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In spiritul recentei plenare a C. C. al P.C. R

MARILE RĂSPUNDERI ALE
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

j.

în înfăptuirea sarcinilor dezvoltării
economico-sociale

Avein un partid puternic, un activ puter
nic. Avem comitete de partid puternice - 
și-mi exprim convingerea că toate organele 
și organizațiile de partid voț acționa cu 
toată hotărîrea pentru a-și îmbunătăți con
tinuu munca, pentru a asigura creșterea ro
lului conducător al partidului în organi
zarea și conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate.

Prim-ministrul landului Baden - Wurttemberg,
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ferm

pentru

îndeplinirea

So acționam

30 BANI

NICOLAE CEAUȘESCU
A încerca să definim importanta cu 

totul deosebită pe care recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. o va exercita 
asupra dezvoltării vieții economice și 
politice a țării este ca și cum am 
vrea să sondăm încă de la țărm adin- 
cimea oceanului. Dar avind o aseme
nea busolă întrezărești cu limpezime 
orizonturile, le simți mai aproape. 
Documentul esențial care a declanșat 
imensul interes al plenarei, i-a de
terminat concluziile și învățămintele 
principiale și practice l-a consti- • 
tuit expunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. Prin analiza profundă 
asupra îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe acest an, prin dezvăluirea și cri
ticarea deschisă, intransigentă a lip
surilor, prin stabilirea cu claritate a 
soluțiilor de înlăturare a lor. prin di
mensionarea științifibă a obiectivelor 
planului pe 1982, in concordanță cu 
cerințele înaintării patriei pe calea 
progresului, prin definirea în acest 
context a rolului .și răspunderii or
ganelor si organizațiilor de partid, 
expunerea s-a constituit într-un do
cument programatic, intr-o călăuză in 
acțiune ce orientează România în 
mod sigur pe drumul propășirii, al în
vingerii dificultăților create de criza 
economică mondială, cuceririi — în
tr-un timp istoric scurt — a unor po
ziții de egalitate cu realizările unora 
dintre cele mai de/voltate țări.

Anul 1981 — primul an al celui 
de-al 7-lea cincinal — se înscrie in 
cronica atit de bogată a marilor îm
pliniri din anii socialismului cu re
alizări remarcabile. Ele sînt reliefate 
cu putere de rezultatele obținute în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
în preocuparea pentru așezarea lor 
pe criteriile unei activități intensive, 
eficiente. în rezultatele celorlalte ra
muri ale economiei naționale, a ști
inței și învățămîntului. în înfăptuirea 
programului de ridicare continuă a 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului.

în multiplicitatea abordării pro
blemelor dezvoltării construcției so
ciale in țara noastră — expresie a 
înaltului spirit partinic, revoluționar 
și vizionar al secretarului general al 
partidului — un loc central îl ocupă 
în cadrul expunerii activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid, defi
nirea rolului și răspunderilor tot mai 
mari ce le revin în traducerea în via
ță a istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea, a Programului parti
dului. Atît aprecierile pozitive for
mulate la adresa organelor și orga
nizațiilor de-partid, a comuniștilor, 
cit și criticile deschise, privind unele 
neajunsuri de neadmis. trebuie să se 
constituie în obligația, în îndatorirea 
ca în etapa următoare fiecare orga
nizație de partid să-și îmbunătățeas
că radical activitatea, să asigure ast
fel realizarea în - practică, într-un 
mod’cit mai eficient, pe temeiul unei 
profunde implicări în viață, a rolu
lui conducător al partidului. Aceasta 
înseamnă că pretutindeni — în uni
tățile economice din industrie și a- 
gricultură. în ministere, centrale și 
institute de proiectare și cercetare, 
în toate sectoarele producției mate
riale — organele și organizațiile de 
partid trebuie să acționeze mai ho
tărit, pe baza unor programe de lu-

cru concrete, cu finalități precise, 
menite să asigure concentrarea crea
tivității și energiei comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii asupra în
făptuirii sarcinilor deosebitde impor
tante ale celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal. Numai astfel — pe 
baza unei singure unități de măsură, 
faptele, așa cum aprecia secretarul 
general al partidului — se va realiza 
în practică, la fiecare loc de muncă, 
rolul conducător al partidului. In a- 
cest context capătă o semnificație a- 
parte, îndeamnă la o înțelegere su
perioară aprecierea din expunere 
potrivit căreia prin creșterea rolului 
conducător al partidului nu se înțe
lege ceva abstract — o noțiune sau 
o lozincă — cl activitatea practică, de 
zi' cu zi, măsurabilă în fante, prin 
care fiecare comunist, fiecare acti
vist, fiecare organizație de partid ac
ționează pentru traducerea în viață a 
sarcinilor ce-i revin, a hotăririlor 
partidului In toate domeniile de acti
vitate.

Iu spiritul acestei cerințe, o aten
ție permanentă va trebui acordată 
organizării mai bune'a întregii munci 
de partid, cuprinderii tuturor pro- 
blenielor majore din sfera ei, ierar
hizării acestora in funcție de însem
nătate și urgență, repartizării judi
cioase a forțelor, stabilirii de res
ponsabilități precise, pe oameni și 
colective, care, în final, să asigure 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
economico-sociale, pe baza unui sis
tem științific de conducere. Condiția 
esențială pentru realizarea acestui 
deziderat o constituie — așa cum s-a 
relevat și la plenară — îmbunătățirea 
radicală a stilului și metodelor de 
muncă, prin valorificarea într-un 
grad mai înalt a experienței bune 
dobindite pînă acum, printr-o anali
ză intransigentă, in spirit partinic, a 
lipsurilor existente in activitatea fie
cărei organizații de partid, a cauzelor 
care le-au generat, printr-o preocu
pare statornică pentru adoptarea 
științifică a deciziilor. Nu se mai 
poate conduce astăzi în nici un do
meniu, și cu atit mai mult în activi
tatea de partid — așa cum sublinia 
secretarul general al partidului — cu 
metode empirice, după ureche. O 
decizie bună necesită o fundamenta
re temeinică, pe baza cunoașterii 
atente a realității. Și nu numai atit. 
Pentru elaborarea unor hotăriri bune, 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să facă apel nu numai la 
propria experiență, ci să consulte 
și să angajeze cît mai multi co
muniști, activul de partid, cît mai 

muncii. Viața 
.proba de foc"

mulți oameni ai 
însăși reprezintă „1 
a acestei cerințe. Cu cît le este 
mai limpede oamenilor dintr-un co
lectiv rostul unei hotăriri, cu cît sint 
implicați în definirea obiectivelor și 
rațiunilor ei, cu cît ele sint rezultatul 
propriilor opțiuni, cu atit participarea 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii. în procesul traducerii în via
tă, va fi mai activă, mai conștientă, 
mal eficientă.

In activitatea de organizare a 
muncii practice de îndeplinire a sar
cinilor ce vizează dezvoltarea econo-
(Continuare în pag. a IlI-a)

PLANULUI PE 1981!
au Îndeplinit planul anual

30 de unități economice din județul Dolj

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socialis
te, a primit, vineri, pe Lothar Spath, 
prim-ministru al landului Baden-

Wurttemberg, vicepreședinte al Uniu
nii Creștin-Democrate din Republica 
Federală Germania, care ne-a vizitat 
tara, la invitația Consiliului National 
al F.D.U.S.

La întrevedere au luat parte to-

varășii Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Stefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Tamara
(Continuare in pag. a V-a)

Amplificîndu-și e- 
forturile în întrecerea 
socialistă desfășurată 
pentru îndeplinirea 
prevederilor planului 
primului an al cinci
nalului calității și efi
cientei, oamenii mun
cii din economia ju-

dețului Dolj obțin noi 
succese. Pînă acum, 
muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din 30 de 
unități economice au 
raportat realizarea in
tegrală a sarcinilor la 
producția marfă pe 
întregul an 1981. A-

vansul de timp per
mite acestora să obți
nă pină la finele lunii 
curente o producție 
marfă suplimentară în 
valoare de circa 300 
milioane lei. (Nieolae 
Petolescu).

14 unități economice din județul Neamț
Incheierea primei 

decade a lunii decem
brie a găsit 14 unități 
economice din județul 
Neamț cu planul anual 
îndeplinit. între aces
tea se află întreprin
derea de electrocen- 
trale „Bistrița", care a 
produs suplimentar

3 000 MWh- energie 
electrică si întreprin
derea de industriali
zare a sfeclei de zahăr 
Roman, care în cam
pania de fabricație 
din această toamnă a 
lucrat zi de zi peste 
capacitatea proiecta
tă. în acest an. Indus-

tria județului Neamț 
â realizat peste plan 
22 000 tone ciment, 25 
milioane mp hîrtie, 
26 000 mc prefabricate 
din beton armat. 
225 000 mp țesături tip 
lină și altele. (Con
stantin Blagovici).

Întreprinderea de sere „30 Decembrie" 
din județul Giurgiu

Muncitorli si spe
cialiștii întreprinderii 
de sere „30 
brie", județul 
hotărîti să 
primul an al 
lui cincinal cu rezul
tate deosebite, rapor
tează îndeplinirea sar-

Decem- 
Giurgiu, 
Încheie 

actualu-

Cinilor de olan ce 
le-au revenit in 19’81. 
După cum am 
de Ia tovarășul 
xandru Enciu. 
al Muncii 
directorul 
derii. in zilele care au 
măi rămas din acest

aflat 
Ale- 
Erou 

Socialiste, 
întreprin-

an. întreprinderea va 
da o producție glo
bală suplimentară de 
aproape 40 milioane 
lei și un beneficiu su
plimentar de 10 mi
lioane lei. (Petre 
Crist ba).

La Centrala Midia-Năvodari a intrat în funcțiune 
primul grup energetic

Vineri a fost pus în funcțiune și 
racordat la sistemul energetic na
țional primul grup de 50 megawați 
de la Centrala electrică de termofi- 
care Midia-Năvodari.

Se creează astfel condiții pentru 
producerea simultan a energiei 
termice necesare bunei funcționări 
a marelui combinat si a energiei 
electrice pentru alimentarea siste
mului energetic national.

De remarcat că. prin folosirea a- 
burului extras de la prizele reglabi
le ale turbinei, se produce o parte 
însemnată din energia electrică a 
grupului, iar restul energiei, pinâ 
la puterea de 50 MW. se produce 
prin destinderea aburului in con-
______________________________

densator. Această Importantă reali
zare. datorată colectivelor de oa
meni ai muncii de la trusturile E- 
nergo-montaj și Energo-construcția 
și de la întreprinderea de electro- 
centrale Constanță, va asigura ali
mentarea consumatorilor de oe 
platforma petrochimică si din orașul 
Năvodari — centru muncitoresc 
care, ihcepîhd din această iarnă, 
este racordat la sistemul central de 
termoficare.

La C.E.T. Midia-Năvodari se 
vor monta Încă trei asemenea gru
puri energetică, primul urmind a 
ti dat in folosință In cursul anului 
viitor.

(Agerpres)^
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Numele omului este numele faptei sale

Vicepreședintele Republicii Cooperatiste Guyana

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. a primit, vineri, pe Hugh 
Desmond Hoyte, vicepreședinte al 
Republicii Cooperatiste Guyana, 
coordonator al 
planificării și

Cooperatiste 
activității economice, 
finanțelor, care.

Președintele 
România, 
Ceaușescu. a primit, vineri, pe Ke
mal Canturk, ministrul comerțului al 
Turciei, conducătorul delegației tării 
sale la lucrările celei de-a VUI-a se-

Republicii 
tovarășul

Socialiste 
Nieolae

fruntea unei delegații, întreprinde o 
vizită in tara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, viceprlm-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

Oaspetele a lnminat tovarășului 
Nieolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie și a transmis cele mai bune 
urări de succes și sănătate din partea 
tovarășului Linden Forbes Sampson
(Continuare în pag. a V-a)

comerțului al Turciei
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Turcia, care se desfășoară la 
București.

La primire a participat loan

Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, conducătorul dele
gației române la lucrările sesiunii.

A fost de față Nahit Ozgur. amba
sadorul Turciei la București.
(Continuare in pag. a V-a)
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Interviul tovarășului Nieolae Ceaușescu
acordat ziarului italian

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, în ziua de 9 decembrie a.c., pe ziaristul italian 
Ettore Petta, trimis special al cotidianului „Corriere della Sera", câruia 
i-a acordat urmâtorui interviu :

Pe platforma industrială 
din sud-vestul Bucureștiu- 
lui, întreprinderea de radia
toare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare 
e personajul industrial nu
mărul unu. E un fel de 
centru iradiant. împrejurul 
căruia parcă s-au așezat în
treprinderi de gabarit fizic 
mai mic. dar cu ocupații 
mai sofisticate, cu toate că 
nici IREMOAS-ul. ca să fo
losesc abreviațiunea general 
cunoscută, nu duce lipsă de 
ceea ce este tehnică mo
dernă (ie ultimă oră. Dar 
aici parcă totul e mai apă
sat. călcătura industriei 
sună parcă mai adînc. 
Miroase a cocs la IREMOAS 
și a cuptor încins in care 
fierbe metalul, și a șarjă, 
ceea ce dă un fel de 
grandoare. La ieșirea din 
schimb, privite, fetele mul
tora din muncitorii care se 
îndreaptă către autobuze, 
troleibuze, tramvaie și. nu 
putini, către propriile auto
mobile. dogoresc cumva so
bru. Oboseala are o nuanță 
de solemnitate. Solemnitate

deloc contradictorie cu rit
mul vieții oamenilor din a- 
ceastă întreprindere. Cei 
șase mii cinci sute de oa
meni care alcătuiesc per
sonalul muncitor al

puncte-cheie se face, în 
bună măsură. în funcție de 
valoarea lui profesională, de 
om. in funcție de capacita
tea de a fi cu tot sufletul 
de aici, de la IREMOAS.

Secvențe-argument dintr-o mare întreprin 
dere bucureșteană despre afirmarea 

conștiinței muncitorești 
Reportaj-anchetă de Platon PARDÂU

IREMOAS-ului nu sînt ci- 
tuși de puțin niște statui. 
Viata care se desfășoară aici 
nu are nimic rigid, iar 
faptul că media de vîrstă 
e către patruzeci-patru- 
zeci și cinci de ani. in 
rindul specialiștilor cu di
verse responsabilități In 
conducerea tehnică a sec
toarelor întreprinderii, tre
buie socotit mai degrabă un 
efect decît o cauză. Un 
efect al unei stări de spirit 
în care angajarea omului în

încep, de aceea, aceste în
semnări cu o afirmație care, 
deși auzită printre altele, 
mi s-a părut a numi deloc 
ostentativ una din caracte
risticile muncitorului și nu 
numai muncitorului de la 
IREMOAS. A fi pe poziție, 
spunea un maistru, pe nume 
Horia Constantin, șef al ate
lierului de turnătorie-băi I. 
încadrat în aceeași vîrstă a 
bărbăției tinere și atfîndu-și 
„punctul de comandă" în 
mijlocul halei unde uriașe

căngi automate manevrau 
de la un cuțitor la altul, 
asemenea unor aluaturi ro
zalii. căzi incandescente :

— Dacă e să vorbesc des
pre ceea ce trebuie stimulat 
și prețuit și apărat de oa
menii din secție, și din toa
tă uzina noastră. în primul 
rînd aș alege statornicia, 
faptul ' că stau pe poziție. 
Uzina are un puternic nu
cleu de oameni care de ani 
sint aici, muncesc aici. Pă
rerea mea e că statornicirea 
tntr-o întreprindere e una 
din principalele forme ale 
omului de acolo <Je a se 
manifesta ca stăpin. pro
prietar. cum adevărat spu
nem. beneficiar, părtaș și Ia' 
bine și la greu. Participăm 
la conducerea Întreprinderii 
înainte de toate legîndu-ne 
cu tot sufletul de ea.

Secția băi are multi oa
meni „pe poziție" de cite 
două decenii. Interlocutorul 
meu e unul dintre ei. Du
mitru Dumitru, acuma pen
sionar. sărbătorit cu multă
(Continuare în pag, a IV-a)^

ÎNTREBARE: In discursul 
dumneavoastră de simbătă, dom
nule președinte, ați declarat că 
poporul român este cu sufletul 
alături de alte popoare europe
ne, care manifestează pentru 
dezarmare si pace. Mișcarea de 
pace din România se identifică 
cu cele existente in alte state 
din Europa occidentală, sau 
există și deosebiri sub anumite 
aspecte, și care sint acestea ? 
In același timp, mișcarea de 
pace din România, cu speciftcul 
ei. poate st constituie un exem
plu și un stimulent pentru ini
țiative asemănătoare si in alte 
țări socialiste ?

RĂSPUNS : România acordă o a- 
tenție deosebită situației grave crea
te in Europa ca urmare a acumulării 
unor mari cantități de armamente și 
îndeosebi de armamente nucleare, 
precum și ca urmare a hotăriri! de 
amplasare a noi rachete cu rază 
medie de acțiune, de producere și 
amplasare a bombei cu neutroni, de 
dezvo.iașv a armelor și rachațelor 
nucleare In gej-yaL, De aceea, 
considerăm că ’ feste necesar ca 
popoarele europeni» — care sînt 
direct afectate de această mare 
acumulare de armamente nucleare 
și care, de fapt, pun in pericol 
însăși existenta umanității — să ac
ționeze cu toată hotărîrea. într-o 
solidaritate cît mai deplină. Po
poarele continentului nostru trebuie 
să tacă totul pentru a obține oprirea 
amplasării de noi rachete, retragerea 
și înlăturarea celor existente si reali
zarea in perspectivă a unei Europe 
fără nici un tel de arme atomice, 
pentru a se trece ulterior si la re
ducerea armamentelor clasice.

tn acest sens, consider că marile 
mișcări de pace din Europa reflectă 
o înaltă conștiință politică, faptul că 
popoarele înțeleg tot mai bine că 
trebuie să acționeze cu toată puterea 
pentru a-și asigura dreptul funda
mental la existentă și la viață. Apre
ciez. de aceea, că există o deplină 
identitate între mișcările de pace din 
Europa occidentală și alte state euro-

pene șl cele din România; popoarele 
noastre pornesc de la aceleași peri
cole. de la aceleași dorințe. Sigur că 
în fiecare țară mișcarea pentru pace 
are un specific propriu, ținind seama 
și de forțele politice și sociale care 
s-au încadrat în această mișcare, iar 
pînă la urmă și de tradițiile fiecărui 
popor.

Din acest punct de vedere, s-ar 
putea spune că în România există o 
încadrare — aș putea spune totală — 
a tuturor categoriilor sociale, a orga
nizațiilor politice și obștești, inclusiv 
a celor religioase, care fac cu toate 
parte din Frontul Democrației și 
Unității Socialiste. Aceasta a si dat 
o amploare deosebită acțiunilor pen
tru pace din România.

Nu ne-am propus să constituim un 
exempju pentru cineva. Ne-am pro
pus să acționăm împreună cu. toate 
popoarele europene și aș putea spune 
că, in forme corespunzătoare țărilor 
respective, in toate statele socialiste 
se dezvoltă o puternică mișcare de 
pace.

Nu cred că poate exista popor din 
Europa care să nu înțeleagă că acum 
este necesar ca popoarele să-și întă
rească colaborarea, unitatea și să ac
ționeze cu toată fermitatea 
a opri armamentul atomic, 
a-și asigura dreptul - la viată, 
litatea de a-și construi viata 
plină .libertate. așa 
fiecare.

ÎNTREBARE: 
care l-ați rostit 
nare populară 
v-ați referit, domnule președin
te. la popoarele europene „din 
Pirinei pină In Carpati". Vreți 
să ilustrați. Excelentă, semnifi
cația acestei definiții?

RĂSPUNS : Am vorbit despre ne
cesitatea ca popoarele din Vest și Est 
să meargă mină in mină in lupta 
pentru pace. Referirea „de la Pirinei 
pînă in Carpați" dorește să sublinieze 
necesitatea acestei unități cît mai de
pline și se adresează, totodată, direct 
popoarelor din Balcani în realizarea

cum o

pentru 
pentru 
posibi- 
in de- 
dorește

fn discursul pe 
la marea adu- 
din București

„Corriere della Sera* 
unei zone a colaborării pașnice, fără 
armament atomic.

ÎNTREBARE : Mișcarea de 
pace din România a înregis
trat un punct culminant prin 
discursul dumneavoastră de sim- 
bătă, cînd ați subliniat pericolul 
armelor nucleare și ați cerut 
reducerea și. in cele din urmă, 
distrugerea lor. Prin ce iniția
tive politice, la nivel guverna
mental, va încerca România in 
viitorul apropiat să realizeze 
acest program de dezarmare si 
pace ?

RĂSPUNS : Noi considerăm că In
tre mișcarea maselor populare, a po
poarelor pentru pace și acțiunile la 
nivel guvernamental trebuie să exis
te o deplină concordanță. Vom con
tinua. desigur. să întărim colabo
rarea și să acționăm împreună cu 
popoarele europene în direcția deter
minării guvernelor de a acționa pen
tru adoptarea unor măsuri care să 
garanteze pacea și securitatea. In a- 
ceastă direcție, aș dori să menționez 
cu satisfacție că tot maL multe gu
verne europene înțeleg că trebuie să 
țină seama de voința popoarelor. In 
ceea ce ne privește, vom intensifica 
contactele și vom continua discuțiile 
pe linie guvernamentală, precum și 
la nivelul șefilor de state, pentru a 
ajunge la concluzii comune. în ve
derea încheierii cu succes a tratati
velor ce au început la Geneva. 
Sintem hotărîti să facem totul pen
tru ca țările europene să-și prezinte 
punctele de vedere și să acționeze în 
vederea realizării unor acorduri ac
ceptabile pentru toate părțile — atît 
pentru cele două țări care duc tra
tative. dar și pentru popoarele euro
pene care, de fapt, sînt direct intere
sate în oprirea amplasării de noi 
rachete și trecerea la înlăturarea 
celor existente —, pentru realizarea 
în Europa a unei colaborări pașnice, 
egale, pare să excludă armamentul 
nuclear.

ÎNTREBARE : Credeți, dom
nule președinte, că mișcările 
pentru pace din Europa — deci 
și cea din România — vor putea 
influenta concret poziția celor 
două mari puteri In ce privește 
blocarea imediată a programu
lui de înarmare cu rachete si 
retragerea unui anumit număr

de rachete instalate in reaiunile 
europene ale Uniunii Sovietice?

RĂSPUNS : Eu am deplina con
vingere că mișcările de pace din 
Europa — deci și cea din România 
—. de fapt mișcările pentru pace din 
toate statele europene, vor avea o 
puternică influență în realizarea cu 
succes a tratativelor care au început 
la Geneva, tratative care reflectă atit 
dorința Uniunii Sovietice, cit și a 
Statelor Unite ale Americii. Este ade
vărat. aceste dorințe au fost expri
mate in forme diferite, dar există, 
totuși, voința de a discuta, de a găsi 
soluții de 
unor noi 
înlăturare

Cred că 
poarele europene au un rol impor
tant pentru că. pină Ia urmă, dacă 
ele vor refuza armamentul atomic, 
atit Uniunea Sovietică, cît si Statele 
Unite ale Americii vor trebui să tină 
seama de aceste dorințe. Dar — repet 
— declarațiile Uniunii Sovietice, ale 
președintelui Brejnev sint în această 
privință importante, și sînt semnifi
cative și declarațiile președintelui 
Reagan, care, deși in forme diferite, 
au declarat că sînt gata să ducă tra
tative serioase și să ajungă la soluții 
acceptabile.

Noi. europenii, trebuie să nu stăm 
liniștiți pină nu se va ajunge la un 
acord corespunzător!

ETTORE PETTA : Vă mulțu
mesc foarte mult, domnule pre
ședinte. Sinteti unul din cei mai 
importanți protagoniști ai vieții 
politice din Europa și din lume. 
Pentru aceasta, cu multă sin
ceritate. vă urăm sd aveți succes 
în această politică, pe care o 
infăptuiti cu mult cura}.

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU : Succesul depinde de 
popoarele europene. Trebuie să vă 
spun că poporul român este ferm 
hotărit să acționeze în direcția a- 
ceasta și sper că. acționind 
unitate cu toate popoarele 
vom reuși să ajungem la 
zultate.

Doresc. In încheiere, să îolosesc 
acest prilej pentru a adresa cititori
lor ziarului „Corriere della Sera", 
întregului popor italian cele mai 
calde urări de prosperitate, progres 
și pace I

renuntare Ia amplasarea 
rachete, de retragere și 
a celor existente.
în această privință po-

in strinsă 
europene, 
bune re-
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Chemarea mării
Deșt nu trăiesc și nu învață 

pe malul mării, membrii cercu
lui de navomodele de la Casa 
p.onierilor și șoimilor patriei 
din Bacău. îndrumați de profe
sorul Petru Zaharioaia. maestru 
emerit al sportului, imaginează 
și construiesc tot felul de nave, 
una mai ingenioasă decit alta. 
Precum și aeromodele. In fie
care an, ei lansează noi tipuri 
de nave pe mările fanteziei. Ei 
le construiesc și tot ei sint aceia 
care le minuiesc cu indeminare 
la 
cu 
de 
de 
de 
rea mării 
înalturi numără din an in an tot 
mai multi creatori, care se vi
sează că vor deveni — si de ce 
nu? — navigatori,^ aviatori...

diferite concursuri. Vitrina 
trofee numără nu mai puțin 
10 medalii de aur. 5 titluri 
campioni naționali, peste 203 
premii și mențiuni. Chema

și a zborului spre

I
I

Din fuga 
reclamei

• • •

I
I
I
I
I

I

Citim,, scrise cu literele de-o 
șchioapă, o reclamă pe unul din 
panourile ajișate in holul ma
gazinului „Botoșani", cea mai 
mare unitate comercială a mu
nicipiului : „La acest etaj se 
vind încălțăminte, produse de uz 
casnic, tricotaje șt nou-născuți".

— Si 'cit costă un... nou- 
născut ? — am intrebat-o pe o 
gestionară.

— Păi. știți, noi. de fapt, vin
dem lenjerie pentru...

La cițiva pași de marele ma
gazin, pe strada Transilvaniei,, 
in vitrina unei băcănii, o 
„mostră" de anunț; „Nu 
ținem luminări".

Cui ?
N-am reușit să aflăm.

altă 
mai
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analizate și soluționate in concordanță cn legile țării, 
cn principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii Iată de om
0 propunere judicioasa, in interesul 

bunului mers ul producției

Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor pentru populație

Cavaleri at mesei 
de-a gata

De vreme ce au existat odată 
cavaleri ai mesei rotunde, de 
ce, la o adică, n-ar fi și cava
leri ai mesei... de-a gata ? Masă 
cu bucate si cu de toate, pe care 
părinții le-o puneau dinaintea 
odraslelor lor, mai exact spus 
celor patru „cavaleri", toți ti
neri si vinjoși, unul și unul, din 
localitatea Schela Cladovei. ju
dețul Mehedinți. Numele lor — 
Dumitru IUe, Iile Zaharie. Va
sile Duca și Gheorghe Ungurei- 
nu — l-am aflat din gazeta ju
dețeană „Viitorul", iar de la 
tribunal am fost informați că 
respectivii ' cavaleri, plictisiți de 
atita efort cu tăidtut frunzei la 
dini, se adunau in jurul mesei 
la joc de cărți pe bani. Bani de 
la tăticu sau de la mămica sau 
de la amindoi deodată. Pină 
cind cavalerii mesei... nemuncite 
au fost invitați să facă un „tur
nir" intre două si patru luni în-i 
chlsoare. Să aibă și ei o ocupa
ție.

Valurile din 
autofurgonetă

Directorul tipografiei din Satu 
Mare, Viorel lluț. ne scrie : „țn 
noaptea de 3 spre 4 decembrie, 
dintr-o autofurgonetă cu număr 
de Satu Mare, care era parcată 
in fața O.N.T. Carpati de pe 
bulevardul Magheru din Capita
lă, a dispărut un colet ce conți
nea niște... valuri. Mai exact, 
piese de schimb pentru . niște 
mașini de-ale noastre. Răufăcă
torii care au forțat ușa mașinii 
și au sustras coletul, crezind că 
se află in el cine știe ce lucruri 
din care să scoată niscai bani, 
și-or fi dat seama ulterior de 
cadalma. intrucit nu le pot fo
losi in nici un fel respect'vele 
pies" de schimb, tn cazul că ele 
au fost abandonate ri găsite de 
cineva, il rugăm, multumindu-i 
cu anticipație, să anunțe acest 
lucru la primul organ de miliție 
sau d-re~t tipografiei noastre 
din Satu Mare"...

La un film 
ca-n filme!

Spectatorii vizionau filmul in 
liniște. Liniște in sală, secvență 
calmă si pe ecran. Deodată, clă
direa cinematografului „Popular" 
din Fălticeni a început să vi
breze, să se clatine. Geamurile 
zornăiau de mama focului, ușile 
s-au dat in lături, spectatorii 
s-au uitat uluiti unii la alții. 
Autorul acestei neașteptate în
treruperi a vizionării filmului 
nu era altul decit. șoferul Costică 
Rădășanu, care luase autoatelie
rul 31-SV-3455 de la autobaza 
din localitate si plecase la plim
bare prin oraș. încâlcind aroso- 
lan regulile de circulație (in 
zonă era interzisă circulația tu
turor vehiculelor). ' după ce a 
doborit un copac, a vrut să intre 
cu ditamai namila la cinemato
graf. (Noroc că i-au apărut in 
cale zidurile acestuia). Vrind să 
meargă la film... ca-n filme, 
dat in spectacol, iar legea 
trage cortina.

Dintr-o gluma
Procurorul sef St. Catrina 

Cimpulunq ne aduce la cunoș
tință un caz care se adaugă — 
dacă mai era nevoie — la „do
sarul alcoolului". Doi colegi de 
muncă, in aceeași echipă, pe un 
șantier din Boteni-Arges. Traian 
Rateu si Petre Vasile. s-au dus 
intr-o seară să cinstească un 
pahar. La un moment dat. Pe.re 
Vasile a făcut o glumă. A sa cum 
mai glumiseră intre < i de atitea 
ori. Numai că de da'a aceasta, 
lui Tra an Rateu i-a sărit mușta- 
rul si— paharul. Tăbărind asu
pra colegului său și aplicindu-i 
lovituri extrem de grave, a fos‘ 
nevoie de interven'ia promptă 
a medicilor pentru a-l salva, 
dună multe zile de spitalizare.

Sittotul. numai și numai .de 
băutură...

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

s-a 
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Rîndurlle de mai ios. semnate 
de Constantin Mazilu. maistru ote- 
lar. secretarul oreanizatiei de bază 
a P.C.R. nr. 3. si Petru Benchea, 
otelar la Combinatul siderurgic Hu
nedoara. vorbesc de la sine desore 
soiritul de răsnundere al oamenilor 
muncii în calitatea lor de proprie
tari ai miiloacelor de Droductie. de 
producători si beneficiari ai rezul
tatelor muncii lor. ca si desore în
crederea lor in secretarul general 
al Dartidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Dentru solutionarea ju
dicioasă a unor Drobleme de deo
sebit interes economic.

..Mult stimate tovarășe secretar 
general, muncim la otelăria electri
că nr. 2 încă de la nunerea nietrei 
de temelie la acest nou obiectiv 
de ne olatforma noastră siderur
gică. Nu ne este indiferent faotul 
că această crimă otelărie. realiza
tă dună o concepție oronrie româ
nească. nu realizează încă produc
ții la nivelul capacităților instala
te1'. Cum se explică această situa
ție. care este cauza ei ? După cum 
afirmau autorii scrisorii, fluxul de 
fabricație este fragmentat si între
rupt datorită existentei. în incinta 
secției, a liniei de cale ferată pen
tru călători Simeria — Hunedoara. 
Ca urmare, se produc mereu dere
glări si întreruperi în fluxul pro
ductiv. secția nu poate fi aprovizio
nată ritmic cu materiale si tre
nuri de turnare, iar trenurile cu 
lingouri calde alung adeseori dună 
5—6 ore in hala de laminare, ur- 
mind o rută ocolitoare. In această 
situație, pentru a se compensa ră
cirea lingourilor. în laminoare se 
consumă anual, suplimentar. 6 000—

7 000 tone combustibil convențional, 
plus un consum exagerat de ener
gie electrică. In vederea soluționă
rii problemei, autorii scrisorii au 
nronus ca oe soseaua Hunedoara — 
Deva să se realizeze un pasai ru
tier denivelat, ne sub care să trea
că linia ferată de călători. ‘ deviată 
în afara incintei otelăriei. ..Vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe 
secretar general scriau ei in în
cheiere. că vom face tot ce depinde 
de noi ca aceste cuptoare electrice 
să atinsă performantele obținute 
la cuptoare similare oe olan mon
dial si să sporească sensibil eficien
ta întregii noastre activități. Vă 
mulțumim pentru tot ce ati făcut si 
faceți pentru bunăstarea si ferici
rea noastră, a tuturor".

Pentru solutionarea competentă 
si operativă a propunerilor celor 
doi muncitori, secretarul general 
al partidului a hotărit ca scrisoarea 
să fie repartizată prim viceprim- 
ministrului si viceprim-ministrului 
de resort ai guvernului.

Sub îndrumarea acestora. Minis
terul Industriei Metalurgice a in
clus propunerile respective într-o 
documentație tehnică si le-a pre
zentat conducătorului partidului. 
Aprobarea realizării acestei lucrări 
a si fost comunicată si transmisă 
Ia M.I.M.. M.T.Tc. si Combinatul 
siderurgic Hunedoara. In prezent, 
se arată în raportul de cercetare, 
se întocmesc formele cuvenite pen
tru contractarea lucrărilor cu Cen
trala de construcții căi ferate din 
cadru] M.T.Tc. Se precizează că 
autorii scrisorii au fost informați 
asupra modului de rezolvare a pro
punerii făcute.

mijloacele de transport de mare 
capacitate nu au fost folosite cores
punzător. O autobasculantă de 5 
tone a fost introdusă în atelier in 
1979 și nu era reparată nici pină la 
data controlului, datorită lipsei de 
preocupare din partea conducerii 
secției. Alte 3 autobasculante die
sel, de 5,5 tone capacitate, au func
ționat doar 100 de zile în decurs de 
un an și jumătate din lipsă de șo
feri, fără a se fi luat măsuri de 
redistribuire a lor.

Organizația de partid de la ate
lierul auto baraj nu a desfășurat 
o muncă politică permanentă, or
ganizată. în decursul anului 1980 
nu s-au ținut 5 adunări generale, 
iar la 4 din cele care au avut loc 
nu i&au elaborat planuri de mă
suri, deși acest lucru era imperios 
necesar ; de asemenea, nu s-a orga
nizat urmărirea îndeplinirii fhăsu-

rilor adoptate. Cit despre organiza
ția de tineret și grupa sindicală nu 
au tinut nici o ședință de lucru cu 
membrii respectivi timp de un an 
de zile, toate aceste deficiente fiind 
strins legate de stilul de muncă de
fectuos al secretarului organizației 
de partid. Ionel Babău.

Ca urmare, împreună cu Comite
tul județean de partid Hunedoara, 
s-a stabilit punerea în discuția 
adunării generale a activității des
fășurate de acesta, analiză în urma 
căreia s-a Ifotărit eliberarea secre
tarului comitetului de partid din 
funcție și sancționarea lui cu vot 
de blam. Pentru neregulile consta
tate se fac încă, de asemenea, vino- 
vați conducerea secției auto de la 
grupul de șantiere și șeful atelie
rului de reparații auto, de la șan
tierul baraj, care au fost sancționați 
disciplinar.

Măsuri ferme împotriva 

elementelor parazitare

Cind munca politice neglijează 

sarcinile economice...
Consiliul Central de Control 

Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale a cercetat, la indicația 
secretarului general al partidului, o 
scrisoare ce i-a fost adresată pri
vind unele deficiente din activita
tea șantierului hidrocentralei RiUl 
Mare — Retezat, județul Hunedoa
ra, îndeosebi a sectorului mecani- 
zare-transport, cu consecințe păgu
bitoare pentru avutul statului. Era 
vorba de efectuarea unor lucrări 
de reparații de slabă calitate, ne-

recondlționarea pieselor și suban- 
samblelor, plata necuvenită a 
unor amortismente la mijloacele de 
transport, nerepararea la timp a 
unor autobasculante. Autorul scri
sorii considera că toate acestea se 
datoresc in principal faptului că 
organizația de partid desfășoară o 
slabă muncă politică, nu antrenea
ză la îndeplinirea sarcinilor organi
zațiile de masă.

Analiza stărilor de lucruri a con- 
» firmat că o parte din utilajele și

,.Urmărim cu atenție activitatea 
dumneavoastră, vedem cu cită dă
ruire și gindire înțeleaptă adoptați 
măsurile necesare pentru destinul 
spre mai bine al țării și al nostru. 
Pentru toate acestea noi vă iubim 
și vă apreciem ca pe un părinte 
care se ocupă cu multă grijă de 
creșterea și educarea fiilor săi in 
spiritul dreptății, să fie oameni 
buni, de folos societății, așa cum 
sint majoritatea covirșitoare a ce
tățenilor patriei noastre. Dar din 
păcate mai există și unele persoa
ne certate cu munca, acei paraziți 
sociali, pentru care trebuie să se 
găsească antidotul necesar". Așa 
începea scrisoarea adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
către un muncitor, lăcătuș-mecanic 
din Ploiești, care, după propria sa 
mărturisire, are vîrsta de 57 de ani 
și lucrează de 40 de ani in același 
loc de muncă. Ceea ce îl nemulțu
mește pe autorul scrisorii este fap
tul că la Cluj-Napoca și Timișoara, 
unde a fost in concediu la niște 
rude, a văzut cum unii cetățeni, 
mai ales tineri. își pierdeau vre
mea prin parcuri sau circiumi. fără 
să muncească și comițind fapte 
antisociale. „De ce nu se ia atitu
dine mai fermă împotriva acestor 
indivizi din partea organelor de or
dine, pentru a fi trimiși acolo unde 
merită, dacă nu vor să se încadre
ze în rindtil oamenilor demni și 
cinstiți, care iubesc munca ?“ — se 
întreba autorul scrisorii.

Fiind vorba de probleme referi
toare Ia climatul de ordine civică

în cele două municipii, scrisoarea 
a fost încredințată spre soluționare 
Ministerului de Interne.

In răspunsul acestuia se preci
zează că organele locale ale *M.I. 
au elaborat planuri de măsuri con
crete pentru prevenirea și comba
terea faptelor antisociale, reeduca
rea elementelor parazitare, a celor 
care se abat de la normele legale 
și ale eticii noastre, care trăiesc 
din expediente sau din comiterea 
de infracțiuni. Organele de miliție 
din cele dbuă municipii, cu spriji
nul organelor locale de partid și 
U.T.C., au organizat acțiuni menite 
să ducă' la combaterea mai eficien
tă a cauzelor care generează sau 
favorizează apariția infracțiunilor. 
Se subliniază apoi că s-a acționat 
sistematic pentru sancționarea fer
mă a celor vinovați, astfel că au 
fost depistate și condamnate. în cele 
două municipii, conform Decretului 
153/1970, un număr de elemente pa
razitare. In răspuns se precizează 
că se vor organiza și desfășura cu 
regularitate acțiuni educative in 
locuri și medii sociale diverse, că 
aU fost reinstruite grupele de spri
jin și s-au întreprins măsuri de în
tărire a colaborării cu factorii de 
răspundere din cadrul organizații
lor socialiste, care au grupuri so
ciale în subordine.

Sint .măsuri Care' se cer, dfeșiglir, 
conjugate Cil p ^țlțudine mai fer
mă din part'da oțilniei publice.* atu
turor celor ce, uneori, trec nepăsă
tori pe lingă astfel de fapte.

Neculal ROȘCA

Găsit combină „CARP-4".

Nu așteptăm recompensă
Ce-ați zice dacă, intr-o 

bună zi, ați citi următorul 
anunț : „Pierdut combină 
-CARP-4». Bună recom
pensă aducătorulu." 
V-ați freca la ochi, neve- 
nlndu-vă să credeți. Cum 
poate pierde cineva dita
mai mașina, ultimă reali
zare românească in dome
niul recoltării mecanizate 
a porumbului ? Oricum, 
trecind peste absurdul si
tuației, v-ați face o soco
teală cam cit cos.ă „obiec
tul pierdut" și ați ajunge 
la o sumă de ordinul su
telor de mii de lei. far 
dacă i-ați descoperi ur
mele, ati da îndată telefon 
păgubașului, chiar fără 
„buna recompensă".

Vorbind insă serios, 
absurdul este si mai... 
absurd : nu numai combi
na este pierdută, dar și 
păgubașul. Anunțăm pe 

\

această cale că valoroasa 
mașină se află de circa 
trei săptămini in stația 
autobuzului nr. 331 de 
lingă „Casa Scintei.". Aș
teaptă bătută de viaturi 
și ploi. $i vin ninsorile !

La început, trecătorii 
sau călătorii autobuzului 
își vor fi zis că este vorba 
de o... mică haltă. Dar 
vai. zilele au trecut, iar 
stăpînul nu-i și nu-i. In 
afară de intemperii, asu
pra combinei s-a abătut 
și urgia cine știe căror 
iresponsabili : i s-au de
montat (clar in ce sco
puri .') bateria, pe urmă 
unul din semnalizatoare, 
apoi un far. Urmează... 
mai știi ce ? Oricum, pata 
mare , de motorină sau de 
ulei de sub motor nu 
prevestește nimic bun.

Si cind te gindești că 
mașina figurează intr-un

inventar al unui S.M.A., 
in care există unul sau 
mai multi inși gata ori- 
cind să jure că ea există 
intr-un hangar.

De bună seamă, dacă 
am fi știut numele respec
tivului sau respectivilor 
(nu intimplător evităm 
cuvintul „responsabili
lor"), le-am fi făcut pu
blice. grăbind astfel sal
varea combinei de perico-

lul deteriorării. Oricum 
insă, „pterdutii" păgubași 
vor trebui să iasă din 
anonimat. Pentru ca, e- 
ventual (bine-ar fi .'), să 
redacteze un anunț care 
să sune cam așa : „Re
nunțăm la iresponsabili
tate. Crasă". Așteptăm. 
Mai ales combina.

Laurentiu DUTA
Foto : S. Crist an

Ultima tragere Loto 2 
din acest an

Duminică 13 decembrie a.c. va 
avea loc ultima tragere Loto 2 din 
acest an. La cele 23 de trageri des
fășurate in cursul anului_ au fost 
atribuite, intre altele, 18 autoturis
me „Dacia 1300“. peste 250 ciștiguri 
in bani intre 50 000 și 7 000 lei etc., 
ceea ce ilustrează elocvent avanta
jele oferite de acest atractiv sis
tem de joc. Tragerea de la sfîrși- 
tul acestei săptămini. care benefi
ciază si de un report de peste 
100 000 lei la categoria I. constituie 
un bun prilej de noi și mari suc
cese. care răsplătesc cu regulari
tate perseverenta și inspirația par- 
ticipanților. Se reamintește că un 
bilet costă numai 10 lei și poate fi 
completat fie cu o variantă achita
tă sută la sută, fie cu patru va
riante achitate în cotă de 25 la 
sută ; indiferent insă de cota jucată 
fieoare variantă are drept de cișt.i- 
guri la toate cele trei extrageri a 
cite patru numere diferite din to
talul de 75. Simbătă 12 decembrie 
este ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

In pregătirea celui de-al VI-lea 
Congres al cooperației meșteșugă
rești. in întreaga tară s-au desfășu
rat conferințele județene ale coope
rativelor meșteșugărești, prilej de a- 
naliză exigentă. în lumina documen
telor Congresului al XlI-lea al parti
dului. a sarcinilor ce revin unități
lor cooperatiste oe linia creșterii a- 
portului meșteșugarilor la dezvolta
rea de ansamblu a economiei, la sa
tisfacerea la un nivel superior a ce
rințelor populației.

Este un element pozitiv faptul că 
in centrul dezbaterilor din conferințe 
s-au aflat problemele dezvoltării și 
diversificării serviciilor publice — 
indicator important al gradului de 
civilizație, al bunăstării și prosperi
tății sociale. S-a subliniat cu acest 
prilej că deși serviciile publice au 
marcat în ultimii ani progrese sim
țitoare, totuși nivelul lor de extin
dere este încă sub parametrii exi
gențelor și al solicitărilor. Pornind 
de la orientările și indicațiile formu
late de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la Consfătuirea din iunie anul trecut 
cu activul și cadrele de bază din 
consiliile populare și cooperație, la 
Cpngr.esul consiliilor populare și la 
Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din acest an. de la 
noile cerințe ale întăririi autocondu- 
cerii si autoanro- 
vizionării in pro
fil teritorial, par- 
ticipanții la con
ferințe au arătat 
că este nu numai 
necesar, dar și pe 
deplin posibil ca, 
în cursul actua
lului cincinal, să 
fie lichidate in 
toate localitățile 
tării răminerile 
în urmă din acest 
domeniu de mare 
audiență cetățenească. în cadrul 
conferințelor s-au conturat în acest 
sens o serie de inițiative, de noi căi 
și mijloace de perfecționare a servi
ciilor meșteșugărești — toate'subsu
mate cerinței de ridicare la un nivel 
calitativ superior a întregii activități 
cooperatiste. Ne oprim, in continua
re, la propunerile de interes mai 
larg.

ÎNNOIREA OFERTEI DE SERVI
CII. Sarcina cooperației de a dubla 
oferta de servicii în perioada 1981— 
1985 — s-a subliniat în dezbateri — 
face necesară mobilizarea mijloace
lor materiale și organizatorice in 
scopul diversificării prestațiilor reali
zate de unitățile meșteșugărești. In 
mod deosebit vor trebui dezvoltate 
acele ’servicii care în prezent nu sa
tisfac pe deplin solicitările popu
lației : repararea și întreținerea 
bunurilor de folosință îndelungată, a 
obiectelor de uz casnic și gospodă
resc ; spălatul și curățatul chimic al 
obiectelor de îmbrăcăminte ; întreți
nerea instalațiilor electrice și sani
tare din locuințe ; repararea obiecte
lor. de mobilier și confecționarea 
mobilei de comandă ; achiziționarea, 
recondiționarea și valorificarea bu
nurilor și obiectelor uzate de la 
populație etc. In acest fel, oferta 
medie de servicii, pe locuitor, va 
putea spori de la 814 lei în 1980 la 
peste 1 100 lei in 1985. Creșteri peste 
media pe tară și-au propus să reali
zeze județe precum Hunedoara, 
Caraș-Severin, Teleorman, Giurgiu, 
Galați, Vaslui. Călărași, Mehedinți, 
Brașov, Iași și Vîlcea, unde prestă
rile de servicii sint in prezent ră
mase în urmă.

S-au stabilit, totodată, măsuri de 
extindere in fiecare localitate a ga
mei de servicii in funcție de preve
derile „Nomenclatorului de servicii" 
stabilit recent de UCECOM. Astfel, 
se are in vedere ca, pină in 1985, 
cooperația meșteșugărească să asigu
re o gamă minimală de prestații de 
cel puțin 280 profiluri in localitățile 
cu peste 100 000 locuitori ; 250 profi
luri in localitățile cu 50 000—100 000 lo
cuitori ; 190 profiluri in localitățile cu 
20 000—50 000 locuitori ; 120 profiluri 
in localitățile cu mai puțin de 20 000 
locuitori. în unele județe propunerile 
din conferințe au vizat depășirea 
indicelui minim de diversificare.

In cadrul programelor generale de 
diversificare a prestărilor de servicii, 
conferințele județene ale cooperati
velor meșteșugărești din județele 
Prahova. Cluj. Timiș și din munici
piul București au stabilit sarcina 
organizării prioritare a unor servicii 
care lipsesc in momentul de față :

repararea covoarelor, realizarea de 
confecții artizanale, repararea ceasu
rilor electronice și a minicalculatoa- 
relor electronice, efectuarea unor 
reparații de încălțăminte în regim 
de urgență etc. Totodată, unitățile 
cooperatiste din județele Arad, 
Bacău, Bihor, Cluj. Constanța. Bra
șov, Dolj, Iași, Mureș. Sibiu. Timiș 
ș.a. și-au propus să mărească oferta 
produselor de comandă și în preîn- 
timplnare. prin realizarea unui nu
măr sporit de modele noi. de calitate 
superioară — „extra", „lux" și uni
cate. •
APROPIEREA UNITĂȚILOR PRES

TATOARE DE ZONELE LOCATIVE. 
Criticind tendințele de gigantism, 
de centralizare excesivă a unită
ților prestatoare, participants la 
conferințele județene ale coopera
tivelor meșteșugărești au formulat 
numeroase propuneri privind extin
derea rețelei de unități prin organi
zarea unor ateliere mai rațional 
dimensionate și mai judicios ampla
sate, situate mai 
blocurilor. Este de 
sens acțiunea iniți 
meșteșugărească d 
muta centrul de a< 
lor prestatoare de 
metrul central al < 
cartiere. Acțiuni si 
zute și in municip

Nol posibilități de perfec
ționare a prestărilor puse 
în evidență la recentele 
conferințe județene ale coo
perativelor meșteșugărești

Fiecare anotimp isi are. dună cum 
bine se știe, problemele gospodărești 
specifice. Cel în care ne aflăm ri
dică. între altele, problema unei cit 
mai bune gospodăriri a căldurii din 
"locuințe. Pe această temă, in ..Scin- 
teia“ nr, 12 205 din 18 noiembrie crt. 
s-a publicat un articol in cadrul că
ruia ine. Stelian Ionită. director teh
nic al D.G.D.A.L. (Direcția generală 
pentru dezvoltarea construcției de 
locuințe .si administrație locativă de 
oe lingă Consiliul popular al Capi
talei). expunea un sir de recoman
dări privind diferite căi de econo
misire a căldurii. Se recomanda, ast
fel. fixarea de burleti la marginile 
ferestrelor, la usa de intrare, așe
zarea unui panou reflectorizant sim
plu in soațele caloriferelor (ceea ce 
contribuie la ridicarea temperaturii, 
din încăpere cu oină la 2 grade), 
montarea unei a treia ferestre etc.

•Fapt ^îmbucurător, recomandările 
au fost Drimite cu interes de către 
cititori. întrebarea este — cum isi 
conjugă preocupările cu acest inte
res si unitățile de specialitate ? 
Ne-am ocupat îndeosebi de ..a treia 
fereastră". Si a fost o întreagă 
odisee.

In declarațiile publicate, negru oe 
alb. tovarășul director tehnic al 
D.G.D.A.L. — fo" coordonator al 
I.C.R.A.L.-uriIor din Capitală — a- 
firma categoric că toate aceste în
treprinderi. ca si unitățile coopera
ției meșteșugărești execută asemenea 
lucrări. Cum. in ce condiții ? Am ve
rificat în ipostaza de locuitori ai di
feritelor cartiere.

...Pentrvf blocurile din cartierul Pa
jura — ni se spune la I.C.R.A.L. „Pa
jura" — să-l căutăm intîi oe ingi
nerul Filip, la telefonul 50 73 45. Nu 
este. Binevoitor, un tovarăș Popa — 
care insistă „să înțelegem bine" că 
lucrarea se execută oe contul nos
tru — ne îndeamnă s-o căutăm in 
ștr. Cuza 54 oe tovarășa Cornelia 
Zamfirescu. dlnsa fiind in măsură să 
dea curs solicitării noastre. Pornim

s-o căutăm ne respectiva tovarășă, 
dar avem ghinion : lipsește. Si nu
mai dinsa poate da relații. Reve
nim telefonic — la nr. 17 57 85 — 
două zile mai tirziu :

— O fereastră vreți să faceți ? — 
se miră dinsa. Noi sîntem șantier 
(șantierul 1 I.C.R.A.L. „Pajura" — 
n.n.). Dacă doreați 100 de ferestre 
era cu totul altceva. Adresați-vă 
centrului unde plătiți chiria...

— Nu ne-ați înțeles bine : vrem 
doar citeva ferestre, centru tot apar
tamentul. Se pot sau nu se pot

tovarăș numit Victor. Telefonic. Ne 
răspunde amabil : ..Facem asemenea 
ferestre. Dar. experimental, numai la 
locuințele proprietate de stat si nu
mai din materiale recuperabile. Ve
nin aici, il luati pe meșter si mer
geți la depozitul din Moroieni...".

Ne-am dus. Dar tovarășul maistru, 
care ar fi trebuit să ne însoțească 
la depozit, oleacă în altă parte. Așa 
că sîntem trimiși singuri la depo
zitul de materiale din demolări, la 
tovarășul Crăciun.

Pe strada Moroieni — între stra-

La celelalte LC.R.A.L.-uri — răs
punsuri afirmative, in principiu, dar 
cu termene lungi si condiționate de 
statutul imobilului : In unele sectoa
re se execută numai la locuințe pro
prietatea statului. în alte -sectoare... 
numai la cele proprietate personală 
(răspuns primit Ia serviciul producție 
al I.C.R.A.L. Vitan).

In chin de locatari ai unei locuin
țe proprietate personală, efectuăm 
sondajul si Ia cooperația meșteșugă
rească. 13 58 84 — este numărul de 
telefon al Centrului de informare

CUM SE POATE ECONOMISI CAIDURA DIN APARTAMENT?
Cîteva zile în ipostaza de solicitanți ai amenajărilor recomandate

confecționa ? Ni s-a spus că dv. 
vă ocupați cu servirea populației.

— Dati-mî adresa si vin să văd 
desore ce este vorba — acceotă. în 
sfirsit. interlocutoarea.

...Ne „mutăm" oe teritoriul 
I.C.R.A.L. „Foișor". Intrăm, de astă- 
dată. la S.G.L. 2 din str. Traian. Aici, 
pentru .problema care ne interesea
ză. sîntem îndrumați sore tovarășul 
tehnician Alexe. care tovarăș Alexe 
ne îndrumă în str. Pona Nan nr. 10. 
la un tovarăș Diaconescu. Ne du
cem. „Să fim operativi" — zice to
varășul Diaconescu si. cit ai clini, 
ne aflăm in posesia unui bilețel, scris 
chiar de mina domniei sale, cu te
lefonul... de acasă al unui meșter in 
măsură să execute lucrarea. Așa. orin 
relații directe, se rezolvă probleme
le...

...Iată-ne „locuind" si in Colenti- 
na. 11 contactăm, la S.G.L. 5. pe un

da Laviței si strada Inaugurării (? !) 
— la depozitul de materiale din de
molări. tovarășul Crăciun lipsește 
insă. „E la întreprindere" — ni se 
spune. Dacă tot am bătut atîta drum, 
măcar să vedem materialele. Ni se 
permite. Sub un șopron, călcind pe 
un ..nat" de cioburi amestecate cu 
așchii, găsim sute, poate mii de usi 
și cercevele. (Sint favorizate, de
oarece căzile si cazanele de baie stau 
descoperite, sub cerul liber). Asa. sin
guri. ne vine greu să alegem. Pri
mim o singură informație : cerceve- 
lele costă 79 lei mo. E clar : mai 
trebuie să venim o dată. Calculăm 
kilometrajul : S.G.L. 5 — depozitul 
Moroieni — S.G.L. 5 — 9«km. Par
curși fără nici un rezultat practic, 
nemaivorbind de timpul consumat. 
Oare cind vom Dutea monta feres
trele ?

U.C.M.B. La întrebarea „Cui să ne 
adresăm pentru executarea unei a 
treia ferestre în locuință pri
mim 7 adrese si tot atitea numere 
de telefon ale cooperativei „Construc
torul". Reîncepem testul. Unitatea din 
Calea Dudesti 11 (telefon 20 72 15) nu 
răspunde deloc, deși am stăruit timp 
de. 3 zile ; la una din cele trei u- 
nităti din zona Colentina. telefonul 
indicat (87 44 20) este greșit. Răspun
de. in schimb, unitatea din str. Tu- 
fănelelor. sectorul 6. La solicitarea 
noastră, este trimis la aparat tova
rășul Boc — „cel care se ocupă cu 
ramele". într-adevăr. tovarășul Boc 
se declară de acord cu executarea 
comenzii si. sure deosebire de toti. 
de absolut toti ceilalți cu care am 
vorbit oină la el. ne dă toate lămu
ririle : durează două săptămini si 
costă l 000 lei loco unitate ; dacă rama 
este transportată si montată în lo-

cuintă. suma creste la 1 200 lei. O 
ramă de lemn, fără seam, costă a- 
proaDe cit o jumătate televizor !

Oare acesta să fie prețul real ? 11 
sunăm ne ing. Nicolae Stefan, vice
președintele cooperativei. De astă- 
dată spunem cine sîntem. „Avem 14 
unităti ne teritoriul Capitalei, care 
pot să execute asemenea rame — 
ne explică. Există si material de 
timplărie". Cit durează execuția unei 
rame 7 „Două-trei zile". ‘Cit costă ?

Nu știa exact. Ne-a cerut un 
răgaz de cîteva ore ca să se infor
meze...... Dar. știți — a precizat in
încheiere — noi facem numai ra
mele. geamurile se procură de la 
•Tehnica sticlei-".

Deci telefonăm si președintelui a- 
cestei cooperative, tovarășul Valeria 
Petrescu. „15 din cele 45 de unități 
din București n-au avut circa două 
săptămini geamuri trase pentru fe
restre — ne informează dinsul. Fa
brica din Scăeni nu a reușit să Ie 
livreze ritmic datorită faptului că au
tobaza din Vălenii de Munte nu a 
dispus de suficiente mijloace de 
transport speciale. In ultimele două 
zile au intrat insă cantități impor
tante de geamuri în gara Progresul 
și se fac eforturi pentru descărcarea 
lor în termen si repartizarea la uni
tățile de servire a populației..."

Este de la sine înțeles că ceea ce 
nu au întreprins oină acum unită
țile care se ocupă de Întreținerea lo
cuințelor pentru aolfearea propriilor 
recomandări trebuie întreprins de a- 
cum încolo, si cu mare urgentă : să 
se stabilească, pe întreaga Capitală, 
condiții si tarife unitare centru con
fecționarea ferestrelor ne care cetă
țenii doresc să si Ie monteze supli
mentar : să se ia măsuri pentru ca 
aceste prevederi să se bucure de cu
venita publicitate — in rindul pu
blicului. cit si al celor chemați să 
le aplice. Nu de alta, dar să nu 
treacă iarna I

Maria BABOIAN

Cu prilejul con
ferințelor județe
ne ale coopera
tivelor meșteșu
gărești s-au ana
lizat si măsurile 
de dispersare e- 
chilibrată a re
țelei atelierelor 
prestatoare intre 
localități. Astfel, 
în Bihor majo

ritatea noilor unități vor fi des
chise in orașele mai mici ale 
județului : Salonta, Dr. Petru Gro
za, Aleșd ș.a. In județul Arad, 
preocuparea pentru repartizarea pro
porțională în teritoriu a noilor uni
tăți vizează și un alt aspect : asigu
rarea unui număr sporit de ateliere 
in viitoarele orașe ; astfel. 75 din 
noile unități ce vor fi înființate aici 
jn actualul cincinal vor fi amplasate 
in comunele viitoare orașe Gura- 
honț, Hălmagiu, Moneasa etc.

Pentru numeroase județe — pre
cum Hunedoara, Covasna, Arad și 
Buzău — actualul cincinal va repre
zenta perioada celor mai accentuate 
creștefi ale rețelei de unități, ceea 
ce se va reflecta nemijlocit in creș
terea ofertei de servicii, in îmbună
tățirea condițiilor de servire a soli- 
citanților. Dealtfel, intr-o serie de 
județe, . precum Giurgiu. Covasna, 
Bistrița-Năsăud, Constanța. Cluj, 
Brașov. Maramureș. Sălaj. Bihor și 
municipiul București, cooperația 
meșteșugărească s-a angajat să su
plimenteze oferta de servicii, in pe
rioada următoare, peste prevederile 
planului.

CREȘTEREA CALITĂȚII SERVI
CIILOR. Numitorul comun al propu
nerilor formulate in conferințele ju
dețene ale cooperativelor meșteșugă
rești l-a constituit îmbunătățirea 
continuă a calității serviciilor oferite 
populației. S-a subliniat in»* cadrul 
dezbaterilor că eforturile pe linia 
extinderii și modernizării bazei ma
teriale a unităților prestatoare vor 
trebui însoțite de preocupări pe 
măsură pentru întărirea ordinii și 
disciplinei in rindul colectivelor de 
meseriași, pentru folosirea intensivă 
a dotărilor existente. O atenție apar
te va trebui acordată perfecționării 
pregătirii profesionale a cadrelor din 
cooperative, educării lor in soiritul 
normelor eticii șl echității socialiste.

S-au formulat, totodată, o,serie de 
propuneri de îmbunătățire a siste
mului propriu-zis de servire prin : 
organizarea unor servicii pe bază de 
abonament (la Cluj și Va ri) ; în
ființarea dispeceratelor primire-
predare a obiectelor p spălat și
curățat chimic (la Bi și Vaslui) ; 
extinderea serviciile domiciliu
(Timișoara — reparații o. mun
gospodărești etc.) ; organizarea de 
unități etalon in fiecare cooperativă 
(Galați) etc.

Fără îndoială, prin» materializarea 
propunerilor formulate, prin comple
tarea lor cu sugestiile și opiniile 
cetățenilor, prilejuite de contactul 
permanent al unităților cooperatiste 
cu publicul larg, va fi pe deplin po
sibil ca actualul cincinal să marcheze 
pentru cooperația meșteșugărească 
etapa unor îmbunătățiri calitative 
structurale, de natură să asigure sa-
tisfacerea cit mai deplină a cerințe
lor de servicii ale populației, ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
întregului popor.

Mihai I ONES CU

„Orizont" — o gamă 
largă de aparate foto

Seria de aparate foto „ORI
ZONT". compusă din 6 tipuri 
de complexități diferite, satis
face o diversitate de preferințe 
atit din partea începătorilor, cit 
și a celor avansați in arta fo
tografică.

Aparatele foto „ORIZONT" 
cuprind cele mai noi elemente 
tehnice din industria fotografi
că — optică de precizie, meca
nisme sigure, construcție com
pactă ; obiectiv cu lentile trata
te antireflex. redare perfectă a 
culorilor; contact central pen
tru blitz, sincronizare integrală 
cu selector electronic/magneziu: 
pirghie cu armare rapidă ; nu
mărător de cadre automat : 
construcția acestora exclude po
sibilitatea expunerii duble : mă
surarea iluminării prin celulă 
fotoelectrică. Și realizează fo
tografii de bună calitate.

Iată și citeva d’n principalele 
date tehnice : folosesc film în 
casete de 36 imagini, format 
24/36 ; obiectiv FOTOCOLOR 
1:2.8/40 ; timpi de exnunere 
£3:1/30—1/300 și B:l/30—1/500 ; ex- 
ponometru incorporat.

Magazinele și raioanele de 
specialitate ale comerțului de 
stat oferă întreaga gamă de 
aparate foto „ORIZONT" la 
preturi cuprinse între 500 și 
1 200 lei. in funcție de comple
xitatea aparatului.
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ȚĂRII-MAI MULT CĂRBUNE!

Un obiectiv care mobilizează puternic energiile 
minerilor din Valea Trotușului

Minerii din bazinul carbonifer Co- 
mănești muncesc fără preget pentru 
a încheia cu bune rezultate acest 
prim an al actualului cincinal. în 11 
luni ei au livrat economiei naționale, 
peste prevederile planului, aproape 
3 200 tone de cărbune, întregul spor 
de producție fiind obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

Puternic mobilizați de chemarea 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., minerii de pe Valea Trotu
șului depun, în aceste zile, eforturi 
susținute pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune. Ca urmare, din minele 
de la Asău, Rafira, Leorda, Vermești 
și din alte sectoare sint scoase zilnic 
la suprafață, peste prevederile pla
nului. zeci de tone de cărbune.

— Pentru ca minerii noștri să-și 
respecte angajamentul asumat de a 
extrage in plus, pînă la, finele anului, 
cel puțin 4 000 tone de cărbune — 
spunea ing. Nicolae Bejan. directorul 
întreprinderii miniere Comănesti — 
conducerea unității a întreprins. în 
ultima vreme, o serie de măsuri me
nite să ducă la creșterea productivi
tății muncii in subteran. Nu de mult 
au fost deschise noi fronturi de lucru 
pe o lungime de aproape 600 de 
metri, iar pe alti circa 500 de metri 
se află în pregătire fronturi de lucru 
care vor fi deschise in sectoarele 
Asău, Vermești și Leorda. în toate 
minele a fost generalizată susținerea 
metalică a abatajelor-cameră. a fost 

concentrată producția pe panouri 
mari, iar operațiunile de manipulare 
și transport au fost mecanizate în în
tregime. Ca urmare, de la începutul 
anului și pînă acum randamentul în 
abataje a crescut simțitor, iar pro
ductivitatea muncii a sporit cu 
aproape 2 la sută fată de plan.

Inginerul-șef al întreprinderii, to
varășul Gheorghe Oancea, ne-a vor
bit despre alte căi prin care s-a ajuns 
la o productivitate sporită în sectoa
rele miniere. La Vermești. bunăoară, 
minerii din brigăzile conduse de 
maiștrii Constantin Barbu și Gheor
ghe Merchez. folosind utilajele mo
deme. de înalt randament, au sporit 
viteza de înaintare cu circa 50 la sută 
fată de cea realizată cu mijloacele 
obișnuite. Ca urmare, ei au creat or
tacilor din brigăzile conduse de Ni
colae Gosav. Constantin Ardeleanu 
și de alti fruntași in întrecere condi
ții să extragă peste plan o cantitate 
de 3 200 tone de cărbune.

Măsurilor tehnico-organizatorice 
luate de conducerea întreprinderii li se 
adaugă o serie de valoroase initiative 
muncitorești. în sectorul de exploa
tare Leorda, de exemplu, toate bri
găzile de mineri efectuează în pre
zent schimbul direct în abataje și nu 
la gura «puțului, cum se făcea pînă 
de curînd. în felul acesta, instalații
le, utilajele nu mai sînt oprite, ci 
preluate din mers. Se cîștigă astfel 
timp, se realizează producții supli
mentare. Tot aici s-a născut iniția

tiva de a alege sterilul din cărbune 
la locul de extracție și nu la supra
față. Ca urmare, oamenii care lucrau 
pină de curînd la suprafață au cobo- 
rit în mine, unde muncesc cu randa
ment sporit.

Din hotărîrea minerilor din Comă- 
nești de ă contribui intr-o măsură 
tot mai mare la dezvoltarea bazei 
energetice a tării a izvorit o nouă 
inițiativă : repunerea in funcțiune a 
minelor părăsite. în sectorul Filigeni. 
unde există o rezervă de circa un 
milion tone de cărbune, brigăzile de 
inaintare conduse de Gheorghe Ilie 
și Nicolae Onea au realizat într-un 
timp record un abataj lung de 40 de 
metri, de unde minerii lui Gh. 
Partenie și Gh. Stoica extrag zilnic 
cite 50—60 tone de cărbune. în cele 
6 luni care au trecut de cînd a în
ceput exploatarea, au fost extrase 
aproape 10 000 tone de cărbune. O ac
tivitate intensă se desfășoară și în 
cuveta de Pe masivul Lapoș. unde 
există o rezervă de circa 5 milioane 
tone de cărbune. Oameni si mașini 
execută galerii, planuri înclinate 
pentru ca peste puține zile să in- 
ceapă exploatarea.

Din discuțiile cu specialiști si mun
citori din cadrul sectoarelor de ex
ploatare am reținut că peste tot se 
întreprind măsuri, apar noi initiative 
menite să asigure buna pregătire a 
producției din 1982. sporirea canti
tăților de cărbune extrase din 
adincuri. La Vermești. Leorda. Lu

mina, Rafira și in celelalte sectoare 
au fost finalizate lucrările de deschi
dere a șapte noi fronturi de lucru.de 
unde vor fi extrase circa 30 000 tone 
de cărbune., în atelierele unității, oa
menii prelungesc „viata" utilajelor- 
folosite în subteran, confecționează 
noi piese de schimb pentru instala
țiile de măcinat cărbune, ciocanele 
pneumatice de abataj, utilajele de 
transport — piese care pînă de cu- 
rind erau aduse din import.

Sînt fapte care atestă preocuparea 
permanentă a minerilor din acest' 
bazin, hotărîrea lor fermă de a scoa
te la lumină și trimite termocentrale
lor din tară cărbune tot mai mult si 
de calitate superioară. Si. bineînțeles, 
promotorii acestei întreceri sînt co
muniștii. Birourile organizațiilor de 
partid, conducerile sectoarelor anali
zează zilnic cum se Îndeplinesc sar
cinile de plan, cum se aplică propu
nerile muncitorilor, iau măsuri ope
rative pentru recuperarea unor ră- 
mîneri in urmă, desfășoară o largă 
muncă politică în rîndurile tuturor 
minerilor., Gazetele de perete, stafia 
de radioficare, întreaga propagandă 
vizuală este ' orientată spre același 
scop : îndeplinirea și depășirea an
gajamentului asumat in întrecere. 
După abnegația cu care murgesc in 
aceste zile, cu siguranță minerii își 
vor respecta cuvîntul dat.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

ACORDUL GLOBAL, DE LA PRINCIPIU LA PRACTICĂ

După cit produce - așa este răsplătit 
fiecare cooperator

La C.A.P. Drăgănești-Vlașca, rezultatele demonstrează rolul stimula
tiv al acestei forme de organizare și retribuire a muncii

Valoarea producției globale a coo
perativei agricole Drăgănești-Vlașca. 
din județul Teleorman, va ajunge in 
acest an la 76 milioane lei, cu aproa
pe 30 de milioane, lei mai mult decit 
în 1971 ; la cereale, unitatea este pro
filată pe producerea seminței, obți- 
nînd la fiecare hectar un venit de 
20 000—30 000 lei. Sectorul zootehnic 
este format dintr-o fermă elită de 
Creșterea vacilor, o îngrășătorie de 
taurine modernă si rentabilă, precum 
si dintr-un complex avicol si o fermă 
pentru creșterea oilor. Fală coopera
tivei- o reprezintă însă legumicultura. 
Producția medio de tomate la hectar 
depășește g0 de tone, iar la unele 
sortimente de ardei s-a realizat cite 
40 tone. Și încă o cifră care vor
bește de la sine despre ceea ce în
seamnă pentru acești oameni harnici 
realizările pe care le-au obținut : 
7,5 milioane lei lă. care se adaugă 
partea de retribuție in natură — 
aceasta este răsplata cooperatorilor 
pentru muncă depusă in anul 1981. 
..Fiecăruia după cit a muncit și mai 
ales după cit a produs și ce venituri 
a adus cooperativei". — ținș să pre
cizeze președintele cooperativei, to
varășul Radu Rîciu, Erou al Muncii 
Socialiste.

Dar să vedem cum se muncește și 

cum este răsplătită munca la coope
rativa agricolă din Drăgănești-Vlas- 
ca. Vom începe cu sectorul legumi
col.

Atit ca mărime a suprafeței, cit și 
ca structură a culturilor, ferma le
gumicolă de la Drăgănești-Vlașca nu 
diferă de celelalte subunități de acest 
gen din tară. Ea se intinde pe 120 de 
hectare și cultivă în general tomate, 
ardei, rădăcinoase, verdețuri etc. 
Forța de muncă numără 280 de oa
meni împărțiți în 5 echipe. Fiecă'rei 
echipe i se repartizează o anumită 
suprafață de teren (între 15 și 22; de 
hectare), in funcție de numărul 
membrilor cooperatori sau de cit se 
angajează să lucreze. Dispunind de 
baza tehnico-materială necesară, 
avînd aceeași structură a culturilor, 
echipele sint lăsate să se gospodă
rească cum consid'eră că este mai 
bine. Ele se ocupă de fertilizarea pă- 
mîntului, de producerea răsadului, 
de întreținerea culturilor și răspund 

Formația
Producția 
realizată 

Ia hectar-tone

Veniturile 
la hectar 
— lei —

Valoarea 
la zi muncă 

— lei —
V 32 63 400 80

IV 28 53 000 68
VI 22 43 000 55

inclusiv de valorificarea producției. 
Ele sint. obligate să obțină cel puțin 
cantitatea de legume și veniturile 
prevăzute la hectar. întreaga evi
dență primară a fermei se tine la ni
velul echipelor, care dispun de pla
nuri proprii de venituri și cheltuieli. 
Tariful de plată fiind același, mări
mea fondului de retribuire diferă de 
la o formație la alta. în funcție de 
valoarea producției totale de legume 
realizate, valoare care, bineînțeles, 
este determinată de mărimea venitu
rilor obținute pe fiecare hectar. 
Aceasta le obligă nu numai să pro
ducă mult, ci și să valorifice cit mai 
timpuriu producția și la o calitate cit 
mai ridicată. La început acest sistem . 
a determinat o mare discrepantă intre 
cîștigurile realizate de echipe, ajun- 
gindu-se chiar la diferente de 25 lei 
la ziua de muncă. Pentru argumen
tare, prezentăm comparativ rezulta
tele înregistrate anul trecut de trei 
echipe :

Experiențe rodnice în marele 
laborator al naturii

Planul anual la export - îndeplinit 

și depășit

întreprinderea de mașini electrice București

— Ce poate fi mai comod decit să 
te resemnezi că păminturile care 
ți-au fost încredințate sint sărace și, 
ca atare, nu pot să ofere decit recol
te mediocre ? Noi însă sintem con
vinși că pămîntul, dacă îl tratezi 
cum se cuvine, nu intirzie să-ți răs
plătească eforturile.

Pentru C.A.P. Petrești' de Găești, 
județul Dîmbovița, unde este șef 
de fermă interlocutorul nostru, tî- 
nărul inginer Alexandru Șerban. 
răsplata pentru atenția susținută cu 
care a fost lucrat solul podzolic, cu 
ridicat grad de aciditate. într-adevăr 
nu a întirziat să se arate. Ea s-a 
materializat în dublarea, fată de 
acum zece ani, a producțiilor de 
porumb și de grîu, în obținerea de 
către cooperativă a „Meritului agri
col" clasa I pentru cantitatea record 
de porumb boabe neirigat la hectar, 
pentru promovarea cu rezultate bune 
a unor culturi inedite pentru zonă, 
cum ar fi cea de in sau de floarea- 
soarelui.

— în afară de aplicarea măsurilor 
de îmbunătățiri funciare ce se impu
neau — scarificări, amendamente 
calcaroase etc. — ce alte „secrete" 
explică aceste reușite ale dumnea
voastră ?

— De fapt, unul singur : fiind 
foarte atașați de aceste pămînturi. 
noi, adică toți cei cinci agronomi ai 
cooperativei, am ținut sub observa
ție, zi de zi și ceas de ceas, pămîn- 
turile considerate pînă nu de mult 
slab productive.

De consemnat că agronomii coope
rativei. originari din partea locului, 
sint stabilit! împreună cu familiile în 
comună.

— Agricultură serioasă cu agro
nomi navetiști nu se poate face. Și 
nici cu agronomi care să n-aibă alt 
vis decit „mirajele" orașului mare. 
Trebuie neapărat să iubești pămin- 
tul. să nu concepi satisfacție mai 
mare decit aceea de a-1 face să ro
dească așa cum vrei tu. Și aceasta cu 
atit mc' mult atunci cind ai de-a face 
cu păm ;"ri mai dificile, care nu se 
lasă „în, i rite" decit dacă pui in 
aplicare, . nod diferențiat, toate 
cunoștint,.; țg agrotehnică modernă.

— Sîr= i coautor a numeroase 'lu
crări character științific, prezentate 
în publicații de specialitate, cît si la

colocvii și simpozioane ale specialiș
tilor din agricultură. Cum s-a născut 
pasiunea dumneavoastră pentru cer
cetarea științifică ?

— Din dorința de a înlătura riscul 
unor dezamăgiri păgubitoare in in
troducerea soiurilor și hibrizilor noi. 
cu potențial productiv ridicat, pe 
care institutele și stațiunile noastre 
de cercetări le pun la dispoziția agri
culturii. Ceea ce e valabil pentru Bă
răgan nu este întotdeauna valabil și 
la noi. Pînă și în cadrul cooperativei 
noastre, cu terenuri prezentînd dife
rite grade de aciditate, șoiurile noi

însemnări despre muncă 
pasionată a cinci agronomi 
care îți exprimă dragostea 

de păminturile natale 
prin recolte sporite an de an

se comportă uneori diferit chiar de 
la o solă la alta. Certificatul de naș
tere cu care pornesc „în lume" semin
țele se cere completat cu riguro
zitate științifică. Numai prin identi
ficarea exactă a valențelor pozitive, 
dar și negative pe care le manifestă 
aici, la noi, le putem da avizul defi
nitiv de introducere în cultură. Cu 
alte cuvinte, am realizat că ne re
vine un pasionant rol de validare a 
rezultatelor cercetării în marele la
borator al naturii, care stă la dispo
ziția noastră. Iar rezultatele bune pe 
care le-am obținut ne-au ambiționa, 
să depășim rolul de simpli execti- 
tanți, de roboti, ai normelor elabo
rate de colegii noștri care lucrează 
prin institute sau prin ministerul de 
resort. Ca atare, cel puțin doi din 
agronomii de aici ne vom înscrie cît 
de curînd la doctorat. De aceea nu 
ne scapă nici o publicație de specia
litate, nici o sursă prețioasă de do
cumentare.

— Pe lingă transformarea coopera
tivei dumneavoastră într-un impor
tant furnizor de sămînță de griu și 
orz pentru agricultura județului, ce 
alte satisfacții v-a adus pasiunea

pentru aplicarea unei agriculturi 
științific fundamentate ?

— în primul rînd, aceea de a ve
dea că pasiunea noastră iradiază 
asupra celor din jur. Este o mare 
bucurie să constați că membrii coo
perativei nu numai că te privesc cu 
mai multă considerație de cind le-ai 
arătat cum să scoată „la sigur" mai 
mult rod de pe ogoarele lor, dar și 
că se arată interesați de sfatul tău. 
de soarta experimentărilor, receptivi 
la solicitările tale atunci cînd e vor
ba de introducerea noului. Să vezi că 
ti-ai asociat tot satul la munca ta...

Nici nu este de mirare atitudinea 
cooperatorilor, dacă urmărești evolu
ția veniturilor pe care le realizează 
de cînd gospodăria lor s-a ridicat la 
poziția de unitate fruntașă. E sufi
cient, dealtfel, să treci în revistă 
mașinile proprietate personală, casele 
noi si frumoase care au răsărit în 
ultimii ani în comună, iar dacă aces
te case trainice, durate cu eriiă de 
părinți, nu vor fi părăsite de copiii 
lor. aceasta se va datora si pasiunii 
molipsitoare de care vorbea ing. 
Al. Șerban. Numai în acest an. alti 
doi tineri din comună au intrat în 
învătămîntul superior agronomic. 
Lucrările de diplomă, la absolvirea 
liceului agroindustrial din Găești, și 
le-au întocmit, ca si multi alti colegi 
consăteni de-ai lor. în urma practicii 
efectuate oe cîmnul experimental al 
cooperativei din comuna natală. în 
interesul viu pe care l-au arătat 
multi din acești tineri fată de expe
rimentări. în tragerea de inimă cu 
care au lucrat efectiv în timpul va
cantelor în C.A.P.. specialiștii de aici 
descifrează o garanție că aceștia vor 
vedea în munca cîmnului. o activitate 
pasionantă, care să-i. lege de pămin
turile natale. Nu degeaba susține, de
altfel. interlocutorul nosțru că fie
care comună, fiecare sat ar trebui 
să-și crească oameni pricepuți, ca
drele de mîine care să preia, cu tot 
arsenalul de cunoștințe dobîndit prin 
școli, agricultura locului. într-ade
văr, ce altă mină cu filon mai curat 
de viitoare cadre pentru, agricultură 
decit satul însuși?

Ioana DABU

întreprinderea de mașini elec
trice București este cunoscută de 
multă vreme și dincolo de grani
țele tării — practic pe toate con-'** 
tinentele lumii — ca un partener 
corect in onorarea comenzilor, re
ceptiv la cererile de suplimenta
re a unor contracte. Dar, mai 
ales, este cunoscută si apreciată 
pentru calitatea si competitivitatea 
motoarelor electrice si a celorlalte 
produse pe care le livrează.

Prezentă intens la tîrguri inter
naționale— anul acesta a pârtiei- ■ 
pat la 20. iar pentru anul viitor 
și-a anunțat participarea la 24 de 
tîrguri — unitatea si-a înscris, an 
de an. în palmares nenumărate 
distincții si medalii, dintre care, 
mai recent — anul trecut, la Plov
div — medalia de aur pentru un 
grup de spdui’ă în curent alternativ.

Aflăm de la tovarășul Aurel Mi- 
litaru. șeful serviciului desfacere- 
export. că întreprinderea de mașini

electrice București este prezentă pe 
piețele de desfacere din peste 60 
de țări ale lumii, iar gama produ
selor solicitate la export depășește 
500 de sortimente. Un mare număr 
de produse se exportă în U.R.S.S., 
China, S.U.A., Anglia. R.F.G.. Ca
nada, Suedia, Elveția ș.a. Exportul, 
direct si indirect, atinge 60 la sută 
din totalul producției, urmind să 
crească în 1982 cu 15 la sută.

O precizare : pentru întreprinde
rea la care ne referim, anul 1981, 
privit prin prisma realizării sarci
nilor la export, s-a încheiat la data 
de 10 noiembrie. în primele zile 
ale lunii decembrie volumul depă
șirii planului la export insuma 21 
de milioane lei și, potrivit estimă
rilor făcute de comitetul de partid, 
la sfirșitul anului va atinge cifra 
de 35 milioane lei. Un rezultat care 
sporește prestigiul de care se bucu
ră întreprinderea bucuresteană.

Anica FEORESCU

întreprinderi din județul Harghita
Colectivele de oa

meni ai muncii din
4 întreprinderi indus
triale din județul Har
ghita raportează înde
plinirea înainte de ter
men a planului la ex
port pe anul în curs.

^Avansul de timp cîș-

tigat de aceste între
prinderi — respectiv 
întreprinderea de ma
trițe si piese din fontă 
Odorheiu Secuiesc, 
întreprinderea de pro
ducție industrială pen
tru construcții căi fe
rate, întreprinderea

minieră „Salina" Praid 
și întreprinderea de 
confecții Miercurea
Ciuc — permite livra
rea pînă la sfirșitul a- 
nului a unor cantități
de produse în valoare 
de peste 16 milioane
lei. (I. D. Kiss).

. •

Pe șantierele Trustului de lucrări

speciale București

Preocupări și măsuri necesare pentru pregătirea

în momentul de fată, pregătirile pentru activitatea de investiții 
din anul 1982 sînt in plină desfășurare. La plenara C.C. al P.C.R. din 
25—26 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că principala 
exigență a planului pe anul viitor, în domeniul investițiilor, constă in 
concentrarea energică a tuturor forțelor pentru finalizarea cu punctua
litate riguroasă a unor importante obiective și capacități aflate acum 
in construcție.

Care este stadiul acestor pregătiri, ce probleme îsi așteaptă o so
luționare grabnică — iată teiha investigațiilor noastre în rîndul spe
cialiștilor si muncitorilor de la Trustul de lucrări speciale București.

— Prima condiție pentru pregă
tirea temeinică a noului an de in
vestiții constă în înfăptuirea inte
grală a planului pe anul în curs — 
a precizat inginerul Dan Călin, di
rectorul trustului. Nu putem trece 
dintr-un an în altul cu restante, si 
avem asemenea restante, afirmînd în 
același timo că am pregătit baza co
respunzătoare impusă de realizarea 
exemplară a sarcinilor din noul an.

Iată motivul pentru care, oe șan
tierele trustului, preocupările centru 
pregătirea activității din anul 1982 
sînt. in primul rind, legate de pre
zent. Ele se regăsesc, efectiv, pe în
treaga durată â trimestrului IV. în 
efortul de a recupera rămînerile în 
urmă existente oe o serie de șan
tiere si de a executa. în aceste ul
time săntămîni ale anului, un vo
lum cit mai mare de lucrări. în spe
cial ne șantierele centralelor termo
electrice din Calafat. Turceni si Cra
iova. Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Slobozia, platformei pe
trochimice de la Brazi si Teleajen 
s.a. Cum s-a aiuns la o asemenea 
situație ? în afara unor neajunsuri 
de ordin intern care au generat ne- 
incenerea la timp a unor lucrări, mai 
ales de coșuri industriale, cauzele 
principale ale restantelor constau in 
..sincopele" prelungite în aprovizio
narea șantierelor cu materiale de 
construcții — otel-beton. nînză asfal
tată. îmnislituri bitumate. tablă zin- 
cată de 0.5 mm. sîrmă galvanizată, 
vată minerală s.a. — ca si in lip

sa. timp îndelungat, a unor fron
turi de lucru neasigurate de alti 
constructori oe platforma Combina
tului chimic din Giurgiu, la Combi
natul de ingrăsăminte chimice din 
Turnu Măgurele. C.E.T. Govora, la 
o serie de obiective agrozootehnice 
din județele Ialomița si Călărași etc.

— Din păcate, timpul scurt si per
sistenta neajunsurilor de acest gen 
în relațiile cu furnizorii si chia? cu 
unele trusturi de construcții nu ne 
permit decit să diminuăm aceste res
tante. fără a le putea lichida inte
gral. ne-a precizat maistrul Costache 
Muraru. Cu alte cuvinte, sîntem puși 
în situația să depunem eforturi su
plimentare, pentru recuperarea tu
turor răminerilor în urmă.

Si. adăugăm noi. aceste eforturi 
suplimentare s-ar anunța totuși 
mult mai ușoare dacă, măcar Ia ora 
actuală, problemelor aduse în discu
ție li S-ar contura o soluție favora
bilă. Nu se întîmnlă însă asa. E- 
xistă riscul ca neajunsurilor din a- 
cest an să li se adauge altele... în 
perspectivă, de o amploare indiscu
tabil sporită. Pentru că, în primul 
rînd. acțiunea de aprovizionare teh
nico-materială oe anul 1982 întim- 
nină dificultăți serioase, finalizîn- 
du-se cu mare greutate si înceti
neală. Asigurarea repartițiilor si în
cheierea contractelor, la nivelul ne
cesarului prevăzut în proiecte, se 
află. în continuare. în stadiul dis
cuțiilor.

— în discuțiile purtate pe aceas-

activității
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tă temă, ne de o parte intre titula
rii de investiții, in calitatea lor de 
coordonatori de materiale, si minis
terul nostru, iar ne de altă parte 
între trustul nostru si diverși furni
zori. sintem departe de a alunge la 
rezultatele scontate, apreciază ingi
nerul Constantin Chitic, director ad
junct al unității bucurestene.

O precizare : din nou. o serie de. 
specialiști din domeniul aprovizionă
rii tehnico-materiale a șantierelor de 
investiții, cu care am stat de vorbă 
în cursul investigațiilor noastre, au 
apreciat că sistemul actual de acor
dare centralizată a repartițiilor pen
tru un număr de 25 de materiale im
portante. prin intermediul ministere
lor titulare de investiții, se dove
dește total ineficient, atîta vreme cît 
titularii de investiții nu îsi iau in 
serios rolul de a coordona si con
trola direct activitatea institutelor de 
proiectare din subordine, pentru a 
le determina să coreleze strict ne
cesarul de materiale ne care îl pre
văd în documentațiile elaborate, cu 
cantitățile oe care aooi acești titu
lari le vor repartiza unităților de 
construcții.

Desigur, pregătirea noului an nu 
se rezumă numai la un singur as
pect — cel al aprovizionării tehni- 
,co-materiale —- oricît ar fi acesta 
de important. „Pornind de la indi
cațiile formulate de tovarășul Nicolae 
■Ceausescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.. ne-am fixat ca obiectiv 
primordial in activitatea noastră creș
terea capacității de mobilizare a oa
menilor. in sconul concentrării ener
gice a întregului potential uman și 
tehnic de care dispunem la obiecti
vele programate să intre in funcțiu
ne si terminării lor rapide", ne spu
ne inginerul Atanasie Venat. secre
tarul organizației de partid.

Că Trustul de lucrări speciale a 
acumulat de ne acum o experiență

de investiții din anul viitor
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valoroasă în această privință, dar 
mai ales că dispune de condițiile pro- 
nice pentru a o dezvolta la un nivel 
superior in anul 1982. o demonstrează 
puternica mobilizare de forte din 
toamna acestui an de oe șantierul 
instalației de piroliză din cadrul 
Combinatului petrochimic Teleajen. 
Insistăm asupra acestui eoisod de
oarece el nune în evidentă un mod 
de acțiune .de interes mult mai ge
neral. demn de a" fi preluat si de 
alte unităti de construcții. Să ascul
tăm insă relatarea unuia dintre 
participants la acțiune, șeful de 
echipă Ion David.

— Pe șantierul din Teleajen s-a 
creat, cum se spune, peste noapte, un 
front masiv de lucru. Trebuiau exe
cutate în timp scurt volume impor
tante de lucrări de izolații, carcase 
de armături. în sfîrsit mai trebuiau 
izolate cupolele la toate aparatele din 
asa-numita „zonă rece". Pe scurt, era 
nevoie de un mare număr de mun
citori izolatori si tinichigii, oe care 
șantierul din Teleajen nu-i avea. în 
numai două zile au sosit aici, de oe 
celelalte șantiere ale trustului, peste 
150 de muncitori. Dar nu numărul 
oamenilor a determinat reușita de
plină a acestui efort, ci organizarea 
riguroasă a întregii activități.

Prima măsură importantă s s-au 
creat condiții ca toti să înceapă lu
crul chiar din momentul în care au 
venit ne șantier. în al doilea rînd, 
serviciul de aprovizionare a asigurat 
integral cantitățile de materiale ne
cesare lucrărilor. Dacă mai adăugăm 
și îndrumarea permanentă a oame
nilor din partea personalului tehnic, 
prezent în număr mare în mijlocul 
acestora, credem că am dat suficiente 
detalii pentru a înțelege cum au 
putut fi terminate lucrările într-un 
timo de trei ori mai scurt decit cel 
obișnuit.

Acestea au fost. deci, elementele 
principale ale acestei situații de ex

cepție. De fapt, este impropriu sptis 
..de excepție", deoarece s-a mai re
petat si ne șantierul Fabricii de za
hăr din Ianca. „Ceea ce ne propu
nem este să dăm o nouă dimensiu
ne acestei capacități de mobilizare si 
concentrare largă a forțelor de care 
dispunem, printr-o mai bună organi
zare si. îndeosebi, prin promovarea 
hotărită a progresului tehnic, ne-a 
sous inginerul Constantin Băicus. 
director tehnic al trustului".

Sintetlzînd, două mări direcții de 
acțiune sînt considerate prioritare în 
ahul 1982.

INTRODUCEREA UNOR NOI 
TEHNOLOGII DE EXECUȚIE, mai 
rapide si eficiente, reprezintă o ac
țiune de permanentă actualitate, ma
terializată prin efortul notabil al 
specialiștilor din compartimentele de 
proiectare si mecanizare. Constituind 
un adevărat ..laborator" de idei, ate
lierul de proiectare, de pildă, are 
meritul de a fi pus la punct, pentru 
prima1 oară în tară, numai în de
cursul ultimelor luni, numeroase 
metode de execuție în domeniul lu
crărilor de fundații sau de coșuri, 
caracterizate crin durate si costuri 
mult reduse fată de metodele cla
sice.

CONTINUAREA ACȚIUNII DE 
PROMOVARE A UNOR MATERIA
LE NOI, concomitent cu înlocuirea 
materialelor energointensive. îsi gă
sește reflectarea in realizarea unor 
instalații nronrii de cochilii produse 
din deșeuri de vată minerală. în mă
surile stabilite pentru generalizarea 
folosirii oahizolului în locul bitumu
lui. deficitar la ora actuală, pentru 
utilizarea sticlei spongioase produse 
în țară, în locul celei din import, 
testarea si experimentarea în conti
nuare a unor materiale ce pot fi 
confecționate din produse vegetale.

Cristian ANTONESCU

„Sancționarea" echipelor slabe a 
fost făcută de către înșiși membrii 
acestora, care în adunările pe fermă 
au hotărît autodeșființarea formații
lor respective și încadrarea coopera
torilor în echipele fruntașe. Ultima 
echipă care s-a autodesființat a fost 
cea condusă de Petre Mitrea 
(nr. 6), ai cărei membri au cerut, la 
începutul acestui an, să fie încadrați 
în rîndul celorlalte formații. Dar 
procesul de selecție a legumicultori
lor nu s-a realizat numai la nivelul 
formațiilor, ci chiar și in cadrul 
echipelor, folosindu-se in acest sens 
anumite stimulente materiale. Este 
vorba de împărțirea cooperatorilor pe 
trei categorii de muncă. Cei din pri
ma categorie primesc pentru fiecare 
zi de muncă cîte 90 lei, categoria a 
doua — 85 lei, iar categoria a treia 
— 80 de lei. în stabilirea acestor ni
veluri s-a pornit de la mărimea tari
fului la 1 000 lei venituri. Din aceste 
calcule a rezultat suma totală a fon
dului de retribuire, care, la sfirșitul 
ciclului de producție, a fost împărțit 
la numărul total de zile lucrate de 
cei 280 de legumicultori. S-a obținut 
astfel tariful la zi muncă, care a fost 
majorat sau diminuat cu cite cinci 
lei. Criteriul după care se face dife
rențierea este numărul total de zile 
de muncă efectuate într-un an : cel 
puțin 200 de zile pentru categoria 
întîi, între 150—200 de zile pentru: ca
tegoria a doua, sub 150 de zile pentru 
categoria a treia. Iar rațiunea care a 
stat la baza acestei diferențieri por
nește de la faptul că producțiile le
gumicole mari din această fermă se 
realizează mai ales pe șeama celor 
ce participă zi de zi la muncă. Re
zultatul : în 1981. din 280 cooperatori 
oiți lucrează la legume, 230 au efec
tuate de pe acum peste 200 de zile 
de muncă. Cit privește rezultatele 
economice, ferma legumicolă preli- 
mină să realizeze o producție globală 
de 7 milioane lei și un beneficiu de 
aproape 2 milioane lei.

La culturile de cimp, acordul glo
bal este organizat tot pe echipe : 
cîte 4—6 la fiecare din cele 4 ferme 
vegetale. în cadrul echipelor au fost 
constituite 3—4 formații care cuprind 
minimum 5 și maximum 7 coopera
tori. Componența formațiilor o sta
bilesc oamenii ; ea a rămas in gene
ral aceeași de la constituire. „Singu
rul lucru care ne-a preocupat a fost

acela ca fiecărei formații să-i asigu
răm cel puțin un atelaj — ne spune 
președintele cooperativei. Dispunind 
de un atelaj, ei se scoală dimineața 1a 
ora trei și pornesc la munca cîmpului. 
Pentru unitate, atelajul contează mai 
ales toamna, cînd cu ajutorul lui fie
care formație iși transportă o bună 
parte dîn recolta obținută. Pentru 
a-i cointeresa pe oameni să foloseas
că cit mai mult atelajele, am stabilit 
ca pentru fiecare tonă transportată 
la bază să le plătim 25 de Iei. Adică 
exact atit cit ne-ar costa dacă am fo
losi camioanele. Facem în schimb 
economie de carburanți, care astăzi 
contează foarte mult".

— Tovarășe Riciu, de ce s-a optat 
la Drăgănești-Vlașca pentru organi
zarea de formații mici, strict delimi
tate la număr ?

— în grupuri mici, oamenii se în
țeleg mai bine și ne este ușor să 
apreciem rezultatele fiecăruia. Pri
măvara le dăm terenul gata însămin- 
țat, iar toamna ii așteptăm să aducă 
recolta. Lucrind cite 5—7 coopera
tori la un loc, în perioadele de vîrf 
■ale campaniilor agricole, ei se duc la 
muncă cu întreaga familie și nu mai 
este nevoie să ne ocupăm de mobili
zarea lor. După ce au adus toată 
producția, oamenii trag linie Si fie
care formație iși calculează dreptu
rile pe baza tarifelor la tonă, stabi
lite încă din iarnă. Ei știu că pentru 
fiecare tonă de porumb, de exemplu, 
primesc 330 de lei, din care, bineîn
țeles, o parte în natură. Dacă forma
ția respectivă aduce 100 de tone, 
atunci cîștigul ei la porumb va fi de 
33 000 de lei. în mod asemănător se 
procedează și la celelalte culturi. La 
sfirșitul anului cooperativa iși în
cheie și ea bilanțul, pe care îl pre
zentăm in fața adunării generale. Cu' 
această ocazie, oamenii mai află care 
este cota lor de participare la bene
ficii".

Acesta este sistemul de organizare 
și retribuire a muncii aplicat la coo
perativa agricolă din Drăgănești- 
Vlașca. Rezultatele obținute arată că 
acesț* sistem este bun. că el consti
tuie o pirghie de stimulare si mobi
lizare a cooperatorilor la muncă, 
pentru creșterea producțiilor agricole.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Marile răspunderi
A

ale organizațiilor de partid
(Urmare din pag. I)
mico-socială a fiecărui județ, oraș 
sau comună, elaborarea hotăririlor, 
in spiritul democrației de partid, al 
democrației noastre socialiste are. 
fără îndoială, o insemnătate de cea 
mai mare importantă. Acesta este te
meiul pentru care majoritatea, orga
nelor și organizațiilor de partid ii 
acordă toată atenția, ea reprezentind 
propria lor strategie față de soluțio
narea unei probleme sau alteia. în 
unele organizații insă — și plenara a 
criticat cu asprime asemenea feno
mene — s-a creat „un stil de lucru" 
din a elabora hotărîri bune, din 
a-și demonstra competenta pe... hir- 
tie, pentru ca, apoi, să uite de ele, să 
le lase să zacă prin dosare si sertare 
Si să nu aibă. în acest fel. nici o efi
cientă. Pe acest fundal de realități si 
al cerinței imperioase pentru îmbu
nătățirea continuă a actiVitătii in 
viitor, expunerea prezentată la plena
ra comună este străbătută, de la un 
capăt la altul, de ideea organi
zării unui control sistematic, etapă 
cu etapă, asupra modului în care or
ganele și organizațiile de partid, ac
tiviștii de partid, celelalte cadre cu 
munci de răspundere acționează pen
tru indcplinirea hotăririlor de partid, 
a legilor statului. Indicațiile se
cretarului general al partidului au 
fost și de această dată cît se poate 
de clare : să nu se piardă din atenția 
controlului nici un compartiment, să 
se acorde sprijin' concret, operativ, 
în soluționarea problemelor, dar să 
se și manifeste întotdeauna, în toate 
împrejurările, intransigență și com
bativitate comunistă față de defi
ciente, fată de cei care le generează. 
Cu alte cuvinte să se pună capăt, cu 
desăvirșire, tendinței — prezentă în 
unele cazuri — de a înlocui controlul 
de partid exigent, competent, cu o 
inspecție formală sau birocrati
că. Sarcina intensificării contro
lului se pune cu atit mai mult cu 
cît, după cum s-a subliniat la ple
nară, au fost situații cind s-au adop
tat măsuri bune care n-au fost duse 
la îndeplinire, sau cînd s-a denatu
rat conținutul altora, ajungindu-se la 
cazuri nepermise de dezinformare, 
la manifestări incompatibile cu con

duita de comunist — fapte si atitudini 
pe care plenara, oferind și în această 
privință un model, le-a criticat cu 
fermitate, le-asancționat drastic. 
Desfășurat la timp și cu exigență, 
controlul de partid permite adoptarea 
din mers a unor măsuri de preîn- 
tîmpinare a deficiențelor, asigură în 
același timp posibilitatea unor con
cluzii cu caracter mai general despre 
etica și competenta politică și orga
nizatorică a celor învestiți cu răs
punderea muncii într-un sector sau 
altul, stabilirea, totodată, a direcțiilor 
în care trebuie să se desfășoare cu 
prioritate munca de partid în secto
rul sau locul respectiv de activitate.

Prin vastitatea problemelor abor
date. nrin analiza pătrunzătoare 
cu care au fost investigate unele fe
nomene și realități ale dezvoltării ac
tuale si in perspectivă ale economiei 
românești, ale activității organelor și 
organizațiilor de partid, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
adoptată de plenară ca document 
programatic — constituie pentru toti 
comuniștii un veritabil model de 
analiză științifică, de înțelegere a 
problemelor cu care se confruntă as
tăzi. o strălucită lecție de spirit co
munist, revoluționar. O lecție pe care 
trebuie să ne-o însușim în gîndire, 
în convingeri și atitudini, în fapte de 
zi cu zi. Să ne-o Însușim cu toții — 
comuniști, activiști ai partidului, oa
meni ai muncii. Dealtfel, în acest 
spirit, subliniind rolul și răspunde
rile organelor și organizațiilor de 
partid, precizînd cu limpezime sarci
nile lor, expunerea conține orientări 
de mare însemnătate, vizînd întro
narea unui înalt spirit de responsa
bilitate, de combativitate comunistă 
fată de lipsuri, pentru a se instaura 
în fiecare organizație de partid, in 
fiecare colectiv, un''climat comunist 
de muncă, pătruns de exigență, de 
abnegație care să angajeze și să u- 
nească toate forțele pentru înfăptui
rea exemplară a măsurilor stabilite 
de plenara partidului, a prevederilor 
de deosebită însemnătate cuprinse în 
legile adoptate recent de Marea A- 
dunare Națională, să creeze toate 
condițiile pentru traducerea exem
plară în viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea. a obiec
tivelor Programului partidului.

lucru.de
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Marea temă a păcii 
în creația muzicală românească

în apărarea valorilor lumii
Theodor GRIGORIU

Pacea i-a preocupat pe oamenii 
luminați și clarvăzători din toate 
timpurile. L-aș aminti doar pe anti
cul Aristofan, care avea o părere 
precisă despre ce ar însemna ea. dar 
și-a încheiat viața fără să vadă ni
mic din idealurile sale, fiindcă epoca 
era plină de ambiții militare și zăn
gănit de arme.

Visul acestor oameni a fost consi
derat o utopie, nimeni nu i-a luat 
in seamă și apoi, dacă aici era război, 
dincolo era pace și chiar și vestitele 
războaie de treizeci și o sută de ani 
au avut și ani de liniște și răgaz. De 
fapt, dacă e să spunem lucrurilor pe 
nume, de cind tot scriem istoria, 
pace n-a prea fost pe acest pămînt... 
Oribila doctrină si vis pacem para 
bellum a urmărit omenirea ca un 
blestem, din antichitate ; pacea n-a 
fost decit o pauză între războaie.

Anvergura actuală a amenințării 
cu un nou război, de data aceasta 
planetar, „rachetomania" care a cu
prins pe anumiți oameni, jocul arit
metic cu de cite sute de ori va fi 
omorit un om sau distrus un oraș, 
au ajuns însă la limitele absurdului. 
M-am gîndit adesea .dacă cei care 
supersdfistichează armele au în „ar
senalul** lor și ceva idei pentru... 
după ce le vor fi năpustit asupra ad
versarilor, de fapt frați ai lor de pe 
Terra. Oare ce o fi în capul acestor 
oameni ? Ei văd probabil in fața lor 
un sublim pustiu, pe care vor trebui 
mai întîi să-l are. apoi să sădească 
un copac și apoi să aștepte cîteva 
decenii sau secole ca să răsară o 
floare. Și asta presupunînd că ei nu 
sînt alcătuiti tot din came, nervi si 
singe ca și victimele lor, că nu se 
pot contamina de propriile lor ra
diații.

Oamenii normali de pe acest pă- 
mint au tot sperat că în primul find 
savanții nu vor mai sprijini această 
cursă spre neant și am văzut la 

Nobila aspirafie a artei
Vasile DONQSE

Poporul român a avut, încă din 
vremea îndepărtată a constituirii lui. 
meritul de a fi introdus in circuitul 
de valori, în primul rind morale, ale 
umanității, elemente viguroase, -cu o 
fizionomie distinctă, aparținind unor 
fertile și complexe atitudini uma
niste, în măsură să-i asigure și să-i 
păstreze in chip strălucit continui
tatea și profilul spiritual de-a lungul 
secolelor.

Conjugarea fericită a acțiunilor 
politice cu promovarea unor eforturi 
culturale și artistice de anvergură, 
care i-au îmbogățit și dezvoltat con
tinuu fondul spiritual, a dat. naștere 
la geneze exemplare în care geniul 
creator s-a exprimat întotdeauna in 
sensul construcției, mitul Meșterului 
Manole fiind pilduitor în această 
privință. Continuă și nedezmințită 
i-a fost'aspirația spre pace poporu
lui nostru, care in intreaga sa istorie 
s-a definit ca un popor pașnic": el 
niciodată nu a nutrit gind rău celor 
ce i-au respectat ființa și tradițiile, 
celor ce nu i-au încălcat drepturile 
legitime și demnitatea. „Cit sîntem 
incă pe pace eu iți spun bine-ai ve
nit". zice Mihai Eminescu in „Scri
soarea III". relevînd figura bătrînu- 
lui Voievod Mircea, ca pe un simbol 
al credinței și înțelepciunii, al echi
librului. calmului și demnității, tră
sături distinctive ale profilului său 
moral și spiritual.

în creația sa folclorică, inconfun- 
dabilă dimensiune a culturii națio
nale și universale. în operele mari
lor cărturari ai neamului. în cele 
ale marilor creatori de artă — nu 
spunea George Enescu că muzica are 
menirea de ă stinge urile și de a 

< ________________________

București un splendid congres, cu 
minți lucide și responsabile, vorbind 
în numele Păcii și al conlucrării in
ternaționale. Artiștii. începînd cu 
cei mai vechi pînă la Picasso, și-au 
spus și ei cuvintul patetic și elevat. 
S-a văzut că ar fi o iluzie să se 
creadă că au fost luați în conside
rație de fabricanții de arme.

Și totuși, de citeva săptămîni sau 
luni s-a produs o mobilizare uriașă 
a conștiințelor de pretutindeni și ea 
ui luat forma unui protest unanim, 
fără precedent. Vocile răzlețe s-au 
focalizat într-un puternic unison : 
nu războiului, nu armelor de distru
gere in masă !

Ziditorii Europei, nepoții si copiii 
lor de azi. au ieșit în stradă pentru 
a cere o lume fără arme, pentru a-și 
apăra ce au construit, ca și viața lor. 
a copiilor și nepoților lor de mîine.

Ca muzician, străbătînd frumoasa 
noastră Europă, am contemplat de
seori marile sanctuare ale muzicii 
și ale artei, Scala din Milano, Ope
rele din Paris și Viena, extraordina
re săli de concerte, Ateneul nostru 
iubit, marile muzee și multe, multe 
temple ale spiritului creator și de fie
care dată parcă vedeam mîinile zidi
torilor harnici, care le-au ridicat și 
care n-au rămas anonime și tăcute, 
ele grăiesc prin cel de azi cerîndu-și 
dreptul la viață.

S-au ridicat deci ziditorii Europei, 
conștiința lor n-a mai putut răbda 
și glasul lor văd că înfricoșează pe 
toți cei care nu visează decit distru
gere și moarte. Să continuăm cu 
aceeași vigoare lupta noastră !

Sînt mindru că România, ca stră
veche tară europeană, se află în 
avangarda acestei lupte. Nici nu se 
putea altfel, pentru că a fi european 
înseamnă a fi creator de valori ma
teriale și spirituale, iar acestea nu 

'se făuresc pentru o zi sau un secol, 
ci pentru eternitate.

promova înfrățirea intre popoare ?! 
— in tot ce a produs mai valoros și 
semnificativ spiritul său creator, sînt 
sintetizate valori de o înaltă ținută 
umanistă, o viziune superioară asu
pra lumii, o atitudine militantă pen
tru afirmarea omului ca valoare 
fundamentală a oricărui timp istoric, 
a oricărei societăți ; pentru afirma
rea binelui, adevărului și frumosu
lui.

„Bată-l focu de război, că-mi bagă 
țara-n nevoi / Bată-l focu de duș
man. că-mi bagă țara-n alean", glă- 
suiesc versurile populare. Efortul 
permanent al creatorilor, anonimi 
sau afirmați in ierarhia marilor per
sonalități ale artei și culturii, de a 
propovădui sentimentul dragostei, al 
frumosului si înțelepciunii, noțiuni 
incompatibile cu orice fel de agresiu
ne. s-a reflectat în luminarea și îm
bogățirea spiritului cu ideile benefice 
ale progresului și civilizației, ale înăl
țării omului pe cele mai înalte culmi 
ale înțelegerii și fraternității univer
sale.

Izvorînd dintr-o grijă necesară 
pentru triumful acestor idei. într-o 
lume cuprinsă de febra amenin
țărilor nucleare. în spiritul analitic 
al științei adevărate și ca o reflecta
re a acestuia. în raport cu răspunde
rile copleșitoare ce revin astăzi po
poarelor în fața pericolului de auto
distrugere planetară. Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. lansat la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Apelul adoptat 
de Marea Adunare Națională vin să 
reconfirme forța tradițiilor. umanis
te și patriotice ale poporului român. 

dorința sa fierbinte de a se dedica 
muncii pașnice și creatoare. înalta 
să responsabilitate față de destinul 
contemporan al omenirii. în acest 
sens muzicienii, alături de toți crea
torii autentici de valori spirituale au 
înscris contribuții memorabile la re
levarea prin arta sunetelor, a virtu
ților umaniste, patriotice și pțogre- 
siste ale poporului, la mobilizarea 
energiilor lui creatoare în opera no
bilă de construcție umană. De la 
operele „Traian și Dochia" de Dimi- 
trie Cuclin, „Decebal" și „Ion Vodă" 
de Gh. Dumitrescu. „Apus de soare" 
de Mansi Barberis, „Stejarul din 
Borzești" de Th. Bratu și altele, la 
Simfonia a XVI-a „Triumful Păcii" 
de Dimitrie Cuclin. la oratoriul 
„Canti per Europa“,de Th. Grigoriu, 
la cantatele „Chipul păcii" de Aurel 
Stroe, „Porumbeii morții" de Doru 
Popovici, la Simfonia a IV-a „A Pă
cii". de Alfred Mendelsohn si multe 
altele : de la cîntecele revoluționare 
și patriotice din a doua jumătate a

Simfonia rațiunii umane
Doru POPOVICI

Vechea Grecie nu a atras atenția 
prin spiritul ei războinic, vechea 
Grecie rămîne în istoria culturii și a 
civilizației prin marile «ei capodope
re. din domeniul literaturii, artelor 
plastice și muzicii. Nici cetățile ita
liene, în frunte cu Florența și Ve
neția, nu s-au înscris în cartea de 
aur a creațiilor identificate cu lu
mea binelui, a adevărului și ta fru
mosului, prin sîngeroase lupte, ci tot 
prin marile producții ale unor „oa
meni între oameni", care au generat 
un teritoriu nepieritor, trecînd peste 
spațiu și timp, teritoriu asociat ge
niilor, care au împins societatea 
vremii lor înainte, chiar dacă nu 
o dată au fost loviți, in chipul cel 
mai laș posibil, pe la spate. Cind 
vorbim de cultură și de civilizație 
nu ne gîndim la popoare mari și 
mici... Deoarece, toate popoarele 
globului au contribuit la generarea 
grandioasă a culturii și a civilizației 
universale, iar 6ub acest raport, na
ționalul s-a îmbinat armonios cu 
universalul, tradiția cu inovația sub 
cerul cu limpezimile de infinit ale 
bunei ințelegeri între popoare.

Iată de ce socotim că atit cultura 
cit și civilizația planetei sint surori 
ale păcii. Numai în ambianta unei 
păci durabile. în care să dispară 
ura. urîtul. discordia, sărăcia, mize
ria morală și multe alte aspecte ale 
lumii răului, se poate vorbi de tri
umful produselor spiritului. de 
bunăstare materială sau cu alte cu
vinte, de o mult rîvnită mulțumire 
terestră.

Poporul nostru care a avut o isto
rie tragică — o înlănțuire de lupte 
dure, necruțătoare, cu impresionante 
jertfe umane — dorește pacea, azi, 
în acest „ev aprins" mai mult ca 
oricind.

Scriitorii și artiștii români, de 
ieri și de azi. au cintat adesea pacea 
și prietenia dintre toți oamenii pă- 
mîntului. Dar niciodată nu s-au 
creat atîtea opere splendide, inspi
rate de aceste tulburătoare teme, ca 
în anii României contemporane. Ca 
muzician, voi arunca o privire de 
ansamblu tocmai asupra acestei 
simfonii a păcii, conturate, cu precă
dere în ultimii 15 ani.

Un mare număr de cîntece de masă 
se contopesc pină la identificare cu 
aceste nobile idei și sentimente. Ince- 
pînd cu clasicul genului — Ioan D. 
Chirescu — și continuind'cu nume re
prezentative, precum D. D. Botez, 
Hilda Jerea. Anatol Vieru, Tiberiu 
Olah, Mircea Neagu, Vasile Timiș, 
Radu Paladi, Laurențiu Profeta. 
Theodor Bratu (și enumerarea ar pu
tea continua), se poate vorbi de un 
apreciabil număr de opusuri, de o 
unitate în varietate, cu adevărat cu
ceritoare, cîntece viguroase, mobili
zatoare. care pătrund adine în sufle
tele oamenilor buni.

în special. în muzica vocal-simfo- 
nică. tema păcii este cîntată cu o 
indiscutabilă măiestrie. Pot fi relie
fate, în acest sens, microcantate de 

secolului trecut la numeroasele crea
ții corale și de muzică ușoară închi
nate idealului păcii, creații aoartinind 
celor mai reprezentativi compozitori 
ai acestor genuri, cum sint : Ion 
Chirescu, D. D. Botez. Gh. Dumi
trescu, Mircea Neagu. Gh. Bazavan, 
Emil Lerescu, Sabin Pautza, Tudor 
Jarda — si lista ar putea fi extinsă 
considerabil — toate acestea mărtu
risesc nu numai o simplă adeziune 
a creatorilor la ideea păcii, ci anga
jarea lor plenară, participarea lor 
activă la triumful binelui si adevăru
lui.

„Artiștii lumii — scria Enescu — 
sînt niște apostoli ai păcii", ei „dez
văluie omenirii calea spre armonie, 
care e fericire și pace". Artiștii noș
tri, integrați în corul de adîncă re
zonanță patriotică și umană al în
tregului nostru popor își ridică astăzi 
glasul, mai mult ca oricind, spre a 
face ca ecourile apelului de pace al 
țării noastre să pătrundă în toate 
colțurile lumii.

Mihail Jora și Mihail Andricu, can
tate de mai ample dimensiuni rea
lizate de reprezentanții generației 
post-enesciene. iar din acest punct 
de vedere îl menționăm cu precădere 
pe octogenarul Zepo Vancea. în ge
nerația medie de compozitori ro
mâni. un mare număr de cantate, ce 
au la bază ideea bunei înțelegeri 
între popoare, pot fi evidențiate 
Chipul păcii de Aurel Stroe. Prind 
visele aripi de Tiberiu Olah, Cîntare 
unui ev aprins de Anatol Vieru, 
Cantata Nr. 2 de Ștefan Niculescu. 
Oda de Dumitru Capoianu sint 
doar citeva titluri, cu care ge
nul respectiv este pus intr-un im
presionant con de lumină, inovația 
autentică — atît de departe de bra

vada adolescentină sau lipsa de meș
teșug — imbinîndu-se convingător 
cu o estetică solară, nu o dată de 
un clasicism structural, specific po
porului nostru. în domeniul orato
riului, Gheorghe Dumitrescu ne-a 
dăruit mai multe lucrări, monumen
tale. de un romantism evocator — 
cum ar fi de pildă. Zorile de aur — 
în timp ce Theodor Grigoriu. in ul
timii ani, a dat la iveală splendidul 
oratoriu Canti per Europa, imnuri 
mirifice dedicate înțelepciunii, oa
menilor de omenie, pornind de la 
sensul aserțiunii străvechi, în virtu
tea căreia omul este cea mai mare 
dintre minunile lumii. Nici in muzi
ca de cameră această temă, de care 
ne ocupăm, nu lipsește. E suficient 
să amintim Cvartetul închinat păcii, 
de Ion Dumitrescu, lucrare repre
zentativă a creatorului, ce poate fi 
amintită intr-un context sonor senin. 
Pascal Bentoiu ne-a dăruit minunate 
lieduri, de un evident caracter anti
războinic, emoționante. originale, 
măiestrit concepute, ca și acelea ale 
unui meșter al cintecului vibrant — 
l-am numit pe apolinicul Tudor 
Ciortea, de cele mai multe ori preo
cupat de sensurile adinei ale unui 
nou umanism, continuare firească a 
minunatei concepții despre lume și 
viață a artistului renascentist. Aș 
mai cita și pe alți autori de lieduri 
de un real talent, precum Dan Voi- 
culescu, Nicolae Coman. Dan Con- 
stantinescu, la care se adaugă și 
producțiile vocale mai extinse ale 
„noului val" — Liana Alexandra, 
Șerban Nichifor, Viorel Crețu etc.

Din toate acestea rezultă că în 
muzica noastră nouă se poate vorbi 
de o minunată dimensiune a temei 
păcii, intim asociată bucuriei de a 
munci, de a lupta pentru mersul 
spre mai bine al lumii noastre, iar 
toată această Simfonie a păcii se 
desfășoară sub semnul unui fierbin
te patriotism.

Cum muzica a fost, este și va fi 
un limbaj al comunicării Intre oa
meni. slujitorii ei se vor înscrie in 
primele rinduri. în lupta pentru 
progres, pentru salvgardarea culturii 
și a civilizației legată de ideea subli
mă a bunei înțelegeri intre popoare.

Calitatea învățămîntului seral- 
în dezbaterea cadrelor didactice

Lecție de chimie Io Liceul indus
trial nr. 28 din București — clasa 

a X-a seral
Foto : Sandu Cristian

în 72 licee bucureștene. peste 
30 000 de oameni ai muncii din în
treprinderile si instituțiile orașului, 
în marea majoritate tineri. îsi com
pletează studiile prin cursurile se
rale. Semnale din scoli, constatările 
pe teren, in primele săptămîni ale 
acestui an de învătămînt. ale unor 
colective de control si îndrumare ale 
organizației de partid si inspectora
tului școlar ale municipiului au atras 
atentia asupra unor situații nemul- 
tumitoare : absente repetate de la 
cursuri ale multor elevi, rezultate 
slabe la învățătură, inferioare celor 
obținute la cursurile de zi- Fant 
pentru care, operativ, a fost convo
cat „colocviul directorilor" — reuniu
ne trimestrială de schimb de expe
riență a directorilor de licee, acțiune 
devenită tradițională, susținută cu 
consecventă si eficientă de inspecto
ratul școlar al municipiului, sub în
drumarea comitetului municipal de 
partid — Pentru a analiza cauzele 
neajunsurilor semnalate si a adopta 
măsurile cuvenite.

Reuniunea a fost organizată la Li
ceul industrial nr. 28. colectiv didac
tic care, prin buna organizare a 
cursurilor serale si nrin preocuparea 
susținută pentru realizarea unui în
vătămînt de calitate, putea oferi 
exemplul unei experiențe rodnice, 
încununată de rezultate ne măsură, 
împreună cu directorii au participat 
la acest schimb de experiență și 
secretarii organizațiilor de partid din 
licee. S-au făcut asistențe la ore de 
curs (din păcate insuficiente pentru 
descifrarea in profunzime a unei 
reale experiențe pozitive), discuții in 
colectivele de catedră si în comisia 
dirigintilor. a. fost dezbătut în ședin
ță plenară referatul cu tema „Preo
cuparea organizației de partid si a 
consiliului de . conducere din . Liceul 
industrial nr. 28 pentru buna’orga-, 
nizare si desfășurate a învătămiimi- 
lui liceal seral" (prezentat de prof, 
emerit ing. Dumitru CojOcaru, direc
torul liceului gazdă).

Descifrind cauzele frecventei slabe 
la cursuri a unora dintre elevii lor. 
profesorii seralistilor au afirmat, au
tocritic. că prezenta sau absenta la 
cursuri este determinată, nu de pu
ține ori. de : „accesibilitatea si cali
tatea lecțiilor** (Gabriel Mateescu, 
directorul liceului industrial „Semă
nătoarea"). „de atitudinea exigentă 
dar nu lipsită de căldură si înțele
gere. deopotrivă a celui de la cate
dră ca si a celui din bancă" (prof. 
Jenita Antimia. director adjunct Ia 
liceul gazdă), de „efortul" comun 
pentru însușirea materiei înscrise in 
programele școlare" (prof. Ernesta 
Dumitrascu. de la același liceu). Con
cluzia firească : preocupare si efort 
susținut din partea tuturor cadrelor 
didactice care predau la cursurile 
serale pentru pregătirea si susținerea 
lecțiilor la cea mai înaltă cotă cali
tativă. incorporind acestui efort ex
periența de producție si de viată a 
seralistilor ; utilizarea unei tehnolo
gii didactice moderne adecvată par
ticularităților lucrului cu adulti ; 
conlucrarea mai activă cu întreprin
derile în care muncesc seralistii nu 
numai pentru a le crea condițiile 
prielnice frecventării cursurilor li
ceale. dar si pentru fructificarea mai 
eficientă a noilor cunoștințe ale 
acestora în procesul de producție.

Am reținut. în această ordine de 
idei, si opiniile reprezentanților pro
ducției : „Am constatat că perfectio
narea pregătirii stiintifice»si profe
sionale a muncitorilor noștri, elevi 
la liceul seral, influențează • pozitiv 
realizarea calitativă a olanului de 
producție — a spus Ion Păun, secre
tar al comitetului de partid de la 
întreprinderea de confecții si trico
taje București. De aceea, sîntem și 
vom fi tot mai atenti la semnalele 
critice ale liceului, vom rezolva îm
preună „cazurile" de indisciplină in 
îndeplinirea îndatoririlor școlare". 
Iar Nicoleta Stoian. de la întreprin
derea „Tricodava", a adăugat : 
„Peste 180 de muncitori din între
prinderea noastră, mai exact efecti
vul a 5 clase. învață la Liceul indus
trial nr. 28. Acest soriiin efectiv pen
tru ridicarea calificării forței de 
murmă de care întreprinderea noas
tră are nevoie face. în mod firesc, 
ca între noi si scoală să se realizeze 
relații de colaborare din ce în ce 
mai bune. Secretarul comitetului 
nostru de partid se deplasează pe
riodic în liceu, unde sînt discutate 
problemele pregătirii muncitorilor- 
elevi. stabilindu-se împreună cu con
ducerea liceului măsuri menite să 
îmbunătățească activitatea acestora".

Experiența demarării acestui an de 
studiu la învătămîritul seral, inclusiv 
neîmnlinirile de ordin organizatoric
— procentul realizării olanului de 
școlarizare se situează sub prevederi
— au servit ca punct de pornire pen
tru alcătuirea unui program de mă
suri în vederea atragerii la liceul 
seral a unui număr cit mai mare de 
tineri oameni ai muncii. S-au preco
nizat. astfel : acțiuni de popularizare 
a profilurilor si meseriilor din re- 
teaqa invătămînt.ului liceal seral, cu 
precădere a celor prioritare pregăti
rii forjei de rpuncă necesare econo
miei Capitalei, organizarea unor 
cursuri pregătitoare, pentru candida- 
tii la concursul de admitere în treap
ta a II-a de liceu, chiar pe marile 
platforme industriale de unde sint 
recrutați seralistii — toate acestea 
initiate cu concursul organizațiilor 
sindicale. U.T.C. etc. în cadrul dis
cuțiilor s-a mai făcut propunerea ca 
Institutul de cercetări pedagogice si 
psihologice si alte foruri de specia
litate să elaboreze un ghid practic 
de tehnologie didactică destinat pro
fesorilor de la învâtămîntul seral.

Opinia generală a nartlcinantilor a 
fost că schimbul de experiență și-a 
atins scopul, dovedindu-se util si 
binevenit in rezolvarea unor neaiun- 
suri ale învătămîntului seral din li
ceele bucureștene. Prezenta renre- 
"zentantilor Ministerului Educației și 
învătămîntului este de natură să sti
muleze generalizarea concluziilor si 
măsurilor adoptate în cadrul „coloc
viului directorilor" bucuresteni — 
cuprinse în scrisoarea metodică ela
borată de Inspectoratul școlar al mu
nicipiului — în rețeaua învătămin- 
tului liceal seral din întreaga tară. în 
folosul cit mai. bunei organizări si 
desfășurări a acestui important mij
loc de pregătire științifică, profesio
nală si de cultură generală a celor 
ce lucrează in producție.

Florica DINULESCU

Concurs pentru 
bursele Uniunii 

artiștilor plastici 
pe anul 1982

Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România 
anunță concursul pentru burse 
pe anul 1982. Se acordă cinci 
burse a cite 1 500 lei lunar, timp 
de un an, absolvenților din ul
timii trei ani ai institutelor de 
arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu" — București și „Ion An- 
dreescu" din Cluj-Napoca, pre
cum și ai facultăților de desen 
(cu examen de stat).

Candidații la aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii artiș
tilor plastici din București, în 
zilele de 5—9 ianuarie 1982 ac
tele cu care să dovedească nu
mirea în învățămint in cadrul 
personalului de predare sau în 
alte organizații socialiste pe baza 
repartizării și încadrarea in 
muncă sau transferarea in alte 
sectoare de activitate la cerere 
sau in interesul serviciului în 
condițiile prevăzute de statutul 
personalului didactic adoptat 
prin Legea nr. 6/1969.

Odată cu aceste dovezi, candi
dați! vor depune un memoriu de 
activitate.

Toți candidații la burse vor 
trimite un număr de lucrări de 
artă pentru concurs la sediul 
Uniunii artiștilor plastici din 
București, str. Nicolae Iorga nr. 
42 în zilele de 11—14 , ianuarie 
1982. Absolvenții avind ca spe
cialitate pictura, grafica sau ar
tele decorative vor depune cite 
10 lucrări, toate în aceeași spe
cialitate. Absolvenții avind ca 
specialitate sculptura vor depune 
fiecare cite cinci lucrări ori
ginale.

Pentru specialitatea, scenogra
fie se vor depune cinci lucrări 
de scenografie originale, schițe 
de decoruri și costume de teatru, 
film sau televiziune, realizate 
sau numai proiectate de semna
tarii lucrărilor.

Examinarea lucrărilor de către 
juriul instituit prin hotărirea 
Comitetului de condu-e-e al 
Uniunii artiștilor plastici va 
avea loc in București in perioada 
16—20 ianuarie 1982. Rezultatul 
concursului va fi anunțat prin 
poștă ciștigătorilor de burse.

Bursa se acordă numai pentru 
perioada in care bursierul pres
tează efectiv o activitate remu
nerată în cimpul muncii. în baza 
repartiției guvernamentale sau 
transferului la alt loc de muncă, 
întreruperile de activitate, indi
ferent de motiv, sistează dreptul 
la bursă.

Amănunte privind organizarea 
concursului pentru bursele men
ționate se [x>t obține de la U- 
niunea artiștilor plastici din 
București — str. Nicolae Iorga 
nr. 42 — telefon : 50 21 98.

Numele omului este numele faptei sale A apărut CRONICA im
(Urmare din pag. I)
fantezie și deschisă dragoste 
la părăsirea uzinei, repre
zintă aceeași calitate umană 
la generațiile mai virstnice. 
Statornicie privită ca un 
sens superior al vieții, pre
zentă in uzină nu doar în 
virtejul trecerii anilor, ci 
să lași ceva în urma ta.

Un om al uzinei, de peste 
două decenii, este și Ale
xandru Chircă, secretar al 
comitetului de partid din 
secția băi-alice. vicepre
ședinte al consiliului oa
menilor muncii. Muncitor 
turnător. muncitor, cum 
s-ar spune, sută la sută : 
i-a f>lăcut locul ales, a ră
mas acolo, a reușit să fie 
unul din specialiștii branșei.

— Totul e să nu te lași, 
să nu încetezi a lupta cu 
tine, să cauți în primul rind 
să fii stăpin pe ceea ce faci, 
ca să știi ce vrei. De ani de 
zile sînt ales in consiliul 
oamenilor muncii. Tovarășii 
de muncă imi dau această 
delegație, să-i reprezint. E 
uzina noastră, a muncitori
lor. trebuie să fim acolo 
unde se muncește dar și 
unde se decide ce se mun
cește și mai ales cum se 
muncește. Cum poate un 
muncitor să fie cu adevărat 
folositor în actul de deci
zie ? întîi și întîi prin cali
tatea muncii proprii, și tot 
întil și întii prin datoria de 
a învăța problemele oame
nilor. ale producției, ale 
conducerii. Eu in ședințele 
Consiliului oamenilor mun
cii trebuie să spun adevă
rul : despre problemele oa
menilor. despre munca 
noastră, despre chestiuni de 
ordin general. Pot să spun 
și să anăr adevărul dacă 
nu-l cunosc ? t

Acest muncitor cu fața 
efectiv dogorită de foc ur
mează cursuri diverse, s-a

ambiționat să învețe ele
mentele fundamentale ale 
economiei politice. ale 
conducerii intreprinderii : 
el. ca să-i folosim expri
marea. întărită și de opinia 
tovarășilor săi. nu rămîne 
cu gura căscată în ședințele 
forului de conducere a in
treprinderii. De inițiativa 
lui se leagă mai mici sau 
mai mari soluționări ale 
unor deziderate privind co
lectivul secției sau oameni 
individual.

Avem argumente destule 
pentru, aprofundarea lu
crurilor din acest unghi, 
al conștiinței de pro
prietar, producător și be
neficiar. Iată-1 pe Dumi
tru Țuică de la turnăto
rie. omul care a pus la 
punct dificilele amestecuri 
de formare la băi. Altul e 
Victor Călin, maistru prin
cipal. așișderea om al pro
ducției. într-atit om al pro
ducției incit, cu nu prea 
multă vreme în urmă, a 
„fugit" înapoi în secție din- 
tr-o muncă administrativă 
tentantă, insă nu în raport 
cu mirosul de viu al locului 
unde se naște produsul 
concret al unei munci.

Inginerul Liviu Stăncescu, 
coordonatorul secției de e- 
chipament metalic, spirit 
febril, om care muncește cu 
zîmbetul pe buze și. pot să 
depun mărturie, știe să-i 
racordeze și pe alții la acest 
stil ferit de crispări și mă
surat prin faci, ori nu faci, 
atit. mi-a prezentat citiva 
muncitori de aici sub ge
nericul de „oameni inco
mozi". adică oameni care nu 
se mulțumesc a fi simpli 
executant!, oameni care în
țeleg că sînt aici ca să gin- 
dească, muncitori, tocmai 
pentru asta, respectați, as
cultați de colegi, consultați 
frecvent în luarea diferite
lor decizii, chiar dacă unii.

putini, nu fac parte din or
ganisme de conducere. Cite
va nume : Petre Ion I, șle
fuitor. Radu Valeria, lăcă
tuș. Ion Cotuna, muncitor 
topitor. alții de fapt membri 
ai acelui nucleu de bază, 
larg nucleu de bază de care 
vorbeam Înainte. Cum pro
cedează acești „incomozi" ?

exemplu, inspirați de 
apelurile organizațiilor de 
partid, de a introduce un 
mod rațional, civilizat în fo
losirea valorilor uzinei, au 
nu numai cuvinte de apro
bare. dar și păreri care au 
suportat examenul practicii. 
Da. să economisim, dar in 
domenii esențiale, au obiec
tat unii dintre ei văzînd că 
drămuirea la electricitate 
riscă să se reducă la desfi
ințarea cîtorva becuri. Din 
suma acestor experiențe 
coordonate au rezultat recu? 
peratoarele de căldură (ae
rul cald care era pierdut) 
folosite la încălzirea apei, 
convertite spre confortul 
muncii.

— Sînt oameni de care 
trebuie să ții seama in uzi
nă. oameni care îti cintăresc 
fiecare cuvintel și te apre
ciază după faptă — descria 
inginerul Stăncescu această 
dialectică a participării ma
sei la conducere.

„Ca să deprindem mun
citorii tineri, mai ales, cu 
practica activității sociale, 
încercăm să le întărim în
crederea în ei. să ii facem 
să înțeleagă că nu sînt o 
simplă rotită intr-un angre
naj. că drepturile și îndato
ririle pe care le avem cu 
toții în cadrul democrației 
socialiste, muncitorești nu 
se aplică de la sine : tre
buie folosite cu toată răs
punderea". , iată punctul de 
vedere al* unui om care 
a muncit cîtăva vreme 
în conducerea organizației 
U.T.C. —, maistrul Petre

Anghel I. Lucrează la sec
torul de scule, domeniu de 
finețe, aici se gindesc in 
metal unicate care devin 
producție de serie. Sculerii 
lui sint tineri, se aleg dintre 
cei mai buni, pe criteriile 
esențiale ale inventivității, 
talentului. perseverenței, 
dorinței de progres, descria 
atmosfera de aici tehnicia
nul principal Oliviu Hulu- 
ban, la rîndu-i spirit inven
tiv și om cu pasiune pentru 
ceea ce am putea numi a 
privi munca dinamic.

— Uzina noastră dă pro
duse de calitatea întîi cu 
zece-cinsprezece la sută mai 
mult ca anul trecut, mi-a 
schîtat un scurt tablou de 
muncă secretarul comi
tetului de partid din 
IREMOAS, maistrul Marin 
Iordan. De la acest fant 
concret noi judecăm munca 
de partid pe care o desfă
șurăm. Prin ceea ce reali
zează efectiv, prin felul cum 
se manifestă cred că trebuie 
evaluată conștiința oameni
lor. Ne preocupă foarte in
tens ca muncitorii să ia 
parte activ la conducerea 
treburilor tainei, să se sim
tă profund implicați în via
ta ei. Or. noi ne-am convins 
că acest lucru nu se reali
zează decit dacă găsești for
me eficiente de a purta dia
logul între organizațiile de 
partid, cu toată lumea. Să 
avem convingerea că o idee 
bună poate fi găsită la fie
care dintre noi. Totul -e să 
știm cum s-o căutăm.

Căutarea — si valorifica
rea ideilor bune — e. poate, 
una dintre cuceririle morale 
cele mai de seamă ale oa
menilor din centrul platfor
mei industriale de Ia măr
ginea de sud-veșt a Bucu- 
reștiului. E nimbul care dă 
nobilă strălucire oamenilor 
și locului de aici.

GONG ’82 
almanahul revistei '

„Teatrul"

.O nouă instituție culturală 
in județul Bacău

La Săucești, comună din apro
pierea municipiului Bacău, a fost 
dată in folosință o nouă in
stituție culturală : clubul tineretu
lui. Clădirea cuprinde o sală de 
festivități și mai multe încăperi 
pentru diferite activități. Ea a fost 
realizată cu forte locale, prin 
munca patriotică a cetățenilor. 
Primele manifestări cultural-artis- 
tice care au avut loc in noua insti
tuție au fost susținute de formații 
laureate' ale Festivalului național 
„Cîntarea României". (Gheorghe 
Baltă).

în seria romanelor lui 
Al. Simion inspirate din 
viata și lupta clasei munci
toare. a comuniștilor, re
centul volum „Despărțirea", 
apărut la editura „Cartea 
Românească", devine un 
reper al strădaniei autoru
lui de a fi permanent altul 
fără să se îndepărteze 
esențial de cel de dinainte. 
Altfel spus, teritoriul inves
tigat epic rămîne în an
samblu — neîndoielnic, cu 
localizările necesare — a- 
proximativ același, ca un 
topos, care, odată descope
rit, se impune din interior, 
aproape obsesiv, drept un 
„nisus formativus". Distin
gem înjghebarea, după o 
formulă proprie, a unui pei
saj romanesc ce-si trimite 
ramificațiile in tot ceea ce 
a scris ca veritabile „va- 
riatiuni" pe aceeași temă, 
cu aspirația indreptățită de 
a alcătui o simfonie in a- 
cord cu vastitatea de suges
tii artistice 'oferită de spa
țiul investigat. Lumea 
muncitorească, a activistu
lui politic oferă astfel ro
mancierului substanță epică 
nelimitată, iar insistenta cu 
care scriitorul rămine in a- 
ceastă zonă ne apare ex-' 
preș ie a unei durabile pa
siuni pentru acel nucleu 
social afirmat cu mare pu
tere in ultimele decenii, 
pentru umanitatea intrinse
că de autentică noblețe spi
rituală a exponenților aces
tei lumi. Genetic. „Despăr
țirea" se revendică aceleiași 
realități.

într-o evidentă și dura
bilă tra'ditie, autorul isi 
construiește romanul in ju
rul unui personaj. Toader 
Prova, vechi militant co
munist. „umblat" prin mul
te închisori din anii de 
tristă amintire a dictaturii 
fasciste. Experiența lui. pe 
cit de spectaculoasă pe atit 
de tragic omenească, este

aparte și pune in discuție 
relația omului, cu timpul, 
adică in ce măsură ființa 
umană este responsabilă in 
confruntarea cu evenimen
tele. gradul său de liberta
te față de acestea. Pe cind 
se afla în închisoare, lui 
Toader Proca i se naște un 
copil. Ani. pe care tocmai 
evenimentele ostile îl îm
piedică să-l vadă. Dementa 
retragere nazistă duce fami
lia protagonistului pe dru
mul pieirii, căruia nu-i re

aruneîndu-i pe oameni în 
trecut într-o lume a amin
tirilor. Alternanta planuri
lor epice nu este o simplă 
schimbare temporală. o 
căutare a „timpului pier
dut". scormonirea memo
riei involuntare, ci. în cazul 
de fată, inseamnă mult mai 
mult, este sinonimă cu vie- 

. țuirea concomitentă în vir- 
ste diferite. Toader Proca 
trăiește senzorial în pre
zent. afectiv, deci interior, 
parcurge însă o existență de

Al. SIMION

„DESPĂRȚIREA“

zistă soția si fiul. Odată pa
cea restabilită. începe o asi
duă acțiune de regăsire a 
fetiței dispărute, singura 
despre care existau unele 
indicii că ar mai putea fi in 
viată. întregul roman cap
tează tensiunea acestei cău
tări. prin mai multe țări ale 
continentului, speranța unei 
regăsiri și eșecul final. Al. 
Simion ocolește un happy- 
end ne placul, poate, al 
unor inimi sentimentale, 
tocmai pentru că nu era po
sibil sau, acceptîndu-1. car
tea ar fi fost ratată. întru- 
cit ideea subterană a roma
nului ne face să înțelegem 
că marile calamități — și 
războiul a fost asa ceva — 
lasă in urmă stigmate ne
vindecabile sau. în alt fel. 
deși istoricește închise, ele 
se prelungesc de fant in 
viitor prin acțiunile trecu
te. Intr-un fel. rezultatele 
conflagrației sînt incă pal
pabile. determină destine.

mult apusă în care domină 
chipul familiei pierdute: la 
el s-a produs scindarea me
moriei și. prin intensitatea 
cu care se lasă cuprins de 
trecut, a ajuns la însăși 
scindarea ființei. Este un 
gen de om dublu, intersec- 
tind planuri existențiale di
ferite. ceea ce-1 face uneori 
incoerent, absurd în decizii 
și comportament.

Această stare dominantă 
are un co-esoondent .exact 
in însăși expresia roma- 
nescă : scurtă, sacadată, 
anroaoe gifiită. uneori 
greoaie, cu replici sibilinice, 
cu răsturnări, întoarceri și 
reveniri necontenite. Stilul 
scriiturii sugerează ideea 
de labirint în care protago
nistul se mișcă ca într-o 
noante cu piloîiri de lumini 
incerte. Și acest labirint nu 
ni se pare a fi doar al re
alului — să cauți un eonii 
pe care nu l-ai văzut nici
odată în această masă

imensă a „rătăcitilor" este 
o operație in sine de dome
niul hazardului — ci al me
moriei însăși, incapabilă să 
fixeze repere sigure in in- 
vălmășirea timpului. Pro
pria oglindă a memoriei se 
dovedește incapabilă de re
flectări clare, așa cum, în 
exterior, oamenii care cred 
că pot oferi date exacte 
despre copilul dispărut 
constată că timpul dacă nu 
a șters, a învălmășit ima
ginile. le-a făcut indistincte, 
fără personalitate.

Cartea conține și o ple
doarie subiacentă pentru 
menținerea trează a me
moriei umanității, singura 
în stare să preîntimpine re
petarea unor asemenea 
orori, exprimă un sentiment 
de solidaritate între toți 
acei ce au trecut prin aces
te evenimente. în ansam
blul său., umanitatea, poate 
regenera’ din propria-i ce
nușă. Individul are. cel pu
țin ontologic, aceeași șansă. 
Nerezolvînd obsesia tragică 
a vieții lui. Toader Prora 
pare a se fi eliberat. Să fie 
aceasta si o despărțire de
finitivă de trecut, o aban
donare a memoriei afecti
ve ? Al. Simion nu dă un 
răspuns clar. Nici nu se pu
tea. El ne-a propus o me- 
d;-atie asupra incidenței 
condiției uma'je cu istoria 
și dacă ultima pare insen
sibilă la zbaterile celeilal
te. nu trebuie să uităm că 
din îngemănata lor s-a 
născut omenirea. Tocmai a- 

i ceastă intercondltio-a-e o 
surprinde romanul cat ni 
se pa-e cîstigul si noutatea 
marcantă a acestei cârti. 
Fără să se îndenărteze 
esențial de spiritul de pînă 
acum, actuala proză a lui 
Al. Simion este totuși alta.

Emil VASILESCU

J
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
> f

Prim-ministrul landului Baden - Wurttemberg, 
vicepreședinte al Uniunii Creștin-Democrate din R. F. Germania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu satisfacție mesajul Excelenței Voastre prin . care îmi 
transmiteți salutări și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a Zilei noastre naționale. Odată cu mulțumirile noastre, transmitem Excelenței 
Voastre fericire deplină, iar poporului român prieten urări de continuu 
progres și prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,
ZAYED IBN SULTAN AL NAHAYYAN

• Președintele Emiratelor Arabe Unite
(Urmare din pag. I)
Dobrin. președinte executiv al Con
siliului National al F.D.U.S.

A fost de fată Michael Jovy. am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești. •

Primul ministru al landului Baden- 
Wiirttemberg a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări cordiale 
din partea președintelui Republicii 
Federale Germania. Karl Carstens. 
Totodată, a exprimat gratitudinea sa 
pentru invitația de a vizita Românii} 
și a relevat profunda satisfacție de 
a fi primit de șeful statului român, 
de a avea împreună un schimb de 
păreri in probleme privind dezvol
tarea relațiilor româno—vest-germa- 
ne. precum și în legătură cu unele 
aspecte actuale ale vieții politice in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
salutul său și cele mai bune 
urări președintelui Republicii Fede
rale Germania.

Conducătorul partidului și statului 
a subliniat, de asemenea, că 
rimului ministru al landului 
fiirttemberg se înscrie in con- 
•elațiilor prietenești dintre 

și R.F. Germania, ea con- 
tn bun prilej de a identifica 
ilități de extindere a cola- 
intre cele două țări.
>ul convorbirii a fost evi- 
evoluția pozitivă a ranortu- 
re România și R.F. Germa- 

■UIU, CLMX eciindu-se că un rol esen
țial in aprofundarea acestor relații 
i-au avut intilnirile la nivel înalt 
româno—vest-germane. care au pus 
baze temeinice colaborării reciproce.

De ambele părți s-a considerat că 
există premise favorabile pentru in
tensificarea în continuare a. con
lucrării bilaterale. In acest sens, s-a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
pentru a da un nou impuls relațiilor 
româno—vest-germane. pentru am
plificarea cooperării în producție.

Vicepreședintele Republicii Cooperatiste Guyana
(Urmare din pag. I)
Burnham, președintele Republicii 
Cooperatiste Guyana. în mesaj se 
subliniază dorința ca buna colabo
rare politică să fie însoțită de o 
adincire a cooperării economice și 
comerciale dintre cele două țări. Tot
odată, este relevată satisfacția deose
bită pentru similitudinea pozițiilor 
Republicii Cooperatiste Guyana și 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U. și în cadrul altor organisme 
internaționale, in ce privește necesi
tatea respectării independentei tutu
ror statelor, a dreptului popoarelor 
de a-și alege liber calea dezvoltării 
econom ico-sociale. intensificării co
laborării între țările mici și mijlocii, 
între statele în curs de dezvoltare.

în mesaj se dă o înaltă apreciere 
inițiativei președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru pace și dezarmare, 
care se bucură de admirația tuturor 
popoarelor, exprimîndu-se convin
gerea că eforturile șefului statului 
român vor contribui la crearea unui

Urmare din pag. I)
Oaspetele a transmis președintelui 

•Jicolae Ceaușescu un salut priete- 
îesc din partea șefului statului turc, 
general Kenan Evren. președintele 
Consiliului securității naționale, im- 
preună cu urări de prosperitate și fe
ricire poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
salutul ‘său prietenesc și cele mai 
bune urări generalului Kenan Evren, 

Activitatea înflăcărată, demersurile permanente ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru apărarea păcii și înlăturarea primejdiei nucleare 
- expresie a înaltei răspunderi față de destinele umanității

Să ferim planeta de pericolul unei noi 
conflagrații

Strălucitele inițiative pentru pace 
ale conducătorului partidului si sta
tului nostru, cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară din Capi
tală consacrată dezarmării, colabo
rării și păcii între toate popoarele 
lumii au avut un puternic ecou in 
rindul tuturor oamenilor muncji de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Suceava. Pretutindeni in 
lume omul, comunistul care inmă- 

' nunchează cele mai alese calități 
ale clasei muncitoare, ale națiu
nii noastre socialiste, este astăzi un 
autentic simbol al acțiunii energice 
și hotărârii ferme de a se pune ca
păt dementei curse a înarmărilor, 
de a se promova rațiunea si lucidi
tatea în raporturile dintre state, 
asigurindu-se liniștea și progresul 
omenirii. Aceasta este o realitate 
care ne umple de o îndreptățită 
mindrie patriotică.

Inimile noastre au vibrat din a- 
dincul lor. ne-am simtit și noi pre- 
zenti în marele fluviu de oameni 
cu care am ascultat. împreună cu 
toată suflarea românească, inflăcă- 
ratele chemări ale secretarului ge
neral al partidului adresate întregii 
lumi la oprirea, acum, cind nu este 
prea tirziu. a cursei înarmărilor, la 
încetarea propagării urii împotriva 
altor poooare. la luota pentru dez
voltarea încrederii și prieteniei in
tre toate țările. Ascult'nd vorbele

„Pentru cerul senin
Trăind sub puternica impresie a 

grandioasei adunări populare pentru 
pace din Capitală, a numeroaselor 
manifestări din întreaga tară dedi
cate acestui măreț ideal al omeni
rii. noi. navigatorii flotei comerciale 
românești, ne regăsim intru totul 
feindurile și aspirațiile in magistra-

pentru sporirea schimburilor econo
mice. în condițiile unei balanțe co
merciale echilibrate. A fost afirmată 
convingerea că promovarea susținută 
a acestei colaborări, pe temeiul de
plinei egalități, al respectului inde
pendentei și suveranității naționale, 
al avantajului reciproc, este atît în 
folosul progresului celor două țări si 
popoare, cit și al cauzei destinderii, 
păcii, securității si înțelegerii în 
Europa și în întreaga lume.

în acest cadru, a fost reliefată do
rința comună de a întări contactele, 
conlucrarea dintre Uniunea Creștin- 
Democrată și Frontul Democrației si 
Unității Socialiste, in interesul dez
voltării legăturilor româno—vest- 
germane.

Primul ministru al landului Baden- 
Wiirttemberg a dat o înaltă apreciere 
inițiativelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru pace și dezarmare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că. în actualele condiții inter
naționale. se impune să se acționeze 
pentru oprirea înrăutățirii situației 
pe plan mondial, pentru reluarea si 
continuarea politicii de pace. colabo- 
rare, dezarmare și respect al inde
pendentei , naționale, pentru solutio
narea Pe cale politică, prin tratative 
a stărilor de încordare și conflict, a 
tuturor diferendelor dintre state. S-a 
apreciat că tocmai in acest sens 
opinia publică din România si R F. 
Germania, din alte state din Europa 
și din lume își exprimă, prin mani
festații de masă, hotârîrea de a se 
pune capăt tensiunii din viața inter
națională. de a se stopa cursa înar
mărilor și de a se trece la măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rind de dezarmare nucleară.

în cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională, o aten
ție deosebită a fast acordată proble
melor europene. A fost subliniat ca 
un fapt pozitiv. începerea tratative
lor de la Geneva, între Uniunea Sb- 
vietică și Statele Unite ale Americiî, 
considerîndu-se că ele trebuie să 

climat propice pentru salvarea uma
nității de coșmarul unui război nu
clear, la făurirea unei lumi a păcii, 
progresului și cooperării internațio
nale.

Oaspetele a adresat cuvinte de 
caldă gratitudine șefului statului ro
mân pentru întrevederea acordată, a 
subliniat caracterul fructuos al vi
zitei efectuate în România, al discu
țiilor purtate, în timpul cărora au 
fost examinate și stabilite modalități 
concrete de natură să contribuie la 
intensificarea și diversificarea con
lucrării dintre cele două țări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Cooperatiste 
Guyana cele mai alese sentimente, 
precum și urări de sănătate și succes 
în activitatea ce o desfășoară în con
ducerea Guyanei pe calea dezvoltării 
economico-sociale, iar poporului gu- 
yănez urări de progres și bunăstare.

în timpul întrevederii a fost ex
primată de ambele părți dorința de 
a promova relații strinse de cola

Ministrul comerțului al Turciei
iar poporului turc urări de prosperi
tate și bunăstare.

în timpul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Turcia cunosc un curs 
ascendent și a fost afirmată dorința 
comună de a extinde bunele rapor
turi dintre cele două țări.

S-a apreciat că actuala sesiune a 
Comisiei mixte, prin rezultatele ei 
pozitive, prin acțiunile preconizate, 
va contribui la intensificarea și am
plificarea in continuare a colaborării 
șl cooperării economice, tehnico-ști-

întelepte ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mă gindeam la grija pă
rintească pe care o manifestă fată 
de noi. fată de întregul popor ro
mân, pentru statornicirea condițiilor 
ce ne sint necesare pentru a munci 
în liniște si pace., dar si la înalta 
responsabilitate de care dă dovadă 
pentru destinele umanității. Condu
cătorul partidului și statului a ce
rut. de fapt, să se respecte dreptul 
sacru al fiecărui popor de a trăi 
liber sub soare, de e-si făuri bună
starea și fericirea, la adăpost de o 
nouă conflagrație mondială, care, in 
condițiile uriașei acumulări de ar
mament. îndeosebi nuclear, din zi
lele noastre, ar pustii întreaga pla
netă. Iată de ce toti cei de la com
binatul nostru sintem. împreună cu 
întregul popor, atit de recunoscă
tori pentru că putem să ne exerci
tăm in liniște profesiunea, să reali
zăm valori materiale care să înfru
musețeze căminele bamenilor. Pen
tru această liniște necesară muncii 
și creației noastre, pentru liniștea 
necesară creșterii și educării copii
lor .noștri, spunem DA răspicat 
păcii. Inimile noastre sint alături 
de inima si mintea trează. înțeleap
tă a conducătorului nostru iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Anica GALE AT A
maistru, Combinatul de prelucrare 
a lemnului Suceava

al planetei Pămînt"
la cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în Apelul adresat tutu
ror popoarelor lumii pentru dezar
mare. pace, securitate, independentă 
și progres. Noi. marinarii, mesageri 
ai vocației de colaborare a României 
socialiste. cunoaștem năzuințele 
muncitorilor de pretutindeni, pen

ducă la oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, la 
reducerea substanțială — si de o 
parte si de alta — a acestor arma
mente. la înlăturarea lor definitivă, 
la realizarea unui echilibru militar 
nu prin intensificarea înarmărilor, ci 
prin -reducerea acestora la un nivel 
cit mai scăzut, la eliberarea conti
nentului de arme nucleare sau 
tactice.

Totodată, s-a subliniat că se im
pune sporirea eforturilor pentru în
cheierea cu rezultate bune a reuniu
nii de la Madrid, apreciindu-se că 
sînt posibilități reale pentru convo
carea unei conferințe de dezarmare 
și încredere in Europa, pentru asigu
rarea continuității procesului initlat 
la Helsinki. A fost evidențiată nece
sitatea de a se acționa pentru edi
ficarea unei Europe unite, în care 
state independente, indiferent de 
orînduirea lor socială, să colaboreze 
multilateral, pe baze egale. în care 
fiecare popor să se dezvolte liber, 
potrivit voinței și aspirațiilor sale și 
să conlucreze activ pentru înfăp
tuirea securității și cooperării pe 
continent.

Relevindu-se implicațiile crizei 
economice, ale accentuării decalajelor 
dintre state, s-a arătat că trebuie să 
se acționeze cu mai multă hotărire 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru găsirea unor soluții reale în ve
derea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, ca o problemă- 
cheie a păcii și stabilității mondia
le. în acest cadru, s-a apreciat că. 
in actualele împrejurări internațio
nale. se impune lărgirea activității 
productive, a schimburilor comercia
le și economice, ceea ce ar influenta 
pozitiv politica de destindere. încre
dere și înțelegere intre state si ar 
duce la o amplă colaborare interna
țională. la soluționarea marilor pro
bleme cu care sînt confruntate po
poarele lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

borare și cooperare intre România si 
Republica Cooperatistă Guyana în 
domenii de interes comun, in folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii intre națiuni. în 
acest cadru, a fost evidențiat rolul ce 
revine Comisiei mixte în identificarea 
unor noi sectoare și forme de cola
borare, în amplificarea raporturilor 
româno-guyaneze.

în ceea ce privește situația inter
națională. s-a relevat necesitatea de 
a se acționa pentru rezolvarea, pe 
cale politică, a problemelor litigioase 
dintre state, pentru oprirea cursei 
înaripărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară. A fost evi
dențiată importanța intensificării 
eforturilor pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. .pentru 
făurirea unei lumi care să asigure 
pacea, independența și dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

ințifice. la lărgirea schimburilor bila
terale. în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și colabo
rării în Balcani, în Europa și în în
treaga lume.

în cursul convorbirii s-a arătat că 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți ar consti
tui un factor important în dezvol
tarea conlucrării dintre România și 
Turcia, dintre toate stateie din 
această regiune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

tru apărarea și menținerea păcii. 
Sintem ingrijorați de faptul că li
niștea întinselor căi de ape ale Me- 
dlterănei. Atlanticului sau Pacificu
lui este tulburată de prezenta unor 
mari flote militare și că pentru 
acestea se cheltuiesc sume imense, 
in timp ce sute de milioane de oa
meni de pe întreg globul sint mis- 
tuiți de boli și sărăcie. Nu putem 
rămîne indiferenți in fața spectrului 
unui nou război și tocmai de aceea

Desen de Gh. CAlARAȘU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 REPUBLICII KENYA

încheierea vizitei primului ministru 
ai landului Baden - Wurttemberg

Excelenței Sale DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI 
îmi este plăcut ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă 

adresez dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Kenya calde 
felicitări cu prilejul Zilei naționale.

îmi exprim încrederea că raporturile de colaborare existente între 
România și Kenya se vor dezvolta și intensifica în continuare, în interesul 
reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii și cooperării 
internaționale. ‘ i

Primiți, vă rog, urările mele de sănătate și fericire personală, precum și 
de prosperitate pentru poporul kenyan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vineri a părăsit Capitala Lothar 
Spăth, prim-ministru al landului 
Baden-Wiirttemberg, vicepreședinte 
al Uniunii Creștin-Democrate din 
Republica Federală Germania, care 
ne-a vizitat tara la invitația Consi
liului National al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

★
înaintea plecării, primul ministru 

al landului Baden-Wiirttemberg s-a 
întîlnit, în cadrul unei conferințe de 
presă, cu reprezentanți ai ziarelor 
centrale, ai #Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii române.

Referindu-se la primirea sa de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu, 
oaspetele a spus : A fost pentru 
mine o întîlnire foarte emoționantă. 
M-a bucurat in mod deosebit că am 
avut ocazia să realizez un schimb de 
opinii cu președintele României asu
pra unor probleme privind securita
tea europeană. în mod deosebit — a 
spus vorbitorul — am rămas impre
sionat de opinia președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire Ia ne
cesitatea de a se ajunge la menține
rea echilibrului militar între Est și 
Vest, însă „în jos", prin reducerea 
nivelultii înarmărilor. Salutăm în 
mod deosebit faptul că președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, prin 
poziția adoptată de domnia sa față

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut, vineri, 
o întrevedere cu Kemal Canturk. mi
nistrul comerțului, conducătorul dele
gației turce la lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Turcia.

în timpul întrevederii s-a expri. 
mat satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie si 
colaborare economică dintre țările 
noastre, subliniindu-se rolul hotărîtor 
pe care l-au avut convorbirile si 
înțelegerile la nivel înalt în amplifi
carea și diversificarea acestor rela
ții. Au fost analizate noi măsuri și 
acțiuni menite să conducă la dezvol
tarea în continuare a conlucrării 
româno-turce în domenii de interes 
reciproc, la extinderea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Oaspetele turc a mai avut întreve
deri cu Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Trandafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice, Ion Constantinescu, adjunct 
al ministrului industriei de mașini- 
unelte, electrotehnică și electronică, 
și Gheorghe Fulea, adjunct al minis
trului minelor. De asemenea, a vizi
tat întreprinderile „1 Mai“ Ploiești 
și de mecanică fină Sinaia.

★
Tovarășul Ion Ionîță, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, a primit, vineri 
dimineață, pe Sandor Horvath, secre
tar pentru probleme de gospodărire 
a apelor al Provinciei Autonome Voi- 
vodina — R. S. F. Iugoslavia — pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
hidrotehnică mixtă româno-iugosla- 
vâ, care face o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost analizate o 
serie de probleme concrete legate de 
realizarea amenajărilor hidrotehnice, 
de dezvoltarea cooperării în domeniul 
hidrologic dintre România și Iugo
slavia.

la chemarea infăcărată a președin
telui țării spunem „Prezent !“. 
Sintem prezenți în marele front al 
oamenilor cinstiți din întreaga lume, 
a căror acțiune unită și energică 
constituie chezășia instalării păcii 
depline nu numai pe pămînt, dar și

Munca pașnică—singura
Am urmărit cu cel mai viu inte

res cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la grandioasa adunare 
populară consacrată dezarmării și 
păcii, trăind în fiecare moment sen
timentul unei înălțătoare mîndrii 
patriotice fată de mesajul profund 
umanist pe care secretarul general 
al partidului l-a adresat întregii 
omeniri.

Este limpede pentru oricine că lu- 
fnea se află astăzi la o răscruce de 
drumuri și. fiecare locuitor al Terrei 
trebuie-să își asume cu toată răs
punderea opțiunea pentru viitorul 
său de pace. In aceste condiții pare 
de neconceput cum unii se pot 
gindi la posibilitatea aruncării ome-

Masâ rotunda
Vineri dimineață au Început la 

București lucrările mesei rotunde 
cu tema „Pacea si dezarmarea" or
ganizată de Asociația de drept in
ternațional și relații internaționale 
A.D.I.R.I.

. Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Gheorghe Dolgu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
care a subliniat actualitatea temei 
supuse dezbaterii, in contextul 
agravării- situației internaționale, 
determinată în special de cursa 
înarmărilor, de acumularea unui 
uriaș arsenal de arme nucleare tot 
mai perfecționate.

„In România — a spus vorbitorul 
— există o deosebită preocupare 
atît la nivelul conducerii de par
tid și de stat, al organizațiilor po
litice și obștești, cit șl al maselor 
populare, pentru a preintimpina o

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de Tamara Dobrin. președinte execu
tiv al Consiliului National al 
F.D.U.S., de alte persoane oficiale.

Au fost prezent! Michael Jovy. am
basadorul R. F. Germania ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
de negocierile de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
a arătat cu claritate cit este de ne
cesar să se analizeze situația creată 
și să se. ajungă Ia rezultate concrete.

Problema raporturilor Nord-Sud a 
ocupat, de asemenea, un loc impor
tant în cadrul convorbirii noastre, 
considerîndu-se că se impune îmbu
nătățirea situației grele în care se 
află lumea a treia, că destinderea 
presupune schimbarea radicală a si
tuației existente în acest domeniu.

Primul ministru al landului Baden- 
Wiirttemberg a arătat apoi că în ca
drul convorbirii au fost analizate și 
modalități de dezvoltare a colaboră
rii economice dintre România și R.F. 
Germania. Delegația care m-a înso
țit — a spus el — și din care fac 
parte și oameni de afaceri și din e- 
conomie, a fost deosebit de plăcut 
impresionată de realizările economice 
și nivelul tehnic din țara dumnea
voastră.

(Agerpres)

Cronica zilei
A luat parte Ion Iliescu, președin

tele Consiliului Național al Apelor.
'La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a 24-a sesiuni a 
Comisiei hidrotehnice mixte româno- 
iugoslave. în cadrul sesiunii au fost 
analizate activitățile comune desfă
șurate de organele de gospodărire a 
apelor din România și R.S.F. Iu
goslavia pentru apărarea împotriva 
inundațiilor și protecția calității ape
lor de frontieră. Au fost stabilite, 
totodată, măsurile pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale în domeniul 
hidrotehnic pentru perioada urmă
toare.

★
Ministrul afacerilor externe. Stefan 

Andrei, a avut, vineri, o întrevedere 
cu Hugh Desmond Hoyte, vicepre
ședinte al Republicii Cooperatiste 
Guyana, coordonator al activității eco
nomice, planificării și finanțelor, 
care, în fruntea unei delegații, face 
o vizită în tara noastră.

Au fost discutate aspecte privind 
extinderea și diversificarea colaboră
rii bilaterale în interesul celor două 
țări și popoare, precum și unele 
probleme de interes comun ale vieții 
internaționale.

A luat parte Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe..

în aceeași zl, oaspetele guyanez a 
avut o întrevedere cu Ion Tulpan, 
prim-vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

★
Vineri seara au început, în Capi

tală, iucrările sesiunii jubiliare de 
comunicări științifice consacrate îm
plinirii unui secol de la reorganiza
rea in anul 1881 a Școlii naționale 
de poduri și șosele din București. 
Organizată de Institutul politehnic 
și Institutul de construcții din Bucu
rești. sesiunea reunește academicieni, 
oameni de știință, cadre didactice u- 
niversitare, cercetători, specialiști în 
producție, studenți din diferite cen
tre universitare.

în aipele albastre ale mărilor și pe 
cerul, care trebuie să rămină senin, 
al Terrei.

Dumitru MĂRĂȘESCU 
comandant de cursă lungă 
l.E.F.M. „NAVROM"-Constanța

„armă" demnă de om!
nirii, a minunatei civilizații umane, 
a vieții în devastatoarele flăcări ale 
cataclismului atomic. „Să lăsăm 
atomul să aducă lumină în sate și 
orașe, în fabrici și uzine, in casele 
oamenilor, să le ușureze munca, să 
le facă viața mai bdgată. mai fru
moasă" — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu făcind să vibreze inimi
le tuturor oamenilor de omenie, 
mobilizînd și mai mult voința una
nimă de a se uni eforturile pentru 
triumful rațiunii asupra inconștien
ței. Căci rațiunea este intr-adevăr 
singura „armă" demnă de om.

Sînt profesoară la un liceu agro
industrial. iar nobila mea misiune 
și a colegilor mei este de a-i în-

cu tema „Pacea și
catastrofă nucleară, pentru destin
dere. dezarmare, pace și securitate". 

A fost relevată deosebita impor
tantă a mesajelor' adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, conducătorilor Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii. a apelurilor lansate de 
tara noastră, documente ce chea
mă la întărirea luptei pentru apă
rarea păcii și securității pe conti
nentul european și pe întreaga 
planetă.

împreună cu cercetători români 
în domeniul relațiilor internaționa
le. Ia această masă rotundă parti
cipă oaspeți din Elveția, Franța, 
Iugoslavia. Statele Unite ale Ame
ricii, Ungaria și Uniunea Sovietică.

Iau parte Abdel Salam Daiani. . 
directorul Centrului de informare

Oraș cu peste 300 000 
de locuitori, cu o in
tensă viată economică 
si comercială. Mamba- 
sa este al doilea cen
tru al Kenyei, după 
Nairobi, și unul dintre 
cele mai importante
porturi de ne coasta 
de est a Africii. în a- 
nii care s-au scurs de
la proclamarea inde
pendentei tării (12 de
cembrie 1963). orașul a 
cunoscut o puternică 
dezvoltare, instalațiile 
sale portuare fiind 
considerabil mărite 
prin construirea de
terminale 
tancurilor 
diguri și

destinate 
petroliere. 
Platforme

pentru tranzitarea gri- 
nelor. minereurilor și 
altor bunuri. Anul tre
cut. aici s-au încărcat 
mărfuri însumînd a- 
proape 7 milioane tone, 
de 4.7, ori mai mult de-
cît în 1962. Tot la 
Mombasa au fost înăl
țate un combinat side
rurgic. fabrici de pre
lucrare a produselor 
agricole și unul dintre

cele mai mari docuri 
uscate din zonă.

Dezvoltarea înregis
trată de cunoscutul 
oraș kenyan oferă o 
imagine elocventă a 
eforturilor depuse de 
poporul acestei țări 
pentru lichidarea îna
poierii economice lăsa
te de colonialiști si 
făurirea unei vieți noi. 
în cele aproape două 
decenii care au trecut 
de la proclamarea 
independentei. Kenya 
a făcut importanți pași 
înainte pe calea dez
voltării agriculturii. în 
special prin extinde
rea culturilor de ceai 
si cafea — principale
le produse de export 
— prin crearea unei 
industrii proprii și ex
tinderea rețelei de co
municații. Ea se nu
mără. printre primele 
țări ale continentului 
în ce privește valorifi
carea potențialului e- 
nergetic al marilor 
cursuri de apă. De cu- 
rind. in prezenta șefu
lui statului. Daniel 
Arap Moi. a avut loc

tv
Cuvintul de deschidere a fost rostit 

de Aneta Spornic, ministrul educați
ei și invățămintului.

în programul sesiunii figurează co
municări științifice de înaltă valoare, 
multe din acestea fiind aplicate in 
practică, in unități economice din Ca
pitală și din țară. Ele se remarcă 
printr-o problematică de stringentă 
actualitate, reprezentînd contribuții 
la rezolvarea unor probleme cu care 
se confruntă astăzi știința și tehni
ca, producția și viața social-econo- 
mică.

★
între 8 și 11 decembrie, ministrul 

dezvoltării și cooperării din provincia 
Alberta — Canada, Horst Schmid, a 
făcut o vizită în tara noastră. Oaspe
tele a purtat discuții cu conducerile 
unor ministere economice si a efec
tuat o vizită de documentare la 
unități și obiective petroliere din 
județele Prahova și Dîmbovița.

Vineri. Gheorghe Vlad. ministrul 
petrolului, și Horst Schmid au avut 
convorbiri legate de preocupările și 
rezultatele obținute in industriile de 
petrol și gaze din România și pro
vincia Alberta-Canada. au stabilit 
acțiuni concrete, ce vor face obiectul 
cooperării între cele două părți.

A fost prezent Edwin Alexander 
Mallory. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Canadei la București.

(Agerpres)
★

La Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza“ din Cluj-Napoca se desfășoa
ră cea de a treia ediție a simpozio
nului național „Cultura hameiului 
în România", la care participă spe
cialiști cercetători și cadre didac
tice din întreaga tară. Participantii 
vor lua cunoștință de rezultatele 
stațiunii didactice experimentale a 
institutului clujean, unde s-au ob
ținut anul acesta peste 2 500 kg co
nuri de hamei la hectar. (AI. Mu- 
reșan).

văța pe elevi să descifreze tainele 
științelor, să iubească pămîntul și 
să-i smulgă cit mai multe roade, 
împreună cu ei facem totul pentru 
ca oamenii să trăiască în viitor me
reu mai bine, visăm să punem ato
mul să lucreze în slujba vieții și 
nu să fie încorsetat în bombe adu
cătoare de moarte. Așa cum în mod 
strălucit se exprima secretarul ge
neral al partidului la marea aduna
re populară, oamenii de pretutin
deni trebuie să-și strîngă rîndurile 
acum, pînă nu este prea tirziu. să 
transforme tunurile in tractoare si 
rachetele în pluguri pentru arat 
ogoare. Prin glasul conducătorului 
partidului și statului nostru. întrgg 
globul a putut afla încă o dată vo
cația de pace a României, dorința 
sa fierbinte de a se uni cu toate 
popoarele într-o uriașă horă a pă
cii. care să spulbere amenințătorii 
nori aj războiului.

Prof. Maria FLORESCU 
secretara organizației de partid 
de la Liceul agroindustrial Brăila

dezarmarea"
al Organizației Națiunilor Unite la 
București, si Audun Ofjord. direc
torul Centrului european al 
UNESCO pentru învătămîntul su
perior. -

în prima zi a reuniunii au fost 
dezbătute ' următoarele aspecte ale 
temei propuse : „Imperativele
dezarmării, securității si cooperării 
în Europa în contextul procesului 
initiat la Helsinki: al convorbirilor 
de la Geneva". „Necesitatea ginul 
nou concept de securitate naționa
lă si internațională bazat pe opri
rea cursei înarmărilor, pe dezar
mare". „Cerințele unei noi ahor- 
dări a problematicii opririi cursei 
înarmărilor si dezarmării. Rolul 
științei în asigurarea păcii si pro
gresului tuturor națiunilor".

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres) 

inaugurarea barajului 
de la Masinga. de pe 
fluviul Tana. care va 
contribui ' la irigarea 
unor întinse suprafețe 
de teren agricol, dis- 
punind. totodată, de o 
hidrocentrală cu o pu
tere de 40 MW.

Eforturile depuse de 
poporul kenyan pen
tru dezvoltarea econo
mică și socială, pentru 
consolidarea indepen
dentei tării sale sint 
urmărite cu sentimen
te de simpatie si soli
daritate de poporul ro
mân. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Kenya s-au 
stabilit si se dezvoltă 
relații de prietenie si 
colaborare, bazate pe 
stimă și respect re
ciproc. Schimburile de 
vizite la diverse nive
luri. acordurile si înțe
legerile realizate cu a- 
ceste prilejuri au pus 
în evidentă dorința co
mună de a amplifica 
relațiile de colaborare 
în interesul reciproc, 
al cauzei păcii si înțe
legerii international».

PROGRAMUL 1
8,30 Melodii populare
8,45 Universul femeilor
9,20 Teleșcoală

10,00 Film artistic : „Misiune secretă"
10.50 studioul muzicii ușoare
11.20 Teleșcoală
12,00 Pagini din creația lui Dinu LIpatti 

și Ludwig van Beethoven
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămină
18.35 Săptămină politică
18.50 1001 de Seri
19,00 Telejurnal
19,25 Contemporanii noștri. Maistrul și 

maestrul. Ștefan Tripșa — Erou ai 
Muncii Socialiste

19,45 Teleenciclopedia. Istorie și civili
zație. Ev mediu românesc. Evolu
ție șl involuție in lumea materiei 
vii : păsări care n-au zburat nici
odată. Muzeele lumii. Ermitajul (I)

20.20 Film . serial : „Orient-Express".
Episodul 2 ;

2L20 Bună, scara, varietății. Emisiune. 
muzicăl'-distrăctlVă '

22,10 Telejurnal. Sport
22.35 Nocturnă TV «•

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,25 Ctntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Imn 
pentru pace — versuri și clntece

19.55 Vldeoteca muzicală
20.55 Muzeul satului. O producție a 

Studioului de film TV
21,40 Orizont tehnico-științlfic
22,10 Telejurnal. Sport
22,35 Nocturnă TV

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 decembrie. In țară : Vremea va 
fi în general umedă cu cerul noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. în Oltenia. Mun
tenia. Dobrogea și sudul Moldovei vor 
predomina ploile. VIntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale îndeosebi 
în zona de munte, unde va viscoli ză
pada. în a doua parte a intervalului, 
frecvent se va produce ceață. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar cele ma- 
ximte între zero și 10 grade. In Bucu
rești s Vreme relativ caldă. Cerul va fi 
temporar noros. Va ploua. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 și plus 3 ’grade, 
iar cele fnaxime între 4 și 8 grade. 
Condiții de producere a ceții mai ales în 
a doua parte a intervalului. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Știri sportive
FOTBAL: Universitatea Craiova - 

Bayern Miinchen 
in „Cupa campionilor europeni"

La Zurich a avut Ioc vineri tra
gerea la sorti a sferturilor de finală 
din cadrul clinelor europene la fotbal, 
în „Cupa campionilor euroneni". cam
pioana tării noastre Universitatea 
Craiova va intilni (primul joc pe te
ren propriu) cunoscuta formație 
vest-germană Bayern Miinchen.

Iată programul complet în cele trei 
competiții continentale (in ordinea 
tragerii Ia sorți) : „Cupa campionilor 
europeni" : Dinamo Kiev — Aston 
Villa ; F. G. Liverpool — Ț.S.K.A. 
Sofia ; Universitatea Craiova — Ba
yern Miinchen ; R. S. C. Anderlecht
— Steaua Roșie Belgrad : „Cupa Cu
pelor" : Tottenham Hotspur — Ein
tracht Frankfurt pe Main ; Legia 
Varșovia — Dinamo Tbilisi ; Stan
dard Liege — F.C. Porto ; Lokomo
tive Leipzig — F. C. Barcelona ; 
„Cupa U.E.F.A.": Real Madrid — 
F C. Kaiserslautern ; F. C. Valencia
— I.F.K. Goeteborg ; S. V. Hamburg
— Neuchatel Xamax ; Dundee 
United — Radnicki Niș.

Meciurile tur vor avea Ioc la 3 mar
tie, returul fiind programat la 
17 martie.

BOX : „Cupa Semănătoarea"
Aseară s-a desfășurat în Capitală 

„Cupa SEMĂNĂTOAREA" la box sub 
egida Daciadei 1981. Dintre meciurile 
de o mare acuratetă pugilistică sint 
de reținut cele cîștigate de sportivii : 
Victor Gherasim (Metalul). Coman 
Alexandru (Metalul), Nelu Domiloiu 
(Vulcan), Valerică Dumitriu (Meta
lul). Ion Orzoi (Metalul), Gheorghe 
Stoian (Semănătoarea), George Mar
tin (Metalul) și Nicolae Voicu (Se
mănătoarea).

La individual. „Cupa Semănătoarea" 
a revenit lui Gheorghe Niculie (Se
mănătoarea) pentru cel mai tehnic 
joc, iar pe echipe clasamentul este 
următorul : locul I : clubul „Meta
lul" ; locul II : Asociația sportivă 
„Semănătoarea" ; locul III : clubul 
sportiv școlar „Energia". (Drossu N. 
Mircea).



„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

CHEAMA INSISTENT LA UNIREA EFORTURILOR PENTRU
ELIMINAREA ARMAMENTULUI NUCLEAR DIN EUROPA,
PENTRU DEZARMARE Șl PACE IN ÎNTREAGA LUME"

Puternicul ecou pe toate meridianele al cuvîntării președintelui României 
la marea adunare populară din București, al acțiunilor pentru pace

• •desfășurate pe tot cuprinsul tării noastre
Noile inițiative 

cpntinuare atenția 
și televiziune din 
neobosita activitate internațională a secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele României, tovarășul Nicolae Ce,aușescu ; 
sînt evocate grandioasa adunare populară de la București, amplele 
manifestații desfășurate pe întreg cuprinsul țării noastre, apreciindu-se 
că prin aceasta poporul român aduce o importantă contribuție la lupta 
pentru eliminarea armamentelor nucleare de pe continentul european, 
pentru dezarmare și pace în întreaga lume.

Ziarul „TRYBUNA LUDU". organ 
al C.C. al P.M.U.P,, într-un articol 
intitulat „Românii către popoarele 
din Europa și din întreaga lume. 
Apel la unirea forțelor în lupta pen
tru pace și dezarmare" sicrie :' „Cei 
trei sute de mii de particiipanti la 
grandioasa manifestație de pace, 
care a avut loo zilele trecute la 
București în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au adresat. în 
numele poporului român, un apel 
către popoarele Europei Și din în
treaga lume, chemindu-i să-și 
unească forțele în lupta comună 
pentru dezarmare și paxje". în con
tinuare se relevă că în apel „S-a 
subliniat că poporul român este 
gata să acționeze alături de cele
lalte popoare ale lumii in slujba 
marilor idealuri ale păcii, libertății 
și independentei, in interesul •elibe
rării omenirii de coșmarul războaie
lor nimicitoare". Sînt cifate apoi 
pasajele din apel în care se arată 
că „trebuie făcut totul pentru ca 
Europa, care a dat și dâ atit de 
mult civilizației și progresului, să 
fie eliberată de arma atomică, de 
pericolul unui dezastru nuclear", 
precum și pasajele care evidențiază 
necesitatea de a se acționa pentru 
a se ajunge la oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Euiropa, pentru reducerea 
substanțială — și de o parte și de 
alta — a acestor armamente, a tu
turor armamentelor nucleare si pen
tru eliberarea totală a continentului 
de arma atomică. S-a subliniat ne
cesitatea lichidării împărțirii conti
nentului în blocuri militare si gru
pări economice opuse, adaugă zia
rul

„Apelul poporului român eviden
țiază necesitatea unor acțiuni hotă- 
rite în scopul încheierii cu succes 

, a reuniunii de la Madrid, pentru 
• ■ convocarea unei conferințe consa

crate încrederii și dezarmării, pre
cum și necesitatea dezvoltării unei 
colaborări largi si neîngrădite între 
toate statele europene" — arată în 
încheiere „Tryburia Ludu".

Ziarul „BERLINER ZEITUNG", 
din capitala R. D. Germane, 
relatînd despre marea adunare de 
la București, relevă pasajul din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se subliniază că 
poporul român va acționa. împreu
nă cu toate popoarele lumii, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru pace și colaborare în Europa și 
in întreaga lume.

Sub titlul „România : Apelul la 
denuclearizarea întregii Europe", 
cotidianul parizian „LE FIGARO" 
își informează cititorii că „300 000 de 
români au manifestat pe străzile 
Bucureștiului. cerînd denucleari
zarea totală a Europei. Această 
manifestare — notează ziarul — 
marchează un punct culminant al 
unei campanii de cinci săptămîni 
în favoarea păcii. Demonstranții: 
care s-au adunat în fata sediului 
C.C. al P.C.R., scandau : «Coaușescu- 
pace I» si purtau portrete ale pre
ședintelui român".

în continuare. „LE FIGARO" 
redă din cuvîntarea rostită la adu
nare de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pasajele referitoare la 
solidaritatea •poporului i 
manifestările pentru pace 
ropa și 
pe cei 
atomic, 
tîrziu.

Anterior, același ziar a —-------
într-un articol, mesajele trimise de 
președintele Nicolae Ceaușescu pre
ședinților Brejnev si Reagan, men- 
ționînd aprecierea cu privire 
necesitatea luării în considerare 
tuturor propunerilor referitoare 
rachetele nucleare.

într-un articol intitulat „Dezar
mare : Cu sutele de mii contra 
armei nucleare", ziarul „L’HUMA- 
NITE" relatează : „La București.

românești în favoarea păcii și dezarmării rețin in 
ziarelor, publicațiilor periodice, posturilor de radio 
țări de pe toate continentele. Este evidențiată

300 000 de români s-au adunat în 
fața sediului C.C. al Partidului Co
munist Român. Cu aceasta a culmi
nat o etapă a unei campanii în 
favoarea denuclearizării totale a 
Europei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a luat cuvîntul la 
sfîrșitul demonstrației".

în timp ce la București se desfă
șura grandioasa adunare populară. 
CANALUL FRANCEZ DE TELE
VIZIUNE „TF-l" transmitea un 
reportaj din capitala României. 
Telespectatorii francezi au putut 
vedea si asculta tineri români, de 
cele mai diverse profesii, expri- 
mînd trimișilor speciali ai TF-l 
atașamentul lor lucid la politica de

război atomic, pînă cînd nu e prea 
tîrziu. El s-a solidarizat cu demon
strațiile de pace din alte părți ale 
TSuropei și a spus că. unite, po
poarele europene pot să înlăture 
primejdia care le pindește".

Sub titlul „Plebiscit pentru pace 
la București", cotidianul „TRIBU
NE DE LAUSANNE" subliniază că 
președintele României a cerut în 
discursul rostit în fata a 300 000 de 
demonstranți și a presei străine, 
larg reprezentată la București, ca 
echilibrul de forțe în Europa să 
nu se bazeze pe instalarea de noi 
arme, ci pe reducerea celor existen
te, ca popoarele europene să parti
cipe nemijlocit la negocierile de la 
Geneva dintre U.R.S.S. .și S.UA.

Ziarul 
BLATT", 
fotografii 
populară 
președintele Ceaușescu și-o ridicat 
de mai multe ori glasul împotriva 
amplasării de noi rachete in Eu
ropa si pentru retragerea celor 
existente. Șeful statului român a 
adresat mesaje lui L. I. Brejnev si 
R. Reagan, cerindu-le 6ă acționeze

„ST. GALLER TAG- 
într-un articol, insotit de 
de la marea adunare 
din București, scrie că

® „Poporul român și-a ridicat cu putere glasul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pentru destindere, 

securitate și colaborare internațională*
„Este întru totul justă și rațională ideea că echili-©

brul între Est și Vest trebuie realizat nu prin produ
cerea de noi arm mente nucleare, ci prin reducerea 

celor existente*
• „O puternică expresie a solidarității active cu 
marile, demonstrații antinucleare din Europa, cu mili- 

tanții pentru pace de pretutindeni*

Comentariile „TVA" au subliniat 
„semnificația pe care o au mani
festările de pace din România in 
cadrul uriașei campanii de masă 
antirăzboinice din Europa, campa
nie pe care marile puteri nucleare 
nu o pot minimaliza".

în România — a apreciat și 
„CTV" — s-au desfășurat în ulti
mele săptămîni „cele mai mari 
manifestații pentru pace și dezar
mare, în primul rind pentru dezar
mare nucleară, în cadrul unei vi
guroase campanii, inițiată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

TELEVIZIUNEA KUWEITIANA 
a transmis ample secvențe filma
te de la marea adunare populară 
pentru dezarmare și pace, care a 
avut loc la București, prezentînd. 
în prim plan, pe tovarășul Nicolae 
•Ceaușescu adresîndu-se participan- 
ților. Această adunare este apre
ciată drept cea mai mare din se
ria de manifestări și mitinguri 
desfășurate în toate județele țării, 
în comentariul care a însoțit ima
ginile s-a reliefat faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fă
cut din nou apel la acțiunea po
poarelor pentru reducerea și elimi
narea armelor nucleare din Euro
pa, desființarea blocurilor militare 
și convocarea unei conferințe pen
tru dezarmare și încredere pe con
tinent.

Cotidianul peruan „EL COMER- 
CIO“ a publicat o amplă informa
ție, însoțită de fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. refe
ritoare la acțiunile organizate în 
România pentru dezarmare și pace. 
Relevînd poziția consecventă în 
favoarea păcii a președintelui 
Ceaușescu, ziarul arată că România 
acționează pentru dezarmare in 
Europa, pentru crearea unei zone 
lipsite de arme nucleare in Bal
cani. participă la eforturile de pace 
in Orientul Mijlociu.

Ziarul argentinian „LA NACION" 
informează despre marea adunare 
populară din București, 
că președintele Nicolae 
a fost aclamat de peste 
persoane, care și-au

la necesitatea de 
care pregătesc 

înainte de a nu

român cu ■ 
■ din Eu- 
a-i opri 

războiul 
fi prea

comentat.

la 
a 

la

pace si colaborare promovată cu 
consecventă de Partidul Comunist 
Român, de România socialistă,

Sub titluri ca „Demonstrație pen
tru pace la București", „Președintele 
Ceaușescu cere dezarmarea". 
„300 000 la București", presa elve
țiană inserează ample comentarii 
pe marginea evenimentului. Coti
dianul „DER BUND" scrie : „La 
București, circa 300 000 de persoane 
au participat la o demonstrație de 
masă în sprijinul inițiativelor de 
pace ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu". „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG" relatează. Intr-o cores
pondentă din București : „Președin
tele României. Nicolae'Ceaușescu. a 
«pus, în fata a 300 000 de persoane 
care participau la demonstrația de 
masă din uriașa Piață a Palatului 
Republicii din centrul Bucureștiu- 
lui. că popoarele Europei sînt, in 
această clipă, „lingă noi. aici, și 
iau parte la campania noastră pen
tru pace, tot așa cum și inimile 
noastre sînt alături de popoarele 
Europei cînd ele demonstrează 
•pentru pace". Demonstrația a con
stituit punctul culminant al unei 
campanii desfășurate din inițiativa 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
cadrul căreia. în întreaga tară, au 
avut loc manifestații de masă Îm
potriva înarmărilor șl a bombei cu 
neutroni, pentru pace în întreaga 
lume. în cuvîntarea sa. președinte
le Ceaușescu o chemat popoarele 
din Pirinei pînă la Carpati să ac
ționeze pentru transformarea Eu
ropei într-o zonă a păcii; lipsită de 
arme atomice sau conventionale.

„BASLER ZEITUNG". sub titlul 
„Manifestări de la 
Atena", oprindu-se 
nării populare de 
scrie: „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a chemat din nou po
poarele si guvernele Europei să-și 
ridice glasul împotriva cursei înar
mărilor. «Noi trebuie să oprim pe 
cei care pregătesc un război ato
mic. pînă nu este prea tîrziu»" — 
a spus șeful statului român.

Cotidianul „TAGES ANZEIGER" 
inserează un larg comentariu. în
soțit de fotografii de la 
păcii" din București, 
arată, printre altele: 
Ceaușescu a declarat 
oprim pe cei care

București la 
asupra adu
la București

..Marșul 
în care se 

..Președintele 
că trebuie să 
pregătesc un

pentru succesul deplin al nego
cierilor de la Geneva.

în Portugalia, cotidianele „CO- 
RREIO DO MINHO". „PORTUGAL 
HOJE" și „DIARIO POPULAR" au 
publicat relatări. însoțite de foto-- 
grafii, pfivind adunarea populară 
de la București. Informații similare 
au fost transmise de TELEVIZIU
NEA PORTUGHEZA și POSTURI
LE DE RADIO.

în S.U.A.. „THE WASHINGTON 
POST", intr-un articol intitulat „în 
România 300 000 de manifestanti 
protestează împotriva armelor nu
cleare", a redat ample pasaje din 
cuvîntarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară de la București, evi
dențiind politica externă, consec
ventă. a tării noastre in domeniul 
dezarmării.

„THE NEW YORK TIMES" pre
zintă, intr-un amplu articol, ideile 
expuse de președintele Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită la 
marea adunare populară de la 
București. ilustrîndu-le cu citate 
largi. Relevîndu-se atenția pe care 
România o acordă problemelor 
dezarmării. în articol se evidenția
ză accentul pus de președintele 
Nicolae Ceaușescu pe cerința uni
rii eforturilor popoarelor europene 
pentru înlăturarea armamentului 
nuclear de pe continent, pe nece
sitatea participării statelor europe
ne la negocierile sovieto-americane 
de la Geneva.

Informind despre marea adunare 
populară de la București, posturile 
americane de televiziune „NBC" 
și „CBS" au evocat cuvîntarea ros
tită cu acest prilej de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

POSTURILE CANADIENE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE „CBC" 
și „CTV", „GLOBAL", „TVA" au 
transmis știri și imagini de la 
marea adunare populară pentru 
pace șl dezarmare care a avut loc 
la București.

Sub genericul „300 000 de români 
manifestează pentru pace", postul 
„CBC" a relevat că propunerile ro
mânești vizează „instaurarea unui 
climat în care popoarele să se poa- 
tă^dezvolta in pace și suveranitate, 
ferite de orice intervenție sau 
agresiune".

subliniind 
Ceaușescu 
300 000 de 
manifestat 

astfel sprijinul deplin față de ini
țiativele sale in favoarea păcii și 
dezarmării. Ziarul argentinian evi
dențiază, totodată, adeziunea ma
selor populare din țara noastră la 
concepția șefului statului român 
privind necesitatea realizării echi
librului de forțe în Europa prin 
reducerea nivelului armamentelor 
existente, si nu prin Instalarea de 
noi rachete.

într-o știre transmisă din Bucu
rești, ziarul brazilian „FOLHA DE 
SAO PAULO" subliniază importan
ta inițiativei de pace a președinte
lui României. în știre se mențio
nează. de asemenea, că președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat me
saje tovarășului L. I. Brejnev și 
președintelui Ronald Reagan pentru 
oprirea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune, pentru 
retragerea celor existente.

Sub titlul „Românii doresc dezar
marea", ziarul „CORREIO BRAZI- 
LIENSE" relatează, intr-o cores
pondență din București, despre 
marea adunarjî populară din Piața 
Palatului Republicii. „Președintele 
României, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — 
a chemat S.U.A. și U.R.S.S. să de
pună eforturi pentru succesul tra
tativelor de la Geneva. Manifesta
ția de la București este un sprijin 
pentru toate acțiunile și manifesta
țiile similare din Europa". Articolul 
este insotit 
președintelui

Sub titluri 
cleare în 
SIOR") ; „Ceaușescu insistă pentru 
reducerea 
Europa" 
„300 000 
tru pace'

de un portret al 
Nicolae Ceaușescu. 

ca „Marșuri antinu- 
România“ („EXCEL-

i armelor nucleare din 
(„EL .NACIONAL") ;

de manifestanți pen- 
!“ („EL UNIVERSAL") ; 

„România cere denuclearizarea Eu
ropei. Miting gigantic al românilor 
in sprijinul convorbirilor pentru 
dezarmare" („EL HERALDO"), în
treaga presă mexicană de mare ti
raj acordă spații ample grandioasei 

. adunări populare de la București 
consacrate dezarmării si Păcii. Zia
rele redau ample citate din discur
sul pronunțat cu acest prilej de pre
ședintele României.

(Agerpres)

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ONU.

Adoptarea prin consens a rezoluțiilor inițiate de România
® reglementarea pașnică a diferendelor
O dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți între state
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. continuă 
examinarea proiectelor de rezoluții 
elaborate și adoptate in comitete.

Acordul unanim realizat în Comi- 
etul pentru probleme juridice asu- 

rezoluției inițiate de țara noastră 
'ind reglementarea pașnică a di
odelor între state — căreia 1 s-au 
irat alte 40 de state — a fost în- 
t și în plenara Adunării Gene- 
unde documentul a fost adoptat 
consens.
rită nemijlocit din orientarea 
ită a politicii externe, a 
ei, a președințelui Nicolae 
cu privind rezolvarea tuturor 

■ și conflictelor internaționale 
( prin mijloace pașnice, prin 

privind eliminarea din viața 
nală a folosirii forței și 

i cu forța, a actelor de 
\ treburile interne, această 
ine din nou in fața O.N.U.. 
membre cerința aplicării

stricte a principiului rezolvării prin 
mijloace pașnice a oricăror litigii și 
probleme internaționale.

Adunarea Generală reafirmă astfel 
acordul unanim privind elaborarea și 
adoptarea, în cel mai scurt timp, a 
unei declarații cuprinzind normele 
care să consacre obligația statelor de 
a recurge exclusiv la mijloace pașni
ce pentru rezolvarea oricărui dife
rend, angajamentul lor de a depune 
toate eforturile in acest sens.

Rezoluția stabilește in sarcina Co
mitetului pentru Carta O.N.U. și 
cre'șterea rolului organizației, care se 
va reuni in prima jumătate a anului 
1982, definitivarea proiectului de de
clarație, astfel incit acesta să poată 
fi examinat și adoptat de Adunarea 
Generală la viitoarea sa sesiune.

Inițiativa României privind dezvol
tarea și întărirea bunei vecinătăți in
tre state a condus, de asemenea, la 
adoptarea prin consens de către Adu
narea Generală a proiectului de re

zoluție prezentat de țara noastră. Alte 
30 state membre, din toate regiunile 
geografice, s-au alăturat acestei pro
puneri a României, adoptată în prea
labil, cu acordul tuturor țârilor. In 
Comitetul pentru probleme politice și 
de securitate.

Expresie a gîndirii și acțiunii poli
tice a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, menținerea și dez
voltarea unor raporturi de bună ve
cinătate,. bazate pe înțelegere, coope
rare și respect reciproc, constituie o 
orientare fundamentală a politicii 
externe a țârii noastre, care 'și-a 
găsit reflectarea In ansamblul rela
țiilor ei cu țările din zona Balcanilor 
și din Europa. Prin luările de poziție 
ale reprezentanților lor, ca și prin 
asocierea la inițiativa României, un 
mare număr de state membre ale or
ganizației și-au manifestat interesul 
față de examinarea problematicii bu
nei vecinătăți, față de întreprinderea 
unor eforturi susținute în cadrul 
O.N.U. pentru promovarea intre ță
rile vecine a unor relații de înțele
gere. colaborare, securitate și pace.

Lucrările reuniunii 
general-europene 

de la Madrid
MADRID 11 — Trimisul Agerpres, 

Neagu Udroiu, transmite : în ședința 
plenară de vineri a reuniunii gene
ral-europene de la Madrid au luat 
cuvintul reprezentanții Elveției, Re
publicii San Marino. S.U.A. și 
U.R.S.S. Evidențiindu-se dificultățile 
aflate In fata reuniunii. în luările de 
cuvînt s-a .subliniat din nou necesi
tatea intensificării contactelor Intre 
statele participante in vederea găsi
rii de soluții In problemele tncă nere
zolvate. A fost adoptat prin consens 
programul de lucru pentru perioada 
14—18 decembrie.

Observatorii politici întrezăresc po
sibilitatea ca. In prima parte a săp- 
tămînii viitoare, să se ia o decizie în 
legătură cu perspectivele reuniunii 
general-europene. în acest context, 
se remarcă eforturile depuse de ță
rile neutre si nealiniate, de alte țări 
mici și mijlocii, între care România, 
îndreptate spre realizarea unui acord 
de principiu înainte de sfîrsitul anu
lui în legătură cu problemele care 
nu și-au găsit încă rezolvarea.

Vizita oficială în Irak a primului ir slru 
al guvernului român

BAGDAD 11 (Agerpres). Tovarășul 
Iile Verdet. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a efectuat, la invitația Guvernului 
Republicii Irak, o vizită oficială în 
această tară. în perioada 8—11 de
cembrie 1981. Oaspetele român și 
persoanele care l-au insotit s-au 
bucurat de o primire călduroasă, ex
presie a relațiilor prietenești stator
nicite intre România si Irak, a sen
timentelor de stimă si respect pe 
care le nutresc reciproc cele două 
popoare.

în cursul vizitei, primul ministru 
al guvernului român a fost primit de 
tovarășul Saddam Hussein, secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Republicii Irak.

Cu acest prilej a avut loc un căl
duros schimb de mesaje de priete
nie intre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Saddam Hussein, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Irak. A avut loc, 
totodată, o convorbire cordială, prie
tenească. în cadrul căreia au fost a- 
bordate aspecte concrete ale rapor
turilor bilaterale, precum si unele 
probleme internaționale de interes co
mun.

Tovarășul Ilie Verdet, prim-minis
tru al guvernului român, si Taha 
Yassin Ramadhan, prim viceprim- 
ministru al guvernului irakian, au 
avut convorbiri oficiale, desfășurate 
într-o atmosferă prietenească, de sti
mă și deplină înțelegere. S-a proce
dat la o informare reciprocă în legă
tură cu preocupările actuale ale celor 
două țări în domeniul dezvoltării lor 
economice și sociale, s-a făcut o 
analiză aprofundată a ansamblului 
raporturilor dintre România si Irak, 
cu precădere a celor economice, si 
s-a făcut o trecere în revistă a unor 
probleme internaționale actuale.

Ambele părți, subliniind cu satis
facție cursul ascendent al raporturi
lor prietenești dintre România si țrak. 
au evidențiat că la baza acestora stau 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Saddam. Hussein. înțelegerile la cel 
mai înalt nivel, care au o importan
tă decisivă pentru consolidarea prie
teniei si adincirea conlucrării dintre 
cele două țări si popoare. A fost re
levată contribuția Comisiei mixte gu
vernamentale româno-irakiene de 
cooperare economică, tehnico-științifi- 
că și comerț la dezvoltarea rapor
turilor dintre cele două state pe plan 
economic, precum și utilitatea întîlni- 
rilor la nivel ministerial care au avut 
loc intre cele două țări, a celorlalte 
întîlniri româno-irakiene.

O atenție deosebită a fost acorda
tă analizării stadiului actual al 
schimburilor comerciale și al princi
palelor acțiuni de cooperare econo
mică, precum și perspectivelor dezvol
tării acestora și au fost hotărite mă
suri concrete pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a proiectelor 
și programelor în curs de realizare. 
In același timp, au fost examinate 
posibilitățile inițierii de noi acțiuni 
de cooperare, îndeosebi în producția 
industrială, în agricultură. în trans
porturi, in domeniul materialelor de 
construcții și al locuințelor, fiind 
adoptate hotărîri care conduc la ex
tinderea și amplificarea raporturilor 
economice reciproc avantajoase din
tre cele două țări.

Din dorința de a conferi In conti
nuare dinamism, stabilitate și dura
bilitate raporturilor româno-irakiene. 
cele două părți au hotărît să conti
nue dialogul dintre ele, să intensifice 
contactele la toate nivelurile, să asi
gure dezvoltarea sistematică a conlu
crării bilaterale, prin realizarea unor 
Înțelegeri pe termen lung, corespun
zătoare intereselor fundamentale de 
dezvoltare economică și socială a ce
lor două țări prietene, așezînd la baza 
acestora principiile respectării stric
te a independentei si suveranității 
naționale, deplinei egalități in drep
turi, neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate, de asemenea, stadiul ac
tual si perspectivele conlucrării ro
mâno-irakiene in domeniul științific, 
tehnologic, al schimburilor culturale 
si in alte domenii de interes comun, 
adoptîndu-se hotăriri care vor per
mite amplificarea acestor raporturi.

în încheierea vizitei au fost sem
nate un document privind creșterea 
schimburilor comerciale si dezvolta
rea cooperării economice româno-ira
kiene, acordul de cooperare în do
meniul turismului si înțelegerea de

cooperare între Agenția română de 
presă — Agerpres și Agenția, de știri 
irakiană — I.N.Â. Au fost, de ase
menea, convenite și semnate unele 
contracte comerciale.

Abordindu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost exprima
tă îngrijorarea României și Irakului 
fată de starea de tensiune care per
sistă încă in lume, ca urmare a inten
sificării politicii de intervenție în tre
burile interne și de împărțire a sfere
lor de influentă și dominație, a men
ținerii unor stări de conflict, a ac
centuării cursei înarmărilor, a adin- 
cirii crizei economice și a decalajelor 
dintre țările bogate si țările sărace, 
în același timp, au fost reliefate 
creșterea și afirmarea tot mai puter
nică a voinței popoarelor de a pune 
capăt politicii de dominație, de a se 
bucura de dreptul lor la dezvoltare 
liberă și independentă, potrivit nă
zuințelor lor legitime.

A fost evidențiată, în același timp, 
necesitatea de a se acționa cu hotă- 
rîre si deplină responsabilitate pen
tru diminuarea încordării în lume, 
pentru reluarea si continuarea poli
ticii de pace, destindere, independen
tă si colaborare, pentru reglementa
rea tuturor disputelor dintre state 
prin negocieri, pe cale pașnică, pen
tru întreprinderea de măsuri ferme 
de dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru trecerea 
la pași concreți în direcția edificării 
noii ordini economice internaționale, 
pentru democratizarea raporturilor 
dintre state, astfel incit să fie asi
gurată pe deplin respectarea dreptu
rilor popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, de a se dezvolta nestin
gherit. într-o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Referindu-se la problemele euro
pene. cele două părți au reliefat ne
cesitatea ca actuala reuniune de la 
Madrid să se termine cu rezultate cit 
mai bune pentru procesul consolidă
rii securității si cooperării in Europa 
și au salutat eforturile care se fac 
în scopul reducerii cursei înarmări
lor și eliminării armelor nucleare de 
pe continent. S-a subliniat că pro
gresele care se vor putea realiza in 
această direcție vor exercita o in
fluentă pozitivă pentru pacea si secu
ritatea mondială.

Bartea irakiană a prezentat cauzele 
care au generat conflictul cu Iranul 
și implicațiile izbucnirii ostilităților 
militare dintre cele două țări. Partea 
română și-a exprimat preocuparea 
fată de ' continuarea conflictului din
tre cele două țări vecine si a reliefat

★
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decembrie au luat sfirsit convorbirile 
oficiale pe care primul ministru al 
guvernului român, tovarășul Ilie 
Verdet. le-a avut la Bagdad cu 
prim viceprim-ministru! guvernului 
irakian. Taha Yassin Ramadhan. Cu 
acest prilej, ambele părți și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele vi
zitei primului ministru român și 
convingerea că acestea vor contribui 
la amplificarea și diversificarea ra
porturilor româno-irakiene în toate 
domeniile de interes comun, spre 
folosul popoarelor prietene ale celor 
două țări. în conformitate cu orien
tările date și cu înțelegerile convenite 
la cel mai înalt nivel. în urma dialo
gului dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Saddam Hussein, secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak.

în continuare au fost semnate In 
prezența tovarășilor Ilie Verdet și 
Taha Yassin Ramadhann documentele 
convenite cu prilejul vizitei primului 
ministru al guvernului român in 
Irak.

Tovarășul Ion Dlncâ. prim vtce- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ira- 
kiană de cooperare economică, teh- 
nico-științifică și comerț, si Hașsan 
Aii, ministrul comerțului, președin
tele părții irakiene în comisia mix
tă. au semnat un dooument refe
ritor la dezvoltarea schimburilor co
merciale și intensificarea cooperării 
economice dintre cele două țâri.

Tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la M.A.E.. și Khalil 
Alazawi. președintele Organizației de 
Stat Irakiene pentru Turism, au 
semnat Acordul de cooperare în do
meniul turismului între guvernele 
Republicii Socialiste România și al 
Republicii Irak.

necesitatea de o se nune de urgentă 
capăt confruntării dintre ele. Rele
vînd utilitatea diferitelor eforturi 
desfășurate la nivel international în 
această direcție, partea română a 
subliniat necesitatea încetării ime
diate a focului si a realizării unei re
glementări pașnice a disputei actua
le. prin negocieri. în interesul celor 
două țări vecine, al cauzei păcii si 
securității în lume.

Ambele părți au evidențiat impor
tanța securității și stabilității în zona 
Golfului și. în consecință, necesita
tea menținerii acestei regiuni în afa
ra zonelor de conflicte, a sferelor de 
influentă si a intervenției din exte
rior.

Exprimîndu-și punctele de vedere 
cu privire la situația din Orientul 
Mijlociu, cele două părți au reafir
mat că nu se poate ajunge la reali
zarea unei păci juste și durabile in 
această zonă fără retragerea forțelor 
israeliene din toate teritoriile ocupa
te și fără recunoașterea drepturilor 
naționale ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autode
terminare, la întoarcerea la căminele 
sale și la edificarea unui stat pro
priu, independent.

Partea română a reafirmat poziția 
sa de fermă condamnare a' ataculu1 
agresiv al Israelului împotriva ir 
stalațiilor nucleare irakiene. sublAr 
ind că asemenea acte de violență na 
pot avea nici o justificare, și creeazî 
un precedent periculos.

Subliniind conlucrarea bună exis
tentă intre România și Irak pe pla
nul vieții internaționale, ambele părți 
au reliefat dorința guvernelor lor de 
intensificare a conlucrării dintre ele 
în cadrul O.N.U., al mișcării țărilor 
nealiniate, al Grupului celor 77 și în 
alte forumuri internaționale. A fost 
reliefată încrederea celor două părți 
că viitoarea conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, care va avea loc 
în 1982 la Bagdad, va putea contri
bui la îmbunătățirea climatului in
ternațional și la creșterea rolului miș
cării de nealiniere.

La încheierea vizitei în Irak, pri
mul ministru al guvernului român, 
tovarășul Ilie Verdeț, a exprimat — 
în' numele său și' al persoanelor care 
l-au însoțit — cordiale mulțumiri 
pentru primirea caldă de care s-a 
bucurat în cursul șederii la Bagdad 
și a transmis prim viceprim-mlnistru- 
lui guvernului irakian, Taha Yassin 
Ramadhan, invitația de a efectua o 
vizită oficială în România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, data vi
zitei urmind a fi stabilită ulterior.

★

O înțelegere de cooperare între A- 
genția română de presă — Agerpres 
— și Agenția irakiană de știri — 
I.N.A. — a fost semnată de Marcel 
Dinu, director în M.A.E.. si Taha 
Yassin Al-Basri. directorul general al 
Agenției irakiene de știri.

★
Vineri seara, tovarășul Ilie Verdeț, 

prim-ministru al guvernului roman, 
care, la invitația guvernului irakian 
a efectuat o vizită oficială în această 
țară, a părăsit Bagdadul, plecînd spre 
patrie. în această vizită, primul mi
nistru al guvernului român a fost 
însoțit de tovarășii Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la M.A.E., Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, de alte persoane 
oficiale române.

La aeroportul din Bagdad, oaspe
tele român a fost salutat de Taha 
Yassin Ramadhan. prim viceprim- 
ministru al guvernului irakian. Has- 
ean Aii, ministrul comerțului, Hamid 
Alwan, ministru de stat la M.A.E. 
irakian, miniștri, de alte persoane 
oficiale Irakiene.

Au fost prezenți ambasadorul ro. 
mân la Bagdad, Mihail Diamandopc • 
și membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Otopenl. 

primul ministru a fost intîmDinat de 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim vi
ceprim-ministru al guvernului. Ion 
Teșu. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare. loan Folea. mi
nistrul geologiei. Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. (

A fost prezent Dhtab M. Al-Al- 
gawt. ambasadorul Republicii Irak la 
București.

(Agerpres)

MOSCOVA:
Întîlniri ale prim-vicepreședintelui 

Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie
MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : La 11 de
cembrie, acad. Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, aflat la 
Moscova pentru a participa la ședin
ța a 24-a a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare tehnico-știintifică. 
s-a intîlnit cu acad. A. P. Aleksan
drov, președintele Academiei de ști
ințe a U.R.S.S.

In cadrul întrevederii s-au trans
mis din partea prezidiului academi
ei, a conducerii C.N.Ș.T., a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, salutări cordiale academicianului 
A. P. Aleksandrov, urări de noi suc
cese oamenilor de știință sovietici.

Acad. A. P. Aleksandrov a rugat să 
se transmită tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceatișescu un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de succes în multilaterala și impor
tanta activitate pe care o desfășoară.

Au fost discutate stadiul actual și 
posibilitățile de dezvoltare șl adinci- 
re a cooperării româno-sovietice în

domeniul științei și tehnologiei, pe 
probleme de interes comun, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă de Inten
sificare și creștere a eficienței aces
tei cooperări.

Cu ocazia prezenței. la Moscova, 
tovarășul Ion Ursu a avut intilniri 
cu reprezentanți ai conducerii Comi
tetului de Stat pentru Știință si Teh
nică al U.R.S.S., Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică al R.D.G., 
Ministerului pentru Problemele Dez
voltării Tehnice și Investiții din 
R.S.C., și Comitetului Național'pen
tru Dezvoltare Tehnică din R.P.U., 
în cadrul cărora au fost examinate 
rezultatele obținute în cooperarea 
tehnico-științifică dintre România Și 
țările respective, precum și perspec
tivele dezvoltării în continuare a a- 
cesteia.

Tovarășul Ion Ursu a făcut, de a- 
semenea, vizite la unele institute de 
cercetare științifică din Moscova, unde 
s-a intîlnit cu acad. A. M. Prohorov, 
acad. B. K. Vainstein, stabilind o- 
biective 'de cooperare în domeniile 
fizicii și aparaturii științifice.

La întîlniri a participat Traian Du- 
daș, ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică.

GENEVA:

Convorbirile cu privire la limitarea 
înarmărilor nucleare în Europa

^Agențiile de presâ< 

transmit :
I LA INVITAȚIA LUI ERICH 
HONECKER, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con- .

| silfului de Stat al R.D. Germane, 
cancelarul federal al R.F. Germa- I

Inia. Helmut Schmidt, a sosit vineri 
intr-o vizită in R.D.G., informează I 
agenția A.D.N.

I COMUNICATUL UNGARO—SO
VIETIC dat publicității la încheie- I 
rea vizitei oficiale de prietenie in | 

IR. P. Ungară a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Ni- | 
kolai Tihonov, relevă că o atenție 
principală s-a acordat examinării • 

I problemelor extinderii și adincirii *
pe mai departe a relațiilor și cola- | 
borării dintre U.R.S.S. și R.P.U. în | 

Ice privește viața internațională, în 
comunicat se exprimă hotărîrea I 
părților de a acționa în continuare 
pentru menținerea și adîncirea 
destinderii. ( ,

PROTOCOL. La Varșovia a avut I 
Iloc semnarea protocolului de schim
buri pe anul 1982 între Uniunea I 
scriitorilor din România și Uniunea | 

Iliteraților polonezi.
CONVORBIRI CHINO—INDIENE.

La Be.ijing au început convorbiri • 
I oficialb între reprezentanții R. P. .
Chineze și Indiei in probleme pri- 

1 vind relațiile dintre cele două țări. | 
I Delegațiile — informează agenția
China Nouă — au exprimat dorința ] 
comună a părților de a se soluționa 
problemele de frontieră chino-in- 

I diene, de dezvoltare a relațiilor < 
bilaterale.

GENEVA 11 (Agerpres). — La 11 
decembrie, la Geneva a avut loc o 
nouă ședință plenară a delegațiilor

U.R.S.S. și S.U.A. participante la con
vorbirile cu privire la limitarea ar
mamentelor nucleare în Europa.

I AGENȚIA A.C.T.C. transmite că 
un avion de tip „SR-71" al tortelor

1 militare americane a pătruns în 
două rînduri in spațiul aerian al 
R.P.D. Coreene.
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