau institu
țiilor prestatoare de servicii.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni efectuează plățile in limi
ta soldului existent in cont in mod 
gratuit, acordind in plus titulari
lor de conturi curente personale și 
o dobindă anuală.

Depunerile și plățile din contul 
curent personal se pot face pe bază 
de cocuri semnate de titular sau de 
persoanele împuternicite de acesta 
(cel mult două persoane).

Plata în numerar a cecurilor 
obișnuite se poate efectua de că
tre sucursala sau filiala C.E.C. la 
care s-a deschis contul, precum și 
de o altă unitate C.E.C. — stabi
lită de titular — iar plata în nu
merar a cecurilor din carnetul de 
cecuri cu sumă limitată se face de 
oricare sucursală, filială sau agen
ție C.E.C. din țară.

Plățile prin virament din contu
rile curente personale se fac, din 
dispoziția titularilor, de către uni
tățile C.E.C. la care acestea sint 
deschise.

Este de reținut că titularii de 
conturi curente personale pot so
licita virarea din cont a unor sume 
pentru plăți periodice. reprezen
tând : plata abonamentului de te
lefon. de radio și televizor, a chi
riei, consumul de energie electrică 
și de gaze, precum și plăți de im
pozite și taxe.

Contul curent personal se poate 
deschide oricărei persoane majore 
la sucursalele și filialele C.E.C. 
din întreaga țară pentru o depu
nere inițială minimă de 100 de Iei.

In cadrul manifestărilor prile
juite de sărbătorirea „Săptăinînii 
economiei" un loc deosebit în ac
tivitatea unităților C.E.C. il ocupă 
informarea cetățenilor asupra a- 
vantajelor economisirii in contul 
curent personal, plățile pe care 
C.E.C. le efectuează pentru titu
larii de conturi curente personale 
și modalitatea dispunerii de către 
titulari a plăților respective.

Oamenii.se
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PRODUCȚIA FIZICA 31 Bunii gospodari au mutat
*

realizată în condiții de eficiență
> 4

<

grădina din cimp... 
în grădina casei

La întreprinderea de mecanică fină București
Mai întîi o precizare : la întreprin

derea de mecanică fină din Bucu
rești, ritmul realizării producției fi
zice a crescut în acest an de la o 
lună la alta, ilustrînd priceperea co
lectivului de a folosi mai bine ca
pacitățile de producție, de a fructifi
ca in mod superior resursele exis
tente. Și. în nota acestei evoluții, 
ritmul producției este in decembrie, 
in fiecare secție și pe ansamblul în
treprinderii, cu 15—20 la 
mage decit cel înregistrat 
nonrie.

faptele de muncă din 
dau certitudinea că oamenii se înca
drează în această cadență, obligatorie, 
de fapt. întrucit acum fiecare oră. 
fiecare zi trebuie să apropie cît mai 
mult rezultatele de nivelul sarcini
lor planificate pe intregul an. La fie
care loc de muncă, în fiecare sector 
de fabricație, efortul stăruitor al 
muncitorilor și specialiștilor este o- 
rientai- cu precădere spre realizarea 
exemplară a planului la producția 
fizică, la fiecare sortiment, cores
punzător contractelor încheiate cu 
beneficiarii interni și partenerii ex
terni. In 11 luni, planul la productia- 
marfă a fost depășit cu 17 milioane 
lei, reaiizindu-se peste prevederi în
semnate cantități de produse de oro- 
logie industrială, aparate de măsurat 
lungimi, manometre. produse termo- 
tehnice.

Dar realizarea producției fizice si 
a producției-marfă este concepută 
aici. în toate secțiile, nu ca un scop 
în sine, nu ca o sarcină ce trebuie 
îndeplinită oricum, ci în condiții de

sută mai 
in luna ia-

aceste zile

eficiență economică cit mai ridicată, 
corespunzător exigențelor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare.

— Cînd se lansează în execuție o 
comandă, oamenii știu exact, pe în
tregul flux de fabricație, ce canti
tăți de materii prime și materiale 
trebuie să se consume, ce beneficii 
și producție netă urmează să se 
realizeze — ne spune șeful secției de 
aparatură 
Gheorghe Onofrei. Cu alte cuvinte, 
la fiecare loc de muncă se produce 
în deplină cunoștință de cauză. A- 
ceasta determină oamenii să gîndească 
economic, să gospodărească cu răs
pundere resursele materiale si mijloa
cele tehnice, să găsească soluții mai 
bune, cu eficientă concretă, care, 
dezbătute și „omologate" de colectiv, 
devin pirghii de bază pe care se 
sprijină realizarea bugetului de ve
nituri și cheltuieli.

Un asemenea mod de acțiune pune 
în lumină la întreprinderea bucu- 
reșteană un adevăr incontestabil: 
oamenii se gîndesc la creșterea pro
ducției fizice și eficienței economice 
încă înainte de lansarea produselor 
în fabricație, cînd pot interveni și 
pot influenta favorabil ritmurile si 
nivelurile consumurilor materiale. Și 
poate că tocmai preocuparea colecti
vului de a situa pe același plan e- 
forturile pentru creșterea producției 
fizice și pentru sporirea eficientei e- 
conomiee, obișnuința de a gîndi în 
perspectivă constituie factorii care 
explică, în ultimă instanță, progre
sele calitative obținute în întreaga

de măsură și control.

economică a întreprinderii', 
perioada care a trecut din 
planul la producția netă a

activitate 
Astfel, în 
acest an, .
fost depășit cu 9 milioane lei, la pro
ductivitatea muncii cu 1.7 la sută, iar 
cheltuielile la 1 000 lei productie- 
marfă au fost reduse, fată de pre
vederi, cu 2,3 lei. Și ca un corolar, 
beneficiile planificate au fost de
pășite in 10 luni cu peste 15 milioa
ne lei. Milioane care înseamnă un 
aport concret la creșterea venitului 
national, a fondului propriu de dez
voltare al întreprinderii . si, respec
tiv. la sporirea veniturilor celor care, 
in calitatea lor de proprietari si pro
ducători, dovedesc că știu să folo
sească cu pricepere pîrghiile noului 
mecanism economico-financiar în 
gospodărirea întreprinderii. în acest 
scop. în cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, prin consulta
rea largă a colectivului, pentru 
primul an al cincinalului au fost sta
bilite aproape 200 de măsuri tehni
co-organizatorice.

Răsfoim programul unitar de mă
suri, stabilit la nivelul întreprinderii. 
Sînt sintetizate aici, in cifre și date 
precise, propunerile și inițiativele 
muncitorești, forța înțelepciunii co
lective. Dar care sînt roadele concre
te ale aplicării măsurilor stabilite ?

— Fiecare propunere inclusă în 
program — ne spune maistrul Ro- 
mieă Țimurlea, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii — vi
zează, în primul rind, obținerea unui 
spor de producție fizică, deoarece 
nouă ne revin sarcini deosebite în 
înzestrarea celorlalte ramuri cu a-

paratură de mecanică fină, astăzi de
osebit de solicitată. Totodată, insă.

■ pe noi ne interesează ca aceste spo
ruri să fie realizate cu cheltuieli de 
muncă, de materiale și energie cit 
mai mici. Concret, în secția noastră, 
în 11 luni planul la producția fizică 
a fost depășit cu 4 milioane lei. iar 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse fată de plan cu 
6,6 lei. Nici una din propuneri, deci, 
nu poate rămîne pe hîrtie. Consiliul 
oamenilor muncii acționează stăruitor 
ca programul de măsuri să fie aplicat 
întocmai, să aibă in practică efectele 
scontate.

Notăm, la întîmplare. trei din aces
te măsuri. Prin realizarea unor dis
pozitive pentru creșterea randamen
tului la operațiile de montai la pro
dusele din grupa orologie indus
trială, termotehnice și aparate de 
măsurat lungimi s-a obținut o eco
nomie de 140 000 ore-manoperă. asi- 
gurîndu-se un apreciabil spor de pro
ducție fizică. Alte 54 000 ore-mano- 
peră s-au economisit prin introduce
rea turnării cu modele ușor fuzibile 
la 25 tipuri de repere, iar 70 000 ore- 
manoperă — prin specializarea pe 
grupe de produse, repere și operații 
a mașinilor și muncitorilor din ate
lierul de prelucrări mecanice. In to
tal— o, economie de 264 000 ore-ma
noperă. Practic, numai prin aplicarea 
acestor trei măsuri s-a realizat o pro
ducție pentru care, altminteri, ar fi 
fost necesară organizarea unui atelier 
cu aproape 110 oameni.

Acum, în această perioadă de

sfîrșit de an, concomitent cu realiza
rea planului la producția fizică, la 
ceilalți indicatori — așa cum ne spune 
directorul întreprinderii. Petre Do- 
brescu — o atenție deosebită se a- 
cordă pregătirii temeinice a produc
ției anului 1982. în acest sens s-au 
conturat clar direcțiile de acțiune. 
Una dintre acestea constă în crește
rea aportului cadrelor tehnice, al 
specialiștilor din producție si din 
serviciile de concepție la reducerea 
importurilor de produse de mecanică 
fină, precum și a unor componente 
și piese de completare. O analiză re
centă, 
partid 
cinilor 
a C.C, 
faptul 
resurse care trebuie valorificate mai 
bine, stimulîndu-se încrederea în for
țele proprii. A fost elaborat astfel un 
program pentru realizarea, cu forte 
proprii, a unor mașini și instalații, 
prevăzute inițial să se aducă din 
import. Concomitent, se caută soluții 
pentru creșterea randamentului capa
cităților de producție existente.

Sînt toate acestea garanții că rit
murile producției fizice din această 
lună urmează o linie mereu ascen
dentă. colectivul întreprinderii , fiind 
hotărît să încheie primul an al cin
cinalului cu planul îndeplinit la țoti 
indicatorii și, totodată, să pregă
tească temeinic producția din anul 
1982.

întreprinsă de comitetul de 
în spiritul exigentelor și sar- 
formulate la recenta plenară 
al P.C.R.. a pus în evidentă 
că în această privință există

Dumitru TtRCOB 
IMe STEFAN

PRODUCȚIA LA EXPORT

livrată integral și la un nivel
calitativ superior

La întreprinderea „Electromureș“ din Tîrgu Mureș
întreprinderea „Electromureș" din 

Tîrgu Mureș este nu numai una din 
cele mai mari unități economice ale 
județului Mureș, ci și ale industriei 
noastre electrotehnice. Prin rezulta
tele deosebite obținute in îndeplini
rea principalilor indicatori de plan.

•Țreprinderea a ocupat, după 10 luni 
acest an. locul III pe tară in in- 

■a. «cerea socialistă dintre unitățile din 
industria de mașini și utilaje electri
ce, motoare și materiale electroteh
nice.

Cu deosebire se detașează rezulta
tele obținute de colectivul întreprin
derii in realizarea sarcinilor de plan 
la export. Fată de plan și de con
tractele cu termen de livrare pină la 
30 noiembrie, unitatea 
sarcinile de export in 
110 la sută. în 11 luni 
întreprinderea a livrat 
fată de prevederile inițiale la export 
produse in valoare de peste 80 mili
oane lei și a realizat, din operațiuni 
de export, un plus de beneficiu 
peste 7 milioane lei.

— Desigur, nu am pretenția 
spun un lucru nou — menționa 
rectorul unității, ing. loan Olteanu 
— dar multi nu înțeleg un adevăr 
elementar : uneori, in activitatea de 
export o piață se ciștigă ușor, 
dar mai greu este s-o păstrezi, 
să-i asiguri perspectivă. Pentru 
aceasta este nevoie șă-ti aliniezi per
manent produsele la cerințele și exi
gențele partenerilor externi, să fii 
prompt în livrarea produselor con
tractate. De la aceste realități au 
pornit consiliul oamenilor muncii și

și-a realizat 
proporție de 
din acest an, 

suplimentar

de

ea 
di-

organizația de partid când au stabilit 
la începutul anului strategia realiză
rii planului la export. Altfel spus, 
cuvintul de ordine pentru fiecare 
secție și atelier, pentru fiecare om al 
muncii a fost și este calitate irepro
șabilă în realizarea producției pentru 
export, promptitudine și solicitudine 
maximă in livrări.

...Trecem prin câteva din secțiile cu 
o mare pondere in activitatea de ex
port, între care se numără cele de 
conductori și cablaje electrice, de 
tehnică de calcul, de electroeasnice 
și S.D.V.-uri. Efortul stăruitor șj efi
cient consacrat modernizării produ
selor. pentru a le ridica Ia nivelul 
celor realizate de firme cu tradiție, 
este vizibil la tot pasul. în fața unor 
produse „gata pentru export", stăm 
de vorbă cu câțiva specialiști. ..Ve
deți, relațiile noastre cu unii parte
neri depind deseori de mobilitatea 
întregii noastre activități — ne spune 
Emil Pop. economist principal la 
compartimentul export. Iată numai 
un exemplu : unele firme din R.F.G. 
condiționau cumpărarea în continu
are a conductorilor electrici de 
adaptarea acestora la caracteristici 
calitative și tipodimensionale nepre
văzute inițial în convenția încheiată. 
Firește, am manifestat solicitudinea 
necesară. Ne-am mobilizat, iar 
măsurile luate am adaptat in 
record tehnologia la pretențiile 
tenorului; prezentîndu-i, tot în
record, mostrele prevăzute pentru 
testare. Urmarea : colaborarea — ce 
părea greu de realizat la un moment 
dat — nu numai că nu a fost între
ruptă, ci a fost lărgită, contractul în-

prin 
timp 
par
timp

cheiat pentru acest ultim trimestru 
al anului 1981 și pentru anul 1982 
stipulînd livrarea suplimentară a încă 
13 000 kilometri de conductori elec
trici".

Așa au stat lucrurile și în cazul 
asimilării altor tipuri de conductori 
electrici care, în urma prospectării 
pieței, la solicitarea altor parteneri 
din Anglia, R.F.G. și din țări afri
cane, sint fabricați după o tehnologie 
care să corespundă inclusiv condiții
lor de climă specifice țărilor respec
tive. Am dat doar două exemple, dar 
eforturile colectivului pentru alinie
rea promptă a produselor realizate la 
nivelul tehnicii de virf, la condițiile 
cerute de parteneri, sint vizibile și în 
ce privește bunurile electroeasnice,

— Am observat, în urma prospec
tării pieței — ne spune Nicolae Fodor, 
inginer proiectant — că unele bunuri 
electroeasnice erau pe punctul de a 
pierde teren în fața produselor si
milare ale altor furnizori. Colectivul 
nostru a acționat grabnic pentru 
înnoirea tehnologiilor și atingerea 
unor performanțe egale sau superi
oare produselor fabricate de firme cu 
tradiție. Muncitorii, inginerii și pro- 
iectanții au trecut, de pildă, la rea
lizarea în timp record a discurilor 
electrice după tehnologii de pastare 
la echiparea plitelor cu termoregula- 
toare, care, paralel cu creșterea per
formanțelor, au asigurat și mărirea 
coeficientului de utilizare a tablei de 
la 70 la peste 80 la sută.

Dar poate exemplul cel mai convin
gător pentru alinierea produselor la

nivelul tehnicii de virf și creșterea, 
pe această cale, a exportului, îl oferă 
azi radiatorul tip „Ravent" care, față 
de radiatoarele electrice cu ulei, îm
bină performantele unui radiator cu 
suflantă cu cele ale unuia cu acu
mulare de, căldură. Avantajele ? Un 
calcul sumar arată că asimilarea nou
lui tip de radiator âa dus la diminua
rea consumului de 'materii prime cu 
cel puțin 15 Ia sută și la creșterea 
performanțelor cu peste 10 la sută.

Dealtfel, în cursul anului 1981, în
treprinderea, împreună cu reprezen
tanții I.C.E. „Electroexportimport" — 
cu care întreține o strinsă și efi
cientă colaborare — a prezentat, la 
cererea partenerilor externi, peste 
500 de oferte, o parte din ele fiind 
contractate, incă de pe acum, și pen
tru anul 1982. Așa cum mi s-a pre
cizat, in prezent se lucrează la exe
cutarea a peste 150 tipuri de scule 
și materiale pentru firme din R. P. 
Ungară și R. P. Polonă ; de aseme-

nea, sînt în curs de perfectare alte 
lucrări cu firme similare pentru a 
realiza, prin cooperare, produse de 
mecanică fină. Totodată, prin intra
rea in funcțiune a noii secții de uti
laje și scule, se fac prospectări pen
tru a se livra la export utilaje spe
cifice producției de conductori și pro
duse electroeasnice.

Prin tot ce face, inimosul colectiv 
de la „Electromureș" dovedește va
loarea practică deosebită a mobilită
ții tehnice și organizatorice în reali
zarea planului la export. Din expe
riența de pină acum el s-a convins 
că inalta calitate a produselor, adap
tarea permanentă a producției la ce
rințele pieței externe constituie o ga
ranție a îndeplinirii în bune condiții 
a planului de export. De aceea, este 
hotărît să persevereze pe această 
cale.

Despre cooperatorii 
dean Mai lat se spune 
plexul „cumințeniei" 
deprins să calce mereu „ . .. .
fără dureri de cap, pe aceleași cărări 
bătătorite. In rîndurile ce urmează 
vom înfățișa una din ideile bune 
care, de cîtiva ani, le aduce cu regu
laritate venituri de milioane : un 
mod propriu de organizare a grădi
nii de legume timpurii.

Cu ani în urmă, cooperativa agri
colă din Mailat cultiva cu tomate 
timpurii un teren la marginea satu
lui. Forța de muncă activă împutiinîn- 
du-se, a fost afectată, in primul rând, 
legumicultura, lucrările în acest sec
tor nemaiputînd fi făcute la timp. Un 
cooperator a venit cu ideea ca în zi
lele „de vîrf" să lucreze toți locui- 

. torii apti de muncă din comună, in
diferent din ce 
sector fac parte. . 
la grădina de to
mate timpurii. La 
prima vedere, so
luția părea fără 
cusur, dar cinci să 
se treacă la prac
tică s-a văzut că ' ‘ 
era inoperantă. 
Greutățile apă
reau în momentul 
în care trebuiau să fie aduși, zi de 
zi, la grădină cei 200—300 de oameni 
răspîndiți pe tot cimpul pe mai bine 
de 1 000 de hectare, care la prășitul 
sfeclei sau al porumbului, care la 
fermele de vaci și păsări sau chiar 
din sat.

Cel care a pus punctul pe ,.i“ este 
cooperatorul Solomon Kalman, un 
grădinar inventiv și pasionat. El a 

• propus să fie schimbat amplasamentul 
unei părți din grădina C.A.P.. mai 
precis, legumele timpurii să fie culti
vate în curțile cooperatorilor. De ce ? 
Ne explică tovarășul Ludovic Szoke, 
președintele cooperativei : „Un pen
sionar care nu poate să meargă cu 
bicicleta la cimp. o gospodină cu ■ co
pii mici, elevii după' ce vin de la 
școală, cooperatorii după ce se întorc 
de la prașilă sau alte munci;- îngriji
torii de la fermele de vaci, mecani
zatorii. funcționarii în timpul liber, 
în sfirșit oficine vrea poate, ăâ sape, 
să irige, să recolteze, să sorteze'ro
șiile și. deci, să ciștige bani buni în 
plus". Iată că. în acest fel. sîtttrhsezol- 

. vate două probleme esențiale : este 
folosită din plin forța de muncă si, 
totodată, este asigurată irigarea cul
turilor ori de cite.ori e nevoie. coo
peratorii avind fiecare fintîni si pom- 
pe in curte".

<■ S-a trecut la fapte; firește, la 
început cu unele rezerve, dar. iată, se 
împlinesc cîtiva ani de cînd in a- 
ceastă comună arădeană se produc 
după noua „re.tetă" legume timpurii 
pe 35 de hectare. Trei sute de fa
milii care lucrează la fermele de 
cimp, la zootehnie, în birouri sau în 
orice alt sector cultivă .pe terenurile 
de pe lingă case, mare parte situate 
în pantă și avînd o btlnâ. expoziție, 
între 10—20 de ari de tomate, pentru 
care li se dă în cîmp o suprafață 
corespunzătoare, ca .lot în folosință 
personală, pentru a fi cultivată cu 
porumb, furaje și alte plante. Răsa
durile sînt produse în sera inmulti- 
tor a fermei legumicole de cimp. iar 
cooperativa suportă cheltuielile pen
tru semințe, îngrășăminte, lucrările 
de pregătire a solului, procură am
balajele și execută, ori de câte ori e 
nevoie, tratamentele chimice, Munca 
este organizată in acord global si re
tribuită, pe .baza unui tarif foarte

din satul ară- 
că n-au coni
celor ce s-au 

și mereu,

Experiența cooperatorilor 
din Mailat-Arad 

în cultivarea legumelor

stimulațiv stabilit prin contracte în
tre cooperativă și grădinarul coopera
tor. La rîndu-i. cel care cultivă 
legume are obligația să procure 
aracii, să irige, să intretină culturile, 
să recolteze Și. să pregătească produc
ția pentru export. Din această activi
tate s-au obtin.u.t anul trecut 1030 
tone de roșii timpurii, a căror valoa
re a depășit 3,2 milioane lei. Coope
ratorii au ciștigat două milioane, iar 
unității i-a revenit un beneficiu net 
de peste 300 000 lei. Planul a fost de
pășit și în acest an : fată de un con
tract de 683 tone de tomate, s-au pre
luat 812 tone, din care aproape 700 
tone au fost livrate la export. Valoa
rea producției — 3 152 000 lei.

întreaga activitate este organizată 
într-un adevărat flux din care nu 
lipsește ultima fază — controlul teh

nic de calitate. 
Pentru preluarea 
producției au fost 
organizate trei 
centre, corespun
zătoare celor trei 
ferme ale coope
rativei. iar de ca
litate (pe fiecare 
lădiță e scris nu
mărul casei!) răs
punde șeful de 

retribuit suplimen-centru, care este 
tar, atît după cantitatea de roșii pre
luată, cit și după calitatea acestora. 
De menționat că si șefii de centre 
sint tot cooperatori care iși desfă
șoară activitatea de bază în diferite 
locuri de muncă din fermele unității.

Și în acest an. din cultura tomate
lor timpurii oamenii muncii din Mai
lat au obtinut ciștiguri substanțiale, 
casieria cooperativei plătind pentru 
aceste produse 2 079 000 lei. Merită 
arătat, de asemenea, nivelul cîstigu- 
rilor care-i atrage pe grădinari : în 
afară de veniturile realizate din ac
tivitatea de bază, 30 de familii au 
ciștigat fiecare în parte peste 20 000 
Iei. Coopefatoarea Rozalia Balint 
care ldcrează la ferma vegetală nr. 3 
a încasat în acest an. împreună cu 
membrii 'familiei, pentru legumele 
timpurii livrate 26 850 lei. contabila 
Eleha Pojăr și IoSif'Pojar. meșteșu
gar la' atelierul cooperativei de con
sum.- care au lucrat, cu părinții pen
sionari" și fiul elev — 23150 lei. coo- 
peratoarea Ana Molnar — 18 620 lei 

‘etc. 'Nu trebuie' scăpat din vedere și 
un alt aspect : cooperatorii din Mai
lat nu se duc la piață nici să cum
pere. nici să vîndă legume, 
lor este cooperativa agricolă 
Sint legați prin contracte si 
valorifică, cu ciștiguri mari.
tia de legume din curți, fără să mai 
bată drumurile, zeci și chiar sute de 
kilometri. Cît privește consumul pro
priu. nu intră în discuție la niște le
gumicultori de talia celor din Mailat.

tn final trebuie menționat că. lu- 
crînd cu atîta grijă în grădinile „din 
curți". n-a fost neglijată grădina „din 
cîmp". nici celelalte sectoare, ba, 
dimpotrivă. După cum rezultă din 
situația producțiilor la principalele 
culturi. în acest an s-au livrat su
plimentar peste 60 de vagoane de 
grîu si porumb. 6,2 vagoane de ceapă. 
5 de mazăre, mari cantităti de pe
peni, roșii, varză și alte produse.

Iată cum, pus in valoare de oameni 
hărnici și 
telepciune 
ciștigat și 
statul.

„Piața" 
de care 
undâ-si 
produc

pasionați, grăuntele de. îh- 
a devenit faptă, avînd de 
unitatea, și cooperatorii, și

Lucian C1UBOTARU

SIBIU : Instalație nouă prin autodotare

(Urinare din pag. I)
rol și Ion Harapcea in cele 
65 de cuptoare, de exem
plu, au fost livrate de fa
bricile din țară. Uzine de 
recunoscut prestigiu — 
..Progresul" Brăila. între
prinderile mecanice navale 
din Galati Și Constanta. 
Combinatul de construcții 
de mașini din Bistrița. în
treprinderea de utilaj greu 
din Craiova, întreprinderea 
de utilaj tehnologic din 
Buzău, „1 Mai" Ploiești, ca 
și numeroase unități indus
triale bucureștene — au 
avut de învins nu puține 
dificultăți în asimilarea 
unor tehnologii noi. in rea
lizarea de utilaje unicat.

Drumul spre intîia șarjă 
de cocs nu a fost și nu este 
lin nici pentru acești coau
tori la această baterie de 
cocsificare românească. Nu 
va fi liniște deplină nici 
pină în ziua H. când se va 
elabora șarja cu numărul 
unu. Importantă este insă 
dorința, mai mult, hotărâ
rea de a fi la înălțime, 
alături de constructor — 
întreprinderea de construc
ții și montaje siderurgice 
Galati și trusturile aparți- 
nînd Ministerului Construc
țiilor Industriale — de a fi

la înălțime alături de pro
iectant. în efortul de fina
lizare a acestei investiții, 
în efortul de a îndeplini e- 
xemplar programul de pu
nere în funcțiune stabilit 
de secretarul general aj 
partidului nostru.

...îmbrățișăm cu jpriviri-

sare. autentică „moară" de 
cărbune, unde constructori 
destoinici aparținind de 
Ministerul Construcțiilor, In
dustriale își dovedesc ih a- 
ceastă' etapă de ritmuri 
alerte nu numai măiestria 
profesională recunoscută, ci 
și abnegația cu care își fac

Constructorii apropie
„ziua cocsului"

le, de pe un fel de terasă 
de beton, păienjenișul de 
stîlpi metalici, de conducte 
suspendate, de culoare ine
dite destinate benzilor 
transportoare... Peste tot 
forfota din apropierea pre
mierelor. La depozitul de 
cărbune, stiva nr. 1 se află 
în funcțiune. Ofensiva are 
in vedere in aceste zile fi
nalizarea lucrărilor de la 
stivele II și III. Este obiec
tivul căruia formațiile de 
lucru conduse de Nicolae 
Vașile și I. Tabarcea îi con
sacră toate strădaniile. Zor 
mare și la stația de conca-

datoria. De la ..moară", 
cărbunele călătorește pe 
un șleau construit de om 
la 40 de metri înălțime 
spre un ultim loc de popas 
înainte de a intra în cup
toare : uriașa alcătuire de 
beton, buncărul ori silozul 
de cărbune, sau cum vreți 
să-î spuneți. Drumul sus
pendat trece însă prin fata 
celor două coșuri de gaz 
ars, adevărată operă de 
artă realizată de echipele 
conduse de maistrul Anghel 
Nicolae. Coșurile au o înăl
țime de 150 de metri fie
care și, cu toate că au fă-

cut măsurători numai cu 
aparate clasice, făuritorii 
unor asemenea coloane ce 
sparg cerul combinatului 
nu au înregistrat decit o 
deviere de ...24 milimetri, 
cu mult sub limita admisi
bilă. Cînd. bate vîntul — și 
aici la Galați poate că nu 
este zi să nu bată vîntul — 
coșurile sint astfel calcu
late incit să se încline un 
metru la dreapta, un me
tru la stânga...

...în încăperea cuptoare
lor, o liniște reconfortantă. 
Focurile ard mocnit, calm. 
Aici nu încape grabă. Pro
cesul de încălzire are 
legile, etapele lui peste 
care nu se poate sări sub 
nici un motiv. Temperatu
rile din cuptoare sînt înre
gistrate tot timpul, e li
niște aici și exactitate de 
farmacie. Și nu știu de 
ce acest marș tăcut spre 
intîia șarjă de la 15 ia
nuarie îmi sugerează mer
sul unui lan de grîu. a- 
cum, în plină iarnă, lucrul 
de sub brazdă și de sub 
zăpadă spre pîinea rotun
dă și rumenă din vară. Nu
mai că aici este vorba des
pre „lanul" de piine al 
furnalelor —■ cocsul fără de 
care nașterea oțelului nu 
este posibilă...

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii

La întreprinderea de piese auto 
din Sibiu a fost realizată prin auto- 
utilare și se află in curs de mon
taj o instalație de niahelare chimică 
a cilindrilor de frină pentru diver
sele tipuri de autovehicule. Pe lin
gă economisirea unor importante

fonduri valutare, aplicarea noii teh
nologii conduce lă o creștere în
semnată a fiabilității cilindrilor de 
frină și la asigurarea unei protecții 
mai bune a acestora in condiții cli
materice diferite. (Nicolae Brujan).

De ce substanțe care stimulează creșterea plantelor
preocupările pentru producerea lor?

Trei sînt parametrii care primează 
în aprecierea valorii unei cercetări 
științifice : 1. gradul de originalitate ; 
2. efectele economice pe care le ge
nerează ; 3. cheltuielile minime de 
investiții necesare aplicării si genera
lizării ei. Judecind, cel puțin din 
aceste puncte de vedere, una din rea
lizările cercetătorilor de la Insti
tutul de chimie din Cllij-Naboca ni 
se pare de o deosebită .valoare. Iar 
aprecierea este cu atit mai îndreptă
țită întrucit beneficiarul ei este ex
clusiv agricultura. Pe scurt : este vor
ba de elaborarea unor tehnologii ori
ginale (in lume asemenea cercetări 
se fac deja de 2—3 decenii) de pro
ducere — prin sinteză organică fină 
și■ "valorificând materii prime indigene» 
— a unor regulatori de creștere a 
plantelor. Sint de fapt compuși chimici 
sintetici, omologi hormonilor natu
rali produși de plante, care aplicați 
în cantități mici, pot modifica oroce- 
sele fiziologice ale acestora. Nu in
sistăm asupra laturii tehnice a cer
cetărilor. Cert este câ produsele obți
nute sînt, cel puțin, de același nivel 
cu al celor realizate de țări cu tradiție 
în domeniu, fapt atestat de numeroa
sele buletine de cercetare expediate 
de stațiunile si centrele de cercetare 
agricole caro le-au experimentat.

Dintr-un asemenea buletin trimis 
de întreprinderea de sere Isalnita 
constatăm, bunăoară, că prin admi
nistrarea preparatului TO-STIM pe 
culturile de tomate de seră s-a obți
nut o producție de 92,4 tone roșii la 
hectar — majoritatea de calitate ex
tra Si I — sporul de producție fiind' 
de 12 tone comparativ cu preparatele 
similare olandeze (cotate drept cele 
mai bune) și de 32 tone fată de lotu
rile martor (netratate). De remarcat 
că rezultatele nu sint singulare, ele 
fiind certificate de multe alte unităti 
agricole care au folosit preparatul in 
culturile de seră și solarii sau in cîmp 
pentru tomatele timpurii.

RADI-STIM este denumirea sinte-

tică a unui alt preparat elaborat de 
cercetătorii clujeni, care Sl-a de
monstrat eficienta în stimularea in- 
rădăcinării unor plante, arbuști.,, pomi 
fructiferi, conifefe etc. De exemplu, 
prin administrarea sa controlată la 
butașii de vită de vie S-a obtinut. !n- 
tr-un timp mult mai scurt, o ibrădă-' 
cinare de sută la sută — lucru impo
sibil de realizat în .condiții ‘ obișnuite. 
La fel, prin aplicarea lui asupra unui 
lot de 2,2 milioane butași de garoafe, 
sporul de producție a fost aprîeciat 
de către întreprinderea de sere‘ Arad 
la un echivalent ‘ de o jumătate de

centul de extracție a ' zahărului este 
mult moi marc.

Iată, așadar, cîteva cercetări știin
țifice a căror valoare și eficientă sînt 

’dovedite prin cifre exacte, prin rezul
tate concrete fără putință de tăgadă. 
Apare, desigur. întrebarea firească : 
în ce măsură rezultatele acestor cer
cetări sint generalizate ? .,— Dacă ar 
fi să judecăm după interesul cu care 
unitățile- de. cercetare științifică din 
agricultură și chiar cele productive 
au reacționat la produsele noastre, ne 
spune ' dr. chimist Teodora Panea, 
coordonatoarea acestor cercetări.

milion de lei numai prin faptul că a 
determinat o înrădăcinare a plantelor 
cu 18 la sută mai marp fată de un lot 
netratat.

Alte cercetări ale specialiștilor din 
Institutul de chinfie din Clui-N'apoca 
au avut în vedere posibilitatea sinte
tizării unor inhibatori de creștere a 
plantelor destinați evitării pierderilor- 
de recoltă înregistrate .în timpul de
pozitării produselor agricole, pierderi 
evaluate la 15—20 la sută si cauzate 
prin nestăvilirea proceselor de încol- 
t-ire (la cartofi sau ceapă) sau prin 
diminuarea conținutului unor produse 
(sfeclă de zahăr). In acest sens, iată 
rezultatele calculelor de eficientă eco
nomică făcute de Institutul de cerce
tări pentru legumicultura și floricul
ture Vidra și Institutul de cercetare 
a cartofului — Brașov : în cazul cînd 
întreaga cantitate de ceapă si cartofi 
însilozată ar fi tratată cu două din 
preparatele institutului, inhibatorul 
M și SUPER-STOP, s-ar înregistra, 
la ceapă, o reducere a pierderilor în- 
sumînd 35 000 tone, iar la -cartofi — 
130 000 tone. Și la sfecla de zahăr, 
aplicând inhibatorul M âtît în timpul 
vegetației, cît și al depozitării, pro-

atunci ele ar trebui să fie. cu mici 
excepții, deja generalizate". „— De ce 
cu mici excepții ?“. ,.— Pentru că sînt 
unii care a priori au refuzat să expe
rimenteze rezultatele noastre. De 
exemplu, după cum puteți Vedea; in 
această, scrisoare semnată de directo
rul Stațiunii de cercetări pentru 
plante. medicinale si1 aromatice 
de la Fundulea. ni se răspunde că 
nu-i interesează cercetarea noastră, 
deoarece producția este plătită după 
cantitatea de masă Verde la hectar și 
nu după conținutul în substanță utilă 
care s-ar găsi în ea. Or. preparatele 
noastre, acționează tocmai in această 
ultimă direcție : trei frunze de men
tă — să zicem — ar putea conține 
aceeași cantitate de mentol cît în 
treizeci". „— Să revenim la întrebarea 
inițială : de ce nu sînt încă generali
zate cercetările în cultura mare 7“

— „Deoarece microproductia noas
tră, pe care o realizăm in cea mai 
mare parte la „Țerapia“-Cluj. nu este 
îr; măsură să, asigure întreg necesarul, 
de preparate, Ar trebui ca o . unitate 
industrială sa preia această fabrica-, 
tie; asigurând necesarul intern și

creînd chiar disponibilități pentru 
export. Asemenea preparate s-ar 
vinde ca..» piinea caldă".'

Aveam să aflăm că motivul care 
stopează dorința unităților industriale 
ale chimiei de a prelua fabricarea 
substanțelor sintetizate de cercetăto
rii institutului din Cluj-Naooca ește 
cel intilnit la multe- produse ale chi
miei de mic tonaj : participă cu o 
pondere mică in ■ valoarea producției 
marfă a întreprinderilor. Firește, nu 
ește nimic rău în dorința firească a 
acestor unități de a realiza beneficii 
mari. Dar in a face <lin aceasta un 
scop in sine, in a privi lucrurile în 
defavoarea intereselor generale ale 
economiei naționale este un lucru ne
firesc. Această situație este generată, 
în principal, de aplicarea acelorași 
indicatori din marea industrie și ‘la 
fabricarea produselor cu valoare 
mică, de obicei din statii pilot indtls? 
trial. Este dovedit, o dată mai mult, 
că această practica incepe să devină 
o frină in calea diversificării produ
selor. De aici necesitatea de a se 
analiza posibilitatea stabilirii unor 
indicatori specifici pentru produsele 
de mic tonaj.

Există deci o cercetare cu rezul
tate mai mult decit promițătoare, 
materie primă îndestulătoare — sub
stanțele chimice utilizată sint fabri
cate în mod curent in industria noas
tră — deci nu depind de nici un fel 
de import — și. iarăși un mare merit 
al acestei cercetări, nu necesită in
vestiții suplimentare pentru a produ
ce preparatele respective. Trebuie 
doar ca — de îndată ce ultimele tes
tări biologice se vor încheia — unele 
instalații existente ale chimiei — iar 
Ministerul Industriei Chimice este 
singurul în măsură să decidă, care — 
să fie destinate fabricării regulatorilor 
de creștere a plantelor. în asa fel ca 
aceste substanțe să fie puse la dispo
ziția agriculturii.

Vlaicu RADU
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Inițiativa de pace a președintelui Nicolae Ceausescu dinamizează voința întregului nostru paper 
de a acționa si mal energic pentru înfăptuirea dezarmării, pentru apărarea civilizației umane
Bucureștiul. capitala 

României socialiste, a 
răsunat de tumultul 
marilor manifestații 
pentru pace. Bucurej- 
tiul, capitala României 
socialiste, a răsunat de 
expresia înaltă și una
nimă a poporului nos
tru doritor de pace, 
înțelegere, colaborare. 
Glasul președintelui 
României socialiste a 
rostit voința noastră, 
a tuturor, de pace, do
rința fierbinte a între
gii națiuni de a se pune 
capăt înarmărilor, de 
a se face totul ca 
acum, cit nu este încă 
prea tirziu, să învingă 
rațiunea, spiritul co
laborării, al păcii, îm
potriva amenințării, 
contra pericolelor ce 
plndesc Europa, lumea 
întreagă.

Anii copilăriei mele 
s-au scurs pe sub ă- 
ripa neagră a războ
iului. Mașini infernale, 
nesfirșite cortegii de 
mașini ale marții au 
trecut, tilt ți nopți, 
apei, ani ce păreau 
fără capăt, pe sub fe
reastra odăii mele, cu
tremurată îngrozitor 
de uruitul șenilelor. 
Escadrilele bombardi
erelor spărgeau limpe
zimea cerului, la Cele 
mal imprevizibila ore,

oamenii fugeau, înne
buniți de spaitiiâ, sri 
afle un adăpost, cu co
piii in brațe, zmulși 
din leagăne t un teri
fiant spasm general 
cuprinsese lumea în
fricoșată, de apoca
lipsul din care nu se 
întrezărea nici o ieșire.

împotriva oamenilor, 
a sensului existenței.

Apoi am învățat să 
ne vindecăm rănile, să 
muncit» pentru a ne 
reașeza Viața iii cru
gul ei firesc. Am în
vățat ți eu, ea și cole
gii mei de generație, 
să silabisim visurile

culturii pot transfor
ma planeta intr-a gră
dină mai frumoasă 
decit oricind. Un în
demn la rațiune fulge
ră conștiințele lumii, 
pentru ca viața să tri
umfe, iar oamenii să 
se bucure de munca 
ți visul lor.

Si pustiului, solidari
tatea planetei Pămint 
trebuie să devină o 
forță cu mult mai pu
ternică decit tortele 
oarbe ale distrugerii. 

Îndemnul la înțele
gere si pace, la cola
borare internațională 
pentru progres si el-

Mereu cerul să rămînă senin, 
iar pămîntul ferit de rănile războiului 
------------ •—----------------- — Anghel DUMBRAVEANU ----------------------------------—

Eram intr-un sat, a- 
colo, în lanurlte de po
rumb creșteau caze
mate din beton și in
stalații satanice pen
tru detectarea obse
dantelor păsări de fier, 
aducătoare de moarte 
și disperare.

Zilele anilor in care 
ar fi trebuit să ne int
răm de jocul flutu
rilor în miracolele 
soarelui, erau sfișiate 
tie necontenitul plîns 
al mamelor și al fe
meilor tinere, cărora 
li se aduceau mesajele 
negre ale dispariției 
bărbaților tiriți ad lup
ta împotriva vieții.

noi, să ne iubim pă- 
mintul sfînt al patriei, 
să scriem primele cin- 
tece.

Acum, după numai 
cîteva decenii de spe
ranță, planeta se m- 
fioară din nou de 
crudele amenințări.
Spectrul Hiroshimei 
întunecă, de mii de 
ori mal zguduitor, 
existența umană. O im
presionantă solidari
tate a oamenilor pă- 
mintului, un strigăt e- 
norrn răscolește acest 
sfirșit de mileniu, a- 
cest timp in care mi
nunatele roade ale 
științei, alo artei și

Intrrerupînd astăzi 
pagina poemului său 
a romanului, scriitorul 
român, alături de în
tregul popor, se inte
grează acestui imens 
flux planetar al con
științei umane in a- 
părarea vieții, a drep
tului de a trăi și a 
crea In libertate, fe
riți de coșmarul ato
mic, care ameninți in 
primul rînd continen
tul european, matcă a 
marilor culturi si a 
marilor idei care înno
bilează, din adine uri
le veacurilor, noțiu
nea de om. In fata 
pericolului extincției

vilizațte, îndemnul la 
oprirea cursei nebu
nești a înarmărilor, 
ia eliberarea Europei 
Si a lumii Întregi de 
spectrul atomic este 
un îndemn ai vieții 
împotriva marții. în
demn al vieții ce ră
suni patetic in stră
lucitele initiative ale 
poporului român, ale 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu, in chema
rea adresată popoare
lor lumii in apărarea 
păcii, intr-un moment 
care poate fi hotărî- 
tar pentru salvarea 
omeniră, tntr-un mo
ment m strinoa ca o

mind uriașă dorința 
unanimă a tuturora, 
de la un capăt la al
tul al planetei, de a 
învinge glasul rațiu
nii, al viitorului civi
lizației umane.

Asemenea nouă, 
care ne iubim patria 
și Valorile naționale, 
s> vrem să trăim, să 
muncim, să visăm, să 
ne durăm o viată 
mai bună Si mai 
frumoasă, toate po
poarele lumii speri 
să-și implinească ide
alurile care ne unesc 
in idealurile de pace, 
de apărare a vieții ?i 
a tot ceea ce a împli
nit omenirea de-a 
lungul mileniilor ei 
de existență si de as
pirații ale frumuseții, 
civilizației si culturii. 
Cu demnitate ne des
coperim in orizontu
rile acestor idealuri. 
Cu demnitate si mln- 
drte patriotică am as
cultat euvîntul — în
cărcat de flacăra u- 
manismului, ds înal
tă răspundere față de 
destinul poporului său 
si fată de destinul po
poarelor lumii — ros
tit de președintele 
României. Cu dem
nitate ne încolonăm 
sub flamura unor a- 
semenea nobila idei.

Eugen PALADE

„Pentru o lume 

fără arme"

Mobilizatorul mesaj 
al unei expoziții de afișe

Iosif MOLNAR

„Cu hotărîre muncitorească, în marele 
detașament al păcii"

Din partea minerilor Văii Jiului 
am avut deosebita cinste să parti
cip la grandioasa adunare populară 
din Capitală, consacrata dezarmării 
Si păcii. Alături de cei peste 300 000 
de nartieipanți, am urmărit cu mare 
atenție si sentimente de mîndrie 
profund patriotică magistrala 
cuvîntare a iubitului nostru condu
cător. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
minerul de onoare al tării noastre. 
Din nou s-a auzit, cu un deosebit 
ecou in lumea întreagă, glasul de 
pace al României socialiste.

Împreună cu întregul nostru po
por. minerii din străvechea vatră a 
cărbunelui românesc — Valea Jiu
lui — ÎSi exprimă totala adeziune 
$i deplina aprobare fată de nobi
lele idei cuprinse in cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceausescu, do
cument de excepțională însemnătate 
in lupta popoarelor împotriva răz
boiului si apărarea păcii pe pămint 
întreaga tară, populația ei — ca un

singur om — va continua lupta pen
tru pace cu si mai multă vigoare. 
Cu cită forță de convingere a ex
primat tovarășul Nicolae Ceausescu 
voința întregului nostru popor 
atunci cind a spus că marea aduna
re populară nu constituie sfirsitul 
acțiunilor pentru' pace, ci ridicarea 
lor pe o treaptă superioară. începu
tul unei noi etape in lupta împo
triva războiului, pentru dreptul la 
viață. Cu mintea si brațul nostru, 
călite in munca aspră din adincuri. 
ne vom spori eforturile pentru a da 
patriei cantități mai mări de Căr
bune. pentru a ne spori contribuția 
Ia dezvoltarea și Întărirea economiei 
naționale, pentru a mări și mai mult 
forța și tăria României socialiste, 
prestigiul ei în lume.

Nicolae DINESCU 
miner, șef de brigadă - 
întreprinderea minieră Petrila

„Pentru rodul ogoarelor pacea este 
tot atît de necesară ca soarele și apa"
Inflăcăratele Îndemnuri adresate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
istorica adunare populară din Ca
pitală, consacrată dezarmării sl 
păcii, im! sînt încă vii In memorie. 
Acest brav conducător al poporului 
român și-a ridicat din nou glasul 
impotrlva celor care pun în pericol 
pacea, traiul oamenilor. Cuvintele 
președintelui țării vor rămîne cu si
guranță scrise in cartea de aur a 
neamului nostru. Cum poate ti mai 
frumos spus, ce îndemn mai arză
tor poate fi decit acela de a topi 
tunurile și a construi din ele trac
toare, de a face din rachetele nu
cleare pluguri pentru arat ogoarele.

Pentru țăran, războiul Înseamnă 
pîrjolul recoltei. Or, noi vrem ca 
ogorul să rodească, să asigure hra
na oamenilor, să ne tacă viața îm
belșugată. Atîta vreme cit pe ce
ruri plutesc norii grei ai armelor 
nucleare, liniștea omenirii va fi 
mereu amenințată. Vrem însâ, așa 
Cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ca atomul să ne aducă

lumină în sate și orașe, să ne 
ușureze munca, să ne facă viața 
mai frumoasă și mal bogată. Ță
ranului român i-a plăcut dintot- 
deauna liniștea si pacea. Pentru 
rodul ogoarelor, pacea este tot atit 
de necesară ca soarele și ca apa. 
Nouă, țăranilor de azi, ne place să 
făurim c viață nouă la sat. dorim 
mereu că sămința să dea rod bogat. 
Sintem convinși că înălțătoarele ini
țiative românești de pace, care spo
resc prestigiul tării, vor rodi. Iată de 
ce noi, cei care cu puterea brațelor 
și a minții smulgem an de an pă- 
mîntului roade bogate, susținem din 
toată inima mesajele adresate de 
președintele țării noastre conducă
torilor de state din Apus și Răsă
rit, în care li se cere să facă totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru menținerea ‘păcii în Europa 
și în întreaga lume.

Viorel POPA
țăran cooperator, 
comuna Luncovlța, Județul Tulcea

Ce înseamnă o lume a 
păcii, o lume fără arme si 
fără războaie 7 Ce ar în
semna distrugerea. In ci
teva secunde doar, a unei 
civilizații create în mii de 
ani 7 Ce prejudicii, ma
teriale Si spirituale. Doate 
aduce întregii umanități 
un nou război 7

Iată întrebări al căror 
ecou, adine reverberat în 
conștiința tuturor oame
nilor cinstit!, constienti 
de pericolul unei noi con
flagrații internaționale, a 
determinat si impulsio
nează în continuare am
ple acțiuni in favoarea 
dezarmării si păcii, a în
țelegerii si conlucrării 
pașnice intre toate națiu
nile. Este dealtfel ideea 
centrală oare â stat la 
baza organizării expozi
ției de afișe de la Gale
riile Eforie : Ideo care 
reunește in jurul ei crea
ția cîtorva dintre cei mai 
buni artiști profesioniști 
ai domeniului. Gnmate

sub titlul generic „Pentru 
o lume fără arme**, afișe
le acestei expoziții dezvă
luie. de fiecare dată, o 
altă ipostază a aceleiasf 
opțiuni fundamentale. O 
opțiune oe care o desci
frezi !n sugestivul apel 
..Vrem oace !“ — scris eu 
stingăcia unei mîini de 
copil în afișul lui Iosif 
Molnar sau in pateticul 
apel „Pentru un cer lip
sit de bombe" lansat de 
Ileana Mihaela Popescu, 
in imaginea sintetică, dar 
atît de elocventă a sîrmei 
ghimpate din ..Nu războ
iului 1" de Dan Alexandru 
lonescu sau în tensiunea 
mesajului ..încă nu e prea 
tîrziu 1“ — transmis de a- 
fisul semnat de Mihal 
Mănescu.

Se cheltuiesc sume e- 
norme Pentru fabricarea 
unui armament modern 
menit să distrugă, sâ Uci
dă. să șteargă tot ce e 
viată, tot ce e frumos în 
această viată : „Cui nro-

d«t 7" se întreabă grafi
cianul Constantin Costa, 
în condițiile In care pla
neta Pămint noartă ne ea 
arme care 6 not distruge 
de cîteva Ori. în condiții
le in care — ne atrage a- 
tentia Nicolae Sirbu — 
„fiecare locuitor al Terrei 
poate fi ucis de 62 000 da 
ori“.

Analiza lucidă a aces
tei situații, abordarea ei 
responsabilă a determinat 
desigur un unanim si jus
tificat protest, exprimat 
în cazul expoziției la care 
ne referim prin lucrări 
în care graficienii au fo
losit modalități de expri
mare simple si sugestive, 
in stare să tacă anei la 
rațiune, dar să îmbrace si 
intensitatea fierbinte a ă* 
netului afectiv. O demon
strează. de oildă. lucrări
le semnate de Alexandru 
Bălan (..Să nil fim Ulti
ma generație a planetei 
albastre". „Nu armamen
tului nuclear !“). Napole

on Zamfir („Să impunem 
cu toată hotăriraa înghe
țarea cheltuielilor milita
re la nivelul anului 1981 
și reducerea treptată. Oină 
In 1985. a bugetelor mili
tare cu cel puțin 10 la 
sută") ; Radii Dan („O- 
menireâ â efeat civiliza
ția in mii de ăni, dar o 
noate distruge in cîteva 
secunde") I Valeriu Gio- 
dîc („Pentru o lume a 
pârii. Pentru o lume fără 
arme si fără războaie") ; 
Pavlin Nazaric („Planeta 
noastră e pe mărginea 
prăDastiei").

Gestul graficienilor s-a 
tntilnit si s-<a contopit, in 
aceste condiții cu acțiu
nea. demonstrind. încă o 
dată. Că afișul si măi ales 
afișul Politie se definește 
intr-un raport direct cu 
cele mal ardente proble
me ale actualității.

Marina PREUTU

»

a Mondo umano : TIMPURI
9.30 ; 11.30 : 13,30 ț 18 ; 18 ; 20.
• întoarcere la dragostea 
B1JZE$TI — ÎS ; 18 ; 20.
• Duelul 1 DRUMUL SĂRII
18 1 20.
a Aua și „boțul" t PACEA
17.30 ; 19.30.
a Fata morgana : CIULEȘTI
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20. 
a Ștefan Luchlan : COSMOS
17.30 ! 19,30.
a învingătorul t ARTA
13.30 : 15.45 ; 18 ; 20. 
a Cină intre prieteni :
9 : 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
a Capitolul al doilea : 
A PALATULUI — 17,13 
a Lupii mărilor : SALA MICA A 
PALATULUI - 17,15 ; 20. FEROVIAR 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 : 18 ; 20,15, 
AURORA — » ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
10 ; 20.
a Kagcmusha : SCALA — 9.15 ;
12.30 : 15,45 ; 19, MODERN — » 1 12 : 
16 : U).
• Copie la indigo t PATfttA - 9 :
11.15 ; 12,30 ; 15,45 : 18 : 20.15. BUCU
REȘTI - 9,15 : 11,15 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20. FAVORIT — 9 ; 11,13 ; 13.30 ;
15.45 : 18 ; 20,15.
o Legenda lui Ciun Hlan : FESTI
VAL — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
a Intîiniri Urzii : VICTORIA -
11.15 ; 13,30 ; 15,45 1 18 ; 20.
a Program de desene animate

CENTRAL — 
18 ; 20. 
SALA MARE 
; 20.

9 ;

9.13 ; 11 ; 13.30 ; 14 : 19.30 ; Kojak la 
Budapesta — 17,13 : 19,13 : DOINA.
• Acum douăzeci de ani : GHIVITA
— 9 : 11,18 ; 13,30 ; 13.43 ; 18 ; 30.15.
• Yankeii : STUDIO — 10 ; 13 ; l« ; 
19.
• Ziua cea mai lungă : PALATUL 
SPORTURILOR SI CULTURII - 17,30.
• Ostaticii de la Bella Vista : FE
RENTARI - 19,30 ; 18.30.
• Soțul Ideal : COTROCENI - 1« ;
17.30 ; 20.
• Călăuza s VIITORUL - 15.30 ; 19.
• Părinți de dutninic* : POPULAR
- 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
• Un glonte rătăcit : TOMIS - t :
11.13 ; 13,30 : 15,43 : 18 ; 20.
• Escadronul husarilor zburători t 
FLACARA - 15.30 ; 18,30.
o Moscova nu crede in lacrimi : 
CULTURAL - 9 ; 12 ; 14 î t».
• ,luna t Capitol - e: u.is;
13.30 ; 13.43 1 18 ; 20.
• Anonimul Venetian : EFORIE — » ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,13.
• Campionul 3 DACIA ~ '
19.
• Iubirea are multe tete : UBA —
10.30 : 15,30 ; 19, MUNCA — 9 ; 12 ;
13.30 ; 19, FLOREASCA - 9 ; 13 t
15.30 ; I».
• Kramer contra Kramer t MELODIA 
9 ; 11,15 : 13.30 : 13,45 ; 1« 1 20.15.
• Asociatul i VOLGA — 9 ; 11.1» t
13.30 : 18.43 ; 18 ; 20.
• Ghețuri pe înălțimi: GLORIA — 
9 ; 11,13 ; t>,30 : 19.45 ; t« : 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 : FLAMURA
12.15 ; 15,30 ; 19.

9 : 11 : 1» ;

9

tatr
• Teatrul Național (sala mică) : 
Generoasa fundație — 19 : (sala Ate
lier) : Fanteziile lui Fariatiev — ta. 
a Filarmonica ..George EiîescU" 
(Ateneul ftomârt) : Concert «imtonlc. 
Dirijor : Aurelian-Octav Popa. So
liști ; Lavinia Tomulescu-Comaa, Daa 
lordăehescu — 19,30.
• Opera Română : Cavalleria rusti
cană, paiațe — 18.
• Teatrul de operetă : Prințesa cir
cului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulahdra"
(sala Schitu Măgureanu) ; Morrutn- 
tul Călărețului avar — t9,30 : (Sala
Grădina Icoanei) : Poezia muzicii ti
nere — 19,30.
• Teatrul Mic : 
dumnezeu — 18.30.
O Teatrul 
Kennedy ■ ____
• Teatrul de comedie 
Maude -■ 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio) s 
omul care tace minuni — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) : 
Noaptea pe astalt
• Teatrul satinc-muzleâl
Tănase" (sala Savoy) : 
Tănase — 19.30 ; (sala
idolul femeilor — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia 
Hanul veseliei — 19.
• Teatrul „ion vaslleseu" — Giurgiu t 
Paradis de ocazie — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Legenda cln- 
Urețufui — 17.

Diavolul și bunul
Foarte Mic : Copiii ltd
20.15.

" Harold și

19,30. 
„Constantin 
Veselie ta 
Victoria) i

romană"

Relatam intr-un articol precedent 
(vezi „Scinteia" din 9 decembrie a.c.) 
despre experiența Liceului agricol din 
Scornicești in organizarea eficientă 
a practicii școlare, anticipînd asupra 
preocupărilor oentru deprinderea 
elevilor cu cercetarea — cerință deo
sebit de importantă atit pentru for
marea viitorilor cercetători, rit și 
pentru cultivarea oasitihii tată de 
cercetare ta \ viitorii lucrători agri
coli. pentru cultivarea atașamentu
lui fată de profesia lor. Desigur, s-ar 
putea ridica întrebarea dacă Pot in- 
tr-adevâr elevii să facă cercetare 7 
Menționăm de ta început că nu este 
vorba despre o activitate care să-și 
propună descoperirea nu știu căror 
lucruri fundamentale, ci mai mult de 
una de experimentare, de stabilire a 
condițiilor locale ootime oentru o 
anumită cultură. O activitate care 
Să-i formeze pe elevi in spiritul re
ceptivității fată de aportul Practic 
nelimitat al științei la creșterea Pro
ducției agricole, care să le demon
streze pe viu viitorilor lucrători agri
coli că Droductia ridicată la hectar 
nu este rodul întîmplăriL ci al te
meinicei pregătiri a fiecărei culturi.

Si in această privință, particibantii 
la schimbul de experiență au avut 
posibilitatea să cunoască o serie de 
realizări deosebite ale Liceului agro
industrial din Scornicești. Un lot ex-

perimental al liceului de circa 15 
hectare joacă rolul unei unităti Pi
lot unde se testează randamentul di
verselor culturi, influenta dLferitilor 
factori asupra producției ta hectar. 
Bunăoară, pină nu de mult se aprecia 
că în zonă nu poate fi cultivată soia. 
Or. experimentindu-se această cul
tură De 25 de linii, s-a ajuns 1a

ce reguli trebuie respectate pentru 
a se obține producții cit mai bune. 
Toate acestea sînt aduse Ia cunoștin
ța factorilor de răspundere din con
siliul agroindustrial, care știu, astfel, 
ce au de făcut Înainte de a semăna 
cultura respectivă. Putem spune că 
lotul nostru este cel mai rentabil, 
pentru că pe el Se tostează si se sta

Dați copiilor cîmp de lucru, unelte și încredere!

In cadrul programului său 
de investigare ă Valorilor 
artistice și spirituale ale 
dramaturgiei secolului ăl 
XX-lea. Teatrul Mic a in
clus Pe afișul săv piesa 
lui Jean Paul Sartre „Dia
volul și bunul Dumnezeii". 
Situată în secolul al XVI- 
lea german, evocind lupte 
între feudalitate și biserică 
și răscoale țărănești. „Dia
volul și bunul Dumnezeu" 
nu este o piesă istorică, ci 
o parabolă etică. Obiectivul 
ei îl constituie o meditație 
cu privire la divorțul si 
căile Împăcării dintre om. 
setea iul de absolut si exis
tentă. In căutarea sensului 
vieții. Goetz începe prin 
a experimenta (termen 
caracteristic filozofiei lui 
Sartre) Răni, sub sem
nul unei revolte nihilis
te Împotriva a tot si a toa
te (morală, religie, omenie) 
și continuă prin â se Situa 
(printr-o răsucire delibera
tă. de o sută Optzeci de 
grade) pe pozițiile Binelui, 
înțelege (lecție ne care, 
în plan livresc. Sartre a 
deprins-o ca si Camus de la 
Dostoievski). că răul e mult 
mai ușor de făcut decit bi
nele (multe din intențiile 
sale nobile oervertindu-se in 
fals, minciună, manipularea 
celorlalți și chiar crimă). 
Dună cum înțelege că nu 
există rău absolut și nici 
bine absolut. Finalul pie
sei ni-1 arată pe Goetz, care 
este un strălucit coman
dant.. punîndu-se în slujba 
țăranilor revoltați conduși 
de Nasty și trezind brin 
aceasta că a găsit calea au
tenticei împăcări cu lumea.

Asistăm, în spiritul filo
zofiei lui Sartre (care con
sideră că existenta prece
de esența, că omul fiu este 
altceva decit „alegerea pe 
care o face in interiorul 
unei situații, decit propria 
sa libertate, decit propria 
sa manieră de a se integra 
în angrenajul lumii"), la 
cîteva opțiuni succesive. 
Autentică, după Sartre (act 
și nu gest), ăr fi doar ulti
ma prin refuzul hazardului, 
capriciului, prin renunțarea 
la idealismul absolutului, 
prin racordul la societate si 
Istorie.

Teatru de situație, dar 
mai ales teatru de idei — 
„Diavolul și bunul Dum
nezeu" nu e lipsită de arti
ficialitate (generată de În
săși ideea experimentării 
existentei și de prevalenta 
demonstrației riguroase a- 
supra desfășurării estetice 
libere). Ariditatea tezismu
lui sartrian este fertilizată, 
din cind in cind, de incan
descenta articulării vieții oe 
o idee, a trăirii opțiunii ca 
destin și de ecoul unor re
plici seînteietoare prin in
teligentă. Or. prima calita
te a spectacolului de la 
Teatrul Mic. în regia lui 
Silviu Purcărete. este aceea 
de a face din niesa iui 
Sartre un spectacol ce te 
tir.e măi bine de trei ore 
intr-o concentrată stare de 
receptivitate. Cu alte cuvin
te. colectivul Teatrului Mic 
face o nouă demonstrație, 
sub semnul stilului său sce
nic consacrat pină in pre
zent. di nd textului un 
plus de dramatism, situa
țiilor cam monotone — va-

riație, scenelor prea 
elaborate — febra si 
misniul unor trăiri 
din comun. Imaginile

dina- 
iesite 

_..._____ -___ ____  sce
nice pe Căre le propună sint 
bogate, cuceritoare, de to
nalități diferite. O realitate 
artistică ce ți se impune 
Încă din primele momente, 
cind descoperi decorul 
Adrianei Leonescu, unul 
din cei mâi talentați și se- 
riOȘi scenografi ai noștri, 
care a realizat pină acum 
o sută de spectacole, cum

concluzia că poate ti cultivată, dar 
cu folosirea unor tehnologii adecvate. 
Pe același lot s-a studiat comportarea 
a 8 hibrizi de porumb și de tioarea- 
soarelui sub aspectul densității, al 
epocii de semănat etc., efectul erbi- 
cidelor simple si asociate aplicate 
înainte si duoă semănat, influenta 
îngrășămintelor chimice ' si organice 
asupra producției de griu si po
rumb etc.

Cum sînt finalizate aceste cercetări 
efectuate de elevi sub conducerea 
cadrelor didactice 7 „în primul rind 
— așa cum declara cel ce răspunde 
direct de acest lot. profesorul Ion 
Voicu — se întocmește un gen de 
fișă a fiecărei culturi in care se pre
cizează tehnologia culturii respective.

bilesc condițiile optime pentru cultu
ra mare. Astfel unitățile elimină ris
cul, nu mai -sacrifică» o tarla în
treagă, ci o jumătate de hectar".

Dar. mai este vorba si de un alt 
cîștig. în multe privințe mai impor
tant. cel formativ-educativ. După 
cum avea să ne mărturisească ace
lași interlocutor — munca de cerce
tare pe care o prestează elevii aici le 
deschide noi orizonturi, le trezește 
interesul oentru lectura de specialita
te. le formează deprinderi de studiu 
pentru toată viată. Muncitorul, care 
pe băncile scolii a desfășurat o cit de 
modestă activitate de cercetare, via sti 
să apeleze la o carte, la o revistă, va 
ști cum să-si procure informațiile de

litatea si adecvarea 
stări, coliziuni, revelații) a 
ilustrației muzicale (Dorin 
Li viu Zabaria). Una din 
cele mai înalte virtuți ale 
montării o constituie torta 
dramatică, plasticitatea si 
dinamismul grupurilor.

Spectacolul de la Teatrul 
Mic interesează, preocu
pă însă si prin faptul 
că, îndepărtindu-se de la 
o lectură pioasă a tex
tului lui Sartre, propu
ne una distanfot critică, in-

colului. Considerăm că si 
atunci cind Sartre stabi
lește. traiectoriile căutări
lor lui Goetz, cit mat ales 
in finalul pe care filozoful 
francez il dorește umanist 
Si optimist nl se propune o 
sinteză dacă nu falsă, ori
cum artificioasă. Acuzația 
de „promiscuitate inaccep
tabilă". făcută de spiritele 
fascinate de gratuit men
torului umanismului exis
tentialist francez se poate 
formula și de pe versantul

fia lui Sartre mai degrabă 
le eludează) poate trans
forma decizia dintr-un 
gest oarecare intr-un act 
definitiv și definitoriu. Mai 
presus de înregimentarea 
pur șî simplu are impor
tantă calitatea implicării în 
destinul societății si al 
umanității.

O altă perspectivă a spec
tacolului : citind piesa in 
alt registru decit cel al ex
perimentului filozofic si al 
parabolei. Silviu Purcărete

Responsabilitatea opțiunii
La Teatrul Mic, o impresionanta piesă de Jean Paul SARTRE

o orobează sl recenta expo
ziție deschisă la Teatrul 
Foarte Mic. Un decor 
care, facilițînd dinamis
mul locului, susține orin 
mobilitatea sa tensiunea 
zbaterii umane, dialectica 
ideilor, progresul demon
strației etice și filozofice. 
Un decor de mare frumu
sețe plastică, dar mai ales 
cu generoase virtuți meta
forice, care sugerează : pe
rimetrul Spiritual al traiec
toriei lui Goetz, monștrii pe 
care-i naște somnul rațiu
nii. contradicția dintre erou 
și Oameni, autodevoranta 
JUi Căutare. Tot sub semnul 
bogăției imaginii și teatra- 
litătii ei Se impune origina-

terpretlnd semnificațiile 
piesei in lumina unei ati
tudini actuale. Realizată 
sub semnul Unei arte ce se 
afirmă ca pronunțat Politi
că — montarea de la Mic 
izvorăște din conștiința a- 
cută a responsabilității fată 
de prezent si constituie o 
denunțate fățișă a oricăror 
concepții individualiste si 
In ultimă instanță antiurila- 
niste. a Violentei si terOfis- 
mului. indiferent de justi
ficările teoretice sub care 
sint practicate : spectacolul 
impunîhd expresiv un ttie- 
sai de puternică actualitate. 
Că este asa o probează în
treaga desfășurare, dar 
mal ales finalul sneeta-

umanismului marxist. Căci, 
obsedat de istorie. Sartre 
Păcătuiește, paradoxal, ase
meni eroilor săi. tocmai 
prin ignorarea mecanisme
lor si finalităților ei mai 
reale. Si dacă filozoful re
zolvă divorțul dintre om si 
viată, el nu reușește să-și 
împace decit superficial e- 
roul cu lumea oamenilor ; 
capcana inevitabilă a de
mersului individualist.

Cădi a țe alătura oame
nilor, ă deveni copartici
pant Ia istorie sub semnul 
dreptății celor multi este un 
fapt demn de admirat. Dar 
pentru noi doar relevarea 
resurselor intime ale aces
tei opțiuni (pe care filozo-

al 
și 
și

pledează pentru ideea că 
pe cimpul de luptă al isto
riei orice atitudine a indi
vidului trebuie să se supu
nă examenului responsabi
lității fată de ceilalți.

Instrumentul principal 
reinterpretării relațiilor 
concluziilor in „Diavolul 
bunul Dumnezeu" este.
Teatrul Mic. personajul lui 
Goetz, modul în care el este 
conceput. La lectura tex
tului. personajul oare re
crutat din categoria demo
nilor romantici. La ridica
rea cortinei te întilnesti eu 
un personaj din galeria 
eroilor teatrului absurd. 
Personajul este discreditat 
din prima clipă : grevat

de o anume nebunie (ceea 
ce nu era prea necesar), 
grotesc, bufon ridicol, 
erou oericulos șl derizoriu 
în același timp. Intrind în 
scenă (jucind comicul vor
birii stereotipe. a) găunoșe- 
nlei. al pedantismului cin- 
tat. adoptînd Si anulind 
brusc o poză pentru altă), 
Dan Condurache va face o 
impresionantă demonstrație 
de jonglerie cu măști his
trionice Evoluția sa ulte
rioară va remodela sl chiar 
va modifica prima impresie, 
dezvăluind reversul tragic 
al grotescului si conferind 
omului sartrian un zbucium 
ce amintește de cel al re- 
voltatilor. demonilor și ilu
minaților dostoievskieni. 
După firescul mai multor 
roluri din dramaturgia de 
actualitate, după precisa 
detentă comică din „Plu
ralul englezesc", după sub
tila parodie si ironie a com
poziției din „Maestrul si 
Margareta" — Dan Condu
rache. actor care, orobabil 
nu a împlinit 30 de ani. face 
dovada unui mare talent, 
unei remarcabile disponibi
lități expresive si forte 
ieșite din comun, trâver- 
sind citeva registre cu ne
tulburată naturalețe și ne
dezmințită tensiune 
rioară. cu 
mec. O 
constituie 
dăruirea 
orificiu : ___ __ .
susține, inepuizabilă.
cile soluții de mișcare sce
nică și cu care traversează 
o gamă de stări echivoce, 
în care ura și dragostea își 
modifică mereu aliajul ;

lnte- 
fantezie si far- 

altă revelație o 
Monica Ghiută. 

ei oină la sa- 
enereia cu care 

' difi-

pregnanta eu care comunică 
invulnerabilitatea iubirii și 
credința in om. După cum 
— rolul lui Heinrich îi dă 
posibilitatea lui Nicolae 
Pomoje să arate, odată cu 
fina pătrundere a semnifi
cațiilor rolului, noi fațete 
ale paletei sale dramatice. 
O întilnim în forma sa ex
celentă și oarecum îp ma
niera sa caracteristică (a 
sugerării unei stări anume, 
a jocului pe coarda unei 
intensități maxime, ce ulu
iește la început, dar nu ex
clude o senzație de mono
tonie) pe Carmen Galin. 
Regăsim In simplitatea și 
luciditatea lui Nasty pe 
Nicolae Iliescu ; în Epis
copul contrariat de revolta 
oamenilor — tinuta sacer
dotală și adincimea repli
cii lui Dinii lanculescu. 
Identificăm in fariseismul 
lui Frantz, subtila artă a 
șarjei comice, care l-a im
pus pe Lucian Iancu si in 
atitudinile lui Karl expre
sivitatea Iui Mișu Dinvale.

Bogăția ideilor sartriene, 
curajul punerii lor sub 
semnul întrebării, fascina
ția imaginilor, originalitatea, 
forța dramatică si spiritul 
de sacrificiu al tnterpreți- 
lor (atît de impresionante, 
incit fac inutile cîteva so
luții naturaliste, ale unei 
estetici teatrale mai vechi), 
fac din spectacolul de la 
Teatrul Mic un argument 
al nivelului artei noastre 
scenice si al modului în 
care teatrul înțelege ca. 
pornind de la valorile cul
turii. să cheme la medita
ție in actualitate.

Natalia STANCU

spe clăii ta te de cate are nevoie pen
tru a spori randamentul muncii sale.

Dar mai ales, observind pe viu se
cretul producțiilor sPofite la hectar, 
cum se poate ajunge la rezultate mai 
bune. Înseși convingerile de agricul
tor ale elevultli se vor adinei. vOr 
cunoaște sensibile mutații. El nu va 
mai nrivi oămintul. culturile ca sim
ple mijloace de producție, ci șl da 
obiecte de studiu, iar munoa agri c.ă 
nu-i va părea o activitate meca că. 
redusă la executarea stereotipă a tir 
feritelor lucrări, ci ca o 
complexă, care trebuie să-si 
și să-si integreze cuceririle 
îșl va da seama că depinde 
obțină producții mereu mai

Sînt considerațiile unui 
ce inițiază de ani de iile elevii in 
tainele producțiilor sporite, conside
rații confirmate in discuțiile oe care 
le-am avut cu autorii acestor cer-

Una dintre elevele cele mai Sirgu- 
Iricioase in acest domeniu. Petra 
îfrlrrt. a cîstigat recent premiul I la un 
concurs școlar national cu comuni
carea : „Influenta diferitelor doze 
de azot si fosfor asupra culturilor de 
grîu". Facem si noi cunoștință cu ea 
— o țărăncuță isteată. cu bâsmălută pe 
can, cu ochi sfredelitori Ne vorbește 
cu dezinvoltură despre cercetările 
sale privind corelația dintre natura 
solului si oantitătile de Îngrășăminte 
ce trebuie administrate. „Doza opti
mă — ne spune — s-a dovedit a Ii 
290 kg azot si 100 kg fosfor substan
ță activă la hectar. Dar intriicit so
lurile de aici sînt ealcaroase Si au In 
conținutul lor o eantitate mai mare 
de fosfor, important este să asigu
răm mai ales cantitatea de azot ne
cesară".

— Ce producție la hectar asigură 
administrarea acestor doze 7

— 5 560 kg, nl se răspunde, ceea ce 
in părțile locului reprezintă o recoltă 
bună.

Susținut de o practică școlară în 
care elevul este implicat, ca si mun
citorul, in obținerea producției, de o 
intensa activitate de cercetare, pro
cesul de Invătămînt capătă un conți
nut bogat, corespunzător exigente
lor noii revoluții agrare, capacitatea 
necesară de a forma priceperea, com
petenta. dar si atașamentul elevilor 
fată de munca agricolă, de profesia 
pe care au imbrătișat-o. îndemnurile 
primite de el de a se dedica agricul
turii rodesc In acest caz, pentru că 
ele beneficiază de suportul fantelor, 
de humusul psihologic si afectiv pe 
care-1 reprezintă mindria că ei pro
duc ceva cu propriile miinL Cum 
poate cineva cu adevărat să rămină 
atașat de agricultură, fără să fi vă
zut rodind un lan din munca sa. fură 
să fi încercat bucuria unică in felul 
ei de a fi smuls pămintului chiar și 
citeVa kg in plus 7 Elevii trebuie să 
se mindrească cu faptul că vor de
veni muticitori agricoli, iar pentru 
aceasta este necesar ca ei să trăias
că la timp sentimentul atît de ne
cesar al utilității si frumuseții deo
sebite a acestei profesii.

Desigur, problemele cu care se 
confruntă liceele agroindustriale sînt 
mult mai numeroase — de la recru
tarea forței de muncă la calitatea 
procesului de formare a viitorilor 
muncitori agricoli de înaltă califica
re si apoi la repartizarea lor in pro
ducție. Avind in vedere tocmai com
plexitatea acestor aspecte, ne propu
nem să revenim cu alte prilejuri 
asupra lor.

profesie 
asocieze 
științei ; 
de el să 
mari, 
profesor

Paul DOBRESCU 
Emilian ROUĂ
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sută din importul de petrol al Româ
niei din aceste țări, precum si multe 
materii prime, iar in ultimii ani im
portăm unele materii prime chiar din 
tarile capitaliste dezvoltate. Toate 
acestea, desigur, ne cer eforturi si 
mai mari pentru a asigura un co
merț exterior cit mai echilibrat, o 
balanță comercială si o balanță de 
plăți echilibrate. De aici si insistenta 
României pentru un comerț care să 
asigure un echilibru deplin sau. cum 
am denumit-o noi. printr-o compen
sație de sută la sută in schimburile 
economice. Pornind de la faptul că 
etualele dobinzi fac imposibilă 
-urgerea la credite, trebuie să 
'izăm schimburile economice prin- 
i echilibru deplin al balanței de

ÎNTREBARE : La Bruxelles 
u desfășurat in luna no- 
brie, pentru prima dată, 
rile Comisiei Mixte lîomâ-

— Comunitatea Economică 
europeană. Socotiți, Excelență, 
că se deschid perspective pentru 
extinderea cooperării atit cu 
țările membre ale C.E.E.. indivi
dual, cit ți cu Piața comună, in 
ansamblu ? Ce greutăți mai sini 
incă pentru amplificarea acestei i cooperări ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
a stabilit o colaborare destui de 
Jargă cu Piața comună șl eu țările 
Pieței comune. Recenta reuniune a 
Comisiei Mixte România — Comuni
tatea Economică Europeană a dus la 
unele rezultate pozitive, deschizi nd 
perspectiva unei extinderi a colabo
rării economice in diferite domenii 
de activitate, inclusiv al cooperării 
in producție.

Noi dorim ca relațiile de colabo
rare. atit cu Piața comună, cit si cu 
fiecare stat membru al Pieței comu
ne. să cunoască o dezvoltare cît mai 
largă, bazată pe un echiiibru deplin 
al schimburilor economice, pe inte
rese și avantaje reciproce.

Mai sini, desigur, probleme de so
luționat. mai cu seamă în direcția 
înlăturării unor restricții la unele

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democrate Populare a Yemenului
(Urmare dîn pag. I)

Inmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul MOIIAMED IIAIDA- 
RAII MSDOOS a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, parti
dului și poporului român un salut 
călduros din partea tovarășului Aii 
Nasser Mohammad, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Yemenit. președintele Pre
zidiului Consiliului Suprem al Po
porului. președintele Consiliului de 

1 al Republicii Democrate 
-e a Yemenului.

itarea prezentată cu acest 
basadorul Republicii Demo- 
ulare a Yemenului și-a ex- 
leosebita bucurie de a fi 
basador în Republica. So- 
amânia si s-au evocat rela- 
zrietenie și cooperare sta- 
între țările noastre. Poporul 

nostru yemenit — se spune in cuvin- 
tarea prezentată — privește cu dra
goste și admirație către poporul 
român prieten si realizările sale 
socialiste.

In Încheiere este exprimată hotă- 
rîrea ambasadorului de a depune 
toată energia si eforturile pentru

Interviul
ziarului italian „H

exporturi românești, precum și la 
unele aranjamente de ordin finan
ciar pentru a favoriza o bună 
funcționare a schimburilor economi
ce. Cred că aceste probleme își vor 
putea găsi o soluționare mai bună 
în perioada următoare și. mai cu 
seamă, odată cu depășirea greutăți
lor determinate de actuala criză eco
nomică. odată cu relansarea activi
tății economice.

Noi am dori, in același timp, să 
se ajungă la un acord corespunzător 
între Piața comună si C.A.E.R.. în 
spiritul propunerilor înaintate deja 
de C.A.E.R., luind ca bază și pro
punerile Pieței comune ; să se gă
sească — ca să spun așa — un nu
mitor comun și să se ajungă la so
luții reciproc acceptabile. Conside
răm că aceasta ar fi in interesul 
ambelor organizații, precum și al ță
rilor membre ale celor două orga
nizații.

ÎNTREBARE : După cum știți, 
ziarul „II Popolo“, pe care il re
prezint, este organul Partidului 
Democrat-Creștin, un partid cu 
care România întreține raporturi 
prietenești. Cum priviți aceste 
relații in perspectivă ?

RĂSPUNS : într-adevăr, noi între
ținem relații de colaborare priete
nești cu Partidul Democrat-Creștin. 
Au avut loc numeroase întîlniri, 
schimburi de informații și de opinii 
as-upra multor probleme de interes 
comun, privind colaborarea economi
că, cultural-științifică intre țările 
noastre, cit și asupra problemelor 
vieții internaționale, legate de secu
ritate, pace, independentă națională, 
în toate ocaziile am ajuns la con
cluzii comune. Dîn aceasta se poate 
desprinde faptul că dezvoltarea rela
țiilor dintre Frontul Democrației și 
Unității Socialiste și chiar dintre 
Partidul Comunist Român — care, 
dealtfel, are rolul principal în Fron
tul Democrației și Unității Socialis
te — și Partidul Democrat-Creștin 
are bune perspective. Trebuie să ac
ționăm în această direcție, aceasta 
corespunzind intereselor țărilor noas
tre și servind cauzei destinderii, pă
cii și colaborării internaționale.

dezvoltarea relațiilor de prietenie 
ți cooperare dintre cele două țări.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutări șt a trans
mis tovarășului Aii Nasser Mo
hammad cordiale urări de sănătate si 
fericire personală, de pace si pros
peritate pentru poporul yemenit.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia se spune :

Poporul român — care, sub condu
cerea partidului său comunist, este 
angajat într-un amplu program de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate — urmărește cu in
teres și simpatie eforturile pe care 
poporul yemenit prieten le depune, 
sub conducerea Partidului Socialist 
Yemenit. pe calea propășirii eco
nomice șt sociale, pentru realizarea 
unei păci drepte și durabile in Ori
entul Mijlociu și în lume.

Constatăm cu satisfacție că rela
țiile prietenești dintre țările si parti
dele noastre, bazate pe stimă si 
respect reciproc, se dezvoltă continuu, 
în interesul popoarelor celor două 
țări, al cauzei păcii si colaborării 
internaționale.

Popolo*
Este adevărat, concepțiile noastre 

despre lume, despre organizarea so
cietății sint diferite. Consider insă că 
problemele orinduirii sociale trebuie 
să fie soluționate de fiecare popor, 
iar aceasta nu trebuie să împiedice 
colaborarea — în probleme de interes 
comun — dintre forte politice de di
ferite convingeri. Avem multe inte
rese comune și trebuie să acționăm 
în această direcție.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. intre România Si Italia 
există trainice legături de prie
tenie, de colaborare și coopera
re economică si tehnică, care au 
cunoscut o dezvoltare ascendentă 
in ultimii ani. Care este părerea 
dumneavoastră despre posibili
tatea amplificării lor ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, între 
România și Italia există trainice, aș 
spune tradiționale legături de priete
nie și colaborare. într-un anumit sens, 
țările noastre sînt legate prin trecutul 
îndepărtat, printr-o anumită cultură 
comună, au multe afinități — ceea ce 
face ca prietenia și colaborarea lor 
să corespundă atit trecutului, dar și 
prezentului și, mai cu seamă, viito
rului. Desigur, nici o țară, deci nici 
țările noastre nu pot trăi numai din 
trecut. Oricît am prețul acest trecut, 
trebuie să acționăm ca să-I dezvol
tăm și să-î dăm o perspectivă nouă. 
Pornind de aici, ținlnd seama de pro
gresele în domeniile economic, teh
nic, cultural realizate in România și 
Italia, putem amplifica îh următorii 
ani schimburile, dînd o bază și mai 
puternică colaborării multilaterale In 
toate domeniile, atit bilateral, cit și 
pe plan international, dintre țările 
noastre. Prin aceasta vom consolida 
și mai mult prietenia și conlucrarea 
in soluționarea problemelor comune, 
contribuind, totodată, la realizarea 
unor relații care să asigure contribu
ția țărilor noastre la pacea și colabo
rarea europeană și in întreaga lume, 
Ia realizarea unei Europe unite, ba
zată pe națiuni independente și libere.

Aș dori — în încheiere — să trans
mit, prin intermediul publicației dum
neavoastră, tuturor cititorilor, poporu
lui italian cele mai alese sentimente 
și urări de prosperitate ți progres !

în continuare, în cuvîntare se 
menționează: ..Consider că Republica 
Socialistă Homânia si Republica De
mocrată Populară a Yemenului pot 
conlucra în viitor tot mai strins pen
tru realizarea niarilor deziderate ale 
lumii contemporane, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului ye
menit succes în îndeplinirea misiu
nii încredințate și l-a asigurat de 
întregul sprijin din partea Consiliu
lui de Stat, guvernului român si a 
sa personal.

După solemnitatea înmînării scriso
rilor de acreditare, intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasadorul 
Mohamed Haidarah Msdoos a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial si al Con
siliului de Stat.

Au luat, de asemenea, parte mem
bri ai Ambasadei Republicii Demo
crate Populare a Yemenului.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut, joi 
dimineața, o întrevedere cu Hugh 
Desmond Hoyte. vicepreședinte al 
Republicii Cooperatiste Guyana, coor
donator »1 activității economice, pla
nificării șî finanțelor, care, in frun
tea unei delegații, efectuează o vizită 
în tara noastră.

La întrevedere au participat Ale
xandru Mârgăritescu. ministru secre
tar de Stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternationale. și Doina Ardare. adjunct 
al ministrului.

Din partea guyaneză au fost de 
față Lawrence Evril Mann. șeful 
Departamentului Cooperării Econo
mice Internationale din Ministerul 
Economiei, Planificării și Finanțelor, 
și Winston Murray, adjunct al mi
nistrului comerțului.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte privind stadiul relațiilor eco
nomice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cooperatistă 
Guyana, precum și perspectivele 
dezvoltării in continuare a schimbu
rilor comerciale și a cooperări; bila
terale in domenii de interes comun.

în aceeași zi au fost deschise, la 
București, lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-guyaneze.

Oaspetele guyanez, împreună cu 
membrii delegației au. mai avut, zi
lele acestea. întrevederi cu loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Petre Gigea, minis
trul finanțelor, loan Florea. minis
trul economiei forestiere și materia
lelor de construcții. Gheorghe Vlad, 
ministrul petrolului, și Gheorghe 
Fulea. adjunct al ministrului minelor,

*
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Petit Danai- 
lov, a oferit, joi seara, un cocteil cu 
ocazia încheierii misiunii sale in țâra 
noastră.

Au participat Emilian Dobrescu, 
viceprim-ministru, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, Ion 
Ceterchi, ministrul justiției. Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Constantin Caloia- 
nu, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, reprezentanți ai 
altor ministere, instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, oa
meni de știință și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni

Adunare festivă cu prilejul
Joi la amiază a avut loc în Capi

tală o adunare festivă consacrată 
împlinirii a 33 de ani de la adopta
rea „Declarației universale a dreptu
rilor omului", manifestare organizată 
de Asociația pentru Națiunile Unite 
din Republica Socialistă România — 
A.N.tl.R.O.M., Asociația Tineretului 
și Studenților din România pentru 
Națiunile Unite si Asociația de 
Drept Internațional si Relații Inter
naționale.

Cuvintul de deschidere a fost, ros
tit de Prof. univ. dr. Dumitru Ma- 
zilu, secretar al A.N.U.R.O.M., care a 
relevat semnificația marcării in tara 
noastră, in fiecare an. la 10 decem
brie, a ..Zilei drepturilor omului", 
subliniind contribuția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu . la 
promovarea și ocrotirea drepturilor 
fundamentale ale omului și națiuni
lor la viață, la pace, la existență li
beră, independență și suveranitate.

Președintele A.N.U.R.O.M.. prof, 
univ. dr. Alexandru Bălăci, a vorbit 
apoi despre marile transformări re
voluționare înfăptuite în tara noas
tră. sub conducerea partidului, in 
anii construcției socialiste, care au 
creat poporului român condițiile în
făptuirii nobilelor sale idealuri de 
dezvoltare liberă si independentă. 
Vorbitorul a arătat, in continuare, 
că, in concepția României, a tova-
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zilei
diplomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Joi, Lothar Spăth, prim-ministru 

al landului Baden-Wiirttemberg. vi
cepreședinte al Uniunii Crestin-De- 
moci-ate din Republica Federală 
Germania, și persoanele care-1 înso
țesc au făcut o vizită in iudetele Ti
miș si Arad. Oaspeții au fost primiți 
de Petre Dănică. președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Timiș, si au vizitat 
obiective economice si culturale din 
județele Timiș și Arad.

★
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a Zilei Forțelor Armate Revolu
ționare ale Republicii Cuba, ambasa
dorul acestei țări la București, Hum
berto Castello, a oferit, joi. un 
cocteil.

Au luat parte Mihai Burcă, vice
președinte al Consiliului National al 
F.D.U.S., Constantin Oancea. adjunct 
ai ministrului afacerilot externe, ge- 
neral-locotenenl Victor Stănculescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale. generali și ofițeri superiori.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, atașati militari, membri al 
corpului diplomatic.

★
Uneia dintre personalitățile de 

prestigiu ale artei plastice austriece 
contemporane, Friedensreich Hun
dertwasser, îi este dedicată o expo
ziție de largă cuprindere, deschisă, 
joi la amiază, la sala Dalles din 
Capitală.

La vernisaj au vorbit criticul Dan 
Grigorescu și Andreas Somogyi, am
basadorul Austriei la București. Au 
luat parte Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai Uniunii artiștilor plas
tici, Institutului român pentru rela
țiile culturale eu străinătatea, âlți oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

La sediul Asociației filateliștilor 
din Republica Socialistă România a 
fost inaugurată, joi, expoziția națio
nală de filatelie intitulată ..Pace cen
tru toți copiii lumii", organizată de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Asociația filateliștilor.

„Zilei drepturilor omului"
rășu]ui Nicolae Ceaușescu despre 
drepturile omului, esențiale sînt de
plina egalitate între oameni, realiza
rea unor relații economice echilibra
te. capabile să asigure fiecărui cetă
țean posibilitatea de a duce o viată 
mai bună și demnă, accesul liber 
Ia învățămînt, cultură și știință, 
participarea directă a oamenilor — 
fără deosebire de naționalitate — la 
conducerea societății. A fost, totoda
tă. subliniată preocuparea constantă 
a partidului și statului pentru lărgi
rea continuă a democrației socialiste, 
care asigură participarea tuturor 
membrilor societății la înfăptuirea 
politicii interne si externe. O atentie 
deosebită a fost acordată evidențierii 
concepției românești privind asigu
rarea drepturilor fundamentale ale 
omului — dreptul la pace, la muncă, 
la educație si sănătate, dreptul de a 
trăi intr-o lume a demnității și res
pectului reciproc, a înțelegerii si coo
perării.

La adunare au participat Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C., Ministerului Educației și 
Invătămintului. un numeros public.

A fost de fată Abdel Salam Dajeni. 
directorul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite de la 
București.

21.33 Teatru — tribună de afirmare a 
valorilor umaniste ale societății 
noastre. Anchetă-dezbatere

S2,03 Telejurnal
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Convocare de analiză și bilanț in domeniul 
activității gărzilor patriotice

în Capitală a avut loc în zilele da 
7—10 decembrie a.c. convocarea anua
lă de analiză și bilanț cu activul de 
bază din statele majore ale gărzilor 
patriotice.

Lucrările convocării s-au desfășu
rat sub semnul înaltelor comanda
mente izvorite din Istoricele hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al oarti- 
dului, al noilor idei, initiative si ac
țiuni in domeniul politicii interne si 
internaționale românești, care îsi gă
sesc o strălucită reflectare în ma
gistrala Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 25—26 noiembrie. în Cu- 
vîntarea rostită la grandioasa aduna
re populară tinută în Capitală la 
5 decembrie. în vibrantele Apeluri 
pentru dezarmare și pace ale Fron
tului Democrației si Unității Socia
liste și Marii Adunări Naționale. în 
Apelul poporului român către po
poarele și forțele progresiste din în
treaga lume, pentru dezarmare si 
pace, pentru securitate, independentă 
și progres.

Participantil au analizat. într-un 
înalt spirit de exigentă și răspundere 
comunistă, activitatea desfășurată în 
primul an al actualului cincinal sub 
conducerea nemijlocită a organelor 
și organizațiilor de partid, pentru 
înfăptuirea obiectivelor si sarcinilor 
stabilite prin Directiva comandan
tului suprem privind pregătirea găr- 
ziloi patriotice si a formațiunilor de 
tineret. Bilanțul a evidențiat rezul
tatele remarcabile dobîndite de aces
te formațiuni populare în cursul anu
lui 1981 în toate domeniile de acti
vitate, a dezvăluit unele lipsuri ce 
s-au manifestat și cauzele lor. stabi
lind. totodată, măsurile ce se impun 
pentru realizarea unei calități noi. su
perioare in procesul înstructiv-educa- 
tiv, al pregătirii gărzilor patriotice și 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului.

In încheierea lucrărilor a luat cuvin
tul tovarășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.R. Vorbitorul a relevat principa
lele concluzii ce se desprind din 
bilanțul activității pe anul 1981 și a 
jalonat. în lumina exigentelor hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea al 
partidului, ale Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu lâ recenta Plena
ră a C.C. al P.C.R., ale Directivei 
comandantului suprem, sarcinile de 
seamă ce revin în următorul an găr
zilor patriotice, detașamentelor de 
tineret și celorlalte formațiuni popu

?PORT Fotbaliștii au intrat la iernat.
Să-i vedem la primăvară...

Fluierînd finalul bartjdei-restanță 
dintre Steaua București și Universi
tatea Craiova (scor 1—0 pentru e- 
chipa-gazdă). „fluieratul" arbitru 
Cristian Teodorescu a consemnat, de 
fapt, și încheierea primei părți a 
campionatului de fotbal cu nr. 64. A 
fost o încheiere in bună măsură a- 
greabilă pentru spectatori și tele
spectatori, care au avut parte în a- 
ceastă ultimă zi fotbalistică a 
anului 1981 de un joc cu evidente 
valențe tehnico-tactiee și de o luptă 
sportivă bărbătească, aprinsă, dar co
rectă, fără să depășească flagrant li
mitele regulamentului. Meritul prin
cipal, pentru aceasta, revine în pri
mul rînd formației preluate de cu- 
rînd de experimentatul antrehor Con
stantin Cernăianu, formație care in 
acest final de sezon — beneficiind de 
forma foarte bună a Iui Iordănescu 
și de serviciile aplaudate ale tinăru- 
lui fundaș Ion Gheorghe, ca dealtfel 
ale tuturor tinerilor titularizați de 
clubul Steaua — a reușit o prestație 
imbunătățită care, iată, i-a asigurat 
nu numai un loc mai cald în sufle
tele numeroșilor săi suporteri, ci și 
un loc ceva mai cald în clasament (8 
față de 12, pe care alunecase la un 
moment dat).

Dar. sezonul fotbalistic s-a încheiat. 
Stadioanele intră în repaus, iar 
fotbaliștii la iernat.

Universitatea Craiova si Dinamo 
București (fiecare cu cite 25 de 
puncte — studenții cu un golaveraj 
superior : +24, fată de +18) sint bine 
așezate pe primele două locuri, nici 
o altă echipă neavînd. deocamdată, 
pretenția și puterea sțh se plaseze în 
„coasta" lor.

Un pluton de șase formații (în 
ordine : Corvînul — 20 puncte : F.C. 
Olt — 19 p ; Sportul studențesc. S.C. 
Bacău și F.C. Brașov — cu cîte 18 p ; 
Steaua — 17 p) lși va disputa în 

lare pentru eporirea contribuției lor 
la întărirea potențialului economic 
și de apărare a patriei.

La lucrări au participat ca invitați 
reprezentanți ai Ministerului Apără
rii Naționale, Ministerului de Inter
ne, Comitetului Central al U.T.C., 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie, forma
țiilor Apărării civile.

Activul de bază al statelor majore 
a adoptat, intr-o atmosferă de pu
ternică vibrație patriotică, textul 
unei scrisori adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Exprimindu-se 
adeziunea deplină a milioanelor de 
membri ai gărzilor patriotice față 
de noua și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste, fată de con
ținutul documentelor-program ale 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. și 
ale sesiunii Marii Adunări Naționa
le, în scrisoare se spune : Asemenea 
tuturor celor ce muncesc, dăm o 
înaltă apreciere inestimabilei contri
buții pe care o aduceți la făurirea 
civilizației socialiste și comuniste pe 
pămintul României, la preintimpina- 
rea unui conflict atomic distrugător 
în Europa și pe întreaga planetă, la 
stoparea cursei aberante a înarmă
rilor, trecerea la dezarmare generală 
și totală, și in primul rind la dezar
mare nucleară. Făcind totul pen
tru salvgardarea bunului cel mai 
de preț al umanității — Pacea — 
partidul, statul și națiunea română, 
sub conducerea dumneavoastră vizio
nară și încercată, urmăresc, in ace
lași timp, cu vigilență actualele evo
luții internaționale complexe și iau 
măsurile ce se cuvin pentru asigu
rarea muncii pașnice a poporului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Ne anga
jăm în mod solemn — se subliniază 
în scrisoare — că vom milita neobo
sit, cu întreaga energie pentru trans
punerea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, a nobilelor idealuri și aspirații 
spre fericire, libertate, independență 
și pace ale națiunii, nestrămutat! in 
hotărirea de a fi permanent scut de 
nădejde, împreună cu oștirea, cu ce
lelalte formațiuni de apărare, cu toți 
fiii României socialiste, muncii crea
toare și cuceririlor revoluționare ale 
poporului, integrității gliei străbune, 
prezentului luminos și viitorului de 
aur al patriei.

retur onoarea de a juca intr-o com
petiție europeană.

Cu aceasta, șirul echipelor cu aspi
rații spre mai sus se oare că ia 
sfirșit. Pentru că — după cîte s-a 
văzut — celelalte competitoare nu 
vizează mai mult decît... evita
rea retrogradării. Este unul din 
aspectele criticabile ale fotbalu
lui nostru faptul că nu puți
ne grupări fotbalistice ss scal
dă în albia mediocrității (unele de 
ani și ani de zile), fără să-și pro
pună obiective superioare și să con
tribuie. implicit, prin măsurile si 
străduințele necesare realizării aces
tor obiective, la ridicarea calitativă si 
competitivă a întregii noastre miș
cări fotbalistice.

Iarna, de obicei, este un bun sfet
nic. Este de așteptat, prin urmare, ca 
în lunile ce urmează — pe lingă ana
lizele profunde si rodnice pe care ne 
place să credem că le va efectua fe
derația — si cluburile si secțiile de 
fotbal să se autoanalizeze, să vadă 
cum muncesc si cum trebuie să mun
cească. raportinclu-se cu aceeași res
ponsabilitate atit la insuccesele echi
pei naționale, cit și la nerealizârile 
și obiectivele proprii.

Măsuri temeinice pentru îmbună
tățirea substanțială a procesului de 
organizare si de instruire, muncă ra
cordată la parametrii fotbalului mo
dern. mai multă ordine si disciplină, 
deplină devoțiune si perfectă corecti
tudine — iată ce așteaptă opinia pu
blică de la echipele noastre de fot
bal In timpul pregătirii ce va urma 
după vacanta de iarnă. Pentru că de 
obișnuitele angajamente sforăitoare 
pe care ni le trimit de obicei fotba
liștii din stațiunile de iarnă, unde o 
fac pe leii și pe zmeii, nu mai este 
nevoie. Moș Gerilă are sacul phn !

Gheorghe MITROI

Dreptul sacru ul oamenilor, ul popoarelor: DREPTUL LA PACE Șl VIAȚĂ, LA EXISTENȚĂ LIBERĂ Șl DEMNĂ
Marcarea în acest an a „Zilei drep

turilor omului" a constituit, mai mult 
decît orieînd. un șerios prilej 
de reflecții asupra modului în care 
In lumea contemDorană sint mate
rializate condițiile pentru afirmarea 
demnității umane, a drepturilor si li
bertăților fundamentale ale tuturor 
locuitorilor Terrei.

într-adevăr. împlinirea a 33 de enl 
de la adoptarea „Declarației uni
versale a drepturilor omului" are 
loc în condițiile dramatice cînd 
acumularea unor uriașe cantităti de 
mijloace de distrugere. îndeosebi de 
armament nuclear, continuarea frene
tică a cursei nesăbuite a Înarmărilor 
fac să planeze asupra întregii omeniri, 
a generațiilor actuale, ca si a celor 
viitoare, pericolul uriaș al războiului 
nuclear care — așa cum sublinia 
atit de sugestiv tovarășul Nicolae 
Ceausescu la grandioasa adunare 
populară de sîmbătă — ar distruge nu 
numai mărețele realizări ale sucietătii 
umane, dar si creația cea mai de 
urat. creația supremă a naturii, omul, 
viata insăsi. Or. dreptul la viată este

Premisa oricăror drepturi - salvgardarea existenței umane
In condițiile acumulării continue 

de arme din ce In ce mai destruc
tive, cînd cele 50 de mii de încăr
cături nucleare existente or putea 
ucide de 114 mii de ori pe fiecare 
locuitor al Europei, este amenințat 
mai grav decît orieînd in istoria 
umanității însuți dreptul la viață, 
la pace ol fiecărui om. Marile ma
nifestații pentru pace, care au loc 
in ultimul timp pretutindeni in lume 
dau, de aceea, expresie voinței 
nestrămutate a popoarelor de a se 
înlătura primej’dia distrugerii ato
mice, de a se asigura liniștea șl 
pacea pe planeta noastră. Pentru 
ca omul să se poată bucura de 
orice drepturi - premisa fundamen
tală este apărarea propriei ' sale

dreptul esențial, fundamental al omu
lui. In absenta lui toate celelalte 
drepturi ar fi simple abstracțiuni, 
forme lipsite de conținut, deoarece 
n-ar avea cine să se bucure de ele. 
Tocmai in apărarea acestui drept su
prem se ridică cu atita vigoare glasul 
României socialiste, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, al întregului nos
tru popor care, in cadrul multiplelor 
manifestări — demonstrații, mitinguri, 
marșuri ale păcii — desfășurate in ul
tima vreme in întreaga tară si culmi- 
nind cu înflăcărată adunare populară 
de la București — și-a exprimat vo
ința nestrămutată de a acționa, îm
preună cu toate popoarele lumii, pen
tru salvgardarea dreptului omului la 
viată, la pace, a dreptului națiunilor 
la existentă liberă și independentă.

Si nu întîmplător. apelurile înflăcă
rate lansate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la unirea eforturilor po
poarelor pentru a nrcintimnina un 
dezastru nuclear, pentru a salva ome
nirea de pericolul propriei ei anihi
lări au găsit un răsunet atit de pu
ternic in rindurile cetățenilor patriei 

La Paris, 100 000 de oameni cer înlăturarea rachetelor 
nucleare din Europa

„Dreptul"... de a căuta zadarnic de lucru
Clasa muncitoare, oamenii muncii din țările capitalului sint primele victime ale 

crizei economice, care continuă să se intensifice. Numărul șomerilor în țările capitaliste 
dezvoltate se ridică in prezent la 30 de milioane, din care aproximativ 40 Io sută sint 
tineri sub 25 de ani. Numai in țările membre ale Pieței comune s-au acumulat 
10 milioane de „persoane de prisos”,

îngrijirea sănătății - un lux
• Pentru cei 10 milioane de cetățeni din Europa occidentală care, trăind fa 

periferia societății, sint victime ale bolilor șl infecțiilor de tot felul, asistenta sanitară 
este, practic, inexistentă - arată revista „Euroforum".

• Cheltuielile onuale ale unei familii obișnuite de patru persoane pentru îngrijirea 
sănătății in S.U.A. au ajuns la 3 900 de dolari.

• Din cauza scumpetel, cei mulți și nevoiași care au nevoie de medicamente 
pentru a-și îngriji sănătatea nu le văd decît in vitrinele farmaciilor - scrie ziarul 
englez „Guardian”.

Grupaj realizat de Al. CAIVÎPEANU

noastre, ale întregii națiuni, ca și în 
rindul opiniei publice mondiale. 
S-au întipărit outemic in conștiința 
poporului nostru și au întrunit cea 
mai largă aprobare De plan interna
tional cuvintele rostite de secretarul 
general al P.C.R.. oreședintele Repu
blicii la marea adunare nocularâ din 
Capitală : „Acum, cit sin tem incă în 
viată, să facem totul pentru apărarea 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor, la existentă liberă, la via
tă I După ce vor cădea primele bom
be nucleare va fi prea tirziu I". Sînt 
cuvinte ce se constituie într-un pu
ternic indemn la crearea unui larg 
front unit al forțelor progresiste Si de
mocratice. al tuturor popoarelor, in 
vederea apărării dreptului fundamen
tal la viață, la existentă liberă si 
demnă al oamenilor de pretutindeni, 
al preintîmpinârii războiului nuclear 
și salvării umanității de la nimicire.

Un tur de orizont asupra lumii în 
perioada ce a trecut de la adoptarea 
„Declarației universale a drepturilor 
omului" și a altor documente adop

tate ulterior ne baza acesteia Permite 
constatarea că in aolicarea princi
piilor si normelor consacrate în decla
rație s-au obtinut o serie de succese 
ce-și găsesc expresie in primul rind 
în eliberarea a zeci de popoare de 
asuprirea colonială. Pe de altă parte, 
perpetuarea subdezvoltării si decala
jelor economice, a foametei și sub
nutriției. analfabetismul si lipsa de 
ocrotire medicală, fenomene ce bin- 
tuie pe mari întinderi ale planetei 
constituie adevărate sfidări ale drep
turilor elementare ale omului. încă 
o dată aceste tragice realități arată 
că înarmările, chiar dacă nu provoa
că imediat conflicte si exterminarea 
oamenilor, mutilează insă grav con
dițiile de viată ale umanității.

Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că regimurile opresive ce se 
mențin încă în țări latlno-americane. 
în Coreea de Sud si Republica Sud- 
Africană. continuarea ocupării ile
gale a Namibiei reprezintă încălcări 
flagrante ale drepturilor elementare 
ale omului, ale unor popoare întregi.

Grave negări ale drepturilor omu
lui le constituie actele de agresiune, 
conflictele militare din diferite zone. 
Răspunde in cei mai înalt grad 
cerinței apărării omului politica ex
ternă consecventă promovată de 
România, demersurile permanente și 
hotărite ale președintelui el in ve
derea eradicării politicii de forță și 
de amenințare cu forța din viata 
internațională, pentru soluționarea 
numai și numai pe cale pașnică a 
problemelor litigioase.

Marcarea „Zilei drepturilor omului" 
a constituit astfel prilejul unui 
nou îndemn la unirea efortu
rilor forțelor progresiste si de
mocratice. ale tuturor ponoarelor. 
pentru soluționarea problemelor fun
damentale de care depinde existenta 
omului în demnitate, libertate și bu
năstare. și in primul rind pentru eli
berarea omenirii de coșmarul distru
gerii nucleare, statornicirea unui cli
mat de liniște și securitate, de con
viețuire si conlucrare pașnică într-o 
lume mai bună și mai dreaptă.

existente I

„Dreptul"... la foamete
După ce au fost vreme îndelungată victime aie exploatării 

colonialiste, care le-a stors avuțiile materiale și umane, țările in 
curs de dezvoltare suferă in continuare de pe urma practicilor 
neocolonialiste, care continuă să îmbogățească marile monopoluri. 
Ca urmare directă a acestor stări de lucruri, in țările în curs de 
dezvoltare 500 DE MILIOANE de bărbați, femei și copii mor ar.ua! 
de foame și mainutriție. Ca rezultat al foametei și bolilor, 12 milioane 
de copii născuți in 1979 in aceste țări nu mai sînt in viață.

Inaccesibilitalea învățăturii
® 830 milioane dintre locuitorii Terrei sînt analfabeți.
• Ținerii proveniți din familii muncitorești reprezintă, în țările 

capitaliste, doar circa 10-14 la sută din numărul studenților.
• In urmă cu un an, taxele universitare in Belgia au sporit cu 

sută la sută, iar in Japonia cheltuielile pentru studii universitare 
s-au dublat in ultimii cinci ani.

• Din lipsă de fonduri, in Mareo Britanie funcționează doar 
70 de institute pedagogice față de 162 in 1973.

„Dreptul"... de a suporta asuprirea rasială
• Cei 18,5 milioane de africani din R.S.A., obligați să trăiască 

in rezervații, sînt supuși unei discriminări flagrante in toate domeniile 
vieții publice. Privați de dreptul de a se deplasa liber, ei sînt nevoiți 
să se mulțumească cu salarii mult inferioare albilor. In industria 
minieră și cea de construcții, de pildă, pentru o muncă plătită 
albilor cu 70 de lire sterline, negrii primesc numai 13 lire.

„Dreptul"... la discriminări
Discriminarea profesională și politică a femeilor reprezintă unul 

dintre cele mai strigătoare incălcări ale drepturilor omului in țările 
capitaliste.

8 Deși le revine două treimi din totalitatea orelor de muncă 
ce se prestează pe plan mondial, femeile nu obțin decît a zecea 
parte din venituri.

® In majoritatea țărilor capitaliste, remunerația femeilor re
prezintă in medie 50/80 la sută din cea a bărbaților - la un volum 
de muncă și funcții egale. Salariul mediu ai femeilor in S.U.A. 
reprezintă 60 la sută din cel al bărbaților.

ar.ua


„IN CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
PRIN LUPTA UNITĂ A POPOARELOR ESTE POSIBILĂ 

PRElNTlMPINAREA UNUI CONFLICT NUCLEAR"

Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Romania, 

tovarășul Ilie Verdel, in Republica Irak 
Primire la președintele Saddam Hussein

Larg ecou internațional al cuvîntării 
adunare populară de la București, al 

din țara

președintelui României la grandioasa 
acțiunilor pentru pace și dezarmare 
noastră

Ziare și publicații periodice, posturi de radio și televiziune de pe toate 
meridianele globului continuă să evoce inițiativele românești în favoarea 
păcii și dezarmării. Marea Adunare populară desfășurată la București, 
cuvîntarea rostită de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
caldă și realistă pledoarie pentru dezarmare, pace și colaborare - apelul 
poporului român adresat tuturor popoarelor și forțelor democratice și 
progresiste din întreaga lume au stîrnit un larg ecou internațional. Tot
odată, mijloacele de informare în masă continuă să relateze pe larg și 
despre alte manifestări organizate în țara noastră ca răspuns la noua 
inițiativă de pace a președintelui României.

Sub titlul „Marș al locuitorilor 
Capitalei", ziarul sovietic „PRAV
DA" informează despre marea de
monstrație a oamenilor muncii din 
București, moment culminant al 
suitei de acțiuni în favoarea păcii, 
dezarmării și colaborării pe conti
nentul nostru, inițiate în întreaga 
țară, vreme de peste o lună. Zia
rul relevă că. în cuvîntarea sa la 
marele miting de la București, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru intensificarea 
luptei in favoarea păcii, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru succesul 
convorbirilor sovieto-americane 
care au început la Geneva. Eveni
mentul este marcat și de ziarele 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA" și 
„TRUD".

Intr-o relatare din București, 
ziarul iugoslav „DNEVNIK" relevă 
că „inițiativa declanșării valului 
antirăzboinic îi aparține însuși 
conducătorului partidului și statu
lui român, Nicolae Ceaușescu, care, 
la sfirșitul lunii octombrie, a pre
zentat Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. In apel toate 
organizațiile similare din lume sînt 
chemate să-și ridice cu toată fer
mitatea glasul împotriva oricăror 
pregătiri de război. în același timp, 
se apelează la toți cetățenii români 
să-și exprime solidaritatea cu miș
cările împotriva războiului și înar
mării în lume. Tineretul român s-a 
alăturat celor mai vîrstnici care 
luptă pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună". „In apelul României — 
scrie Dnevnik" — se insistă asupra 
„înghețării" tuturor bugetelor mili
tare la nivelul acestui an. 1981, și 
reducerea lor treptată cu 10 pînă la 
15 la sută în următorii cițiva ani. 
Aceasta ar însemna, potrivit apre
cierilor de la București, o economie 
de 50 miliarde dolari anual, care ar 
putea fi orientați spre țările în curs 
de dezvoltare, deoarece pe glob 
există prea mulți oameni înfome
tați și șomeri, prea multi analfa
bet i“.

Informind că la București a avut 
loc o mare demonstrație consacra
tă dezarmării, securității, colaboră
rii și păcii, la care au luat parte 
peste 300 000 de persoane din Capi
tală și din toate județele țării, 
agenția cubaneză de știri, PRENSA 
LATINA, a subliniat că la marele 
miting a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu — precizează agenția 
cubaneză — a arătat că, prin spo
rirea arsenalului nuclear în Europa, 
crește pericolul distrugerii defini
tive a planetei și a salutat înce
perea negocierilor de la Geneva 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.". Prensa 
Latina menționează, de asemenea, 
că „președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că, în împrejurările ac
tuale de agravare a vieții politice 
internaționale, trebuie făcut totul 
pentru contracararea acțiunilor care 
tind să ducă la creșterea arsenalu
lui nuclear și să provoace un de
zastru mondial". In cuvîntările lor 
la mitingul de la București — a re
levat agenția cubaneză — reprezen
tanții oamenilor muncii din Româ
nia s-au pronunțat pentru conti
nuarea luptei pentru pace, împo
triva pericolului unui nou război 
mondial.

Cotidianul italian „IL GIOR- 
NALE NUOVO", sub titlul „300 de 
mii de persoane la București mani
festă pentru pace", arată : „Condu
cătorul de stat român a lansat o 
campanie națională pentru pace si 
dezarmare. In ultimele săptămîni, 
orașele românești au găzduit mani
festări pentru pace. Și la București 
avusese loc o demonstrație la care 
participaseră 100 000 de persoane", 
„în ultimele zile, președintele 
Ceaușescu a fost promotorul unei 
alte inițiative in favoarea dezarmă
rii. A scris lui Reagan și lui Brej- 
nev, îndemnîndu-i 6ă depună efor
turi pentru buna reușită a tratati
velor în cura de desfășurare la 
Geneva".

„La București, 300 000 de persoa

ne cer dezarmarea", scrie si „LA 
REPUBLICA", arătînd că pre
ședintele român a cerut ca echilibrul 
forțelor prezente în Europa să fie 
blocat la nivelul armelor deja exis
tente și nu prip adăugarea de noi 
rachete.

„Cu Ceaușescu, la București, o 
manifestație și un marș pentru 
pace" — își intitulează „PAESE 
SERA" articolul despre marea adu
nare populară ce a avut loc în 
Capitală.

Mijloacele de informare în masă 
din Austria au acordat o deosebi
tă atenție reflectării marelui marș 
și adunării populare pentru dezar
mare și pace care au avut loc la 
București. Intr-un reportaj filmat 
transmis în cadrul celor două pro

• „Prin impresionanta sa acțiune de pace, poporul 
român aduce o importantă contribuție la lupta pen
tru eliminarea armamentelor nucleare de pe conti

nentul nostru *
• „Un puternic îndemn la tratative și înțelegere, la 
unitatea Europei împotriva pericolului de război"
• „Poziția fermă a României pentru dezarmare 
și pace — expresie a politicii sale externe

constructive"

grame ale postului de televiziune 
„ORF“ au fost prezentate aspecte 
ale marșului și adunării populare 
din Capitală. în comentariul sem
nat de Erich Macho s-a evidențiat 
semnificația și amploarea marilor 
acțiuni pentru dezarmare si pace 
din România, care și-au găsit 
punctul culminant în grandioasa 
adunare populară din București. 
Prezentind secvențe din cuvîntarea 
rostită de președintele Nicolae 
Ceaușescu, marcată în repetate rân
duri de uralele participanților Ia 
miting, comentatorul a subliniat 
că poziția fermă a României împo
triva războiului, pentru dezarmare 
și pace reprezintă o expresie a 
consecvenței politicii externe inde
pendente a țării noastre.

Trimisul cotidianului danez „IN
FORMATION" la marea adunare 
populară de la București a publicat 
un amplu comentariu sub titlul 
„Românii în valul de demonstrații 
pentru pace". „Demonstrația de 
amploare din București evidenția
ză poziția românilor față de dezar
mare și a fost un apel de colabora
re între Estul și Vestul Europei. 
Cu cei peste 300 000 de participant!, 
aceasta este una dintre cele mai 
ample demonstrații împotriva ar
melor nucleare din Europa. De
monstrația din București reprezin
tă punctul culminant al manifestă
rilor pentru pace care au avut loc 
în ultimele săptămîni în toate ora
șele mari din România — scrie zia
rul danez, relevînd că această ac
țiune de amploare pentru apărarea 
păcii a fost organizată din iniția
tiva conducătorului -statului și 
partidului, Nicolae Ceaușescu. și a 
Frontului Democrației, și Unității 
Socialiste. In cuvintul său. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că : „Poporul nostru a 
fost și va fi întotdeauna -alături -la 
marile manifestări pentru pace din 
Europa ; deși nu am fost prezenți 
fizic, am fost de fapt alături de 
manifestările din Europa pentru 
pace, așa cum considerăm că și 
popoarele europene, luptătorii pen
tru pace din Europa sînt prezenți 
aici,, la București, in lupta 
pentru pace !“. Atît președintele 
Ceaușescu, cît și ceilalți vorbitori 
s-au concentrat asupra cerinței 
ca Europa să devină un continent 
complet denuclearizat — sublinia
ză „Information".

Ziarul „TURKISH DAILY 
NEWS" subliniază aprecierile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu con

ținute în interviul acordat postului 
olandez de televiziune „N.C.R.V." 
cu privire la necesitatea luării în 
considerare a tuturor propunerilor 
referitoare la dezarmarea nucleară, 
ele constituind „un pas important 
în direcția înlăturării pericolului 
pe care îl reprezintă aceste arme". 
Ziarul turc subliniază că, referi
tor la tratativele de la Geneva 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
limitarea armamentelor nucleare 
în Europa, președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat că negocie
rile trebuie în așa fel începute, 
incit să se poată ajunge la acorduri 
acceptabile de ambele părți, ast
fel ca nici un fel ■ de rachete nu
cleare să nu mai fie staționate în 
Europa.

Companiile americane de televi
ziune „ABC“ și „WTTG" au 
transmis secvențe de la demon
strațiile pentru pace și dezarmare 
organizate in diferite localități din 
România. Au fost prezentate ima
gini care îl înfățișează pe pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, vor
bind la marea adunare populară 
din Capitală. în comentariul ce a 
însoțit imaginile respective s-a 

subliniat că îdeea lansată de pre
ședintele României — deosebit de 
oportună — corespunde aspirații
lor maselor. După ce a prezentat 
conținutul lozincilor scrise sau 
scandate. în special în favoarea 
desființării armelor nucleare, co
mentatorul a subliniat că România 
se situează in larga mișcare euro
peană in favoarea dezarmării nu
cleare Și a păcii.

Presa canadiană continuă să in
formeze despre manifestațiile orga
nizate în tara noastră în favoarea 
dezarmării nucleare si a păcii. Ma
rele cotidian „THE CITIZEN", care 
apare la Ottawa, informează despre 
ampla manifestație de la 5 decem
brie din București. Ia care au par
ticipat 300 000 persoane. Ziarul re
produce. totodată, pasaje din cu
vîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind imperativul ac
țiunilor împotriva înarmării nu
cleare. de a opri pg aceia care pre
gătesc războiul atomic. înainte de 
a fi prea tîrziu. precum și cu refe
rire la necesitatea ca statele euro
pene să acționeze unite pentru a 
evita pericolul de război.

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
se pronunță Dentru .recucerea ar
mamentelor nucleare dmM®aropa‘.‘, 
ziarul costarican de largă circulație 
„LA NACION" publică pe două eșa
loane un comentariu transmis din 
București.

Intr-o cuvântare tinută în fata a 
peste 300 000 de participant la o 
impunătoare manifestație organi
zată la București, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat în 
favoarea unor largi acțiuni ale tu
turor popoarelor, din Est si din 
Vest, pentru a opri pe cei ce pre
gătesc războiul atomic — relatează 
..THE STATESMAN", cotidian de 
mare tiraj din Delhi. Subliniind că 
demonstrațiile pentru pace din 
România se desfășoară necontenit 
de peste o lună de zile, concomitent 
cu acțiunile în favoarea oăcii și a 
eliminării armelor nucleare care au 
loc în țările yest-europene. ziarul 
menționează acea parte din alocu
țiunea șefului statului nostru în 
care se exprimă acordul cu demon
strațiile pentru pace în Europa. 
Cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu — se relevă — a fost în 
repetate rînduri ovaționată înde
lung de imensa masă de oameni 
adunați în marea Piață a Palatului 
din Capitala României.

POSTURILE DE RADIO SI TE
LEVIZIUNE DIN LIBAN au trans
mis ample comentarii, in limbile 
arabă si franceză. în care sublinia

ză importanta cuvîntării rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. la marea adunare 
populară de la București consacrată 
dezarmării generale, securității, co
laborării și păcii. A fost evidențiată 
în mod deosebit consecventa cu 
care România, președintele său ac
ționează pentru făurirea unei lumi 
a păcii și colaborării. A fost sub
liniată, de asemenea, adeziunea în
tregului popor român fată de 
această nouă si strălucită acțiune a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
favoarea păcii și colaborării în 
lume. Comentariile de la televiziu
ne au fost însoțite de imagini în 
direct de Ia marea adunare popu
lară din București, subliniind că, si 
prin această acțiune. România dă 
o expresie concretă politicii sale de 
pace si colaborare, alăturîndu-se 
eforturilor tuturor popoarelor care 
militează pentru făurirea unei lumi 
mai bune si mai drepte.

Mijloacele de informare în masă 
sudaneze au difuzat si publicat 
ample materiale în legătură cu de
monstrația de pace organizată la 
București. Sub titlul „300 000 de 
români prezenți la adunarea de 
pace". AGENȚIA SUDANEZĂ DE 
PRESA a publicat un amplu reportaj 
privind grandioasa demonstrație a 
oamenilor muncii pentru pace si 
dezarmare. „Demonstrația — se 
arată — este corolarul acțiunilor ce 
se desfășoară de o lună la sca
ră națională ca răspuns la iniția
tiva președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, care a cerut retragerea 
din Europa a rachetelor cu rază me
die de acțiune existente și re
nunțarea la amplasarea altora noi". 
Materialele subliniază că șeful sta
tului român a „cerut că echilibrul 
de forțe in Europa să se realizeze 
prin reducerea armamentelor și nu 
prin amplasarea de noi arme".

Cotidianul „THE BANGLADESH 
OBSERVER" își informează cititorii 
despre poziția exprimată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în in
terviul acordat postului de televi
ziune olandez „N.C.R.V.", relevînd 
că propunerile avansate pînă acum 
de L. I. Brejnev și Ronald Reagan 
sînt considerate de președintele ro
mân „un pas important în direcția 
înlăturării pericolului pe care îl re
prezintă aceste rachete, pentru în
ceperea negocierilor în vederea 
opririi amplasării de noi rachete și 
trecerea la retragerea și, pînă la 
urmă, la nimicirea lor completă". 
In acest sens — scrie cotidianul ci
tat — președintele apreciază că 
„trebuie să se ia în considerare 
toate propunerile și să se acționeze 
cu întreaga responsabilitate, de că
tre toate părțile, pentru a se ajunge 
la oprirea amplasării de noi rachete 
și pentru înlăturarea lor completă".

Majoritatea ziarelor thailandeze 
au publicat, în ultimele zile, articole 
privind pozițiile exprimate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în pro
blema dezarmării nucleare pe con
tinentul european. Ziarul „BANG
KOK POST" a inserat un amplu ar
ticol, intitulat „Marșuri europene 
pentru dezarmare", în care sînt re
date extrase din cuvîntarea pre
ședintelui României la marea adu
nare populară ce a avut loc la 
București, \

Sub titlul „Ceaușescu îndeamnă 
pe europeni să elibereze continentul 
de arme nucleare", cotidianul bir- 
manez „THE WORKING PEOPLE’S 
DAILY" relatează despre marea 
adunare populară ce a avut loc la 
București. Cotidianul redă acele pa
saje din cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu în care se subli
niază-obligația tuturor statelor, mari 
și mici, de a milita pentru reduce
rea și desființarea armelor nuclea
re. in care se atrage atenția asupra 
pericolului pe care stocarea de arme 
nucleare îl reprezintă pentru pacea 
și securitatea întregii lumi. Intr-un 
amplu articol dedicat aceluiași eve
niment, cotidianul „THE GUAR
DIAN" elogiază politica de pace 
promovată de țara noastră, propu
nerea președintelui României de a 
se desființa blocurile militare și a 
se convoca o conferință consacrată 
încrederii și dezarmării în Europa.

Sub titlul „Marea adunare popu
lară din România, act împotriva 
războiului nuclear", ziarul argenti
nian „CLARIN" a publicat un 
amplu comentariu care subliniază că 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
într-o cuvîntare ținută în fața a 
peste 300 000 persoane, a cerut 
S.U.A. și U.R.S.S. sâ-și intensifice 
eforturile pentru reducerea arma
mentelor nucleare in Europa.

BAGDAD 10 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, Saddam Hussein, președin
tele Republicii Irak, l-a primit, joi, 
la Bagdad pe tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care efec
tuează o vizită oficială în Irak, la 
invitația guvernului acestei țări.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Dincă, prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele păr
ții române în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare economică, 
tehnico-științifică și comerț. A fost, 
de asemenea, de față Taha Yassin 
Ramadhan, prim viceprim-ministru al 
guvernului irakian.

Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost transmis 
secretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, Saddam Hussein, 
președintele Republicii Irak. un 
călduros mesaj de prietenie. însoțit de 
cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate po
porului irakian prieten.

Exprimînd alese mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Saddam 
Hussein a rugat să fie transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu cordiale 
salutări prietenești și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de bunăstare, pace și progres 
poporului român prieten.

In cursul convorbirii care a urmat 
a fost subliniată satisfacția deosebită 
a celor două părți față de cursul as
cendent, dinamic, al raporturilor prie
tenești existente între România și 
Irak, în toate domeniile de interes 
comun. S-a reliefat că la baza aces
tor relații stau orientările date de 
cei doi șefi de stat. înțelegerile reali
zate în cadrul dialogului fructuos la 
cel mai înalt nivel, care conferă ra
porturilor dintre România și Irak, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist din Irak, 
dintre popoarele român și irakian o 
bază durabilă, stabilitate și perspec
tive dintre cele mai favorabile.

Tovarășul Iile Verdeț și Taha 
Yassin Ramadhan au reliefat rezul
tatele fructuoase cu care se încheie 
vizita în Irak a primului ministru 
al guvernului român. A fost expri
mată hotărârea fermă a celor două 
părți de a imprima în continuare 
același caracter dinamic conlucrării 
reciproc avantajoase dintre România 
și Irak pe plan politic, economic, 
tehnologic, științific și în alte do
menii de interes comun.

Au fost evidențiate în mod deo
sebit posibilitățile largi existente 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale, pentru amplificarea și 
diversificarea cooperării economice 
în industrie, agricultură, transpor
turi, materiale de construcții, locu
ințe și turism și a fost reafirmată 
dorința celor două guverne de a face 
totul pentru realizarea în cele mai

Parlamentari români 
in Franța

PARIS 10 (Agerpres). — La Palatul 
Luxemburg. Alain Poher. președin
tele Senatului francez, a primit de
legația Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România- 
Franța. condusă de deputatul Marin 
Rădoi. președintele Grupului parla
mentarilor români pentru securitate 
și cooperare in Europa, Au fost re
levate bunele relații. pe multiple 
planuri, existente între Franța si 
România. In aceeași zi a avut loc o 
întîlnire a membrilor delegației 
parlamentare române cu senatori, 
membri ai Grupului de prietenie 
Franța-România. A fost prezent Cor- 
neliu Mănescu. ambasadorul tării 
noastre la Paris.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 10 (Agerpres) — La 
Pnaga a avut Ioc ,a 5-a plenară a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia care a apro
bat sarcinile și obiectivele principale 
ale planului economic pe anul 1982 
și proiectul de lege privind al VII-lea 
plan cincinal.

în hotărârea adoptată de plenară 
se subliniază că este necesar să se 
realizeze un ritm mai accelerat de 
creștere a exportului fată de import 
și să se creeze premise pentru resta
bilirea accelerată a echilibrului în 
relațiile economice externe. Pentru 
realizarea acestui obiectiv este ne
cesară creșterea nivelului tehnic si a 
calității producției, adoptarea unor 
măsuri împotriva creșterii importu
rilor. reglementarea mai strictă a im
portului de mărfuri din țări capita
liste. 

bune condiții a înțelegerilor conve
nite.

în cadrul schimbului de opinii 
asupra principalelor probleme ale 
vieții internaționale a fost sublinia
tă îngrijorarea României și Irakului 
față de perpetuarea stării de încor
dare în lume, precum și hotărârea 
celor două țări de a acționa cu per
severență pentru reducerea acestei 
tensiuni, de a se opune tendințelor 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste de dominație și asu
prire, de intervenție în treburile in
terne. de împărțire sau reîmpărțire 
a lumii în zone de influență. A fost 
evidențiată responsabilitatea care 
revine tuturor statelor de a face to
tul pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru trecerea la măsuri fer
me de dezarmare și. în primul rând, 
de dezarmare nucleară, pentru re
glementarea tuturor conflictelor din
tre state exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, pentru realizarea de 
pași concreți în direcția lichidării 
subdezvoltării și edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

Referindu-se la situația din Euro
pa. președintele Saddam Hussein a 
apreciat în mod deosebit noua iniția
tivă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndreptată spre realizarea 
unor înțelegeri de natură să ducă la 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, a oricărui armament nu
clear de pe continent, și a relevat 
semnificația deosebită a amplelor 
manifestări de masă care au avut loc 
în ultima perioadă în România în 
favoarea dezarmării. A fost expri
mată convingerea că realizarea de 
progrese în Europa. în acest dome
niu. poate exercita o influentă favo
rabilă pentru pacea si securitatea in 
întreaga lume.

A fost reliefată necesitatea urgentă 
de a se ajunge la o reglementare 
justă și durabilă a situației din Ori
entul Mijlociu, bazată ne retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
1967 și reglementarea problemei po
porului palestinian, prin recunoaște
rea dreptului său la autodeterminare 
și la crearea unui stat propriu, inde
pendent. Partea română a reliefat că, 
pentru realizarea unei soluționări 
globale a acestui conflict, o impor
tantă deosebită ar avea-o convocarea 
unei conferințe internaționale în ca
drul O.N.U.. cu .participarea tuturor 
părților interesate, a O.E.P.. a Uniu
nii Sovietice si a S.U.A.. precum și a 
altor țări care pot aduce o contribu
ție pozitivă în această direcție.

A fost exprimată îngrijorarea în 
legătură cu continuarea conflictului 
dintre Irak și Iran.

S-a subliniat necesitatea creșterii 
rolului țărilor mici și mijlocii, al sta
telor nealiniate, al țărilor în curs de 
dezvoltare la dezbaterea si reglemen
tarea problemelor majore ale lumii 
contemporane, a acționării hotărâte 
în vederea democratizării vieții in
ternaționale. a creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite. A fost re

națiunile unite: Rezoluția inițiată de tara noastră
—------------------------------------- ——— f ' I

privind reducerea bugetelor militare adoptată prin consens
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

Lucrările sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U. au intrat în faza finală. 
Proiectele de rezoluții elaborate și 
adoptate în cadrul consultărilor și 
negocierilor din cele șapte comitete 
sint prezentate în aceste zile, spre 
aprobare, plenarei Adunării Generale.

La 9 decembrie, forul plenar a exa
minat rezoluțiile adoptate in preala
bil de Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate.

Acordul unanim întrunit în comi
tet în legătură cu rezoluția, inițiată 
de țara noastră, privind reducerea 
bugetelor militare a fost consacrat și 
de plenara forului universal prin con
sensul realizat. Acest document, la 
care s-au alăturat în calitate de co
autoare numeroase țări reprezentind 
toate regiunile lumii, răspunde în
grijorării profunde a popoarelor față 
de cursa înarmărilor, față de conse
cințele tot mai dăunătoare ale uriașe
lor cheltuieli destinate producerii de 
arme asupra eforturilor de dezvolta
re ale tuturor statelor și asupra păcii 
și securității internaționale. Inițiativa 
României, sprijinită unanim de forul 
plenar al Națiunilor Unite, derivă 
direct din orientarea constantă pro
movată neobosit de președintele 
Nicolae Ceaușescu privind respinge
rea fermă a politicii înarmărilor și 
determinarea începerii unui proces 

Sesiunea Consiliului ministerial 
al N.A.T.O.

• Respingerea anei propuneri de sporire a cheltuielilor 
militare * Sprijin popular la Atena iafă de pozifia premierului 

grec

liefată necesitatea absolută a așeză
rii raporturilor dintre state pe bazele 
stabile ale principiilor respectării 
independentei și suveranității națio
nale, deplinei egalități in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
neutilizării forței sau a amenințării 
cu forța, pentru garantarea dreptului 
fiecărui popor la dezvoltare liberă, 
nestingherită, în conformitate cu nă
zuințele sale legitime, pentru asigu
rarea triumfului cauzei păcii, destin
derii, independentei și progresului în 
întreaga lume.

A fost exprimată convingerea că 
dezvoltarea raporturilor dintre Româ
nia și Irak pe plan bilateral, ca și 
extinderea conlucrării dintre cele 
două țări pe plan internațional, ser
vește pe deplin intereselor de dez
voltare liberă, independentă, a po
poarelor prietene, român și irakian, 
păcii și stabilității mondiale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, cordială, de stimă și 
înțelegere reciprocă, ce caracterizea
ză raporturile prietenești dintre 
România și Irak.

★
In cursul aceleiași zile, au conti

nuat convorbirile oficiale dintre to
varășul Ilie Verdeț și Taha Yașsin 
Ramadhan. Discuțiile au fost concen
trate pe probleme bilaterale româr.o- 
irakiene, îndeosebi pe plan economic.

Tovarășul Ilie Verdeț a vizitat ex
poziția permanentă a Ministerului 
Industriei și Mineralelor din Irak, 
din cadrul Tirgului internațional de 
la Bagdad, luînd cunoștință de rea
lizările obținute de poporul irakian 
în procesul dezvoltării sale economi
ce. In discuțiile cu specialiștii ira
kieni aflați la expoziție au fost re
levate posibilitățile crescinde de in
tensificare a cooperării economice 
româno-irakiene. pe baze reciproc a- 
vantajoase. In cursul vizitei, primul 
ministru român a fost însoțit de Ta- 
her Tawfik, ministrul irakian al in
dustriei și mineralelor.

★
Ministrul irakian al afacerilor ex

terne. Saadoun Hammadi. a avut o 
întrevedere cu tovarășul Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la M.A.E. 
Au fost abordate unele probleme ale 
raporturilor bilaterale, aspecte ale 
vieții internaționale, ca și ale conlu
crării dintre România și Irak la 
O.N.U.. în cadrul „Grupului celor 77". 
al mișcării statelor nealiniate șl în 
alte forumuri internaționale.

De asemenea. tovarășul Aurel 
Duma, ministru secretar de stat lai 
M.A.E.. secretar al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.. a fost primit de 
Naeem Haddad, președintele Adună
rii Naționale a Irakului, secretar ge
neral al Frontului Național Popular 
și Progresist. Au fost discutate as- 

, pecte legate de conlucrarea dintre 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste și Frontul Național Popular 
și Progresist din Irak, în spiritul ra
porturilor prietenești existente între 
cele două țări și popoare.

autentic de încetare a cursei înarmă
rilor și de reducere a cheltuielilor 
militare, de înfăptuire a dezarmării, 
în primul rând a dezarmării nucleare 
— sarcină primordială a epocii noas
tre — de folosire a resurselor mate-* 
riale și umane destinate scopurilor 
distrugerii numai și numai per.- fU 
dezvoltarea economică și socială a tu
turor statelor.

Ca și celelalte inițiative și propu
neri prezentate de România pe pian 
internațional, rezoluția adoptată anul 
acesta are un caracter concret, vizlnd 
acțiuni practice care se înscriu in 
efortul general de sporire a încrederii 
între state, eliminarea pericolului de 
război și înfăptuirea dezarmării. In 
acest sens, rezoluția cheamă Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare să continue 
elaborarea principiilor care să guver
neze acțiunile statelor in domeniul 
înghețării și reducerii bugetelor mili
tare, principii care au menirea să 
faciliteze negocierea unor acorduri 
de diminuare a cheltuielilor militare 
potrivit propunerilor prezentate de 
state. După cum este cunoscut, țara 
noastră a avansat, în repetate rînduri, 
propunerea de reducere cu 10—15 la 
sută a bugetelor militare ale statelor 
și realocarea resurselor astfel econo
misite pentru nevoile economice și 
sociale ale fiecărei țări, in primul 
rînd ale țărilor în curs de dezvoltare.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt____
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EXPOZIȚII. La Grand Palais din 
Paris s-au deschis a doua ediție a 
Trienalei europene de sculptură. 
Expoziția internațională de minia
turi in bronz și Expoziția interna
țională de desene și schițe realizate 
de sculptori. Uniunea artiștilor 
plastici din România este repre
zentată la această manifestare de 
prestigiu printr-o serie de 12 lu
crări. aparținind sculptorilor Horia 
Flămând, Doru Covrig. Ion lancuț 
și Napoleon Tiron.

Baldrige. ministrul comerțului al 
S.U.A. Z. Madej a fost primit, .la 
Casa Albă, de vicepreședintele 
S.U.A., George Bush, cu care a avut 
o convorbire privind relațiile eco
nomice bilaterale.

I LA WASHINGTON a avut loc o 
reuniune a copreședinților Comisiei 

Ipolono-americane pentru problemele 
comerțului, Zbigniew Madej, vice
președinte al Consiliului de Mi- 

Lniștri al 
Comisiei

R.P. Polone, președintele 
de planificare, și Malcolm

ADUNAREA GENERALĂ A 
O.N.U. a adoptat o rezoluție care se 
pronunță pentru convocarea sesiu
nii finale, cea de-a Xl-a. a Confe
rinței O.N.U. asupra dreptuluijmării 
între 
New 
rului 
facă 
derea pregătirii 
documentului final — a cărui ela
borare a durat opt ani — în sep
tembrie 1982, la Caracas, capitala 
Venezuelei.

CONVORBIRI INTERCOMUNI- 
TARE IN CIPRU. Reprezentanții 
comunităților greco-cipriotă si tur- 
co-cipriotă au avut miercuri o nouă 
rundă de convorbiri consacrate ana
lizării unor aspecte ale problemei 
Ciprului. Delegații celor două co
munități etnice au acceptat sugestia 
reprezentantului special al secreta
rului general al O.N.U., Hugo Gobbi, 
cp privire -la introducerea unei noi 
proceduri în dialogul lor. Este vor
bă despre analizarea, in paralel cu 
propunerile fiecărei părți, a docu
mentului referitor la problema ci
priotă. prezentat recent de secre
tarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim.

Opțiuni ale politicii interne și externe a Franței
Un interviu al președintelui Francois Mitterrand

8 martie și 39 aprilie 1982. la 
York. Rezoluția cere 
general al Națiunilor 
demersurile necesare 

semnării

secreta- 
Unite să 
în ye- 
textul.ui

IN ULTIMELE 20 DE ZILE, re
latează Agenția T.A.S.S.. în regiu- | 
nile de munte ale R.S.S. Azer- 
baidjene (Transcaucazia) s-au pro- | 
dus peste 30 de mișcări telurice cu i 
amplitudinea de 3—6 grade oe 
scara de 12 grade. în urma cutre- , 
murelor, eu avut de suferit sute de 
clădiri vechi. Nu s-«u înregistrat I 
victime. Guvernul republicii ■ 
adoptat măsuri pentru ajutorarea î 
sinistraților.

PARIS 10 (Agerpres). — Intr-un in
terviu televizat, președintele Franței, 
Francois Mitterrand, a abordat cu 
precădere probleme ale situației in
terne. relevînd. printre altele, că 
„francezii au votat pentru ur pro
gram de schimbări" ri sublimii d. in 
context, că jiu trebu-ă Încetinit rit
mul reformelor ecci.jmics preconi
zate". Totodată, a afirmat el. nu va 
exista în viitorii cinci ani „un val 
de naționalizări", dună ce Adunarea 
Națională va vota, la sfîrsitul aces
tui an. naționalizarea băncilor de 
credit si a celor 11 mari grupuri in
dustriale. Șeful statului francez si-a 
exprimat convingerea că politica de 
relansare promovată de guvern va 
contribui în 1982 la stabilizarea nu
mărului șomerilor, care a depășit în 
prezent două milioane, după care. în 
1983. ar urma să înceapă diminuarea 
acestei cifre. Francois Mitterrand a 
argumentat din nou hotărîrea sa 
privind includerea in guvern a unor 
miniștri comuniști, precizînd : „co

laborăm Intr-o manieră suficient de 
coerentă si armonioasă. îneît nu am 
de ce să-mi pun, la ora actuală. în
trebări in legătură cu prezenta lor 
în guvern".

Abordînd probleme ale politicii ex
terne, președintele Franței s-a pro
nunțat. printre altele, pentru elimi
narea tuturor rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa — 
atit americane, cît Si sovietice — 
Balutînd. totodată, începerea tratati
velor sovieto-americane de la Ge
neva. El a precizat insă că Franța 
intenționează să păstreze, si chiar să 
dezvolte propriul său arsenal nu
clear. în ceea ce privește Orientul 
Mijlociu. Francois Mitterrand a de
clarat că Franța are „un singur și 
același limbai fată de Israel si fată 
de arabi" și a spus că „Israelul are 
dreptul să existe", reafirmînd că 
acesta trebuie să. recunoască, la rân
dul său. „dreptul la existentă al po
porului palestinian". „Palestinienii au 
dreptul la o patrie a lor" — a spus 
președintele Franței.

BRUXELLES 10. — Trimisul Ager
pres, Nicolae Chilie, transmite : La 
Cartierul general al N.A.T.O. au în
ceput lucrările sesiunii de iarnă a 
Consiliului ministerial al pactului 
nord-atlantic. Pe agendă figurează o 
serie de probleme politico-mîlitare 
ale N.A.T.O.. legate în principal de 
continuarea politicii de înarmare a 
acestui bloc militar. Un punct distinct 
îl constituie admiterea Spaniei în 
N.A.T.O.

Lucrările Consiliului ministerial au 
fost precedate de întrunirile altor or
gane. cu caracter militar, ale N.A.T.O.

Reuniunea de două zile a miniștri
lor apărării s-a încheiat. Miniștrii 
apărării din țările membre ale 
N.A.T.O., sub presiunea marilor ma
nifestații pentru pace din statele lor, 
au respins propunerea S.U.A. privind 
sporirea cheltuielilor destinate între
ținerii infrastructurii militare în Eu
ropa occidentală. Ministrul vest-ger- 
man al apărării. Hans Apel, a decla
rat. la o conferință de presă, că tara 
sa. sprijinită de reprezentanții Bel
giei, Danemarcei și Italiei, si-a mo
tivat opoziția prin faptul că. în ge
neral bugetele statelor vest-europe
ne membre ale N.A.T.O. prevăd re
duceri la acest capitol.

Pentru prima oară în istoria Alian
ței atlantice, reuniunea s-a încheiat

fără să se fi ajuns la un acord asupra 
unui comunicat comun. Publicarea 
comunicatului oficial privind rezul
tatele întrunirii a fost împiedicată de 
grave disensiuni. Primul ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, care 
este si ministru al a/pârării, a refuzat 
să aprobe comunicatul comun atit 
timp cît nu cuprinde un paragraf în 
care Grecia să fie asigurată de spri
jinul Alianței atlantice în eventuali
tatea unui atac din partea Turciei. 
Reprezentantul Turciei a refuzat in
cluderea in comunicat a oricărei 
mențiuni care ar lăsa să se presupu
nă că țara sa ar intenționa să pro
cedeze la acte armate fată de vecin.

★
ATENA. Numeroși locuitori al 

Atenei au participat joi la o de
monstrație împotriva apartenenței 
Greciei la N.A.T.O.. împotriva războ
iului și cursei înarmărilor, de spri
jin fată de programul guvernului. 
Demonstranții purtau sau scandau lo
zinci cum ar fi : „Nu — organizației 
nord-atlantice". „Grecia să fie a gre
cilor" sau „înainte pe drumul schim
bării". Manifestația a fost prilejuită 
de revenirea în țară, de la Bruxelles, 
a primului ministru al Greciei. An
dreas Papahdreu. Toate ziarele elene 
au subliniat și apreciat poziția ex
primată de premierul grec in cadrul 
reuniunii N.A.T.O.
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