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PLECAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA MOSCOVA

Acum, fiecare zi are o valoare înzecită 
pentru îndeplinirea planului pe 1981, pentru 
buna pregătire a producției anului viitor

MUNCA POLITICO-EDUCATIVA au Îndeplinit planul anual

în sprijinul realizării sarcinilor economice
Apropiindu-ne. acum, de încheierea 

unui nou an, putem spune că tra
versăm acel interval de timp in care, 
paralel cu desfășurarea unor sus
ținute eforturi pentru îndeplinirea 
cu succes a prevederilor planului, se 
realizează și o cuprinzătoare sinteză 
asupra împlinirilor noastre din pri
mul an al cincinalului calității și e- 
ficlentei. în numeroase colective 
muncitorești s-a muncit, în răstim
pul care a trecut, cu multă riv- 
nă, confirmată de bunele rezulta
te obținute. în lumea satelor s-a ma
nifestat tot mai evident grija pentru 
stringerea și depozitarea în bune con
diții a recoltei. Față de anii trecuti. 
în acest an campania agricolă de 
toamnă a fost mult mai „strinsă", 
volumul cel mai mare al lucrărilor 
de recoltare și insămînțare realizin- 
du-se in perioada optimă, ceea ce 
conferă garanții unui bun demarai 
pentru recolta anului viitor. Acum, 
în intreprinderi și pe șantiere, in 
unitățile agricole se desfășoară intens 
pregătirile pentru a se asigura o 
bază puternică producției din anul 
1982.

Evidențiind această fertilă stare de 
spirit a națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia in ampla expune
re prezentată la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. că „rezultatele pe care 
le avem in dezvoltarea generală a 
tării demonstrează influenta pe care 
munca politioo-educativă, activitatea 
ideologică o exercită in societatea 
noastră socialistă". în același timp, 
secretarul general al partidului re
marca faptul că unele răminerl în 
urmă în realizarea planului pe anul 
1981, manifestările de indisciplină, o 
seamă de încălcări ale legilor, ale 
normelor de etică și echitate socialis
tă „sînt nemijlocit legate de lipsu
rile serioase ale activității ideologice 
si politico-educative". în această lar
gă viziune, activitatea nolitico-educa- 
tivă se detașează ca un puternic fac
tor de impulsionare a progresului e-r 
conomlco-social al patriei.

Pentru a exercita cu succes acest 
rol, principala cerință pusă de partid 
în fata activității ideologice și po
litico-educative o constituie creșterea 
combativității sale, orientarea spre 
prevenirea neajunsurilor, pentru a- 
părarca și dezvoltarea proprietății so
cialiste — temelia prosperității gene
rale.

în tara noastră producția de bunuri 
era restrinsă. iar accesul omului 
muncii la cuceririle civilizației era 
limitat, risipa își avea și ea limitele 
ei modeste. în condițiile actuale insă, 
cind s-au înmulțit considerabil bu
toanele, robinetele la care se apelea
ză fără nici o restricție, cind a sporit 
nelimitat accesul oamenilor muncii 
la toate aceste mari energii ale tării, 
a crescut și riscul ca risipa să capete 
proporții considerabile. Deci, cu cit 
tara devine mai bogată, mai înzes
trată cu bunuri, cu atit trebuie să 
sporească și spiritul gospodăresc, să 
ne arătăm mai neindurători fată de 
risipă, care se dovedește, in orice 
împrejurare, a fi o frînă în calea 
progresului economiei și bunăstării 
fiecăruia.

Necesitatea dezvoltării spiritului 
gospodăresc se impune cu atit mai 
mult in prezent și din următorul 
considerent. Omul muncii de azi ac
ționează intr-o ambiantă tehnică 
mult evoluată fată de cea de acum 
20—30 de ani, ce solicită un grad ri
dicat de profesionalitate, de cultură 
generală ; el are la dispoziție un ca
dru democratic de exprimare simți
tor perfecționat, care ii permite să-și 
pună in evidență calitățile de bun 
gospodar, gindirea sa novatoare. 
Emanciparea tehnică, economică, 
culturală, cit și democratică a so
cietății noastre, realizată cu deose
bire in ultimul deceniu și jumătate, 
impune. în mod obiectiv, afirmarea 
puternică a conștiinței politice a tu
turor oamenilor muncii. Astăzi nu ne 
mai putem mulțumi doar cu un nivel 
mediu ridicat al conștiinței sociale, 
ci trebuie să aspirăm spre un nivel 
individual înalt al conștiinței fie
cărui om al muncii, chiar si numai 
din simplul motiv că implicarea fie-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a V-a)

Sectorul I al Capitalei
Desfășurind lună de 

lună o entuziastă în
trecere socialistă pen
tru onorarea exem
plară a prevederilor de 
plan, colectivele de oa
meni ai muncii din u- 
nitătile industriale ale 
sectorului I al Capita
lei raportează îndepli
nirea la data de 18 de
cembrie a sarcinilor a- 
nuale de plan la pro- 
ductia-marfă. Ca ur
mare. pină la finele 
anului ele vor livra e- 
conomiei naționale, su
plimentar. o produc-

tie fizică 
peste 450 
concretizată, intre alte
le. în importante can
tități de otel brut si 
aliat, utilaie tehnologi
ce pentru industriile 
ușoară și materialelor 
de construcții, produse 
pentru industria elec
tronică. mecanică fină 
si optică, subansamble 
pentru materialul ru
lant. La baza acestui 
succes a stat creș
terea continuă a pro
ductivității muncii, in
dicator la care s-a în-

ln valoare de 
milioane lei.

află între- 
„Laromet".

registrat o depășire a 
prevederilor cu peste 
2 300 lei pe om al mun
cii. Printre unitățile 
care și-au adus o con
tribuție de seamă la 
obținerea acestui re
zultat se 
prinderile
de utilai chimic „Gri- 
vita roșie", de repa
rații auto „Grivita". de 
foraje și lucrări geolo
gice speciale, de apa
rate de măsură si con
trol Otopeni. textilă 
„Grivita" și „Zarea".

(Agerpres)

Industria municipiului Focșani
Colectivele de oa

meni ai muncii din u- 
nitătile industriale ale 
municipiului Focșani 
au îndeplinit planul a- 
nual la nroductia- 
marfă. Pină la înche
ierea anului, industria 
Focsaniului va realiza 
suplimentar o oroduc- 
tie-marfă in valoare

de peste 260 milioane 
lei. Economia naționa
lă urmează să pri
mească în nlus în
semnate cantităti de 
produse de mecanică 
fină, utilai tehnologic 
pentru industria chi
mică. tricotaje si alte 
produse. Cele mai

bune rezultate le-au 
obtinut colectivele în
treprinderii de scule si 
elemente hidraulice. 
Filaturii de lină piep
tănată, Fabricii de u- 
tilaie si piese de 
schimb pentru indus
tria chimică. (Dan 
Drăgulescu).

25 întreprinderi și unități economice din 
județul Brașov

Chimiștii din Orașul 
Victoria raportează în
deplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de 
plan pe 1981. Avansul 
ciștigat le va permite 
să realizeze suplimen
tar. pină la finele lu
nii decembrie, o pro- 
ductie-marfă în va-

loare de 72 milioane 
lei. Pină acum si-au 
îndeplinit sarcinile de 
plan pe primul an al 
cincinalului 25 
treprinderi și 
economice din 
Brașov, printre
numără „Metrom", în
treprinderea de artico-

de ln- 
unităti 
județul 
care se

Ie tehnice din cauciuc 
si întreprinderea de 
tricotaje. Ca urmare, 
aceste unităti vor rea
liza oină la sfîrsitul a- 
nului o producție in
dustrială suplimentară 
ln valoare de 270 mi
lioane lei. (Nicolae 
Mocanu).

In etapa actuală, cind economia 
este ferm orientată spre o cit mai 
înaltă eficientă, evident, in prim 
planul ofensivei activității politico- 
educative trebuie să se afle fe
nomenele de risipă, care isi mai iau 
vama din bunurile dobindite cu 
efort, din materiile prime, din ener
gie, actele de iresponsabilitate, men
talitățile de „nababi1* ale celor care 
se joacă păgubos cu avutul tării. 
Lingă aceste atitudini trebuie alătu
rate manifestările de egoism ale 
celor care nu-și văd decit interesele 
lor înguste, total indiferenți la cele 
ale societății, manifestări ce contras
tează puternic cu starea de spirit să
nătoasă a unei societăți ce cultivă 
statornic etica și echitatea socialistă.

Acum, cind am ajuns la un a- 
preciabil nivel de dezvoltare eco
nomică. preocuparea pentru atenta 
gospodărire a avuției sociale trebuie 
să fie și mai intensă, din rațiuni 
lesne de înțeles. La vremea in care

In aceste zile, colectivul întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești depune eforturi pentru terminarea ultimelor co
menzi din programul de fabricație al acestui an. In secția cazangerie grea (în fotografie), se efectuează retușurile 

finale la o instalație destinată Combinatului petrochimic Midia-Năvodari Foto : E. Dichiseanu

73 de copii dintr-o 
școală bucureșteană
au dat un extemporal. 
Testul se constituie
într-o invitație pentru 
familie și școală, pen
tru toți factorii edu
caționali al societății 
de a acționa, n»ai 
mult decit pină acum, 
in vederea modelării 
cjindirii economice a 
tinerei generații.

lii de toate gradele, ln cli
pa de față — și, evident, 
nu doar acum, ci in toți a- 
nii ce vor veni, toată via
ța — lupta împotriva risi
pei, lupta pentru un mod 
de viață cumpătat, rațio
nal. pentru o gindire eco
nomică întemeiată pe efi
ciență și chibzuință se con
stituie drept unul dintre

„De ce nu trebuie să lă
săm robinetul deschis 7"

Iată cele două tipuri de 
răspunsuri pe care le-au 
dat cei 73 de copii : pri
mul — „pentru că se poate 
inunda încăperea, provocind 
pagube" ; al doilea — „pen
tru că se consumă inutil 
apă". Cel mai complet tip

maturilor. „Nu trebuie să 
lăsăm robinetele deschise, 
deoarece astfel se irosesc 
cantităti enorme de apă 
care ar putea fi folosită in 
altă parte" — scrie Daniela 
Mija. N. G. G. este de pă
rere că „robinetul nu tre
buie lăsat deschis deoarece 
apa se consumă fără a fo
losi la nimic". M. R. M. ne

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, vineri 
dimineața, la Moscova, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Prezi
diului Sovietului Suprem și Consi
liului de Miniștri ale U.R.S.S., cu pri
lejul celei de-a 75-a aniversări a to
varășului Leonid Ilici Brejnev. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost

condus de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii : Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Ion Dlncă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazețras, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Aneta Spornic, 
Ștefan Voitec. Ștefan-Andrei, Emilian

★

La sosirea la Moscova, De aero
portul Vnukovo. împodobit cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România si Uniunii Sovietice, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
salutat de M. S. Gorbaciov. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C.

Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion 
Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Win
ter, Marin Enache.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★

al P.C.U.S.. I. V. Kapitonov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. de alte 
persoane oficiale.

A 1’ost prezent Traian Dudaș. 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică.(Agerpres)

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUSESCU A MINAT 
TOVARĂȘULUI LEONID ÎEICI IIIÎEJAEV
ODDINUE „VICTORIA SOCIAlISMULUI 

cu prilejul împlinirii virstei de 75 de ani

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In ca
drul solemnității care a avut loc la 
Kremlin în după-amiaza zilei de 
18 decembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
înmînat «tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comite
tului Central al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., înaltul Ordin al Republicii 
Socialiste România* „Victoria Socia
lismului", acordat de conducerea 
Partidului Comunist Român și a Re
publicii Socialiste România.

Cu acest prilej, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Dragă tovarășe Leonid Ilici Brejnev,
Am deosebita plăcere să vă înminez 

înaltul Ordin al Republicii Socialiste 
România „Victoria Socialismului", pe 
care conducerea Partidului Comunist 
Român și a Republicii Socialiste 
România a hotărit să vi-1 acorde ca

o inaltă apreciere a contribuției deo
sebite aduse de dumneavoastră la 
dezvoltarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă România și Uni
unea Sovietică, la întărirea prieteniei 
dintre poporul român și popoarele so
vietice, Ia promovarea cauzei gene
rale a socialismului, a păcii și co
laborării internaționale. Vă înminez 
acest inalt ordin cu prilejul împli
nirii vîrstei de 75 de ani și al înde
lungatei activități ca activist de sea
mă al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic.

As dori ca. în numele conducerii 
de Dartid si de stat, ai meu perso
nal. să vă exnrim cele mai calde fe
licitări cu prilejul înmînării acestui 
inalt Ordin ai Republicii Socialiste 
România, precum și pentru aniver
sarea zilei dumneavoastră de naștere 
si să vă urez din toată inima multă 
sănătate si nutere de muncă, succes 
deplin în îndeplinirea sarcinilor de

inaltă răspundere ce vă revin în 
conducerea nartidului si statului so
vietic. ca eminent om de stat si mi
litant de seamă al mișcării comu
niste si muncitorești Internationale.

Im) exprim convingerea că si in 
viitor vom acționa împreună pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
dintre partidele si țările noastre. 
Pentru întărirea solidarității si co
laborării lor în construcția socialis
mului si comunismului, in ridicarea 
bunăstării nonoareior noastre.

Tinind seama de împrejurările gra
ve din viata internațională, de inten
sificarea cursei înarmărilor, de gra
vele pericole ce amenință libertatea, 
existenta si însăsi viata popoarelor 
noastre si a întregii lumi, as vrea să 
exprim dorința întăririi colaborării 
dintre statele noastre în iunta pen
tru destindere. nentru realizarea 
securității si colaborării in Europa,
(Continuare în pag. a V-a)

Cristina S.. 9 ani. a de
venit, de citeva săptămâni, 
mentorul familiei. Mama si 
tatăl asistă, pe jumătate 
mândri, pe jumătate amu
zați, la un spectacol pină 
acum necunoscut : Cristina 
ii mustră dacă uită o lumi
nă aprinsă, stringe restu
rile de pline și le depozi
tează separat, verifică de 
citeva ori pe zi robinetele 
dacă sint bine închise. Ba 
a început chiar să pună 
mai puțină pastă de dinți pe 
periuță. „Așa a zis tovară
șa. este argumentul ei de 
autoritate — îmi spune ta
tăl. -Tovarășa a zis că pli
nea nu trebuie risipită. To
varășa a zis că luminile nu 
trebuie să ardă degeaba...- 
— au devenit replicile favo
rite ale Cristinei".

Cristina S. este doar 
unul dintre milioanele de 
copii, adolescenți și tineri 
asupra cărora se exercită 
activitatea formativă a șco

Meseria de gospodar
se învață din copilărie
obiectivele prioritare ale 
vieții noastre sociale.

„Economisind apă, 
economisim energie”

Am supus unui test 73 de 
copii în virstă de 13 ani; un 
test cuprinzind trei între
bări simple, nici una legată 
direct de noțiunile de risi
pă sau economie. Este vor
ba de elevii claselor a 
VlII-a B și D de la Școala 
generală 174 din Capitală.

Prima întrebare a „ex
temporalului" nostru :

de răspuns este... al treilea, 
cel al elevilor care au indi
cat ambele posibilități Ei 
sint în număr de 21. Dacă 
ii adăugăm celor 6 elevi 
care s-au gindit exclusiv Ia 
risipă, rezultă că la 27 din 
73 (cu aproximație, la 40 la 
sută) „reflexul anti-risipă" 
funcționează.

Răspunsurile trădează, 
uneori, o doză de naivitate, 
inerentă vîrstei, dar — la 
cele pozitive — remarcăm 
o gîndire conexată la gin
direa societății, la gindirea

surprinde plăcut prin fina
lul agitatoric : „Noi trebuie 
să economisim fiecare pi
cătură de apă Citi- 
va dintre cei chestionați 
merg mai departe in eva
luarea ineficientei economi
ce a unui robinet deschis. 
Iolanda Cojocaru își dă 
seama că „risipim combus
tibilul care a fost necesar 
trimiterii apei pe teavă" ; 
nesemnat : „Robinetul nu 
trebuie lăsat deschis pentru 
că se consumă apă și ener
gie" ; Liliana Preda : „E-

conomlslnd apă, economisim 
energie. Apa pierdută În
seamnă pierdere de ener
gie".

...Dar să scădem 27 (de 
elevi care se referă la ri
sipă) din 73 (de elevi tes
tați). Rămin 46. Despre care 
nu putem spune că sint ri
sipitori, dar nici nu putem 
afirma că au spiritul de 
economie intrat în reflex, 
însă să nu ne grăbim... Să 
vedem ce rezultă din cele
lalte răspunsuri.

Despre pline...
A doua întrebare :
„Se spune ■ că nu este 

bine să se arunce piinea. 
De ce 7“

Ceea ce am convenit să 
numim „gindirea economi
că" a funcționat la 63 din 
cei 73 de elevi. Dintre cei
lalți 10. 3 au scris deschis 
„nu știu". 1 a invocat ra
țiuni estetice, iar 6 rațiuni 
igienice. Pentru 63 (aproa
pe 90 la sută), a arunca 
piine înseamnă risipă, ri
sipă sub toate formele. 
Grăitor pentru educația pe 
care o primesc este si fap
tul că. Dentru foarte multi, 
risipa de pîine capătă și o 
dimensiune etică.

Să consemnăm cîteva 
răspunsuri : „Plinea este

George-Radu 
CH1ROV1C1

(Continuare în pag. a V-aj

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Victoria Socialismului" 

tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Parti

dul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, la întărirea prieteniei dintre poporul român și popoarele sovietice, la promovarea cauzei generala 
a socialismului, păcii și colaborării internaționale,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Victoria Socialismului" tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secre

tarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Stimate tovarășe Brejnev,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, imi este deosebit de plăcut să vă 
adresez dumneavoastră, conducător remarcabil al parti
dului si statului sovietic, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al co
muniștilor și întregului popor român, precum și al meu 
personal, cele mai cordiale felicitări.

întreaga dumneavoastră viață și activitate revoluționa
ră, dragă tovarășe Leonid Ilici, consacrate înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismului, sînt strîns legate 
de drumul glorios parcurs de popoarele sovietice, sub 
conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pen
tru edificarea socialismului și comunismului în patria 
dumneavoastră.

Comuniștii, oamenii muncii din România cunosc rolul 
important ce vă revine în funcția de înaltă răspundere 
ln fruntea partidului si statului sovietic, ln dezvoltarea

economiei, științei și tehnicii sovietice, in creșterea bună
stării materiale și spirituale a oamenilor muncii, precum 
și contribuția activă pe care o aduceți Ia crearea unul 
climat de pace, destindere și colaborare internațională.

Dînd o inaltă apreciere aportului dumneavoastră la dez
voltarea continuă a raporturilor de prietenie frățească și 
colaborare pe multiple planuri dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre 
România și Uniunea Sovietică, ne exprimăm ferma con
vingere că acestea se vor dezvolta in continuare. în spi
ritul înțelegerilor la care am ajuns în comun cu prilejul 
întilnirilor noastre, spre binele și în interesul popoarelor 
român si sovietice, al cauzei păcii si colaborării interna
ționale.

Vă urez, dragă tovarășe Brejnev, multă putere de mun
că și sănătate, viață îndelungată, succese tot mai mari 
ln activitatea dumneavoastră consacrată înfloririi patriei 
sovietice, realizării cu succes a hotărîrilor celui de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., înaintării ferme a Uniunii 
Sovietice pe calea comunismului, întăririi păcii și colabo
rării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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Patriotismul revoluționar, patriotismul faptelor
„Patriotismul a fost, este și va rămîne întotdeauna un bun al națiunii, 

un bun al poporului nostru - și oricine se abate de la patriotismul 
revoluționar se îndepărtează de popor“

NICOLAE CEAUȘESCU

„ln unitatea noastră 
stă forja noastră"

Care sînt datele de esență ale sentimentului pa
triotic, cum se înlănțuie ele, cum acționează asupra 
conștiinței fiecăruia dintre noi incit se transformă în- 
tr-o extraordinară forță motrice moral-politică în lupta 
și munca pentru progresul patriei? Care ii sint izvoare
le adinei, izvoarele îmbelșugate de apă vie, urcind din 
adîncurile ființei noastre, făcindu-ne să vibrăm la 
unison, milioane și milioane de oameni, care trăim și 
muncim aici, la Carpați, la Dunăre și Mare de milenii? 
Cum se constituie ca armătură extrem de sensibilă și 
infinit de robustă a vieții noastre de fiecare clipă, 
alcătuindu-se asemenea unui minereu prețios, de o

factură cu totul specială, in stare să degaje energii 
uriașe și nelimitate, deschizind patriei socialiste mă
rețe magistrale în materia densă a viitorului ?

Definițiile abstractizează in cel mai înalt grad ; 
viața oferă însă, prin miile ei de fațete concrete, ima
ginile emoționante, pilduitoare ale unui sentiment în
fățișat limpede prin acțiuni și fapte de muncă în care 
dăruirea și puterea de sacrificiu a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor pămintului românesc, pentru 
înfăptuirea cu un ceas mai devreme a idealurilor celor 
mai nobile ale acestui popor, capătă chipul plin de 
lumină al istoriei noastre contemporane.

„Am ales drumul partidului, 
drumul revoluției, drumul drept 

al dragostei de patrie"

Muncitorul specialist Gheor- 
ghe Scurtu lucrează de peste 
patru decenii la întreprinderea 
de mecanică fină din București.

— Cu ce sentiment încununați 
această rodnică si îndelungată 
activitate 7 — l-am întrebat pe 
acest muncitor în vîrstă, dar atit 
de tînăr prin felul de a gindi și 
acționa.

— Cu sentimentul satisfacției 
că îmi îndeplinesc cum trebuie 
datoria de muncitor, de comu
nist. Nu-mi consider însă mi
siunea încheiată nici pe departe. 
Am încă datorii serioase față 
de detașamentul muncitoresc 
din care fac parte, in care am 
crescut, am învățat meseria, am 
Înfruntat greutăți și le-am în
vins. Sînt mîndru că am pregă
tit. de-a lungul anilor, peste 50 
de muncitori pentru munca în 
uzină. Sint deci 50 de înlocui
tori ai mei în clipa’în care voi 
ieși la pensie. „La pensie" — 
este un fel de a zice, pentru că 
eu și cei ca mine nu ieșim nici
odată la pensie. Si atunci vom 
fi tot ai uzinei.

— înseamnă că, într-un fel, 
veți fi si atunci în continuare la 
pontai în fiecare zi.

— Nici nu se poate altfel. Am 
căutat sâ-i educ în spiritul 
dragostei pentru uzina care 
ne-a hrănit, ne-a format ca oa
meni, locul în care am visat să 
transformăm din temelii viața 
țării. Și am transformat-o. Am 
învățat meserie pe mulți alții — 
cum au făcut și o fac. dealtfel, 
toți tovarășii mei de muncă. Este 
o sarcină patriotică de care ni
ciodată nu poți să spui că te-ai 
achitat în întregime. Prin cei 
tineri, pe care ne-am străduit

„Să nu te plingi 
de greutățile urcușului, 

să le Învingi cu bărbăție"

Hunedoara, vatră de foc nes
tins a otelului. Furnaliștii și 
oțelarii Hunedoarei sint cei care, 
prin munca lor, prin gindul lor 
ofensiv înnobilează continuu 
metalul, dindu-i noi puteri, noi 
calități.

— Dar oamenii 7 — l-a Între
bat corespondentul nostru Sabin 
Cerbu, în continuarea discuției 
pe această temă, pe maistrul 
principal Florian Giurca, unul 
dintre specialiștii care plămă
desc metalul cu înalte caracte
ristici fizico-mecanice. Oțelul nu 
este un scop în sine, îl producem 
pentru creșterea forței și frumu
seții țării și deci pentru o nouă 
calitate a vieții celor ce mun
cesc. Cum se acționează ca oa
menii să fie pe măsura acestui 
înalt obiectiv 7

— Vedeți, noi Învingem greu
tățile unindu-ne forțele. Cind ne 
propunem să elaborăm cel mai 
bun oțel necesar, de pildă, in
dustriei aeronautice sau celei a 
rulmenților, gindim căile de des
țelenit spre acest scop. Apar 
idei ingenioase de perfecționare 
a tehnologiilor, fabricăm noi me
canisme și dispozitive care eco
nomisesc energie, scurtează 
timpul, ridică eficiența. Sînt nu
mai fapte concrete care, însuma
te, duc la un scop prin el însuși 
patriotic — creșterea calității 
produselor noastre, încorporarea 
lor în alte produse, mai com
plexe — sarcină a întregii noas
tre industrii și, in ultimă instan
ță, la înscrierea României, cu un 
ceas mai devreme, în rindul ță
rilor cu dezvoltare medie, obiec
tiv hotărit de cel de-al XII-lea 
forum al comuniștilor. Acesta 
este un stimulent care ne dă 
aripi. Dăm societății tot ce avem 
mai bun in noi, pentru că tot 
pentru noi dăm.

— Și totuși mai sînt oameni 
care nu se sfiesc să ceară de la 
societate mai mult decît dau...

— Sint și li se dă replica 
direct, fără ocolișuri. Cind este 
vorba de energii umane care nu 
au ajuns încă să-și descopere 
capacitățile interioare, neva
lorificate din neștiință, din ne
înțelegere. le atragem In orbita 

să-i creștem și să-i educăm in 
același spirit, datoria noastră se 
continuă, se împlinește, la alte 
cote, desigur, dar cu același 
avînt revoluționar fierbinte.

— Spuneați că sinteți mîndru 
că faceți parte din detașamentul 
muncitoresc al întreprinderii de 
mecanică fină. Care este te
meiul principal al acestei mîn- 
drii 7

— Un temei hotăritor: tn 
uzină am găsit, firesc, drumul 
spre partid, drumul luptei revo
luționare. Prin comuniști, tot ce 
năzuia de veacuri acest popor— 
libertatea socială și națională — 
devenea obiectiv luminos de 
luptă, îmbogățit cu visul con
strucției societății lipsite de ex
ploatare. Aici, în uzină, am cres
cut în spiritul speranțelor de mal 
bine pentru care cei simpli și 
muncitori nu-și precupețiseră 
nici viața. Dar pentru realiza
rea în fapt a acestor speranțe 
numai partidul comunist a acțio
nat fără șovăire. Au fost repre
siunile, temnițele pentru comu
niștii care organizau și condu
ceau poporul în bătălia împotri
va asupririi și a fascismului, 
pentru integritatea și Indepen
dența țării. Nu mă pricep la de
finiții, dar istoria acelor bătălii 
ale partidului, care a unit în 
juru-i toate forțele sănătoase aia 
națiunii, conducindu-le la victo
rie în momentul crucial, de mare 
cumpănă a patriei împinsă spre 
catastrofă de clasele exploata
toare, constituie marea lecție a 
patriotismului autentic, revolu
ționar. Construcția noii orînduiri 
socialiste este întruchiparea cea 
mai înaltă a acestui patriotism 
pilduitor.

noastră, prin exemplul nostru, în 
primul rind.

— Nu întotdeauna exemplul 
singur declanșează reacția în 
lanț.

— Este foarte adevărat. Dar 
în mediul propice al adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, 
in climatul ofensiv al democra
ției muncitorești, care te obligă 
să gîndești, să produci la nivelul 
unei noi calități, care nu tole
rează indisciplina, greșelile sau 
inertia, rare sint cazurile în care 
nu se produc reacțiile pozitive.

— Și totuși ce se întîmplă cu 
aceste cazuri rare 7

— Intervine colectivul Întreg. 
Cu fermitate, intransigent. înțe
legem prin aceasta intensa acti
vitate educativă în creuzetul co
lectivului. Aici hotărîm și dru
mul nostru înainte, dar tot aici 
ne oprim și asupra acelor mani
festări accidentale, care mai 
apar, din păcate, și pe care le 
numim nepăsare, muncă fără 
seînteie creatoare. Deci, de la 
astfel de probleme care sînt re
zolvate prin voință șl convinge
re, pînă la aspectele atit de noci
ve, de optică egoistă, consu- 
mistă — cum a fost numită — 
care, în ultimul timp, a stîrnit 
indignarea tuturor oamenilor 
muncii, punlndu-i în situația să 
hotărască aplicarea severă a 
prevederilor legii. Nu te poți 
duce să iei cu sacul acolo unde 
contribuția ta este microscopică 
sau inexistentă.

Referindu-se cu asprime la 
astfel de cazuri care dezvăluie 
o anumită slăbire a combativită
ții. a spiritului de răspundere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea in expunerea sa la ple
nara partidului din noiembrie că 
„este necesar să desfășurăm o 
intensă activitate de ridicare a 
conștiinței politice, pentru înțe
legerea sensului dezvoltării so
cietății omenești, a legilor sociale 
obiective", că este necesar ca 
întregul popor să fie' înarmat cu 
spiritul si concepția revoluțio
nară de muncă si luptă pentru 
învingerea tuturor greutăților.

— Nimic nu poate fi socotit 
greu cind lupți pentru înflorirea 

țării — a conchis Interlocutorul 
nostru. Deci, fapte concrete, în 
fiecare zi. în fiecare clipă, im- 
punlndu-ne autoexigență. Prin

„Pămintul strămoșesc 
il iubești sporindu i rodnicia"

— Vrem mal mult de la not 
Înșine, așa cum ne si cere par
tidul. îi mărturisea coresponden
tului nostru. Gheorghe Clrstea, 
primarul comunei Mozăceni-Ar-

r
*

*

} î
*

i

*
<
**

**

Iubim țara și nația noastră astfel curp n-o 
iubește nimeni, cum nimeni n-are puterea 
de-a o iubi.

Mihai EMINESCU

Patria, această ființă ideală pe care locui
torii ei sînt gata a o apăra cu viața, este 
identitatea intereselor, ideilor, pasiunilor 
care-i strînge și întrunește în apărarea 
unui bun comun.

Nicolae BALCESCU

Națiunea ta nu e numai națiunea de unde 
vii, ci aceea din care meriți să faci parte.

Nicolae IORGA

Avuțiile țării sînt avuțiile tale. Lumea știe 
că ai dreptul să te mîndrești cu marile și 

. curatele tale frumuseți. Țara ai făcut-o tu 
g, cu brațele, răbdarea și dragostea ta. Tu 

ești întreg patriotismul, tu ești socialismul, 
I care-i adevăratul patriotism. Slavă ție, iubi

tul meu popor, că ai știut să-ți meriți lumina 
întreagă.

Tudor ARGHEZI

Îeș, tovarășa Floarea Chlrlțoln, 
n conștiința țărănimii revoluția 
socialistă a operat schimbări de 

adincime. care nu au fost ușoare 
și nu sint, in continuare, ușoare. 
Țăranul și-a schimbat optica de 
viată în noile condiții, a trebuit 
apoi să-și „reînvete" meseria, 
să și-o perfecționeze cu tenaci
tate, descoperind treptat că poate 
deveni tot mai independent de 
pămint. legindu-se de el sub o 
altă formă, si mai trainică, și 
mal adevărată. Acest lucru îi 
asigură tot timpul inițiativa, 
puterea de a hotărî in privința 
viitorului.

— In ce constă, după dumnea
voastră, această legătură 7

— în părăsirea atitudinii con
templative, aș zice fataliste față 
de pămint. față de natură. Par
tidul l-a făcut pe țăran cu ade
vărat stăpin în acest uni
vers. Țăranul a îndrăznit să in
tervină in rosturile acestuia, a 
descoperit cu bucurie că-i poate 
stăpini și dirija energiile, folo- 
sindu-se de datele științei agri
cole, de mașinile pe care indus
tria socialistă i le pune la dis
poziție, într-o gamă tot mal bo
gată. „Deci — iși spune țăranul, 
care-sj iubește acum cu o altă 
dragoste pămîntul. o dragoste 
lucidă — 11 pot fertiliza si mai 
bine cu sudoarea mintii". 
Din această glie, care păstrează 
la sinul ei cetățile trecutului 
— dovadă a statorniciei po
porului nostru, dtntotdeauna. 
pe acest pămint — el construieș
te altă cetate, uriașă, aceea a 
vieții sale libere și fericite.

— Sint totuși și scurt-circuite 

această atitudine, profund co
munistă dovedim că sîntem 
într-adevăr făuritori canstientl 
de istorie nouă.

în viata satului, oameni care bat 
pasul pe loc.

— Sigur, apar șl fenomene ne
gative. satul este In continuă e- 
voluție. construcție si reconstruc

ție, oamenii nu se construiesc 
cu rapiditatea cu care se 
înalță o casă. Sint unii care 
vor să muncească numai eu o- 
chii pe ceas, uitind cum arată 
zorii pe cîmp ; sint alții oare se 
sustrag de Ia muncă, oameni 
care nu se sfiesc să ia din avu
tul obștesc fără să fi pus un 
strop de sudoare pentru sporirea 
lui. Satul nu tolerează aceste 
comportări, nu admite, sub nici 
o formă, manifestări exprimind 
mentalități în izbitor contrast cu 
modul general de a concepe 
viața.

— Cum funcționează opinia 
publică a satului 7

— Vă spuneam că vrem 
tot mai mult de la noi Înșine. 
Am pășit pragul noii revoluții 
agrare, care cere lucrătorului 
ogoarelor să devină neîntirziat 
muncitor specializat, de înaltă 
calificare — deci, o nouă cali
tate a muncii luL într-un univers 
care se apropie, prin metode și 
exigențe, de universul muncii 
din Industrie, păstrlndu-sl spe
cificul, desigur. De aceea, satul 
Întreg este acum aidoma unei 
școli ale cărei ferestre sint lu
minate tot timpul și In care ni
meni nu trebuie și nu este lăsat 
să vegeteze, să Încurce treburile 
obștii sau să o păgubească. Ță
ranul nu se uită la vorbe, se 
uită în primul rind Ia fapte si 
judecă valoarea omului numai 
după ele. Si noua revoluție a- 
grară cere fante, fapte imediate, 
care înseamnă tot mai multă 
Pline ne masa tării. Datorie pa
triotică de cea mai Înaltă no
blețe.

Săeele este un oraș transilvan 
în care trăiesc si muncesc ro
mâni. maghiari si germani. Prin 
munca lor înfrățită au trans
format. In anii socialismului, sa
tul de oieri si agricultori în
tr-un oraș în plină înflorire, cu 
o industrie puternică, modernă, 
temei al înnoirii din temelii si 
a localității. Cartierele noi de 
blocuri pastelate si cele care se 
construiesc în continuare con
stituie caracteristica definitorie 
a prosperității Săcelelor.

— Orașul nostru — ne spu
nea profesoara Maria Szabo, de 
la liceul industrial al uzinei „E- 
lectroorecizia" — exprimă eloc
vent ce a putut face munca în
frățită a românilor, maghiarilor 
si germanilor ne acest meleag. 
Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat de nenumărate ori că 
limbajul muncii este comun, că 
el este înțeles de toti. indife
rent de graiul ne care-1 vor
besc. el unește, dă forță. Este 
foarte adevărat lucrul acesta si 
el explică foarte bine de ce, de-a 
lungul veacurilor. In momente

le de cumnănă. cei ce au fău
rit toate bunurile acestui pă- 
mint si-au amestecat sinaele in 
bătăliile pentru libertate, pen
tru înfăptuirea idealurilor de 
dreptate si echitate. Cu atit mai 
mult se impune acum acest a- 
devăr istoric In patria noastră 
socialistă, patrie a tuturor celor 
ce muncesc.

— Toti cei cu care, am dis
cutat in Săeele. sau în alte lo
calități ale tării unde trăiesc si 
muncesc laolaltă oameni de di
ferite naționalități, s-au expri
mat in aceiași termeni.

— Vedeți 7 Este o realitate că 
om muncitor cu om muncitor se 
înțelege, se respectă, se prețu
iește. Acesta a fost solul fertil 
ue care a rodit atit de viguros 
idealul de luptă al partidului, 
idealul libertății, al egalității in 
drepturi, al demnității tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate. România socia
listă. patria noastră comună, isi 
trage puterea si frumusețea din 
faptele noastre de muncă, din 
gindul nostru de viitor si mai 
luminos. din unitatea de 
nezdruncinat în turul partidului 
comunist, al secretarului său ge
neral. primul muncitor al tării, 
exemplu înalt de gîndire si ac
țiune revoluționară.

— Slntetl fiică a Săcelelor 7
— Aici m-am născut si am 

crescut, aici am tnvătat carte, 
aici am văzut sl uzinele cres- 
cind vertiginos, transformînd sa
tul de altădată într-un oraș 
modern. Asa s-a intîmplat pes
te tot tn tară. De aceea, din
colo de cunoștințele de biolo- 

gte. de matematică, de chimie 
pe care noi. dascălii, ne stră
duim să le transmitem elevilor 
noștri, viitori muncitori de înal
tă calificare ai uzinei ..Electro- 
precizia". in primul rind le 
transmitem acest sentiment al 
nostru — sentimentul patriotis
mului socialist, izvorît din 
lupta părinților noștri si a noas
tră pentru o viată tot mai bună. 
Le transmitem o zestre mate
rială impresionantă — marile 
platforme industriale răsoîndito 
ne tot teritoriul tării, orașele 
si satele noi — si o zestre spi
rituală făurită în focul luptelor 
pentru dreptate, adevăr si liber
tate. Toate acestea se află la 
temelia rezolvării problemei na
ționale, operă măreață a poli
ticii partidului nostru comunist, 
realizînd — cum spunea tova
rășul Nicolae Ceausescu la re
centa plenară a partidului — 
„deplina egalitate în drepturi în
tre toti oamenii muncii fără de
osebire de naționalitate. Consti
tuie o mindrie pentru partidul 
și statul nostru socialist — sub-
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llnla secretarul general al par
tidului — felul cum am rezolvat 
această problemă, ca poate con
stitui. fără falsă modestie, un 
exemplu pentru multe stata 
ale lumii".

La întreprinderea „Electro- 
orecizia" ii cunoaștem pe 
maistrul loan Lutsch, care se 
bucură de faima unui bun or
ganizator. fiind apreciat pentru 
promovarea permanentă a nou
lui in producție,

— Zilnic dai un examen cu 
tine însuti — ne spune maistrul. 
Dacă îți concepi un drum comod 
în viată iți înăbuși tot ce e mai 
bun în tine, nu te poți descoperi 
și nu te poți afirma. Și societa
tea noastră este astfel construi
tă incit omul se cuvine să fie 
la înălțimea condițiilor minuna
te create de partid fiecăruia 
dintre noi.

— Am aflat că sinteți și un 
pasionat al istoriei.

— Nici nu se poate altfel, pen
tru că istoria sîntem noi. Cu
noașteți cetățile din trecut răs- 
Dindite In toată tara. Documen
tele numesc, in legătură cu ele. 
domnitori si conducători de 
oaste — unii iubitori de tară, pe 
care-i cinstim cu mindrie. alții 
iubitori numai de ei insist Și 
documentele spun : „cutare con
ducător a construit cetatea cu
tare în calea hoardelor năvăli
toare si le-a înfruntat cu vi
tejie". Sau despre cei nevolnici: 
„s-a închis în cetate de 6Daima 
răsculatilor De care-i obiiduise". 
Eu mă gindesc : fiecare piatră 
din zidirile acestea a fost tă
iată, transportată si Încastrată in 

turnuri de apărare, cu sudoare 
si singe, de țăranii sau tirgove- 
tii anonimi, români, germani, 
maghiari si de alte naționalități. 
Sint stră-strănenot al țăranilor 
si tîrgovetilor anonimi de a- 
tunci si asa sîntem toti cei care 
azi construim patria socialistă 
strîns uniți in iurul partidului 
comunist. Cind tovarășul Nicolae 
Ceausescu amintește de tradi
țiile comune de luptă de-a lun
gul timpului, eu ii văd pe stră
moșii noștri visînd la viata 
noastră de acum. Pămintul aces
ta ne-a născut, ne hrănește. Nu 
te poți rupe de el decit dacă 
ești buruiană dusă de vînt.

— Sînt unii care gindesc alt
fel.

— Știu, si te cuprinde o mare 
tristete si minie. Vorbea des
pre ei. cu justificată asprime, 
secretarul general al partidului 
la Congresul consiliilor oame
nilor muncii, arătînd că fieca

„Tinerilor să le transmitem 
valorile autentice, 

revoluționare"

Sufletul tinăr este sensibil, 
deschis la tot ce este frumos și 
nobil, avid de cunoștințe, de 
cintec. de poezie ; sufletul tinăr 
are un acut simt ăl echității, 
care trebuie cultivat cu dra
goste si grijă, întărit cu exem
plul muncii cinstite. Și nu al 
oricărei munci conștiincioase și 
atit, ci cu acea muncă dedicată 
interesului general, generatoare 
de optimism ăi încredere in pro
priile forte, in propria capa
citate creatoare. Despre toate 
acestea discutăm cu tovarășul 
Ioan Sava, directorul Liceului 
industrial Jir. 10 din Capitală, 
schițînd profilul tinerei gene
rații.

— întregul nostru sistem de 
invățămînt este conceput pe 
principiul educației prin muncă 
și pentru muncă. Cred că a- 
cesta este și drumul cel mai 
drept spre asumarea conștientă 
a răspunderii tinerilor față de 
patrie, fată de poporul aj cărui 
fii sint. Iată, elevii noștri se 
pregătesc, invățînd temeinic, să 
devină muncitori de înaltă ca
lificare. constructori de căi fe
rate. de tuneluri, de șosele, de 
poduri. Și-au asumat sarcini de 
producție in valoare de un mi
lion de lei si. in atelierele scolii, 
din miinile lor ies tot felul de 
dispozitive si aparate ingenioa
se. care-i anunță de pe acum 
ca muncitori de nădejde. _

— Și totuși. întilnim tineri 
care nu ajung să ințeleagă mai 
adine nostul vieții lor. Mă În
treb dacă este de ajuns numai 
să-ți stăpinești meseria si atit.

— Nu. nu este de ajuns, este 
și părerea mea. Și. nu mă îndo
iesc. și a majorității educatori
lor. Cred că se greșește atunci 
cind se rezumă pe alocuri acti
vitatea de educație patriotică la 
programele exclusiv culturale — 
recitări, simpozioane, teatru cu 
subiecte istorice și asa mai 
departe.

— Vă referiți la activitățile 
„festiviste"?

— Firește că si asemenea ac
tivități isi au importanta lor, 
sint absolut necesare atunci

„Noua calitate a muncii 
chezășuiește progresul și

prosperitatea țării"

La Institutul pentru automati
zări. interlocutorul nostru este 
tovarășul Constantin Matei, cer
cetător științific.

— Am aflat că aveți o bogată 
experiență de viată, cunoașteți 
bine oamenii, universul cerce
tării științifice de vîrf este uni
versul dumneavoastră firesc, 
care se prelungește creator în 
viata practică, în întreaga noas
tră economie. Sînteti deci in 
măsură să ne spuneți care este, 
după părerea dumneavoastră, 
calitatea cea mai de preț a omu
lui de stiintă.

— In primul rind. patriotis
mul. Dragostea fierbinte de 
tară este ca o apă vie. în- 
demnînd mereu la noi căutări, la 
investigații pasionante în lu
mea abstractă a matematicilor 
— cum este în cazul nostru — 
extrăgtndu-i esențele, punîn- 
du-le în slujba unor noi cuce
riri științifice și tehnice cu a- 
plicatii rapide si eficiente, care 
asigură tării pași mari în viitor, 
prestigiu, demnitate si forță. Și, 
mai ales, independentă econo
mică si științifică.

— Domeniul dumneavoastră 
de cercețare sînt automatizări
le. calculatoarele, cibernetica. In 
ce măsură vă regăsiți, dum
neavoastră si rezultatele muncii 
dumneavoastră. în vastul an
samblu al construcției socialis
te 7

— Nu este vorba să ne regă
sim, ci sîntem profund, organic 
implicați in accelerarea acestei 
construcții. Institutul nostru, 
specialitățile noastre sînt ^pera 
exclusivă a societății socialiste, 
ele au apărut în ultimii 15—20 de 
ani ca urmare a puternicei pro
movări a științei originale româ
nești Datorăm totul concepției 

...Opinii care exprimă, dincolo de timbrul specific fiecărui 
Interlocutor, gîndurile milioanelor de oameni ai muncii din țara 
noastră angajați trup și suflet In făurirea măreței opere de 
construcție a societății socialiste ți comuniste. Ele cheamă 
la concentrarea tuturor gindurilor ți sentimentelor de 
mindrie patriotică, de adincă ți fecundă dragoste de 
patrie, intr-un unic fluid creator. Tăria acestui fluid de eonțtiintă 
rezidă in faptele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor României 
socialiste, strins uniți in jurul partidului comunist — forța vitală 
a întregii noastre națiuni - faptele lor de fiecare zi alcătuind 
columna nesfirșită a istoriei noastre contemporane.

Anchetă social-politică de Dionlsîe ȘINCAN

re avem răspunderea fată de 
copii, de rude, de Prieteni să-l 
facem să înțeleagă faptul cA 
împreună trebuie să asigurăm 
înălțarea patriei pentru a 
fi mai demnă, mai puternică. 
Este o înjosire să-ți pă
răsești tara De care Strămoșii 
ti-au lăsat-o moștenire, udind-o 
cu sîngele lor si să devii — ce 7 
— sclavul altora. Sînt oameni 
care, asa cum spuneam, isi con
cep un drum comod în viată, ui
tind sacrificiile făcute pentru 
formarea lor ca oameni, sacri
ficiile noastre, ale celor care 
ne-am devotat muncii, patriei. 
Am văzut eu din aceștia care 
se întorc din cind in cind. arși 
de dorul de patrie. Dorul de 
Datrie nu se Plătește in bani...

— Aveți mare dreptate.
— Dorul de patrie se expri

mă prin învingerea greutăților 
aici, prin muncă de calitate 
pusă la temelia devenirii noastre.

cind nu sint festiviste. ci festi
ve. dar sînt si mai eficiente cind 
fiorul lor emoțional se continuă, 
se integrează organic in toate 
celelalte activități ale scolii, in 
clasă si in atelier, punind mai 
bine in lumină' rolul esențial 
al muncii in formarea convin
gerilor patriotice solide. în a- 
cest sens, imi exprim convin
gerea că un educator Pătruns 
de misiunea Iui va înțelege 1- 
mediat că sint carențe serioase 
in activitatea sa educativă dacă, 
de pildă elevi de-ai săi oco
lesc munca sistematic. dacă 
unii dintre ei socotesc că li se 
cuvine totul fără ca ei să de
pună efort, dacă alții nu pot dis
cerne dlntr-un film sau dintr-o 
revistă străină ce este adevăr 
și ce este poleială si ajung să 
creadă că tot ce zboară se mă- 
nîncă,

— Care ar fi. în această pri
vință, menirea dascălului 7

— Nu 1 se spune educator 7 I 
se cere deci să lucreze cu pa
siune. cu talent înzecit pentru 
sădirea in tinerele conștiințe a 
valorilor morale proprii socie
tății noastre. Să construiască — 
este termenul potrivit — con
științe care să știe că numai 
prin muncă se poate realiza o- 
mul în societatea noastră, poate 
deveni o autentică personalita
te : că numai efortul naște sa
tisfacțiile veritabile: că nu e- 
xistă bucurie mai mare, mai de 
preț decît bucuria de a Învinge 
greutățile, descoperind în tine 
noi si noi izvoare de energie 
creatoare. Lucrînd cu tinerii, 
educindu-i în spirit revoluțio
nar, pregătim viitorul comunist 
al patriei. Ce sarcină patriotică 
mai măreață iși poate dori edu
catorul 7 Pentru că eL educa
torul. contribuie, prin munca 
sa — cum atit de expresiv- sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in magistrala sa expunere la 
ultima plenară a partidului — 
la crearea de adevărat! revolu
ționari : „Ei vor fi mîine mem
bri ai partidului, ai conducerii 
partidului și statului, construc
torii socialismului și comunis
mului".

creatoare, vizionare a partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
care are o contribuție hotăritoare 
in deschiderile largi spre folosi
rea științei și tehnicii in avintul 
impetuos ai tuturor comparti
mentelor societății. Comunismul 
— a subliniat de atîtea ori con
ducătorul partidului și statului 
nostru — înseamnă stiintă. În
seamnă abordarea energică a 
noului, a progresului, asigurmd 
astfel înaintarea neabătută spre 
viitorul de aur al omenirii. Echi
pamentele noastre electronice au 
pătruns în toate domeniile indus
triale — multe dintre ele sint 
premiere mondiale — eliminind 
drastic importurile. Posibilită
țile noastre umane sînt nelimi
tate. Posedăm rezerve impresio
nante de fantezie și energie 
creatoare. De aceea, ne consi
derăm incă mult datori progre
sului tehnic și științific, cu 
toate succesele de pină acum, 
succese care au contribuit la 
sporirea prestigiului țării.

— Noul constituie dealtfel 
semnul distinctiv al întregii 
noastre existențe...

— Și eu aș adăuga Ia acest 
fapt incontestabil — tinind sea
ma că institutul nostru lucrează 
direct cu numeroase Întreprin
deri și combinate industriale ai 
căror muncitori, tehnicieni și 
ingineri sint colaboratorii noș
tri direct! și competent! — 
as adăuga, repet, că noul este 
o stare de spirit irezistibilă prin 
vigoarea cu care se manifestă. 
Aceasta este chezășia că tot 
ceea ce ne-am propus noi să 
realizăm se va înfăptui întoc
mai. cu adîncă si arzătoare iu
bire de tară, cu răspunderea 
Înaltă pentru întărirea continuă 
a independenței și suveranității.
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In spiritul preotupărilor constante ale partidului, ale secretarului său general.

pentru înfăptuirea noii revoluții agrare Colective fruntașe în întrecerea
PUTERNICE STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI
AGRICOLE $1 A LIVRĂRILOR LA FUNDUL DE STAT

Pentru venituri suplimentare, 
muncă suplimentară

fapt, in ultimul timp se reîntorc in 
cooperativă tot mai multi dintre cei 
plecați la oraș. Avem deci toate con
dițiile ca fiecare lucrare să o facem 
la timpul optim. Aceasta constituie 
garanția sigură că vom obține recolte 
tot mai bogate la hectar și. pe aceas-

tă bază, să valorificăm la fondul de 
stat cantităti mai mari de produse 
agricole.

Inq. Ștefan V1ȘO1ANU 
președintele C.A.P. Ciurea, 
județul lași

socialistă pe 11 luni ale anului 1981
socialistărezultatele obținute în Întrecerea 

de oameni ai muncii din întreprinderi in-
Continuăm să publicăm 

de alte colective fruntașe 
dustriale, din transporturi, din unitățile agricole, precum și din do
meniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii, la 30 noiembrie*) 
primele locuri se situează :

pe

Cooperatorii din comuna Ciurea. 
localitate aflată în zona preorășe
nească a Iasiuluî. au primit cu deo
sebită satisfacție măsurile stabilite 
prin hotărirea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la stimularea producătorilor in 
creșterea producției agricole si a li
vrărilor la fondul de stat. Unitatea 
noastră încheie anul 1981 cu un bilanț 
rodnic : o producție globală agricolă 
de 23 milioane lei. fată de 19 milioa
ne planificate, și o depășire de 3 mi
lioane Ia productia-marfă. Producțiile 
medii obținute la hectar au fost de
2 500 kg griu de pe 430 hectare.
3 252 kg orz de pe 130 hectare. 2 815 kg 
porumb boabe de pe 858 hectare, iar 
la struguri am avut cea mai mare 
recoltă din județ, de 12 504 kg la hec
tar, fată de 7 800 kg planificate. Ca 
urmare, cooperativa noastră a putut 
să-și onoreze integral contractele în
cheiate cu statul, livrind chiar supli
mentar la fondul de stat unele can
tităti. Astfel, am vindut statului 731 
tone griu. 384 tone orz, 1 870 tone po
rumb. 510 tone struguri și altele.

Unitatea noastră este mică, detinlnd 
numai 2 319 hectare teren agricol, din 
care 1 478 hectare teren arabil. Cu 
toate că și în 1982 vom cultiva aproa
pe aceleași culturi și pe aceleași su
prafețe ca în anul acesta, sintem 
insă hotăriti să sporim mult produc
țiile la hectar. Chiar nivelul planifi
cat al acestor producții pe 1982 este 
mai nwe ; ca atare, contractările la 
fondul de stat vor fi și ele mai.mari. 
Ne stimulează mult sistemul de pri-

me. care se aplică diferențiat în 
funcție de produs și in raport cu can
titatea la hectar livrată statului. Am 
făcut un calcul care ne arată că prin 
aplicarea acestor prime vom încasa 
suplimentar pentru produsele vege
tale livrate la fondul de stat peste 
2.3 milioane lei. In spiritul exi
gentelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Consi
liului National al Agriculturii și la 
plenara C.C. al P.C.R.. 
multiple planuri pentru 
cele mai bune condiții 
agricole de primăvară.

Firește, pentru 
să beneficieze de 
ale noilor măsuri 
cerea partidului. _ _ 
muncim mal mult și mai bine. De 
aceea, organizația noastră de partid 
și conducerea unității și-au orientat 
întreaga activitate spre intărlrea dis
ciplinei în muncă, spre mai buna or
ganizare a întregii activități de pro
ducție, astfel incit din primele zile 
ale anului 1982 să ne îndeplinim 
întocmai sarcinile ce ne revin. 
Din cele 1 028 brațe de muncă 
de care dispunem, peste 700 sînt 
femei, din care două șefe de fermă si 
22 șefe de echipă. Ajungind la o re
tribuire a muncii de pină la 42 de lei 
pentru o normă convențională, care 
urmează să crească mai mult pe sea
ma veniturilor suplimentare ce Ie va 
realiza cooperativa din încasarea 
primelor de producție, sintem con
vinși că la anul vom avea o parti
cipare la muncă de sută la sută. De

acționăm pe 
pregătirea în 
a campaniei

ca unitatea noastră 
efectele stimulative 
adoptate de condu- 

este nevoie să

Avantajele pentru producătorii agricoli 
sînt certe

Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
aplicarea de noi măsuri de stimulare 
a producătorilor agricoli a găsit un 
larg ecou 
comuna 
hotărîri. 
chemați 
groalimentare. vom avea de ciștigat 
substanțial dacă vom depune eforturi 
susținute pentru cultivarea tuturor 
suprafețelor, pentru efectuarea la 
timp șl de calitate a tuturor lucrări
lor agricole.

Cooperatorii din comuna noastră 
înțeleg că singura cale pentru creș
terea veniturilor, pe baza primelor de 
producție ce se acordă corespunzător 
cantităților de produse la hectar li
vrate statului, este creșterea recolte
lor. Ei acționează incă de pe acum în 
acest sens. In ultimele zile au fost 
transportate în cîmp peste 1 000 tone 
de îngrășăminte naturale și s-a fer
tilizat întreaga suprafață de teren 
destinată culturilor de legume și car
tofi. Cooperativa noastră agricolă, 
cetățenii comunei se numără printre 
principalii furnizori de legume pen
tru aprovizionarea municipiului Rm. 
Vîlcea, precum și a stațiunilor de pe

și in rîndul locuitorilor din 
noastră. Potrivit acestei 
noi. cei care sintem 

să realizăm produse a-

Valea Oltului. Tocmai de aceea, am 
hotărit să extindem culturile legumi
cole de la 253 hectare la peste 300 
hectare, să sporim producțiile la hec
tar șl să livrăm la fondul de stat cel 
puțin 100 tone legume și cartofi peste 
prevederile de plan. Numai la cele 
1 710 tone legume prevăzute a le livra 
la fondul de stat în 1982 vom obține, 
in condițiile aplicării noilor măsuri, 
venituri în valoare de 2,9 milioane lei, 
cu aproape 1 milion lei mai mult de- 
cit am realizat in acest an.

Avantajele de care beneficiază pro
ducătorii prin aplicarea noilor mă
suri luate de conducerea partidului 
sînt certe. Dlscutînd cu numeroși le
gumicultori din comună, am retinut 
că toți sînt hotăriti să livreze la fon
dul de stat cantități cu mult superi
oare fată de cit își propuseseră, cu 
convingerea că, participînd la apro
vizionarea mai bună a populației cu 
produse agroalimentare, iși asigură 
în același timp posibilitatea de a 
ci ști ga mal bine, de a trăi mai bine.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 441 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 104,3 la sută Ia 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la grafi
cul de putere la dispoziția siste
mului energetic național, 15,1 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumul tehnologic propriu de e- 
nergie electrică a fost redus cu 0,6 
la sută, iar cheltuielile prevăzute în 
buget cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Brăila.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Galați.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Craiova 

cu 567 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 44,7 la sută ia pro
ducția fizică la forajul de exploa- 
tare-injectie. 23 la sută la sonde 
terminate din foraj total; unitatea 
s-a încadrat în producția normată 
ce revine pe o persoană ; prețul 
de cost al lucrărilor de foraj a fost 
redus cu 1,6 la sută, iar consumul 
de combustibil și energie electrică 
cu 0,6 la sută.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 41,8 Ia sută
producția netă, 18,5 la sută la pro
ducția fizică, 43,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
52,8 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale planificate la
1 000 lei producție-marfă 
reduse cu 19,1 la sută.

Locul II : Combinatul de 
sodice Govora.

Locul III : Combinatul 
Victoria, orașul Victoria.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

METALE NEFEROASE SI RARE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina cu 347 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția netă, 4,4 Ia sută la export,
2 la sută Ia producția fizică, 7,1 Ia 
sută la producția-marfă vindută și 
încasată, 2,6 la sută la productivi
tatea muncii, 16,8 la sută la bene
ficii ; consumurile normate de ma
terii prime |i materiale au fost re
duse cu 2,8 la sută.

au 
la

au fost

produse

chimic

Gheorghe GRF.ERE
primarul comunei Budești, 
județul Vîlcea

Bătălia pentru recolta anului viitor în plină desfășurare
Pentru a obține recolte mari de sfeclă de zahăr în anul viitor, conco

mitent cu măsurile care au fost luate pentru amplasarea acestei culturi 
pe cele mai potrivite terenuri, este necesar ca în această perioadă să 
continue lucrările de fertilizare. Cum se desfășoară această acțiune 7 Iată 
ce ne relatează corespondenții noștri.

al întreprinderii 
sfeclei de zahăr

Sfecla de zahăr
unde dă cel mai

Colectivul Fabricii de zahăr din 
Bucecea, județul Botoșani, a adoptat- 
de câteva zile o măsură vizind spo
rirea producției de sfeclă. Ne-a ex
pus-o însuși directorul ei adjunct, to
varășul Alexandru Ionescu : „Nu 
sintem doar întreprindere de prelu
crare a sfeclei de zahăr, ci urmărim 

i și producerea acestei culturi". Aceas
tă afirmație a fost făcută pe dealul 
Buimăcenilor. unde directorul ad junct 
al fabricii se afla împreună cu tova
rășul ing. Vasile Alungulesei. direc
tor al direcției

I țene. Cei doi sînt 
comisiei județene de 
turor solelor pe care 
sfecla de zahăr în primăvara viitoa
re, care, la nivelul județului. însu
mează aproape 16 000 hectare. Ce ve
rificau de fapt? Dacă la amplasarea 
culturii s-a tinut seama de cerințele 
față de sol și planta premergătoare, 
dacă arăturile s-au efectuat la adin- 
cimea corespunzătoare. De asemenea, 
se urmărea dacă s-au trimis și. res
pectiv, au fost primite fisele tehnice 
privind conținutul in fosfor, azot și 
potasiu al solului. Si. bineînțeles, 
cum decurg lucrările de fertilizare cu 
îngrășăminte naturale șl chimice.

„Verificarea tuturor solelor din ju
deț, ne informează directorul direc
ției agricole, se va Încheia cel tlrziu 
pe 22 decembrie. Pentru aceasta sînt 
pe teren multi specialiști, inclu
siv lucrătorii oficiului județean 
pentru studii pedologice și agrO- 
chimice. Cu acest prilej, se sta
bilesc și programele de fertilizare, 
activitate de care răspund, deopotri
vă. reprezentanții fabricii de zahăr, 
inginerii cu chimizarea din fiecare 
consiliu unic și inginerii-șefi din uni
tățile agricole". Directorul adjunct al 
fabricii de zahăr adaugă : ..Avem 
asigurate în depozitele noastre 45 
tone sămînță de cea mai bună cali
tate. Pentru restul de circa 100 tone, 
am intervenit deja la centrala de 
resort ca să ne fie trimisă cit mai din 
timp".

..Campania sfeclei", cum denumea 
acțiunea unul dintre interlocutori, nu 
se rezumă, in județ, doar la activități 
de felul celor notate anterior. Ne-au

pe terenul 
mare randament

agricole jude- 
„copreședintii" 

verificare a tu
se va însăminta

convins preocupările manifestate In 
numeroase unități agricole, intre care 
și cele din cadrul consiliului agro
industrial Botoșani. Activitatea a 
început pe baza experienței din acest 
an a cooperativei agricole din Stău- 
ceni, care a obtinut o. Producție me
die de peste. 34 tone sfeclă de zahăr 
la hectar. Bineînțeles, după ce s-aU 
întreprins toate măsurile amin
tite mai sus. au fast constituite, la 
nivelul consiliului, 8 formații pentru 
fertilizat, s-a „inventariat" Întreaga 
cantitate de îngrășăminte naturale 
existentă. Acum, in fiecare unitate se 
lucrează 
fertilizat 
Cristești 
hectare, 
tate mal 
mitru Pește, organizatorul de partid 
al consiliului, pe care l-am intilnit la 
Unțeni — și era firesc ca tocmai 
asupra acestora să ne concentrăm 
atenția". „Multe?" — întrebăm. „Una 
e chiar cea pe tarlalele căreia ne 
aflăm. Din cele 160 hectare ce se vor 
însăminta cu sfeclă nu s-aU fertilizat 
decit 28 hectare. Iar în stoc există 
peste 10 000 tone de gunoi de grajd. 
De aceea, am concentrat aici două 
formații de fertilizat și sperăm ca 
pină la 10 ianuarie să încheiem fer
tilizarea terenurilor destinate sfeclei 
de zahăr". Reținem că în subsolul 
clasamentului se află si cooperativa 
agricolă din Curtești. Că și aici există 
in stoc peste 8 000 tone gunoi de 
grajd, dar că cele două formații de 
fertilizat ce au trecut în răspunderea 
inginerului-șef al consiliului unic. 
Marcel Boro, le vor transporta cit 
mai repede acolo unde .trebuie.

Precum se vede, „campania sfeclei" 
e în toi șl Fabrica de zahăr din Bu- 
cecea îi acordă întregul sprijin. Esen
țial este ca toate pregătirile pentru 
viitoarea recoltă să continue cu re
zultate cit mai bune. A$a cum a in
dicat -secretarul general al partidu
lui. cum s-a hotărit la recentă ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul '„Scinteii"

din plin. La Răchiti s-au 
deja 120 hectare, la Roma, 
și Săuceni — in jurul a 100 
„Sînt și unități cu rezul- 
slabe — ne spune Du

La biroul agricol 
de industrializare a 
din Tirgu Mureș aflăm că în vede
rea producției anului 1982. aici, coo
peratorii și mecanizatorii au fertilizat 
din timp mai bine de 200 hectare cu 
ingrășăminte naturale in doze de 50 
tone la hectar, ceea ce. paralel cu 
aratul întregii suprafețe Si stabilirea 
amplasării pe cele mal bune sole, 
oferă garanția realizării unor pro
ducții sporite la hectar.

în Ce stadiu se află 
fertilizarea terenului in 
tăți cultivatoare? De 
Augustin Mănișor. directorul 
prinderii de industrializare a sfeclei 
de zahăr din Tirgu Mureș, aflăm că 
din suprafața de 10 420 hectare, pro
gramate in zona acestei fabrici. 7 362 
hectare au fost amplasate pe cele 
mai favorabile sole ; 3 058 hectare — 
pe terenuri bune : suprafața desti
nată sfeclei de zahăr după culturi 
păioase urmează să ocupe 9 700 hec
tare in viitorul an. Totodată. în coo
perativele agricole Iernut. Dumbră- 
vioara. Crăieștl, Chendu. Agrișteu. 
Pogăceaua, Sinpaul. Nazna. Sîntana 
și altele, unde atelajele și mijloace
le mecanice au fost utilizate din plin 
la transportul gunoiului de grajd. în
treaga suprafață destinată acestei 
culturi a fost fertilizată cu îngrășă
minte in doze de pină la 35—50 tone 
la hectar.

Situația de ansamblu în ce privește 
fertilizarea cu îngrășăminte naturale 
este însă, la această oră, necorespun
zătoare. Dovada: din cele 10 420 hec
tare au fost fertilizate cu îngrășămin
te organice abia 2 360 hectare. Cauza? 
„La noi în unitate — ne spune

pregătirea și 
celelalte uni- 
la inginerul 

între-

Kâszoni Rozalia, președinta coopera
tivei agricole Corunca — au fost 
transportate încă in luna iulie la ca
pătul tarlalelor circa 1 200 tone gunoi 
de grajd, dar din lipsa mașinilor de 
împrăștiat, promise de S.M.A. Tîrgu 
Mureș, nici un hectar din cele 83 
programate nu a fost fertilizat cu în
grășăminte naturale". Din cite am 
aflat, aici nici ingrășămintele chimi
ce nu au ajuns incă în unitate (deși 
cooperativa e situată la numai ..doi 
pași" de Tîrgu Mureș); tovarășii din 
conducerea unității, adunați în jurul 
telefonului, se ocupau resfemnati de 
-rezolvarea» unor situații statistice, 
a hirtiilor și corespondentei. Nu in
timplător in acest an cooperativa a 
realizat, ff producție medie de abia 
14 500 Kilograme sfecla de zahăr la
hectar.

Din „operativa" întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de zahăr din 
Tîrgu Mureș aflăm că, din motive 
asemănătoare, nici cooperativele agri
cole Petrilaca, Lăscud, Păsăreni, Pe- 
telea, Daneș, Sintioana (cu producții 
medii de 10—15 tone in acest an) nu 
au fertilizat incă nici un hectar din 
suprafața prevăzută a se cultiva cu 
sfeclă de zahăr, deși, în unele uni
tăți, „munții" de gunbi de grajd stau 
să se răstoarne pe fermele zooteh
nice... Iată deci că alături de lucruri 
bune sînt și neglijențe, pentru a că- 
ror înlăturare se impune ca și fabri
cile de zahăr, organele agricole, pri
măriile să urmărească permanent 
cum decurg pregătirile pentru culti
varea sfeclei de zahăr.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

Acțiunea de fertilizare trebuie...
fertilizată printr-o mai bună organizare

Experiența multor cooperative agri
cole din județul Mureș, unul din 
marii cultivatori de sfeclă de zahăr, 
arată că respectarea tehnologiilor sta
bilite, amplasarea judicioasă a cul
turii pe cele mai potrivite terenuri, 
executarea fertilizării cu îngrășămin
te naturale si chimice stau la ternelia 
unor însemnate sporuri de producție 
la hectar. ..La Șăulia de Cimpie — 
ne spune Gheorghe Duma, președin
tele cooperativei agricole — noi pu
nem un deosebit accent pe ampla
sarea și pregătirea terenului. Con-

cret. pe același loc, abia după 4—5 
ani revenim cu sfecli de zahăr. Cit 
despre pregătirea terenului, solul 
arată ca un strat de grădină. Si încă 
ceva : obișnuim să aplicăm anual 
gunoi de grajd în doze de 40—50 tone 
la hectar, și numai in completare — 
ingrășăminte chimice". Să notăm 
deci că. nu intimplător. în anul 1981 
cooperatorii din Șăulia au realizat, 
in condiții de neirigare, o producție 
medie de 45 000 kilograme sfeclă de 
zahăr la hectar, iar pe unele parcele 
— chiar 70—80 tone la hectar.

LA ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJE Șl ACCESORII
DiN ALEXANDRIA

Instalații solare eficiente, economicoase
în ultimii ani, la întreprinderea 

de aparataje și accesorii din Ale
xandria au sporit continuu efortu
rile oamenilor muncii, ale specia
liștilor pentru înnoirea și moderni
zarea producției, pentru ridicarea 
calității și fiabilității tuturor sorti
mentelor aflate în fabricație. După 
cum ne-a informat directorul în
treprinderii. inginerul Ion Sălăjan. 
pe lingă aerotermele de perete, ba
teriile de încălzire și răcire, filtrele 
pentru aer. serpentinele de încălzire 
și alte produse de largă utilitate 
pentru economia națională și gos
podăriile populației, colectivul în
treprinderii șl-a înscris între obiec
tivele prioritare și realizarea unor 
instalații care să folosească sursele 
de energie neconvenționale. Iată 
unul dintre ele ca;e si-a ciștigat 
aorecierea beneficiarilor :

Captatorul solar cu focalizare 
cu geam care este folosit pentru în
călzirea apei menajere sau tehno
logice în unitățile industriale si a- 
gricole. in școli, cămine și cantine, 
în complexe turistice. Prin utiliza
rea acestuia, beneficiarii realizează 
importante economii de energie și 
combustibil, in condiții de deplină 
siguranță in folosire, de curățenie. 
De remarcat este faptul că. în ulti
ma perioadă, prin folosirea țevii 
plate in locul celei circulare, prin 
Îmbunătățirea izolației termice, per
formanțele tehnico-funcționale ale 
captatorilor solari au crescut cu 
25 Ia sută, prețul rămînind același 
— 1 469 lei. Ca urmare a cererilor 
crescinde. producția acestei Instala
ții va atinge în 1982 cifra de 130 000 
bucăți tată de 26 000 in acest an.

de stat Prejmer, județul Brașov, cu 
436 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.6 la sută la pro
ducția fizică de carne. 11,7 la sută 
la livrări de carne la fondul de stat 
și cu 2,9 la sută la livrările de lapte 
de vacă ; 3,6 la sută la efectivele de 
taurine la sfîrșitul perioadei si cu 
4,4 la sută la efectivele de porcine ; 
cu 24,8 la sută la beneficii ; chel
tuielile planificate la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă au fost reduse cu 6,5 
la sută.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Gorj cu 509 puncte.
Principalii Indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 14,6 la sută la
producția netă. 5 la sută la volu
mul mărfurilor transportate. 15,7 la 
sută la productivitatea muncii. 13.5 
la sută la beneficii : consumul 
carburanți a fost redus cu 11 
sută.

Locul II : întreprinderea 
transporturi auto Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea 
transporturi auto Brăila.

de 
la

de

de

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI NEFEROASE

Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina, jude
țul Olt, cu 950 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,8 la sută la pro
ducția netă, 1,8 la sută la producția 
fi'zică, 3,9 la sută la producțla-mar- 
fă vîndută și Încasată, 5 la sută la 
productivitatea muncii, 16,6 la sută 
Ia beneficii ; sarcinile Ia export au 
fost depășite ; consumurile normate 
de energie electrică și combustibili 
au fost reduse cu 3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Laro- 
met" București.

ÎN INDUSTRIA 
DE UTILAJ ENERGETIC, 

PETROLIER.
PENTRU METALURGIE. CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea .Armătu

ra" Cluj-Napoca cu 981 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția netă, 2 Ja sută la export. 5.4 
la sută la producția fizică. 3,9 Ia 
sută la productivitatea muncii,' 2,2 
la sută la beneficii ; consumurile 
normate de materii prime și mate
riale au fost reduse cu 4.4 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 10,7 la sută

locul II ; întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" București.

Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport 
nicu Vîlcea, 
puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ductia netă, . _.......... . .
ția fizică. 11,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 8,9 la 
sută la livrări de mărfuri Ia fondul 
pieței ; unitatea s-a încadrat în 
cheltuielile totale și materiale pla
nificate la 1 000 lei productie-marfâ.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare șl transport Tg. 
Secuiesc, județul Covasna.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I: întreprinderea textilă 
.Aurora" București cu 345 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,4 la sută la pro
ducția fizică, 0,7 la sută la produc
ția netă. 1.6 la sută la beneficii ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 0,3 la sută. Iar cele de energie 
electrică șl combustibili cu 
sută.

Locul II : întreprinderea 
„Bumbacul" Timișoara.

Locul III : întreprinderea 
Pitești.

județul Vîlcea, cu 658

indicatori de plan au 
cu : 1,9 la sută la pro- 
2,9 la sută la produc-

ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE

Locul I : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Buzău 
cu 462 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozite, 5 
Ia sută la 
stocurilor 
beneficii ;
planificate ___ ______ ________
fost reduse cu 8 la sută.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vrancea.

Locul III : 
provizionare 
hor.

predarea și 
disponibile, 
cheltuielile 
la 1 000 lei

valorificarea 
9 la sută la 
de circulație 
desfacere au

Baza județeană de a- 
tehnico-materială Bi-

1,5 la

textilă

textilă

IN DOMENIUL
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
întreprinderea comer- 

pentru 
cu

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

CHIMIE ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
Locui I : întreprinderea chimică 

Dudești-București.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I ; întreprinderea poligra

fică .Arta grafică" București cu 623 
puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 3,1 la sută la pro
ducția netă, 5,3 la sută la producti
vitatea muncii. 6,6 la sută la bene
ficii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 900 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 3,2 la sută, iar cele mate
riale cu 4,5 la sută.

Locul II : Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii" București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi".

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile tint calculați pe zece luni.

ÎN întreprinderi agricole 
DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC — MIXT

Locul I: ____ _______
cială de stat cu ridicata __
mărfuri alimentare Alba Iulia 
218 puncte.

Principalii indioatori de plan 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la 
vrări de mărfuri cu ridicata. 8 
sută la beneficii. 6 la sută la vo
lumul livrărilor de mărfuri pe un 
lucrător ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 000 lei livrări au 
fost reduse cu 13,8 la sută, 
velul fondului de retribuire 
lei livrări cu 5,9 la sută.

Locul II : întreprinderea 
cială de stat cu ridicata _____
mărfuri metalo-chimice Galati.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru 
mărfuri textile-incăltăminto Cluj.
ÎN COOPERAȚIA DE CONSUM — 

UNIUNI JUDEȚENE
Locul I: Uniunea județeană a 

cooperativelor de consum Vîlcea.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 41,1 La sută la in
trări la fondul de stat. 18,6 ,1a sută 
la producția industriei mici, 1,9 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație. 11,9 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței, 27,1 la 
sută la producția in alimentația pu
blică. 33,2 la sută la beneficii.

Locul II ; Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Gorj.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Alba.

au 
li
la

iar ni- 
la 1 000

corner
pen tru

Locul I i Întreprinderea agricolă (Agerpres)^,
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PE „ȘANTIERELE COCSULUI" LUCRĂRILE DE
POT Șl TREBUIE SA FIE GRĂBITE

în „Scintela" din 9 octombrie, în ancheta : „Metalurgia așteaptă intra
rea cit mai grabnică in producție a noilor capacități de cocsificare", subli
niam că finalizarea Investițiilor de la Galati si Călan constituie unul din 
obiectivele prioritare ale industriei metalurgice. Prin punerea în funcțiune, 
la întreaga capacitate, a bateriilor nr. 7 de la Galati și nr. 2 de la Călan 
se va realiza o creștere Însemnată a producției de cocs — de pesta un

milion tone anual — necesar sporirii producției de metal a tării, asigurin- 
du-se totodată și o substanțială reducere a efortului valutar pentru im- ■ 
portul cocsului. Revenim, după două luni, pe șantierele cocseriilor de la 
Galați și Călan pentru a afla care este stadiul lucrărilor, cu ce probleme 
se confruntă acum constructorii și montorii, ce acțiuni se întreprind pen
tru intrarea cit mai rapidă In funcțiune a acestor capacități de producție.

GALAȚI: Un apel
colaboratoare: „Puneți

către întreprinderile 
umărul alături de noi

pentru respectarea termenului!“
Șantierul bateri©! 

metalurgic, aflată in 
construcție pe platforma Combinatu
lui Siderurgic Galați. cunoaște în 
aceste zile o maximă concentrare de 
forțe. Peste 2 000 de constructori, 
montori, instalatori și Izolatori or
ganizați in două schimburi sau in 
schimburi prelungite lucrează la 
finalizarea acestei investiții. Obiec
tivul esențial care dinamizează efor
turile acestora este : la jumătatea 
lunii Ianuarie a anului viitor — ba
teria in producție ! Un fapt 
de reținut, relevat și intr-un recent 
reportaj : masivul ceramic, predat 
beneficiarului, se află în perioada 
de uscare și încălzire după diagra
ma celor 90 de zile,, care premerg 
Începerea producției.

Ce probleme mai trebuie rezolvate 
în perioada scurtă care a mai rămas 
pină la Începerea producției ? îm
preună cu inginerul Victor Olaru, 
directorul Grupului de șantiere al 
uzinei cocsochimice, facem un tur 
de orizont pe șantier, oprindu-ne in 
„punctele fierbinți".

Peste tot se simte pulsul unei ac
tivități intense, caracteristică peri
oadei de finalizare a marilor inves
tiții. De bună seamă, bateria nr. 7 
de cocsificare de la Galați poate fi 
astfel considerată, avind in vedere 
atît capacitatea sa productivă — de 
800 000 tone cocs anual — cea mai 
mare construită pină acum în tară, 
cit și elementele de noutate tehnică. 
Programul de realizare a tuturor lu
crărilor necesare in această perioadă 
de maximă concentrare a eforturi
lor se analizează zilnic, luîndu-se

nr. 7 de cocs 
fază finală de

demn

măsurile corespunzătoare pentru în
deplinirea lui punct Cu punct. Acum, 
de munca fiecărei echipe de con
structori și montori de pe șantier, 
de promptitudinea tuturor furnizo
rilor depinde realizarea angajamen
tului asumat. Ce înseamnă punerea 
in funcțiune cu O zi mai devreme a 
investiției ? Obținerea unei produc
ții de peste 2 000 tone cocs, materie 
primă intens solicitată de metalur- 
giști. Subliniem acest lucru și pen
tru a reaminti conducerilor cîtorva 
unități angajate în finalizarea bate
riei sarcinile pe care șl le-au asumat 
recent la Galati, necesitatea de a-și 
mobiliza în continuare eforturile pen
tru a susține in această perioadă, ou 
adevărat „de Vîrf", munca construc
torilor șl monturilor. Astfel :

O întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești trebuie să asigure asistența teh
nică permanentă pe șantier, în cali
tate de furnizor principal al mașini
lor de deservire a bateriei ;

• întreprinderea „Automatica" 
din Capitală, care a livrat o bună 
parte a acționărilor electrice și pa
nourilor de automatizare ale bâte-

riel, trebuie să realizeze un volum 
important de montaje și reglaje.

• Combinatului Industrial de con
strucții de mașini din Bistrița, care 
efectuează montajul electrof litre
lor, inclusiv probele de etanșeitate, 
1 se solicită suplimentarea echipelor 
care execută aceste lucrări, pentru 
încadrarea in graficul-cadru de fina
lizare a Investiției.

• întreprinderea mecanică navală 
din Constanta este restantă șantieru
lui din Galați cu 100 robinețl pentru 
abur.
• întreprinderea „23 August" din 

Capitală trebuie să livreze 6 șubere 
pentru gaze, care condiționează înce
perea probelor tehnologice.

® întreprinderii mecanice de uti
laj tehnologic din Moreni i se solicită 
Îmbunătățirea asistenței tehnice la 
montajul răcitoarelor primare.

• întreprinderea de vagoane din 
Arad trebuie să impulsioneze lucră
rile la căptușirea vagoanelor de stins 
cocs.

• Ministerului Minelor li revine 
îndatorirea de a asigura cantitățile de 
cărbune cocsificabil prevăzute in con
tracte, necesare producției la noua 
baterie de la Galati.

Iată, așadar, un mănunchi de pro
bleme de solutionarea cărora este 
condiționată începerea producției la 
cea mai mare baterie de cocsificare 
a industriei noastre metalurgice.

cocsificare. Cum au evoluat lucrările, 
oare este stadiul lor actual ?

In ultimul timp, pe șantier au apă
rut o serie de restante la execuția 
blocului ceramic al bateriei, obiecti
vul principal al investiției. Cauza ? 
Lipsa unor sortimente de cărămizi 

ce nu a permis des-
Lipsa unor sor 
refractare, fapt 
fășurarea in front continuu a lucră
rilor de înzidire. După cum am fost 
informați de conducerea Ministerului 
Industriei Metalurgice, furnizorul 
acestor cărămizi — întreprinderea de 
produse refractare din Turda — a 
concentrat cu prioritate livrările în 
lunile octombrie și noiembrie către 
șantierul de la Galați, unde terme
nul de punere în funcțiune a bate
riei nr. 7 este foarte apropiat. Acum, 
ritmul livrărilor de cărămizi pentru 
șantierul de la Călan s-a îmbunătă

CALAN: Constructorii au acum tot ce le trebuie
Restanțele vor fi recuperate

INVESTIȚII

țit. Aceasta permite, în perioada ur
mătoare. desfășurarea pe un front 
larg a înzidirii blocului ceramic. Pe 
șantier i-am întîlnit acum pe zidarii 
din echipele conduse de Iuliu Lovacs 
și Carol Mate, care lucrau cu spor și 
competenta cerută de această meserie 
de mare precizie.

— Cu toate întîrzîerile în aprovi
zionarea cu unele sortimente de că
rămizi, 
perăm 
să ne 
Zidarii 
rientă, __ . . ____  n___ „
în schimburi prelungite. Cind au o 
aprovizionare bună, realizează fie
care 1 000—1 200 kg cărămidă inzidită 
pe zi. în condițiile unei înalte cali
tăți, fată de 700 kg cit este prevăzut.

Rezultă, deci, că pe șantierul ba
teriei de cocsificare de la Călan exis
tă și hotărirea, există și posibilitățile 
practice pentru recuperarea restan
țelor. Dată fiind importanța investi
ției aflate aici in construcție, vom 
urmări in continuare modul in care 
promisiunile consemnate acum vor fi 
materializate in ritmuri susținute de 
lucru, care să ducă la intrarea în 
funcțiune a noii cocserii la termenul 
stabilit.

noi sintem în stare să recu- 
rămînerile în urmă — a ținut 
spună maistrul Simo Janos, 

noștri au o bogată expe- 
totl lucrează in acord global.

Intrarea In funcțiune a primei 
baterii de la uzina cocso-chimică a 
întreprinderii „Victoria" Călan a În
semnat un nou examen pentru con
structorii hunedoreni, examen pe 
care aceștia l-au trecut cu succes.

Prima baterie funcționează bine, 
și-a atins parametrii proiectați pen
tru perioada actuală. Imediat după 
intrarea în producție a primei ba
terii. constructorii au început lucră
rile de zidărie la bateria a doua de

Punctul de vedere al conducerii 
Ministerului Industriei Metalurgice

în legătură cu problemele — destul de numeroase și importante — ri
dicate de intrarea grabnică in producție a celor două baterii de cocsificare 
aflate in oonstructie la Galați șl Călan, am solicitat punctul de vedere al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu, adjunct al ministrului industriei meta
lurgice :

„Pentru punerea în funcțiune în cursul lunii Ianuarie a bateriei nr. 7 
de la Galați s-au concentrat importante forte tehnice si umane, a căror 
activitate este urmărită zilnic. Programul Întocmit pentru asigurarea tutu
ror condițiilor necesare finalizării acestei investiții se urmărește perma
nent, luîndu-se măsurile corespunzătoare pentru respectarea graficelor de 
execuție. Subliniez, totodată, că organele centrale și locale de partid ne 
sprijină direct în soluționarea operativă a problemelor pe care le ridică 
finalizarea lucrărilor la bateria nr. 7. Odată cu preluarea de către benefi
ciar a instalațiilor și efectuarea probelor și reglajelor la mașinile și uti
lajele noii baterii, s-au întreprins acțiuni pentru recrutarea și calificarea 
corespunzătoare a muncitorilor și specialiștilor care vor lucra la aceste in
stalații.

In ce privește bateria nr. 2 de la Călan, la care au apărut restante, con
ducerea ministerului a stabilit măsuri menite să determine îmbunătățirea 
activității pe acest șantier. Astfel, întreprinderea de produse refractare 
din Turda va livra, pină la 15 ianuarie 1982, peste 450 tone cărămizi nece
sare desfășurării pe un front larg a înzidirii blocului ceramic".

Anchetă realizată de Dan CONSTANTIN, 
Tudor el OANCEA, Sabin CERBU
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Valorile artei populare - valori 
de largă utilitate publică

Arta populară reprezintă un vast 
domeniu de creație prezentă in toate 
aspectele vieții materiale, spirituale și 
sociale ale poporului nostru. Ea ocupă 
un loc important in tabloul de an
samblu al culturii și civilizației noas
tre tradiționale, cu rădăcini multimi
lenare si constituie un tezaur natio
nal prețios si orisina! ne care po
porul român il aduce drept . contri
buție specifică la cultura si arta 
populară universală.

Adăposturile. îmbrăcămintea, unel
tele de muncă, mecanismele si usten
silele de casă, țesăturile de uz si cele 
decorative, mobilierul, vasele din lut. 
din lemn, din piatră sau din metal, 
obiectele din aramă și cele din fier 
forjat, instrumentele muzicale si o- 
biectele de podoabă etc., in care se 
Îmbină cu îndeminare și măiestrie 
utilitatea practică și frumusețea — 
valențele funcționale si cele estetice 
— adică totalitatea obiectelor mate
riale folositoare a căror contemplare 
provoacă și azi încîntare artistică — 
reprezintă chintesența și sinteza e- 
forturilor de muncă și de creație a 
numeroase generații succesive.

Gustul artistic remarcabil care a 
stat la baza alcătuirii lor dăinuie si 
azi în multe creații contemporane, asa 
cum de curind a demonstrat-o ampla 
expoziție a laureaților Festivalului 
național „Cîntarea României". A- 
ceastă impresionantă reunire a talen
telor contemporane ne-a atras incă 
o dată atentia nu numai asupra fru
museții lor intrinseci, ci si a vastelor 
posibilități de utilizare ne care ele le 
cot oferi celor mai largi mase de 
consumatori. Ideea valorificării mai 
ample, in rîndul populației, a roa
delor talentatilor noștri meșteri popu
lari. idee subliniată pe drept cuvint 
de secretarul general al partidului în 
timpul vizitării expoziției laureaților. 
se vădește deosebit de prețioasă, in 
concordantă deplină cu realitatea 
creației noastre populare.

O largă desfășurare de imagini ar
tistice, variate și originale se succed 
de la o formă la alta și chiar de 
la un sat la altul, in interioarele lo
cuințelor poporului român. Ele sint 
adevărate monumente realizate prin 
bogăția decorului artistic și rinduiala 
aranjamentului ordonat de cerințele 
vieții. Aceste multe categorii de o- 
biecte dovedesc și prin asamblarea 
lor permanența Si universala căutare 
a frumuseții, nevoie evidentă de a 
crea un cadru plăcut pentru viată, 
realizat prin armonia culorilor, prin 
desfășurarea compozițiilor decorative 
care împodobesc aceste obiecte și 
care reflectă, ne plan artistic, as
pectele mediului natural si ale mun
cii, ale condițiilor, deprinderilor si 
concepțiilor poporului, ale istoriei lui.

Pe lingă mobilierul realizat în for
me diferite din variate esențe de 
lemn, o mare serie de obiecte si 
ustensile de uz — tocurile pentru 
piatra folosită la ascuțit coasa, can- 
cele de băut apă. fusele si furcile 
de tors, cele cu aripi din zona Sibiu
lui și cele dintr-un bețișor de brad 
sau de alun din zona Muscelului, a- 
conerite cu scriielățuri reliefate cu 
lama briceagului, reliefate și perma
nentizate prin frecare cu pulbere fină 
obținută din miez de nucă, bîtele 
ciobănești, lingurile din lemn și cu
tiile pentru sare din scoarță de copac, 
vasele, fluierele si cavalele — sint 
ooere de artă remarcabile prin ele
ganta formelor si delicatețea combi
națiilor decorative. Ele sint tot atîtea 
dovezi si îmbinare a utilului cu fru
mosul: producerea lor poate fi orga-

Opinii de Gheorghe FOCȘA

nizată astfel incit să fie mai bine si 
mai mult valorificată.

Numeroasele țesături de uz și de
corative: cergi, fete de masă, șterga
re. țoluri și pâretare, fețe de perne, 
scoarțe si covoare țesute din in. 
cinepă, lină și bumbac constituie un 
larg cimp de manifestări artistice. 
Prin forța lor decorativă, ele ridică in 
mod considerabil estetica generală a 
interioarelor țărănești. între acestea, 
îndeosebi covoarele reprezintă re
marcabile diferențieri în tehnică, de
cor și game cromatice de la o re
giune la alta.

Valoroase realizări artistice înre
gistrate pe toate plaiurile României 
dovedesc un simț dezvoltat al pro
porționării spatiilor colorate, al ar
monizării culorilor, al compunerii de
corului. Rafinate opere artistice au 
fost realizate în acest domeniu din 
culorile naturale ale materialelor si. 
cu deosebire, din culorile obținute 
după vechi rețete din plante tincto- 
riale. Mai ales în scoarțele si covoa
rele vechi au fost folosite culorile 
naturale și cele obținute din substan
țe vegetale într-o bogată gamă de 
nuanțe potolite, cu armonii calde si 
odihnitoare, lipsite de stridente si 
ostentații, sobre și rezistente. Variate 
nuanțe de cafeniu din scoarță de 
păducel și de gorun sau din coajă de 
nucă, nuanțe de albăstrui din scoar
ță de soc. de arin, verdele oliv din 
frunzele de sovîrf. maroniul catife
lat din rădăcini de stevie. rosul mus
tos din pielita de corcodușe si ro
sul intens din rădăcină de roibă etc.

în costum — așa cum a demonstra
t-o și expoziția din sălile Muzeului

de artă — arta noastră populară a 
obținut cele mai bune și mai strălu
citoare rezultate, ceea ce nu este o 
intimnlare. deoarece costumul are 
cea mai mare valoare reprezentativa. 
Portul popular a fost structurat în 
forme variabile, caracteristice centru 
principalele zone etnografice ale tării.

într-o mare diversitate regională — 
fără să putem spune care este cel 
mai reprezentativ — unele excelează 
prin firul arhaic al pieselor compo
nente. care duc Dină în zilele noas
tre similitudinile si înrudirile evi
dente cu portul geto-dacilor ca struc
tură și denumire și prin înfățișarea 
originală dată figurilor umane, altele 
prin caracterul decorativ puternic și 
prin marea frumusețe a broderiilor, 
altele mai expuse influențelor orășe
nești și de curte din trecut, incintă 
îndeosebi prin strălucirea și bogăția 
decorului din fire de aur și de ar
gint, din fluturi metalici și multe 
combinații din mărgeluțe colorate. 
Diferențele după vîrste erau marcate 
prin game cromatice distincte, mai 
vii și mai pronunțate cu mai mult 
roșu la tineri, mai potolite, in culori 
închise, cu gri și negru la bătrîni.

Bogata tradiție a ceramicii la 
români urcă pină in vremurile înde
părtate ale perioadei neolitice ilus
trată prin numeroase obiecte cerami
ce care constituie zestrea prețioasă a 
muzeelor arheologice, prin care ne-au 
fost transmise dovezile unor aspecte 
din tehnica și utilajul folosit la mo
delare, din formele vaselor și din 
unele tehnici decorative deosebit de 
prețioase, precum o dovedesc îndeo
sebi culturile cu ceramică pictată in 
tricromie — în roșu, alb si negru — 
cu vase de o mare perfecțiune in ar
monia formelor — descoperite la Pe- 
trești și Ariușd în Transilvania, la 
Cucuteni în Moldova și Gumelnița în 
Muntenia, cu 2 500 de ani î.e.n. Nu
meroase centre, cu sate întregi spe
cializate. au produs veacuri de-a rîn
dul o mare varietate de olărie nea
gră. roșie și policromă smălțuită, le
gată de cele mai diferite aspecte ale 
vieții. Ansamblul tuturor acestor 
creații constituie prețiosul tezaur cu 
valențe istorice și estetice de cel mai 
mare interes, care merită să se dez
volte cu o nouă strălucire in condi
țiile vieții superioare de azi. Fireș
te, ele nu trebuie să rămină doar 
obiecte de muzeu : este necesar ca 
o producție bine organizată și atent 
supravegheată să ofere oamenilor, 
populației, posibilități largi de a le 
folosi în propriul lor interes, potrivit 
unei indiscutabile utilități și, totoda
tă, frumuseți cu care geniul popular 
a înzestrat tot ceea ce a creat în ve
derea satisfacerii trebuințelor vieții.

Vernisajul expoziției 
republicane de artă plastică 

„PACE PENTRU TOȚI 
COPIII LUMII *

Vineri după-amiază, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România a avut loc vernisajul expo
ziției republicane de artă plastică 
„Pace pentru toți copiii lumii", or
ganizată de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor. Sint prezentate 
peste 100 de lucrări de desen, pictu
ră, grafică și pictură pe sticlă, selec
tate din miile de creații de artă plas
tică ale pionierilor și școlarilor din 
întreaga tară, dedicate luptei pentru 
dezarmare, pace și prietenie intre 
popoare.

Expoziția se constituie într-o ex
presivă dovadă a dragostei, recu
noștinței și devotamentului tinerei 
generații față de patrie și partid, față 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
minunatele condiții de muncă, viată 
și învățătură asigurate copiilor din 
patria noastră. Prin tematica lucrări
lor. pionierii plasticieni dau expresie 
dorinței lor de a fi pace pe pămint, 
hotărîrii de a acționa alături de în
tregul nostru popor împotriva tendin
țelor războinice de distragere a vii
torului omenirii, sentimentelor de 
caldă prietenie și solidaritate cu toți 
copiii lumii.

(Agerpres)

’ * AInițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu,
viguros îndemn la intensificarea luptei 

popoarelor pentru pace
Poporul nostru a avut dintotdeauna 

vocația muncii pașnice

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Moment folcloric cu Marian» Dră- 
ghlcescu

8,40 Atenție la... neatenție — emisiune 
pe tema protecției muncii

9,00 Intilnire cu orchestra Valențiu 
Grlgorescu

9,20 Teleșcoală
10,00 Teleclnemateoa : „Ultima ssnsfi”
11.30 Teleșcoală
11.50 Centre muzicale ale țării —Iași (H) 
13.00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămină. Emisiune 

de Tudor Vornicu șl Ileana Vlad
18,33 Săptămlna politică
18.50 tool de seri
19.00 Telejurnal
19,25 Călătorie prin țara mea — Trepte

le trălniciei. Un film de Domokos 
Geza realizat la Comandău

20,00 Teileenciclopedia
20.35 Film serial : „Orient Express” — 

episodul III
21.35 Antologie umoristică TV
22,10 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă.TV
23.00 închiderea programului

PROGRAMUL 8
19.00 Telejurnal
19,25 „Cîntarea României”. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Botoșani

20.30 Videoteca muzicală
21.35 Orizont tehnlco-ștlințiflc
22,10 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă TV
23,00 închiderea programului

Istoria ne este martoră că noi. 
românii. am avut dintotdeauna vo
cația păcii și a înțelegerii intre 
popoare, dorința de a trăi si munci 
în liniște. Sub acest semn funda
mental al conștiinței patriotice am 
așezat întreaga construcție social- 
economică ce se inalță mereu mai 
sus în anii socialismului. Am clădit 
în ultimele aproape patru decenii 
de viață liberă, prin efortul între
gului popor, sub conducerea parti
dului, un destin măreț al Româ
niei. in care cu toții ne simțim deo
potrivă părtași egali la muncă și la 
culegerea roadelor acesteia. în acest 
destin înfloritor al țării mi-am gă
sit și eu, cu familia mea, un loc de 
viață liniștită și de bucurii.

Cu atit mai firească este adeziu
nea mea fără margini la noua ini
țiativă de pace a iubitului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui cuvintare rosti
tă în fata celor peste 300 000 de 
participanți la grandioasa aduna
re populară din Capitală a pus 
din nou, cu înaltă răspundere 
politică și umanistă, in fața 
conducătorilor de state, suprema 
datorie de a stopa cursa peri
culoasă a înarmărilor și a evita 
amplasarea de noi rachete în Eu-

ropa. pentru asigurarea păcii în 
lume. în cele spuse de președintele 
României la ampla manifestare 
din București, unde m-am aflat și 
eu, împreună cu numeroși alți ma
ramureșeni, ne-am regăsit și noi. 
minerii, cu gindurile și aspirațiile 
noastre de pace, de înțelegere. Lu
mea de azi are prea multe și mari 
obligații față de om și nevoile sale 
firești de bunăstare și civilizație 
pentru a-și putea permite să neso
cotească, prin amenințarea cu răz
boiul și cu armele nucleare, cuce
ririle obținute atit de greu de-a 
lungul mileniilor, de fapt însăși 
existenta planetei noastre. Cu cită 
adincă Înțelepciune sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu absurdita
tea înarmărilor, punind în lumină 
posibilitățile largi care s-ar des
chide pentru omenire prin realiza
rea efectivă a dezarmării ! îmi ală
tur vrerea și fapta acestui ales 
glas al țării, iar ca miner îmi voi 
înzeci eforturile spre a da chezășie 
durabilă vocației noastre de pace.

Ioan ILOC
miner,
Exploatarea minieră Herja, 
județul Maramureș

Glasul întregii țări

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 15; Cavoul de familie — 
20; (sala Atelier) : Gimnastică senti
mentală — 19; (sala mică a Palatu
lui) : Idolul și Ion Anapoda (amînat 
din 5.XII) — 19,30.
• Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Dirijor : 
Iosif Conta — 18.
• Opera Română : Conacul cu stafii
— 19.
• Teatrul de operetă : Eternele iubiri
— 19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala. Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 15; Menajeria de sticlă — 
19,30; (sala Grădina Icoanei) : Cum 
se numeau cei patru Beatles ? — 15.
• Teatrul Mic : Diavolul și bunul 
dumnezeu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop de auto
stradă — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Jocul vieții și al morții în deșertul de 
cenușă — 19,30; (sala Studio) : Inele, 
cercei, beteală — 15; Scoica de lemn
— 19.
o Teatrul Ciulești .(sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 15; Ordinatorul —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra
— 18,30.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie la Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19,30.
o Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintina dorului — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Frații Criș
— 17.
O Teatrul „Ion Vasilescu" — Giurgiu: 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.

cinema
O Mondo umano : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20. MUNCA — 15,30; 17,30; 19,30. 
e Al cincilea bastion („Zilele filmu
lui sirian") : STUDIO — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
• Alo, aterizează străbunica: FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ana și „hoțul" ; VIITORUL — 15,30;
17,30; 19,30, PROGRESUL — 15,30;
17,30; 19,30.
• Fata Morgana : POPULAR — 15,30; 
17 30 * 19 30
• Duelul : FLACĂRA — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Caseta Măriei de Medici : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Capitolul al doilea : SCALA — 9,15; 
12; 14,45; 17,30; 20,15, BUCUREȘTI — 
8.30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, CULTU
RAL — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata cu scoica.: CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Copie la indigo : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20,15. FLA
MURA — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20. 
O Hiroshima, dragostea mea : CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Moscova nu crede în lacrimi : VIC
TORIA — 9,30; 12.30; 16; 19.
• Popeye marinarul — 9,15; 11; 12,45; 
14,30; 16,15, Șantaj — 18: 20 : DOINA, 
e Aii Baba și cei 40 de hoți ; FE
ROVIAR — 9; 12; 16; 19.
• Pirații secolului XX : BUZEȘTI - 
16; 18; 20.
A Soțul ideal : LIRA — 15.30; 18: 20. 
o Cină între prieteni : COTROCENI
— 15: 17,30; 20.
n Întîlniri tlrzii : VOLGA — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Legenda Iui Ciun Hian : AURORA
— 9: 12; 16: 19.
o Acum douăzeci de ani : MIORIȚA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 29.
• întoarcerea acasă : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.15.
n Kramer contra Kramer : TIMPURI 
NOI — 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20.15. 
a Kagemusha : GRIVTTA — 9; 12; 16; 
19, EFORIE — 9: 12: 16; 19.
O Polițist sau delincvent : DACIA — 
9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.
a Lupii mărilor : GIULEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. FLOREASCA
— 9; 11; 13: 15,39; 17,45; 20. TOMIS — 
9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
o Toată lumea este a mea : PACEA
— 11: 15.30: 18,30.
n Căpitanul răzbunării : COSMOS — 
15.30; 17,30; 19,30.

Marea poezie trăiește în
totdeauna din înfringerea 
unui clișeu. Se poate spune 
că poeții de vocație puter
nică nu apucă pe alt drum 
decît cei mediocri sau lip
siți chiar cu totul de talent 
(acest 
obicei 
cusite, 
nilor 
plăcuți, prin definiție lip
siți de profunzime insă), ci 
pe același drum cu ei. Dar 
tocmai unde cei din urmă 
ratează, structurile lirice 
superioare înregistrează iz- 
binzile remarcabile, 
trare convingătoare 
vărului conținut în 
aserțiune poate fi 
de lirica lui Mihai 
Cite versuri ridicole 
compus de către unii poe- 
taștri întru „prea mărirea 
propriului eu", văzut în 
ipostaza unei colosale for
te menite a domina univer
sul, ca o prezență copleși
toare. a cărei dispariție ar 
provoca lamentația între
gului univers. Ridicolă în 
sine nu e (cum nu e nici
odată !) însă tema, ci mij
loacele de expresie. Așadar 
nu sentimentul grandorii 
(umane) a poetului este cel 
care provoacă zimbete. ci 
grandilocventa prin care 
acesta este tradus in plan 
concret. Pasajul „teoretic" 
de mai sus iși are rostul în 
articolul de față, întrucit 
performanța lui Mihai Be
niuc. performantă sesizabi
lă pe parcursul foarte în
tinsei lui activități lirice, 
este de a fi reușit pe un tă- 
rim atit de dificil. Dintot- 
deauna poetul, structural 
un romantic viforos — în 
ciuda pretențiilor declara
tive de nepăsare fată de 
propria persoană — a fost 
un îndrăgostit de sine. Ver
surile lui Mihai Beniuc, in 
care poetul se exprimă în- 
tr-un mod viabil estetic, 
sint un fel de indirectă, ra
finată — deși mijloacele 
sint totdeauna energice, 
bătăioase, virile — asu
mare foarte personală a 
condiției umane.

Poezia este substanțială 
la Mihai Beniuc atunci 
cind poetul vorbește în- 
tr-un chip inspirat — și in
spirația totdeauna îl află in 
atari momente — despre 
sine în modalități hiperbo- 
Iizante. Subiectul liric e 
autoperceput sub zodia 
unui regim de excepție. 
Con-tributia sa e decisivă, 
atitudinea lui are urmări 
radicale, fundamentale. 
Versurile lui Mihai Beniuc 
cu caracter revoluționar, 
patriotic nu se puteau sus
trage acestui dat estetic 
specific. Dealtfel, o poezie 
patriotică bună aparține în 
genere unui poet înzestrat, 
care în modalitățile speci
fice acestui gen iși expri
mă viziunea lui lirică uni
tară. reperabilă și în alte 
domenii lirice în care s-a 
exprimat. Mihai Beniuc nu 
este așadar altul în poezia 
de dragoste ori cea de in
spirație civică. Poetul ră- 
mine peste tot același.

alt drum fiind de 
cel al prelucrării is- 
caraoteristic artiza- 
totdeauna eleganți,

O ilus- 
a ade- 
această 
oferită 

Beniuc. 
s-au

Ultima carte nu mai vor
bește de contribuția poetu
lui din viitor, de ceea ce 
face și cu atit mai puțin de 
ceea ce va face. Volum de 
bătrînete, cartea nu este 
totuși o rememorare. Mi
hai Beniuc nu-și îndreaptă 
atentia (altă excepție de la 
regulă 1), cum fac atitia 
poeți la virsta senectuții, 
spre trecut, ci spre viitor, 
intr-un mod aparte însă. O 
profeție asupra posterității 
este în fond întreaga carte. 
Poetul vorbește despre ne
cesitatea superioară a pre
lungirii șederii lui pe pă
mint. întracît are o sacră 
menire de ordin etic 
(„Și ochii tăi se pare că mă 
ceartă / Că-s 
dar tu te roa 
Încă nu pot. 
incă / Să scot 
din mocirlă adincă I 
barem o garoafă singerie — 
/ Vieții noastre simbol ca 
să-i fie"), dar și estetic 
(„Grija-ncepe să mi-o 
poarte / De un timp surata 
moarte. (...) E deschis și-s

incă viu — 
mă iartă // 
Mi se cere 
vreun nufăr 

Ori
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grandoare nostalgică, ana
log, să zicem, cu acela al 
unei vechi cătane napoleo
niene. care ar vorbi de fap
tele de glorie ale împăra
tului. Situația specifică de 
aici e aceea că naratorul- 
admirator si ilustrul erou 
admirat sint una și aceeași 
persoană. Acest ton de 
preamărire nostalgică înno
bilează chiar unele formu
lări mai stingace. „Acum e 
soare, slobozie, case / Si-a- 
titea lucruri neschitate-n 
vis / Incit ne par in ur- 
mă-ne rămase // Chiar mari 
inhipuiri ce le-am des
cris / Și-am rămas pescari 
pe-o mică luntre / Cind vii- 
toru-i căpitan de frunte". 
E limpede că in tot acest 
enunț, mai degrabă pro
zaic. artisticește se salvea
ză acea sobra-duioasă re
ferire la „pescarii" rămași 
„pe-o mică luntre". Cind 
viziunea poetulu’ e consec
ventă. cind se accentuează 
asupra grupului de pionieri 
glorioși din care a făcut 
parte, fără a se mai adău-

*?:
Sș

in
mai scrie").

•) Mihai Beniuc „Lupta 
cu îngerul", editura „Emi- 

\ nescu"

chilie / Si-a șoptit : Incă 
Destinul ce

lorlalți ar suferi o regreta
bilă. importantă perturba- 
ție dacă veriga 
reprezentată de „persona
jul" liric ar dispare înainte 
de vreme. încheierea ciclu
lui în lume este însă, cum 
spuneam, tocmai poarta 
pentru a pătrunde în me
moria posterității. în sen
sul cel mai deplin al cuvîn- 
tului se va produce o in
trare în nemurire. Un ilus
tra model urmează să func
ționeze ca un punct veșnic 
de reper pentru urmașii 
care vor benficia de un 
imens tezaur menit îmbo
gățirii lor spirituale : „Aș
tept și eu ca vărul meu că
runt / Să-l iee 'tintul. care 
nu vot spune. / Să-l risi
pească leneș pe pămint — / 
Să-l crească apoi ca-nte- 
lepciune".

Se observă o mare adec
vare intre „conținutul", me
sajul poeziei de o remar
cabilă unitate și formele de 
traducere a lui în expresie. 
Versul se articulează am
plu, romantic, de o 
și salutară artistic 
Poetul spune totul 
plomb. cu siguranță 
vîrsită de sine, fapt 
pensabil în comunicarea 
tipului său de mesaj, pen
tru obținerea credibilității 
în ordine estetică. Versu
rile curg ca o apă puterni
că dar nu vijelioasă, vigu
roasă. plină de „tempera
ment" dar nu nestănînită. 
căci drumul este binecu
noscut si Îndoieli asupra 
șanselor de izbîndă nu 
există. Versurile patriotice 
se înscriu în aceeași domi
nantă. Preaslăvind viitorul, 
preaslăvind epoca ce va să 
vie, poetul accentuează a- 
supra propriei apartenențe 
In glorioasa ceată a deschi
zătorilor de drum. Tonul 
este recules. Îmbibat de o

esențială

nobilă 
trufie, 
cu a- 
desă- 
lndis-

Mindria de a milita 
in marele front 

al păcii
Urmărind in fața aparatelor de 

radio sau a televizoarelor desfășu
rarea marii adunări populare de 
la București, noi, locuitorii comu
nei Pecica, români și maghiari, am 
ascultat cu însuflețire cuvîntarea 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
cheamă la intensificarea acțiunilor 
pe plan mondial pentru făurirea 
unei lumi fără arme și fără răz
boaie. Această nouă manifestare a 
politicii de pace a României socia
liste. ca și Apelul adresat popoare
lor lumii, se bucură de sprijinul și 
adeziunea noastră totală, pentru că 
exprimă năzuința fierbinte a po
porului nostru de a-și consacra toa
te energiile muncii pașnice.

în ultimii ani am reușit, prin 
muncă susținută, să sporim mereu 
producțiile agricole. Dorim ca in 
viitor ele să fie și mai mari. Pen
tru ca această dorință a noastră 
să devină realitate, ne pronunțăm 
cu hotărire impotriva cursei înar
mărilor. pentru dezarmare și în 
primul rind pentru dezarmarea nu
cleară. Cerem ca fondurile uriașe 
ce se investesc astăzi pe glob pen
tru înarmare să fie utilizate in 
scopul dezvoltării economice a ță
rilor rămase in urmă, pentru asi
gurarea hranei necesare populației 
întregii planete, să fie puse în sluj
ba progresului întregii omeniri.

Ca cetățean de naționalitate ma
ghiară. sint mindru că trăiesc în 
această tară liberă, independentă 
și suverană. în care muncim cu to
ții înfrățiți. în deplină egalitate. 
Sint mindru că președintele tării 
mele, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
acționează cu atita consecventă și 
dîrzenie, in spiritul înaltului uma
nism ce caracterizează întreaga sa 
activitate, pentru salvgardarea pă
cii. pentru înțelegere, colaborare și 
prietenie cu toate popoarele. Iată 
de ce. noi, locuitorii din Pecica. ală
turi de toti cetățenii României, 
fără deosebire de naționalitate, ne 
exprimăm sprijinul total fată de 
propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Îndreptate spre înfăp
tuirea dezarmării și consolidarea 
păcii, pentru destindere și secu
ritate. angajamentul ferm de a ne 
îndeplini cu cinste sarcinile ce ne 
revin la locurile noastre de muncă, 
contribuind astfel la întărirea și 
Înflorirea patriei noastre socialiste.

KOMIVES Antoniu
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole 
de producție „Avintul" 
din Pecica, județul Arad

Am avut cinstea deosebită de a 
mă număra printre aceia care au 
purtat solia de pace a sătmărenilor 
la grandioasa manifestare din ca
pitala patriei. Am trăit acolo unul 
din- cele mai emoționante momen
te ale vieții mele. în coloanele ace
lea uriașe ale demonstranților. în 
care s-a contopit șl gruipul repre
zentanților județului nostru, care 
își ridicau glasul in apărarea păcii 
— bunul cel mai de preț al ome
nirii — șe afla reunit de fapt gla
sul tării întregi, al tuturor oame
nilor de la orașe și sate, al bărba
ților și femeilor, al tinerilor și co
piilor, ca și al oamenilor cu pă
rul alb. care au trăit urgiile ulti
melor două războaie mondiale, 
în acele înălțătoare momente, 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit remarcabila sa cuvin
tare. am trăit un sentiment de 
profundă mlndrie patriotică, sen
timentul că aparțin unei țări 
cu o statornică vocația de pace.

care are privilegiul de a fi con
dusă de un mare si înțelept 
conducător. Un om care, prin tot 
ceea ce întreprinde, dovedește grija 
sa permaneptă pentru asigurarea 
unui viitor liber și fericit pentru 
națiunea noastră, pentru întreaga 
umanitate, strălucitele sale calități 
de luptător hotărit pentru pace 
și colaborare între popoare.

Ca om al muncii și mamă a doi 
copii, eu și tovarășii mei de mun
că, puternic stimulați de noua si 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care exprimă năzuințele întregii 
noastre națiuni, ne angajăm să fa
cem totul pentru propășirea patriei, 
aduclndu-ne cu fermitate contribu
ția la triumful cauzei scumpe a pă
cii în lume.

Mnrla BRADEANU
ajutor de maistru, 
întreprinderea „Solidaritatea" - 
Satu Marerjjj astm 

nuite 
iubite, 
șurile 
tot timpul viforos, se su
bordonează si acum tipului 
său de viziune. Așadar, da
că prin natura lor specifi
că astfel de versuri se în
scriu teritoriul șoaptei, 
al tînguielii discrete, gratie 
naturii temperamentului 
artistic al poetului nostru, 
melancolia însăși este îm
brăcată in tonalitățile nă
valnice ale unui eu impe
tuos, iar șoapta e stridentă, 
dacă se poate spune astfeL 
Toate acestea nu produc 
însă o impresie de striden
tă. dimpotrivă, dau si mai 
multă vitalitate durerii. 
Gemetele unui organism 
robust — cum este orga
nismul artistic al lui Mi
hai Beniuc. deloc înclinat 
nativ spre jelanie exanguă 
— sint cu atit mai impre
sionante : „Nu știu de-am 
scris eu versuri cițe dru
muri / Bat fără tine zilnic 
singuratic, / Nici dacă-n 
flori de toamnă tint var- 
fumuri / Destule pentru do
rul meu sălbatic". Visul 
alăturării celor doi în 
moarte, așa cum au fost în 
viață, nu apare, cum se în- 
tîmplă îndeobște cind e 
„tratată" această temă. în
cărcat de inflexiuni suspi- 
nătoare. ci are aceeași ten
tă energică, imperativă, 
proprie poetului. El vrea 
ca ..de locul celei moarte 
/ Să nu fie prea departe : 
/ Și dormi-vom pururea, 
amindoi alăturea". Momen- 

' tul tragic al dispariției iu
bitei este transcris în a- 
celeași linii care poartă 
marca unei discret-specta- 
culoase dureri, nobile, ro- 

; mantice. expresie a unui 
orgoliu care nu se înmoaie 

! o clipă ; poetul refuză să-și 
' trădeze frîngerea interioară, 

limitîndu-se la a comuni
ca date exterioare care, 
tocmai ele. conving cu atit 
mai pregnant asupra cu
tremurului lăuntric : „Cind 
m-am trezit era iubita 
moartă / Se despărțise fără 
bun rămas / Chenar de 
pinză neagră sta pe poartă 
/ Și caii-ndoliati porneau 
la pas". Mîndru. rămas în
cremenit intr-un rigid gu
ler de modă spaniolă, cum 
ar fi zis Edmond Rostand, 
subiectul liric întimoină 
singurătatea însăși ca pe 
un partener căruia — chiar 
și acestuia! — e în măsură 
să-i tină piept : „Singură
tatea mea. bine-ai venitI 
(...) Si nici nu vreau de-a- 
cum altă doamnă
prea lunga-mi si tlrzia-mi 
toamnă".

Se poate spune _
Beniuc vorbește în această 
carte, ca si în poezia ade
vărată din toată creația lui 
anterioară, de o statuie 
impozantă pe care o con
struiește de fapt prin ver
surile lui înseși. Statuia e. 
desigur, chiar a noetului. 
Dar fiindcă operația 
artisticitate. forță de 
suasiune. simțim a fi 
ba de o impresionantă 
știință de sine a poetului 
angajat, exprimată cu ener
gia specifică romantismului

de moartea femeii 
Interesant însă, ver- 
bardului bătrîn. dar

J
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FLOAREA
De-i pace-n lume, griul va fi griu 
și riul riu va fi pe totdeauna, 
și munții vor fi teferi, omul om 
și pentru prunci va înspica lumina.

PRIETENIEI
De-i pace-n lume, floarea prieteniei 
va înflori suavă și frumosă, 
și fi-va liniște în casa noastră, 
ne-om crește pruncii-n datina omeniei.

Radu SELEJAN

NU, BOMBELOR!
Străbunii noștri-au suferit războaie, 
Părinții noștri au murit pe front I 
Nu 
Ce

ploi de bombe, ci aleasa ploaie 
crește piine vrem pe orizont I

Asta ni-e legea peste plaiuri dace 
De-aceea-n conștiințe o suim.
Nu din război ne naștem ci din pace 
7' . i timp viitorim IȘi pentru ea in

Nu
Nu
Vrem doar un griu din soarele fierbinte 
Și-un curcubeu pe cer nemuritor I

vrem sâ crească grîu din oseminte 
vrem un curcubeu de fără zbor I

Lumină dar, nu 
Rostește țara-n 
Pacea-i aici, în
De cind ne știm stăpini pe-acest pămint I

Rusalin MUREȘANU

moartea și genuna 
marele-i avint.
noi dintotdeauna

ga un superfluu ingredient 
întruchipat de creionarea u- 
nei perspective idilice, ver
surile sună metalic, bărbă- 
teste. avînd ceva apoteotic 
ca o narare sui-generis 
sacrificiului unei eroice 
vangarde. care poartă 
pondere extrordinară 
cîștigarea biruinței de că
tre cei ce vin din spate : 
„Buni luptători, oleacă poa
te tonti / Vom fi uitati ca 
niște mastodonți / în veș
nice omături de siberii. / Si 
n-o să ne mai tie minte / 
Că noi premers-am celor 
azi înainte".

în dragoste vor fi cunos
cute de asemenea împliniri 
ori tragedii de excepție. 
Poetul și cu iubita sa se 
vor constitui intr-un cuplu 
damnat, implicit grandios 
prin damnare. O catastrofă 
urmează să se consume ur- 
mîndu-se un tip dantesc 
de viziune din care nu lin
sese inflexiuni melodice de 
Berlioz. Cite un cuvint 
neaoș, un arhaism legat cu 
mare artă în context. îm
ping discret „tabloul" na
rat spre legendă : „Un foc 
a fost, incendiu fără sea
măn / Iubirea noastră nebu
niei geamăn, / Știind prea- 
bine că ea doar distruge. / 
Că din prăpădul blestemat 
nu fuge / Nici unul dintre 
noi ca dintr-un codru / Din 
care să mai scapi nu 
modru / Mușcindu-se 
lind care pe care / Si 
tiind pe unde să mai 
pe / Cind roșii aburi 
tișnit din ape — / Doar noi 
îmbrățișați ca-ntr-o poves
te / Stăm neștiind nimic 
din toate aceste / Pădurii- 
ntelepciunii foc dădum. — 
I Acum pierim In flacără și 
fum".

Definitorie pentru volum 
ar fi totuși, in primul rind. ’ 
nota elegiacă, melancolică, Structurat 
cartea fiind o expresie a 
durerii neconsolabile prici-

a 
a-
o 

în

este 
ur- 

neș- 
sca- 

au

/ In nu

că Mihai

are 
per- 
vor- 
con-

Victor ATANASIU/

Manifestări 
științifice

La Academia de științe sociale 
și politice a avut loc, vineri, 
dezbaterea interdisciplinară cu 
tema „Definirea conceptului de 
calitate a vieții ; sistemul de in
dicatori ai calității vieții și ai ri
dicării nivelului de trai al po
porului din tara noastră", orga
nizată impreună cu Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Institutul 
central de cercetări economice 
și revista „Era socialistă". Au 
participat academicieni, cadre 
didactice, cercetători științifici, 
activiști de partid și de stat.

în cadrul dezbaterii au fost 
abordate aspecte privind diferi
tele tipuri de indicatori ai cali
tății vieții și ai nivelului de trai, 
precum și tendințele de creștere 
a calității vieții în tara noastră, 
pe baza programelor de dezvol
tare economico-socială. de ridi
care continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al oameni
lor muncii initiate de partid.

★
La Academia de studii eco

nomice din București a avut loc 
o consfătuire cu tema „Activita
tea productivă — componentă de 
bază a învătămîntului economic. 
O calitate nouă, superioară, în 
integrarea învătămîntului eco
nomic cu cercetarea și produc
ția". La consfătuire au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Educației și învătămîntului, ca
dre didactice ale Academiei și 
facultăților de științe economice 
din tară, cercetători științifici, 
specialiști din producție, stu- 
denți. Au fost analizate proble
mele de conținut ale practicii tn 
producție a studenților, in spiri
tul indicațiilor și exigentelor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 25—26 noiembrie 1981.

(Agerpres)

ÎN CURÎND, LA UNITĂȚILE 
DE DIFUZARE A PRESEI

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1982

Un nou film românesc
„Saltimbancii**, o producție a Casei de filme 5

Scenariul : Vasilica Istrate, după o idee din romanul lui Cezar Petrescu, 
„Fram, ursul polar". Decorurile : Dumitru Georgescu. Costumele : Nely 
Merola. Sunetul : Ing. A. Salamanian. Montajul : lolanda Mîntulescu, 
Alex Petrescu. Muzica : Țemistocle Popa. Imaginea : Ion Marinescu, Ni
colae Girardi. Un film de Elisabeta Bostan. Cu : Octavian Cotescu, Car
men Galin, Adrian V|lcu, Gină Patrichi, Violeta Andrei, Dem Râdulescu, 
George Mihăiță, Aurel Giurumia, Mihaela Juvara, Aurel losefini, Ale
xandru Repan, Tiberiu Antal, Mitică Popescu, Geo Saizescu, Cristian Po
pescu, Rudi Rosenfeld și ursul polar Fram. Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cinematografică „București", in colaborare cu Stu

dioul „Mo.sfilm"
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Primiri la primul ministru al guvernului Cronica
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdet. a primit succesiv in 
cursul zilei de vineri, in vizită Dro- 
tocolarâ de prezentare, ne ambasado
rii Republicii Populare Mongole — 
Namsrain Luvsanravdan. si Repu

blicii Socialiste Cehoslovace — Jo
sef Simon.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest nrilei s-au desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

(Agerpres)

Munca politico-educativă în sprijinul 
realizării sarcinilor economice

(Urmare din pag. I)
cărui cetățean în producția materia
lă, in dezvoltarea economică și creș
terea prosperității națiunii este mai 
puternică, mai adincă și cu o rezo
nantă mai profundă ca oricind altă
dată. Una era pierderea acum un 
sfert de secol cind se rebuta o piesă 
simplă, de tehnicitate relativ scăzu
tă, realizată cu mijloace tehnice re
lativ simple și cu totul alta astăzi, 
cind fabricăm produse de mare com
plexitate, la nivelul tehnicii mon
diale, folosind utilaje și instalații 
extrem de scumpe, materii prime 
rare, procurate adesea cu mari e- 
forturi financiar-valutare. Tn aericul- 
ură. de asemenea, nerealizarea nive

lurilor de producție planificate sau 
risipa de recoltă au azi efecte mult 
mai profunde asupra economiei, asu
pra intregii eficiente economice, decit 
înainte vreme. Agricultura de azi 
înseamnă mecanizare, chimizare, 
electrificare, irigații, îmbunătățiri 
funciare, intr-un cuvînt înseamnă 
mare cheltuială de investiții, de ener
gie și combustibili. Tocmai această 
infuzie masivă de resurse in proce
sele agricole a făcut ca în ultimele 
trei decenii să sporească considerabil 
in agricultură consumul de energie 
neregenerabilă pe unitatea de ener
gie biologică obținută. Așadar, dacă 
o unitate agricolă nu realizează 
astăzi cel puțin producția planifi
cată. din cauze ce tin de calitatea 
muncii, sau înregistrează pierderi la 
recoltare și depozitare, nu mai iro
sește. ca altădată, doar eforturile fi
zice. ci aruncă in vînt resurse ma
teriale foarte scumpe ce nu mai pot 
fi recuperate. Se poate spune că un 
kilogram de porumb sau de griu de 
azi este mult mai prețios decit în 
condițiile agriculturii tradiționale.

Faptele dovedesc că, pe alocuri, 
se manifestă o discrepantă între ni
velul forțelor de producție si cel al 
conștiinței. Gindlrea unor oameni, pu
terea lor de înțelegere a complexelor 
procese ale vieții noastre economico- 
sociale au rămas in urma evoluției 
mijloacelor de muncă pe care le fo
losesc. Astfel de oameni se găsesc, 
citeodată, intr-un dualism contradicto
riu ; iși bazează munca și existenta 
pe mijloace de producție ultramo
derne, pe proprietatea socialistă, dar 
trăiesc și gindesc intr-o mentalitate 
de proprietar privat și aspiră — in 
condițiile socialismului — spre pri
vilegii și avantaje conferite de pro
prietatea privată. Contradicția supra
viețuiește. în bună măsură, si dato
rită calității necorespunzătoare a 
muncii de propagandă, a activității 
politico-educative desfășurate in 
unele colective. Rămine de necontes
tat faptul că pe alocuri munca poli
tică pentru formarea conștiinței so
cialiste înaintate a membrilor-sooie- 
tății se desfășoară superficial, plu
tind pe deasupra lucrurilor, fără le
gătură cu realitățile concrete, cu 
problemele care-i frămîntă pe oame
nii muncii, cu exigențele profesiona
le noi, ale etapei actuale. Nu sint 
rare cazurile cind munca politico- 
educativă cantonează in formalism, 
fiind lipsită de forța argumentației 
convingătoare. care să-i sporească 
combativitatea. Această stare de lu
cruri este cu atit mai de neacceptat

In etapa actuală, cînd. asa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu, conști
ința socială socialistă poate și tre
buie să influențeze considerabil 
Însăși dezvoltarea socială. Așa cum 
este cunoscut, secretarul general al 
partidului, combătind înțelegerea 
greșită, nedialectică, a raportului de 
determinare dintre existenta socială 
și conștiința socială, a arătat că 
răminerea in urmă a conștiinței fată 
de existenta socială nu este o fa
talitate, ci, dimpotrivă, aceasta poate, 
în măsura în care dă expresie cerin
țelor de progres ale societății, să 
joace un rol activ în accelerarea 
progresului economico-social.

Intensificînd activitatea politico-e
ducativă, este necesar să se acorde mai 
multă atenție valorificării exemplu
lui pozitiv, experienței înaintate, a 
căror forță educativă, a căror in
fluentă — prin punerea în lumină a 
convingerilor înaintate c)in care s-au 
născut — sint de deosebită însem
nătate.

Totodată, o cotitură radicală se 
impune a fi făcută mai ales în ce 
privește analiza neajunsurilor. în 
combaterea cu fermitate a mentali
tăților înapoiate. a manifestărilor 
retrograde. Asemenea stări de lu
cruri trebuie să se afle întotdeauna 
în centrul activității politico-educa
tive, utilizîndu-se acele modalități 
de dezbatere care au o reală forță 
de penetrație in conștiința oameni
lor. mobilizind opinia colectivă la o 
atitudine intransigentă, ofensivă, față 
de tot ce vine in contradicție cu as
pirația spre progres, spre înnoire, 
față de orice atitudini de comodita
te și blazare, față de tendința de a 
se așeza in locul faptelor vorbe si. 
mai ales, față de orice înclinații 
către denaturarea faptelor, de în
cercare de a se acoperi unele ne- 
împliniri, prin dezinformări, nrin 
„rotunjiri" pe hîrtie a realizări
lor din realitate. Contactul cu reali
tățile din unele întreprinderi indus
triale, șantiere, unităti agricole arată 
că dezbaterile ideologice, mobilizarea 
energiilor colectivelor, prin multitu
dinea pirghiilor de care dispune 
munca politico-educativă — gazetele 
de perete, foile volante, stațiile de 
radioamplificare etc. — nu sint folo
site pretutindeni cu continuitate, că 
nu o dată intervenția prin mijlocirea 
acestora se produce după consuma
rea faptelor. Menirea activității ideo
logice și politico-educative este să 
creeze climatul de exigentă si 
răspundere în stare să mobilizeze 
conștiințele la acțiune preventivă 
față de neajunsuri, să releve rațiu
nile superioare ale luptei susținute 
pentru obținerea unei înalte eficien
te economice în toate actele care 
angaj^ză avuția socială.. Pentru apă
rarea și dezvoltarea proprietății so
cialiste. In acest fel munca politică 
poate dobîndi — așa cum cu atita 
profunzime a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
plenara din noiembrie 1981 — acea 
forță de convingere, de influențare 
a conștiințelor, care să facă din ea 
un puternic instrument de dinami
zare a energiilor, de educație revo
luționară. patriotică, de îmbunătăți
re substanțială a activității in toate 
sectoarele construcției socialiste.

Tovarășul Petru Enache. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit, vineri, pe Roberto Bonchio, 
director-delegat al Casei editoriale a 
Partidului Comunist Italian „Editori 
Riuniti" din Roma,

Cu acest prilej, oaspetele a pre
zentat volumul „Nicolae Ceaușescu. 
Scrieri alese 1980“ (volumul XI). pu
blicat de această editură în limba 
italiană și a rugat să fie înminat to
varășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în semn de profund 
omagiu. Editorul italian a subliniat 
înalta considerație și apreciere de 
care se bucură în Italia activitatea 
și opera șefului statului român — 
personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane — consacrată 
propășirii poporului român, cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii între 
toate națiunile lumii.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
importanța dezvoltării în continuare 
a colaborării intre Institutul de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Casa editorială 
a Partidului Comunist Italian „Editori 
Riuniti" din Roma.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a Zilei Armatei Populare Iu
goslave, generalul-Jocotenent Con
stantin Olteanu, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă de 
felicitare generalului de armată Ni
kola Liubicici, secretar federal pen
tru apărarea națională al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia,

Vineri după-amiază, la Casa cen
trală a armatei a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Iugoslave, la care au participat gene
rali și ofițeri din garnizoana Bucu
rești.

Au fost prezenți Milan Marinkovid, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.S.F. lu-

• | • zilei
aoslavia în tara noastră, sl membri 
ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu. 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic superior al armatei, care a rostit 
o alocuțiune.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit colonelul Nikola 
Rodiei, atașat militar aero si naval 
al R.S.F. Iugoslavia la București. 
Participanții au vizionat apoi un 
film pus la dispoziție de ambasada 
iugoslavă.

Cu aceeași ocazie, atașatul militar 
aero și naval al Iugoslaviei la Bucu
rești s-a intilnit cu cadre si elevi ai 
Scolii militare de ofițeri activi ..Mi
hai Viteazul", iar la Muzeul militar 
central s-a organizat o expoziție de 
fotografii cu aspecte din viata și ac
tivitatea militarilor iugoslavi.

★
Sub auspiciile Academiei de știin

țe sociale si politice si ale Acade
miei bulgare de științe, in zilele de 
15—18 decembrie s-a desfășurat, la 
Craiova, cea de-a 4-a sesiune a Co
misiei mixte de istorie româno-bui- 
gare. în cadrul reuniunii au fost pre
zentate, de către istorici români și 
bulgari, comunicări pe tema „Relații 
politice, economice și culturale româ- 
no-bulgare în secolele XV—XIX".

Comunicările, precum și dezbateri
le din cadrul acestei reuniuni știin
țifice au evidențiat rolul tarilor 
române în lupta de eliberare a po
poarelor din sud-estul Europei în 
evul mediu și începutul epocii mo
derne, legăturile economice și rela
țiile culturale româno-bulgare. Au 
fost evocate momente semnificative 
ale luptei de eliberare națională a 
poporului bulgar, precum și sprijinul 
efectiv acordat de țările române a- 
cestei lupte.

Reuniunea a prilejuit, totodată, un 
valoros schimb de experiență între 
istorici români si bulgari, contribuind, 
astfel, la strîngerea bunelor relații 
între oamenii de știință din cele două 
tari vecine si prietene. (Agerpres)

Plenara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport

Vineri, 18 decembrie, a avut loc 
plenara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, care a ana
lizat în spirit de exigentă activitatea 
sportivă în anul 1981. Evidențiind 
succesele sportivilor români din a- 
cest an la Universiadă și în alte com
petiții. plenara a adus, totodată, 
aspre critici muncii nesatisfăcătoare 
la o serie de cluburi și asociații 
sportive ale căror rezultate slabe nu 
au fost pe măsura condițiilor create 
sportivilor din țara noastră. Plenara 
a adoptat măsurile menite să ducă la 
îmbunătățirea întregii activități, pen
tru ca in viitor sportul românesc să 
obțină noi performanțe de valoare, 
pentru instaurarea unui climat de 
muncă, promovindu-se principiile 
eticii, ale unei comportări demne in 
viata sportivilor noștri.

Participanții la plenară au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
subliniază că organizațiile sportive 
au desfășurat o activitate mai sușți-, 
nută pentru dezvoltarea continuă a 
mișcării sportive și sporirea contri
buției acesteia la formarea unui ti
neret sănătos, atît fizic, cit și inte

lectual, la modelarea trăsăturilor 
omului nou, constructor al societății 
noastre.

Analizînd cu responsabilitate parti
nică, în spirit critic și autocritic, ac
tivitatea de educație fizică și sport 
desfășurată pină in prezent, se arată 
în telegramă, participanții la plenară 
au relevat că, în multe laturi ale 
acestei activități, s-au înregistrat ră- 
mineri în urmă, deficiențe, care au 
subliniat, o dată in plus, necesitatea 
sporirii permanente a exigentei, a 
ordinii și disciplinei în tot ceea ce 
realizăm. /-

Conștienți de răspunderile ce revin 
organizațiilor sportive în etapa ac
tuală de dezvoltare a patriei pe dru
mul socialismului și comunismului, 
in fața conducerii partidului, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ne angajăm încă 
o dată să facem totul pentru înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate mișcării sportive jn 
actualul cincinal, pentru a contribui 
la dezvoltarea și înflorirea continuă 
a României socialiste, se spune in 
încheierea telegramei.

ȘTIRI SPORTIVE

vremea
ții, mal aleș sub formă de ploaie. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 3 și zero grade, 
iar maximele între 3 și 5. grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

Timpul probabil pentru zilele de 20. 
21 și 22 decembrie : In țară : Vremea 
va fi tn general umedă. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare, mai ales sub formă de la- 
povltă șt ninsoare In nordul sl estul ță
rii șl mai ales sub formă de ploaie in 
sud. Vint moderat, cu intensificări lo
cale în estul țării și zona de munte 
unde, pe alocuri, va spulbera zăpada. 
Temperaturile' minime vor II cuprinse 
Intre minus 9 și plus 1 grad. Izolat mal 
coborlte tn depresiuni, iar cele maxime 
între minus 2 șl plus 8 grade, local mai 
ridicate. Ceață locală dimineața și sea
ra. Izolat condiții de polei. In Bucu
rești : Vreme in general umedă, cerul 
va ii schimbător. Vor. cădea precipita

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 DECEMBRIE 1981

Extragerea Is 40 74 65 47 85 44 
55 l 11

Extragerea a II-a : 22 64 3 53 15 
84 60 31 63

Fond total de ciștiguri : 1 147 229
lei din care 362 936 lei report la ca
tegoria I.

• în sala sporturilor „Dacia" din 
Baia Mare au continuat vineri între
cerile campionatului balcanic mascu
lin de handbal. Echipa României a 
Învins cu scorul de 36—15 (18—5) 
selecționata Turciei. Cel mai eficace 
jucător al echipei a fost Marian Du
mitru, care a înscris 11 puncte. în 
altă partidă, reprezentativa secundă 
a tării noastre a întrecut cu 47—14 
(25—5) echipa Greciei, iar echipa Iu
goslaviei a dispus cu scorul de 23—20 
(10—9) de formația Bulgariei.

Astăzi, cu începere de la ora 18. 
au loc partidele : România (B) —
Bulgaria ; România (A) — Grecia și 
Iugoslavia — Turcia, Competiția se 
încheie duminică.

O Campioana noastră Carmen Bu- 
naciu a obtinut o nouă victorie în 
concursul international de înot de la 
Praga. cistigind proba de 200 m spa
te cu timpul de 2’18”44/100. Reamin
tim că în prima zi de întreceri Car
men Bunaciu terminase învingătoa
re în cursa de 100 m spate, cu 1’04” 
43/100.

în proba feminină de 100 m bras.

victoria a revenit Eidiel Smolakova 
(Cehoslovacia) — 1T5”16/1OO. urma
tă de sportivele românce Brigitte 
Prass — 1’17”18/100 si Cristina Seidl 
— 1T7’’95/1OO.

• Competiția Internațională de te
nis pentru echipe de iuniori ..Cupa 
Sunshine" a continuat la Delray 
Beach (Florida) cu întîlnirile din op
timile de finală. încheiate cu urmă
toarele rezultate : Suedia — Olanda 
3—0 : Canada — România 2—1 ; Me
xic — Chile 2—1 ; Danemarca — El
veția 2—1 ; ț S.U.A. — Anglia 3—0 ; 
Brazilia — Cehoslovacia 3—0 : Ita
lia — R.F. Germania 2—1.
• în organizarea Consiliului muni

cipal București pentru educație fizi
că și 6port, astăzi, de la ora 17,00, va 
avea loc în Capitală, la sala I.S.B. 
din str. Berzei, o reuniune de box 
pentru Cupa „30 Decembrie". Se vor 
disputa 16 meciuri cu participarea 
sportivilor de la cluburile și asocia
țiile sportive „Metalul", „Urbis", 
„Autobuzul", „Mașini-Unelte" și „Me
canică fină".

(Urmare din pag. I)
făcută prin foarte multă 
mutică și să aruncăm piine 
înseamnă să călcăm in pi
cioare truda celor mari" 
(G e orge ta Gheorghe) ; 
.Piinea pe care noi o a- 
runcăm reprezintă munca 
și truda a sute de oameni". 
(Victor Nicoară) ; „Pentru 
că se face risipă și tre
buie să facem economie." 
(Gabriela Gavrisaciuc) ; 
„Pină să ajungă pe masa 
noastră, in piine s-a strins 
munca altor oameni. Oare 
putem noi să batjocorim 
atita muncă?" (Victor 
Tănâsoiu) ; „Pîinea este 
o părticică din sudoa
rea țăranului care a în
grijit spicul de griu. Poate 
că acel țăran este bunicul 
sau unchiul, care s-au chi
nuit toată vara ca să-l 
mențină. Pe urmă mecani
cul care a condus combina. 
Pe urmă șoferul care l-a 
transportat și miinile care 
au plămădit piinea și au 
scos-o din cuptor pentru 
noi". (Alexandru Gheor
ghe) ; „Nu este bine să se 
arunce piinea deoarece în
seamnă nu numai risipă, 
dar și nerecunoștința fată 
de cei care o fac." (I. B.).

Circa 20 la sută se referă 
direct la măsurile luate in 
ultima vreme Pentru îmbu
nătățirea aprovizionării cu 
produse agroalimentare. 
Aurel Hărăstășan scrie : 
„Nu este bine să cumpărăm 
prea multă piine ca s-o 
aruncăm.": Mihaela Șerbă- 
nescu : „Piinea nu trebuie 
folosită ca hrană pentru 
animale." : T.S.D. : „A 
arunca piinea inseamnă că 
ai o provizie însemnată din 
acest aliment, deci o apro
vizionare necorespunză
toare." ; David Biciușca : 
„Cind luăm piine să nu 
luăm prea multă pentru a 
se învechi." ; Cosmin Ma
rinescu : „Dacă nu este ne
voie de atita piine. de ce

să cumpărăm 7“ : nesem
nat : „Resturile de piine 
nu este bine să se arunce 
pentru că ele mai pot ti 
folosite și altfel. Dar mai 
bine ar fi ca aceste res
turi să nu apară printr-o 
cumpărare rațională a 
piinii."

Surprinzătoare și îmbucu
rătoare maturitate...

Dansul kilowaților
Cea de a treia întrebare 

a fost ușor... perfidă. I-am

le dăm cuvintul celor din 
urmă.

„Mi-aș cumpăra ceva 
util, un televizor cu circuite 
integrate. Este un aparat 
folositor și de asemenea 
economic." (Nesemnat) ; 
„Aș cumpăra un radio mic 
(care nu consumă mult cu
rent)." (Victor Tănăsoiu) ; 
„Aș vrea să-mi cumpăr un 
aspirator nou, căci cel vechi 
s-a stricat." (Liliana Pre
da) ; „Dacă, aș avea bani 
multi as cumpăra aparate, 
dar mai puține sau deloc

cea de a treia întrebare au 
demonstrat spirit economia 
activ au răspuns în același 
spirit și la cele două în
trebări anterioare.

★
Comentăm rezultatele 

testului cu cadre didactice 
de la Liceul „I.L. Caragia- 
le" din Capitală.

— După opinia mea — 
ne spunea profesorul Ște
fan Zăvălaș — proporțiile 
obținute de dumneavoastră 
reflectă judicios starea a- 
cestei categorii de virată.

MESERIA DE GOSPODAR 
SE ÎNVAȚĂ DIN COPILĂRIE

întrebat ce aparate elec
trice și-ar cumpăra dacă 
ar avea multi bani. Tenta
ția — fie ea și imaginară! 
— a fost mare. La citi ea 
a intrat in conflict cu „gin- 
direa economică" ? Citi au 
rezistat, citi au cedat ? Iată 
„decontul" : 33 (dintre care 
unii citați „pozitiv" mai 
sus) au produs liste cu tot 
soiul de aparate, de la cele 
de strictă necesitate pină 
la cele mai sofisticate. Spi
ritul de economie, demon
strat de cei mai multi mai 
înainte, a capitulat in fata 
ispitei la un număr prea 
mare.

Pe restul de 40 i-am 
împărțit in două categorii : 
28 au ceea ce am numit 
„un spirit gospodăresc pa
siv" — in sensul că au in
dicat acele aparate strict 
necesare in gospodărie 3au 
fantezii inerente virstei : 
magnetofon, casetofon ; 12
(aproximativ 15 la sută) 
posedă „un spirit gospodă
resc activ". Ce înțelegem 
prin această sintagmă ? Să

din cele care consumă foar
te mult." (D.M.) ; „Dacă aș 
avea bant multi mi-as cum
păra numai strictul nece
sar pentru locuință." (Sil
viu Stan) ; „în orice caz, 
nu multe căci arată multi 
kilowați-ore pe contoar." 
(George Ghițescu) ; „Aș 
cumpăra un televizor. Dacă 
nu mi-ar ajunge banii, aș 
cumpăra un radio. Dacă nu 
mi-ar ajunge nici de radio, 
i-as depune la C.E.C." 
(Daniela Mija) ; „Dacă aș 
avea bani mulți, ar însem
na că sint cel puțin un om 
stringător. Mi-aș cumpăra 
aparate cu un consum cit 
mai redus de energie pen
tru că nu mi-ar conveni să 
plătesc o sumă impor
tantă pentru electricitate." 
(T.S.D.) ; „Dacă ar fi după 
mine, aș inventa aparate 
care să consume energie 
solară. Poate că atunci cind 
voi fi mare se vor inven
ta sau voi inventa eu." 
(Mihaela Șerbănescu).

Este de notat că 10 dintre 
cei 12 care răspunzînd la

— ...după cum reflectă 
și nivelul de cunoștințe 
social-economice — inter
vine profesoara Ileana 
Coltofeanu — gradul de 
informare al elevilor. Ba. 
aș spune, cu prioritate 
cunoștințele. Cei mai multi, 
după cum a rezultat si 
din test, au cunoștin
țe de politică economi
că ; întrebarea este insă 
dacă și în ce măsură aces
te cunoștințe s-au conver
tit în deprinderi, în ce mă
sură ele le-au intrat in 
singe, cum se spune. Ulti
ma intrebare este cea mai 
semnificativă din acest 
punct de vedere. Faptul că 
doar 12 din 73 au dovedit 
o gindire economică activă 
arată că mai avem încă 
foarte multe de făcut.

— Familia — subliniază 
profesoara Elena Mihal, 
directoarea Liceului ..I. L. 
Caragiale" — are un roi 
hotăritor. Putem să du
cem noi în școală cea mai 
susținută muncă de educa
ție și ea va rămine fără

efect dacă în familie nu 
există deprinderi de econo
mie, de chibzuință. Cum 
să fie eficientă educația 
mea economică dacă părin
ții îi cumpără unei fetițe 
de 14 ani o rochie de 1 500 
de lei ? Mai avem multe 
de făcut și trebuie să fa
cem mai mult. Educarea 
spiritului gospodăresc, a 
gindirii economice este și 
va trebui să fie una din 
sarcinile de seamă ale șco
lii, ale familiei, ale tutu
ror factorilor educaționali 
ai societății.

Procesul de formare a 
spiritului de chibzuință, de 
învățare a meseriei de gos
podar — dacă se poate 
spune așa — începe din co
pilărie, din prima copilă
rie, din epoca pe care con
vențional o numim „cei 
șapte ani de-acasă“. Ea 
continuă cu abecedarul și 
cu primul manual de ma
tematică, cu primele ma
nuale la toate materiile ; 
nu există obiect la care 
să nu se poată întreprinde 
și o operă de educație eco
nomică, de educație cetă
țenească susținută. Se cu
vine ca mult mai mult 
decit pină acum literatura 
și filmele destinate copii
lor, în general manifestări
le artistice ce li se propun 
să fie impregnate de ple
doaria (explicită sau impli
cită) pentru viața raționa
lă, chibzuită, pentru spiri
tul de judicioasă gospodă
rire a bunurilor.

Familia, școala, toate ca
drele didactice, mijloacele 
de comunicare in masă, li
teratura și arta ce se adre
sează copiilor si tineretului 
— intr-un cuvînt, factorii 
educaționali ai intregii so
cietăți sint chemați, intr-o 
măsură și mai mare decit 
piuă acum, să pună umărul 
la edificarea unei opere de 
mare însemnătate : crește
rea omului gospodar, a in
sului cumpătat și chibzuit

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A MlAT 
TOVARĂȘULUI LMD ILICI RREJNEV 
ORDINUL „VICTORIA SOCIALISMULUI"

(Urmare din pag. I)
pentru o Europă fără arme nucleare, 
pentru o lume mai dreaptă si mai 
bună pe planeta noastră.

încă o dată, dragă Leonid Ulei, vă 
adresez cele mai calde felicitări si 
urări de viată îndelungată, multă să
nătate și fericire !“

în cadrul aceleiași ceremonii, con
ducătorii de partid si de stat ai R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovace. R. D. 
Germane. R. P. Mongole si R. P. Un
gare au înminat tovarășului Leonid

Ilici Brejnev înalte distincții ale ță
rilor respective.

în încheierea festivității, la care 
au luat parte membrii si membrii 
supleanti ai Biroului Politic, secreta
rii C.C. al P.C.U.S.. tovarășul L. I. 
Breinev a adresat conducătorilor de 
partid si de stat din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. R. D. Germană, 
R. P. Mongolă. Republica Socialistă 
România si R. P. Ungară mulțumiri, 
exorimind. totodată, recunoștința 
pentru înaltele distincții acordate si 
pentru cuvintele calde ce i-au fost 
adresate cu acest Drilei.

L. I. Brejnev a subliniat. Intre al
tele, că, in condițiile actuale, pacea 
este o problemă primordială pentru 
toate popoarele, pentru toate națiu
nile lumii. El a exprimat convingerea 
că anii viitori pot si trebuie să fie 
ani ai păcii.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a arătat 
că va acționa si în viitor pentru 
triumful cauzei păcii, socialismului si 
progresului social.

Tovarășul Leonid Ilici Brejnev 
împlinește 75 de ani

Tovarășul Leonid nici Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., militant de 
seamă al mișcării comuniste si mun
citorești Internationale, personalitate 
de frunte a vieții politice contem
porane, Împlinește astăzi 75 de ani.

Dind o vie expresie sentimentelor 
de profundă stimă și caldă prietenie 
pe care le nutresc comuniștii, oame
nii muncii din Republica Socialistă 
România, în mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev — mesaj pe care 
îl publicăm în pagina 1 — se arată : 
„Cu prilejul celei de a 75-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naște
re. îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez dumneavoastră, conducător 
remarcabil al partidului si statului 
sovietic, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al co
muniștilor și intregului po
por român, precum și al 
meu personal cele mai cor
diale felicitări. întreaga 
dumneavoastră viață și ac
tivitate revoluționară, dragă 
tovarășe Leonid Ilici, con
sacrate inaltelor idealuri 
ale socialismului și comu
nismului, sint strins legale 
de drumul glorios parcurs 
de popoarele sovietice, sub 
conducerea Partidului Co
munist ai Uniunii Sovietice, 
pentru edificarea socialis
mului și comunismului in 
patria dumneavoastră".

Totodată, în semn de 
înaltă prețuire a contribu
ției deosebite aduse la dez
voltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al-' 
Uniunii Sovietice, dintre 
România și U.R.S.S., la în
tărirea prieteniei dintre po
poarele român și sovietice, 
la promovarea cauzei gene
rale a socialismului, păcii 
și conlucrării internaționa
le, prin Decret prezidențial, 
tovarășului L. I. Brejnev 
i-a fost conferit, cu prile
jul acestei aniversări. Or
dinul „Victoria Socialismu
lui". Așa cum este știut, in 
1976, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani, tova
rășului L. I. Brejnev i-a 
fast decernată o altă înaltă 
distincție a țării noastre — 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă.

Dealtfel, însăși participarea secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele republicii, la festivită
țile de la Moscova prilejuite 
aniversarea de astăzi constituie 
elocventă ilustrare a relațiilor 
strînsă prietenie dintre partidele, 
rile și popoarele noastre, a stimei și 
considerației pentru personalitatea 
marcantă a secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.

Viața și activitatea tovarășului L. I. 
Brejnev sint strins legate de lupta 
P.C.U.S., a statului sovietic pentru 
propășirea tării, pentru cauza socia
lismului și comunismului, progresu
lui și păcii.

Născut la 19 decembrie 1906 într-o 
familie de muncitori metalurgist!, in 
orașul Dneprodzerjinsk, tovarășul 
L. I. Brejnev și-a început activitatea 
ca muncitor, la virata de 15 ani. Con
comitent cu munca în fabrică, ur
mează cursurile unei școli tehnice. 
Studiază la Institutul politehnic din 
orașul natal. obținînd diploma de 
inginer. Totodată, se încadrează în 
activitatea polltico-obștească. mai 
întii fiind comsomolist. iar incepind 
din 1931 ca membru al P.C.U.S., se 
formează ca activist de partid.

în perioada celui de-al doilea 
război mondial, cind popoarele sovie
tice, ridicindu-se cu legendar eroism 
in titanica încleștare pentru apărarea 
patriei, au purtat greul luptei des
fășurate de coaliția antifascistă îm
potriva mașinii de război hitleriste. 
L. I. Brejnev participă în armata 
operativă la bătăliile din Caucaz si 
Ucraina, iar ulterior pentru elibera
rea Poloniei, Cehoslovaciei si Unga
riei, pină la victoria definitivă asu
pra Germaniei naziste, fiind avansat 
la gradul de general-maior.

în anii ce au urmat războiului, 
cind popoarele sovietice s-au anga
jat, sub conducerea P.C.U.S.. într-o 
vastă activitate pentru refacerea si 
dezvoltarea multilaterală a tării, to
varășul L. I. Brejnev îndeplinește 
sarcini de răspundere pe linie de 
partid — prim-secretar al C.C. al 
P.C. din 
secretar 
Kazahă, iuvjuuiu m 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. afirmîn-

„Pentru întărirea păcii între po
poare", precum și numeroase alte 
înalte distincții. în 1976 
rit titlul de mareșal al 
vietice.

După cum este știut, 
cerea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Comitetului său Central, 
în frunte cu L. I. Brejnev. popoarele 
sovietice au desfășurat si desfășoară 
o vastă activitate pentru făurirea 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului, pentru dezvoltarea forțe
lor de producție, a științei și 
culturii, pentru înaintarea neabătută 
a tării pe drumul comunismului. Ca 
urmare a materializării politicii 
P.C.U.S., Uniunea Sovietică prezintă 
astăzi imaginea unui stat socialist 
puternic, cu un vast potential mate
rial, avind o industrie de prim rang, 
care realizează peste 20 la sută din 
producția industrială a lumii, cu în
făptuiri de prestigiu în domenii de 
Virf ale științei și tehnicii.

In spiritul sentimentelor de 6Olida-

i s-a confe- 
Uniunii So-
sub condu-

vorbirile frecvente dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. care, de fiecare 
dată, au imprimat relațiilor româno- 
sovietice dimensiuni tot mai largi.

„Declarația privind dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei fră
țești între P.C.R. și P.C.U.S.. intre 
România și Uniunea Sovietică", a- 
doptată cu prilejul convorbirilor de 
la București, din 1976, dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev, 
ca și hotăririle adoptate la întîlnirile 
la nivel înalt din Crimeea, precum și 
cu alte prilejuri, au impulsionat pu
ternic conlucrarea multilaterală în 
interesul popoarelor celor două țâri, 
al cauzei socialismului și păcii.

Sintetizind evoluția raporturilor 
reciproce, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU arăta : „Apreciem cu 
deosebită satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor de caldă prietenie 
și solidaritate între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist ai 
Uniunii Sovietice, intre țările si po

poarele noastre, întemeiate 
pe principiile socialismu
lui științific, ale marxism- 
Ieninismului, pe deplină 
egalitate, stimă si respect 
reciproc, pe neamestec in 
treburile interne si întraju
torare tovărășească. Dez
voltarea și mai pifternicâ, 
în viitor, a prieteniei, co
laborării și solidarității 
româno-sovietice slujește 
progresului și bunăstării 
popoarelor ambelor țări, 
cauzei socialismului si păcii 
in lume". La rindul său. 
caracterizînd relațiile româ
no-sovietice. tovarășul L. I. 
BREJNEV arăta : „Bucu- 
rindu-Dc sincer de colabo
rarea popoarelor noastre, 
sintem ferm hotăriti să 
muncim mai departe pentru 
ca prietenia sovieto-roniâ- 
na siT se Întărească șl să 
înflorească".

în ansamblul acestor re
lații, o pondere deosebită 
revine colaborării pe plan 
economic. Uniunea Sovieti
că fiind primul partener 
comercial al tării noastre ; 
se extind, totodată, coope
rarea si specializarea în 
producție.

în același timp, se am
plifică legăturile în dome
niul tehnico-știintific 
cultural, ca și schimbul 
experiență pe linie 
partid și de stat,

de 
o 

de 
tă-

de răspundere pe linie
- prim-secretar
R.S.S. Moldovenească, prim

ai C.C. al P.C. din R.S.S. 
membru al Prezidiului și

du-și capacitățile politico-organiza- 
torice, aducind o contribuție de 
seamă la Înfăptuirea politicii parti
dului privind dezvoltarea industriei 
și agriculturii. întărirea capacității de 
apărare a tării, realizarea programe
lor de cercetări cosmice, consolidarea 
statului sovietic.

Drept încununare a bogatei activi
tăți desfășurate, tovarășului L. I. 
Brejnev i se încredințează cele mai 
înalte responsabilități : intre I960— 
1964 este președinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. — 
funcție pe care o deține din nou. in
cepind din iunie 1977 ; în 1964 este 
ales prim-secretar. iar în 1966 secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Pentru meritele sale deosebite fată 
de partid și de stat, de popoarele so
vietice a fost distins cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", i s-a 
conferit de trei ori titlul de „Erou al 
Uniunii Sovietice", i-au fost decerna
te Premiul Internațional „Lenin" —

concret

ritate Internațională, comuniștii, oa
menii muncii din România socialistă 
urmăresc cu bucurie frățească succe
sele obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice în diferite domenii ale vie
ții sociale, avind convingerea fermă 
că tocmai prin modul în care țările 
socialiste soluționează problemele 
dezvoltării lor economico-sociale. ele 
aduc o contribuție concretă la întă
rirea forțelor mondiale ale păcii și 
progresului, demonstrează
posibilitățile orînduirii noi, superio
ritatea socialismului.

Totodată, este binecunoscut rolul 
important al Uniunii Sovietice pe 
arena, internațională, tovarășul L. I. 
Brejnev aducînd o contribuție 
seamă la elaborarea 
politicii externe a P.C.U.S. și a sta
tului sovietic, a inițiativelor și ac
țiunilor lor în vederea promovării 
destinderii și păcii. înțelegerii între 
popoare și progresului.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului Brejnev prilejuiește evo
carea, cu deplină satisfacție, a le
găturilor de prietenie și solidaritate 
militantă — avind vechi si bogate 
tradiții în lupta pentru eliberare na
țională și socială, pentru progres 
o viată mai bună — dintre P.C.R. 
P.C.U.S., dintre poporul 
popoarele sovietice.

Este bine cunoscut 
aprofundind relațiile 
socialiste, partidul 
acordă o atenție deosebită dezvoltării 
largi, pe toate planurile, a legăturilor 
de prietenie si colaborare cu Uniunea 
Sovietică, orientare consacrată în 
Programul partidului și reafirmată de 
Congresul al XII-lea. în cadrul fertil 
al Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre țările 
noastre, aceste relații cunbsc o dez
voltare permanentă, 
economic, 
ral, ca și 
ționale.

Un rol 
ansamblului raporturilor româno-so
vietice îl au legăturile de prietenie 
și solidaritate dintre forțele politice 
conducătoare ale celor două țări — 
P.C.R. și P.C.U.S. în acest cadru, se 
impun prin însemnătatea lor deose
bită, hotărîtoare. întîlnirile si con

de
și înfăptuirea

român
si 
și 
și
șiextinzind 

toate țările
că. 
cu 

și statul nostru

pe olan politic, 
tehnico-știintific si cultu- 

în domeniul vieții interna-

determinant în dezvoltarea

și 
de 
de 
pe 

linia organizațiilor de masă 
și obștești, in cele mai variate dome
nii ale construcției socialiste și comu
niste.

Evoluția rodnică 
româno-sovietice 
conlucrarea 
U.R.S.S pe plan 
lupta pentru 
destindere și 
securitate și 
tul nostru și 
făptuirii aspirațiilor de progres ale 
omenirii. Fără îndoială că. in împre
jurările actuale, o deosebită însem
nătate au oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a celei nucleare.' Așa cum este 
cunoscut, în baza împuternicirii în
credințate de Marea Adunare Națio
nală, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tovarășului L. I. Brejnev 
— ca si celorlalți șefi ai statelor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki— un mesaj în care se dă o 
înaltă apreciere poziției constructive 
formulate de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., potrivit 
careia Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru renunțarea totală de 
către cele două părți — Occidentul 
și Răsăritul — la toate tipurile de 
armamente nucleare cu rază medie 
de acțiune îndreptate spre obiectivele 
din Europa și se exprimă speranța 
că âctualele negocieri 
cane de la Geneva se 
succes, contribuind la 
neia din problemele 
continentului nostru.

Cu prilejul aniversării jubiliare de 
astăzi, comuniștii, poporul român 
adresează tovarășului L. I. Brejnev 
calde felicitări, urări de sănătate și 
viată lungă, de succese cit mai mari 
în îndeplinirea înaltei misiuni ce-i 
revine in fruntea P.C.U.S. si a statu
lui sovietic și iși exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și U.R.S.S.. dintre 
popoarele celor două țări se vor dez
volta necontenit. în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului și comunis
mului, înțelegerii Internationale, pă
cii și progresului in intreaga lume.

a raporturilor 
este întregită 

dintre România 
international, 

reluarea politicii 
pace, pentru înțelegere, 
cooperare pe continen- 
in lume, în vederea în-

de 
și 
în 
de

sovieto-ameri- 
vor incheia cu 
rezolvarea u- 
cardinale ale

PREZENTAREA UNUI FILM DEDICAT VIEȚII Șl ACTIVITĂȚII 
TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV 

la Ambasada Uniunii Sovietice
Cu prilejul celei de-a 75-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev. secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, la Ambasada Uniunii 
Sovietice din București a avut loc 
vineri seara vizionarea filmului 
„Povestire despre un comunist", de
dicat vieții și activității conducăto
rului partidului și statului sovietic.

Au luat parte tovarășii Virgil 
Cazacu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Uglar, membru al C.C.

al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.D.U.S., Eugen Flo- 
rescu și Stan Soare, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-locofenent 
Victor Stănculescu, adjunct al minis
trului apărării naționale. Aurel Duca, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. membri ai 
conducerii unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.. oa
meni de știință și cultură, activiști de 
partid, de stat, generali și ofițeri, 
ziariști.

(Agerpres)



Președintele Nicolae Ceaușescu — 
promotor neobosit al noii ordini 

economice internaționale
Aprecieri cu prilejul unei mese rotunde 

organizate la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager- 

pres). — Luind cuvintul la o masa 
rotundă organizată la Centrul de 
studii economice și sociale al lumii 
a treia (C.E.E.S.T.E.M.). Luis Eche
verria, fost președinte al Mexicului, 
președinte, și director general al 
C.E.E.S.T.E.M.. a evidențiat rolul 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
promovarea principiilor noii ordini 
economice internaționale, lichidării 
subdezvoltării și a decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace, in întă

Consiliul de Securitate a condamnat in unanimitate
botărîrea Israelului privind zona înălțimilor Golan
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres)l 

— Consiliul de Securitate a adop
tat. in unanimitate, o rezoluție in 
care, conform Cartei, principiilor de 
drept international si rezolutiilor 
Dertinente ale O.N.U.. califică drept 
inadmisibilă dobindirea de teritorii 
prin forță si condamnă decizia Israe
lului de a impune legile, jurisdic
ția si administrația sa in înălțimi
le Golan ca fiind nulă Si neaveni
tă si fără efect juridic oe Dian in
ternational. Consiliul cere Israelului 
să revină fără întirziere asupra a- 
cestei decizii.

Toate dispozițiile Convenției de la 
Geneva din 12 august 1949. referi
toare la protecția persoanelor civile 
in vreme de război — precizează re
zoluția — continuă să se aplice pe 
teritoriul sirian ocupat de Israel in 
iunie 1987. Consiliul de Securitate 
cere secretarului general al O.N.U. 
să-i prezinte un raport asupra apli
cării acestei rezoluții în următoare
le două săntămîni. iar în cazul in 
care Israelul nu se va conforma. Con
siliul de Securitate se va reuni de 
urgentă, cel mai tîrziu la 5 ianua
rie 1982. pentru a examina luarea

Intervenția reprezentantului permanent al României 
la Națiunile Unite

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor Consiliului de Securitate, con
vocat Ia cererea Siriei, in legătură cu 
decizia parlamentului israelian de 
a anexa regiunea înălțimilor Golan, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la Națiunile Unite, ambasadorul 
Teodor Marinescu, referindu-se la 
Declarația „Agerpres", făcută din îm
puternicirea guvernului român. a 
arătat că opinia publică din România, 
ca și din alte țări, a luat cunoștință 
cu profundă îngrijorare de decizia 
parlamentului israelian și consideră 
acest act al autorităților israeliene ca 
ilegal și neavenit, ca o violare fla
grantă a principiilor inadmisibilității 
anexării de teritorii prin forță, res
pectării suveranității naționale și in
tegrității teritoriale a unui stat inde
pendent. în consecință. orice act 
ilegal și arbitrar vizind modificarea 
statutului, și cu atit mai mult 
anexarea unor părți din teritoriile 
arabe ocupate, reprezintă o violare 
flagrantă a normelor de drept inter
național, a rezoluțiilor Națiunilor 
Unite, sporește și mai mult tensiunea 
din această parte a lumii și creează 
noi obstacole în calea unei reglemen

rirea unității de acțiune dintre țările 
in curs de dezvoltare, in apărarea 
păcii. In cadrul mesei rotunde — la 
care au luat parte oameni de știință, 
personalități politice proeminente, 
cercetători din sfera științelor sociale 
și politice — prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu a făcut o expunere in 
care a prezentat concepția politică 
a României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la rolul țărilor 
in curs de dezvoltare in făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

de măsuri adecvate în conformitate 
cu Carta O.N.U.

Pe de altă parte, plenara Adunării 
Generale a O.N.U. si-a încheiat dez
baterile asupra punctului intitulat 
..Situația din Orientul Mijlociu'1, a- 
dootind în final două proiecte de 
rezoluție. Primul din aceste docu
mente reafirmă că pacea in Orientul 
Mijlociu este indivizibilă și trebuie 
să se bazeze oe o soluție globală, 
justă si durabilă, sub- auspiciile 
O.N.U.. care să asigure retragerea 
completă si necondiționată a Israe
lului din teritoriile arabe ocupate in 
1967. inclusiv din zona ocupată a 
Ierusalimului, si să permită poporu
lui palestinian. sub conducerea 
O.E.P.. să-si exercite drepturile sale 
inalienabile, inclusiv dreptul la un 
stat independent si suveran. Cel 
de-al doilea document declară că de
cizia Israelului de a extinde legisla
ția israeliană asupra înălțimilor Go
lan este nulă si neavenită si nu are 
nici o valabilitate juridică. Rezoluția 
cere Israelului să renunțe imediat la 
decizia sa și la toate celelalte măâuri 
administrative, care constituie o 
violare flagrantă a principiilor de 
drept internațional.

tări politice globale a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Reprezentantul țării noastre a 
arătat că România socialistă mili
tează activ și cu perseverență pentru 
reglementarea conflictului din Orien
tul Mijlociu prin mijloace paș
nice, pentru instaurarea liniștii și sta
bilității în această regiune atit de în
cercată. România consideră că trebuie 
intensificate eforturile in vederea 
realizării unei păci globale și durabile 
în Orientul Mijlociu, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in 1967, pe soluțio
narea problemei poporului palesti
nian, inclusiv constituirea unui stat 
palestinian independent. asigurîn- 
du-se. in același timp, integritatea și 
suveranitatea tuturor statelor din 
zonă.

Subliniind că decizia de anexare a 
înălțimilor Golan este nulă și neave
nită, reprezentantul României a arătat 
că, in interesul realizării unei regle
mentări globale și al instaurării unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, al tuturor popoarelor din 
regiune, parlamentul și guvernul is
raelian trebuie să renunțe de îndată 
la această măsură ilegală.

Tovarășul Kim Ir Sen 
a primit delegația ziarului „Scinteia"

PHENIAN 18 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene. a avut loc. 
vineri, la Phenian, cu prilejul pri
mirii de către tovarășul Kim Ir Sen 
a delegației ziarului „Scânteia". con
dusă de Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R.. redactor-sef al zia
rului. care face o vizită in R.P.D. Co
reeană la invitația ziarului „Nodon 
Sinmun".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Kim Ir Sen un salut călduros 
și urări de sănătate și fericire, de noi 
succese în activitatea consacrată dez
voltării economico-sociale a patriei, 
in construcția socialistă.

Au fost exprimate înalta apreciere 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul și statul nostru o dau bune
lor relații de prietenie, colaborare si 
solidaritate intre P.C.R. și P.M.C., 
intre Republica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană dorința si hotă- 
rirea de a acționa pentru dezvoltarea 
continuă a acestor relații, in interesul 
și spre binele celor două țări și po
poare. al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

Au fost reafirmate sprijinul și so
lidaritatea României socialiste cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru înfăptuirea aspirației sale na
ționale supreme — reunificarea paș
nică și independentă a patriei.

Vizita delegației Consiliului Național 
al F.D.U.S. în R. P. Bulgaria

SOFIA 18 (Agerpres). — între dele
gația Consiliului Național al F.D.U.S.. 
condusă de Tamara Dobrin. președin
tele executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S.. care a efectuat o vizită 
de prietenie în R.P. Bulgaria, și de
legația Consiliului Național al Fron
tului Patriei, condusă de Pencio Ku- 
badinski, președintele consiliului, au 
avut loc convorbiri privind activita
tea pe care o desfășoară cele două 
organizații pentru mobilizarea oame
nilor muncii la înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea al P.C.R. 
și ale Congresului al XII-lea al 
P.C.B.. a sarcinilor construcției so
cialiste în România și Bulgaria. S-a 
subliniat în mod deosebit importan
ța acțiunilor și manifestărilor largi, 
de masă pentru dezarmare si pace, 
împotriva pericolului de război. A 
fost exprimată satisfacția că între 
F.D.U.S. și Frontul Patriei se dez
voltă legături de conlucrare tovără
șească. ce se înscriu în evoluția me
reu ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală ro- 
mâno-bulgare. in spiritul hotârîrilor 
și sarcinilor stabilite cu prilejul în- 
tilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

Primire la Bangui
BANGUI 18 (Agerpres). — Șeful 

statului centrafrican. general de ar
mată Andre Kolingba, a primit pe 
Nicolae Tăbircă. ambasadorul Româ
niei la Bangui. în legătură cu înche
ierea misiunii sale în această tară. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
blemele cooperării româno-centrafri- 
cane. S-a exprimat, de ambele părți, 
dorința de a dezvolta în continuare 
raporturile de conlucrare dintre 
România și Republica Centrafricană. 
dintre popoarele celor două țări.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul ce i-a fost adresat, tovarășul Kim 
Ir Sen a transmis, la rîndul său, to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
frățesc, tovărășesc, precum si urări 
de sănătate, de noi și tot mai mari 
succese în dezvoltarea construcției 
socialiste în România.

Tovarășul Kim Ir Sen a dat o înal
tă apreciere inițiativei de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu. activi
tății sale neobosite consacrate dezar
mării în Europa, subliniind că aceas
ta corespunde intereselor tuturor ță
rilor de pe continent și încurajează 
lupta popoarelor din întreaga lunge 
împotriva pericolului de război, pen
tru pace.

Apreciind dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele, popoarele si țările 
noastre, tovarășul Kim Ir Sen și-a 
exprimat convingerea că acestea vor 
cunoaște o evoluție continuă, afir- 
mindu-se tot mai mult ca un exem
plu de raporturi rodnice între țări 
socialiste, independente și suverane

Tovarășul Kim Ir Sen a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu recu
noștința poporului coreean pentru 
sprijinul consecvent acordat de po
porul român in lupta pentru reali
zarea unității patriei.

Au participat Kim long Nam, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.C.. si Kim Ghi Nam, 
membru al C.C. al P.M.C.. redactor- 
sef al ziarului ..Nodon Sinmun".

A luat parte, de asemenea. Isidor 
Urian, însărcinat cu afaceri a.l. al 
României la Phenian.

Delegația a avut intîlniri în jude
țele Stara Zagora și Burgas, a vi
zitat obiective economice si social
cult urale.

★
Delegația Consiliului National al 

F.D.U.S. a fost primită de Aleksandăr 
Lilov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B. Din partea 
tovarășului Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. ai P.C.B., președinte
le Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, Aleksandăr Lilov a rugat să se 
transmită tovarășului N icolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de sănătate, precum și urarea de noi 
succese poporului român in opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a efectuat un schimb de informații 
privind preocupările popoarelor ro
mân și bulgar în etapa actuală, sar
cinile pe care le rezolvă cele două 
mari organizații de masă.' Au fost 
abordate si unele probleme interna
ționale.

Crearea Confederației 
Senegambia

DAKAR 18 (Agerpres). — Președin
tele Senegalului, Abdou Diouf, și 
președintele Gambiei, Dawda Jawara. 
au semnat la Dakar Tratatul privind 
crearea Confederației Senegambia — 
informează agențiile internaționale de 
presă. Președintele Senegambiei este 
Abdou Diouf, iar vicepreședinte — 
Dawda Jawara. Tratatul urmează să 
intre in vigoare după ratificarea sa 
de către parlamentele celor două țări. 

Sesiunea Comisiei 
interguvernamentale 

de cooperare economică 
româno-argentiniană

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-au desfășurat lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei interguvernamentale de coo
perare economică româno-argentinia
nă. Delegația română participantă la 
lucrările sesiunii a fost condusă de 
Gheorghe Nestorescu. adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, iar delegația argentiniană de 
Jorge Caminotti. subsecretar la Mi
nisterul Comerțului si Problemelor 
Maritime. Au fost prezenti la lucrări 
Gheorghe Apostol, ambasadorul tării 
noastre în Argentina, și Federico 
Barttfeld. ambasadorul Argentinei la 
București.

Prin protocolul semnat, cele două 
părți s-au angajat să dezvolte si să 
diversifice schimburile comerciale și 
cooperarea economică bilaterală in 
domeniile Industriei construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, minier, 
agricol etc.

Conducătorul delegației române a 
avut întrevederi cu Carlos Garcia 
Martinez, ministrul comerțului și 
problemelor maritime si ministru in
terimar al lucrărilor și serviciilor pu
blice, Jorge Aguado, ministrul agri
culturii si ministru interimar al in
dustriei și mineritului, cu președinții 
„Y.P.F." și „Ferrocarriles Argenti
nes", precum și cu numeroși repre
zentanți ai firmelor particulare ar- 
gentiniene.

Centenar 
George Enescu

In diverse țări continuă mani
festările consacrate centenarului 
George Enescu. In sălile Conser
vatorului din Koln (R.F.G.) s-.<ț 
deschis o expoziție documentară 
de fotografii, care ilustrează via
ța si opera marelui muzician ro
mân. Cvartetul cameral „Voces", 
din Iasi, a interpretat compoziții 
de George Enescu. In cadrul 
manifestărilor consacrate marcă
rii in Belgia a 100 de ani de la 
nașterea lui George Enescu, Ra- 
dioteleviziunea belgiană a trans
mis filmul „George Enescu". Cu 
acest prilej, Lola Bobescu, fostă 
elevă a lui George Enescu, a e- 
vocat viața și activitatea mare
lui muzician român.

MOZAMBIC

Sesiunea Adunării Populare
MAPUTO 18 (Agerpres). — La 

Maputo s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a Adunării Populare a Re
publicii Populare Mozambic. Sesiunea 
a aorobat planul de stat și bugetul 
țării pe anul 1982. A fost aprobată, 
de asemenea, legea privind învăță- 
mîntul. Luînd cuvintul. Samora Moi
ses Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele R. P. Mo
zambic. a subliniat importanța legi
lor adoptate pentru dezvoltarea de 
perspectivă a economiei țării. Planul 
pe anul viitor — a adăugat el — va 
crea bazele pentru înfăptuirea pro
gramului de zece ani de dezvoltare a 
R. P. Mozambic. Legea învățămintu- 
lui are drept scop lichidarea analfa
betismului. introducerea învățămin- 
tului obligatoriu de 7 ani și pregă
tirea cadrelor naționale calificate, a 
arătat șeful statului mbzambican.

Cu prilejul aniversării zilei de naștere

Tovarășul 1. I. Brejnev a fost decorat 
cu Ordinul „Lenin" și „Steaua de Aur“ 

de Erou al Uniunii Sovietice
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. transmite că prin decret 
ăl Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a zilei de naștere. Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele . Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice, a fost 
decorat cu Ordinul „Lenin" și „Steaua 
de Aur" de Erou al Uniunii Sovie
tice.

Cu același prilej. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de

Ca urmare a hotărîrii țărilor participante

REUNIUNEA DE LA MADRID ȘI-A SUSPENDAT
LUCRĂRILE PlNA LA 3 FEDRUARIE 1982

MADRID 18 (Agerpres). — Cores
pondență de la N. Udroru și R. A- 
drian : în ședința plenară de vineri 
a reuniunii general-europene. repre
zentanții celor 35 de state participan
te au hotărit să suspende lucrările 
reuniunii, acestea urmînd a fi reluate 
la 9 februarie 1982, cu hotărîrea fer
mă de a se încheia, în termen de o 
lună, prin adootarea unui document 
final substanțial și echilibrat.

în cadrul dezbaterilor din această 
ultimă ședință plenară au luat cu
vintul reprezentanții a 26 de state. 
Marea majoritate a vorbitorilor au 
exprimat regretul că n-au fost posi
bile depășirea divergențelor existente 
irțtre statele participante într-o serie 
de chestiuni importante și transpu
nerea în fapt, în acest fel, a angaja
mentului de încheiere a reuniunii la 
mijlocul lunii decembrie. în același 
timp, reprezentanții statelor partici
pante au salutat prezentarea de către 
țările neutre și nealiniate a proiectu
lui de document final, arătînd că a- 
ceastă nouă inițiativă oferă o bază 
solidă pentru finalizarea cit mai ra
pidă a lucrărilor reuniunii. S-a sub
liniat. de asemenea, că noul proiect 
de document conține prevederi im
portante in toate capitolele sale și in 
primul rînd în cel al aspectelor 
militare ale securității europene, care 
îmbogățesc documentele de la Hel
sinki și creează premisele pentru 
realizarea de noi si importanți pași 
înainte pe calea întăririi securității 
și dezvoltării cooperării in Europa.

Un mare număr de delegați s-au 
referit la importanța pe ,carft înche
ierea cu rezultate pozitive a foru
mului general-european ar avea-o 
in actuala situație internațională, la 
contribuția pe care aceasta poate și 
trebuie să o aducă la depășirea ac
tualelor tensiuni, la refacerea unității 
continentului, la reluarea și întărirea 
cursului spre destindere, pace și oo- 
laborare internațională.

în dezbaterile ședinței plenare de 
vineri s-a evidențiat, de asemenea, 
că în Europa și în lume se asistă 
acum la o impresionantă mișcare 
pentru pace, care depășește frontie

Miniștri al U.R.S.S. i-au adresat se
cretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
un mesaj de salut.

în mesaj se evidențiază rolul Iul 
Leonid Ilici Brejnev în etapele prin
cipale ale construcției socialiste, este 
reliefată contribuția adusă în anii 
Marelui Război de Apărare a Patriei 
pină la victoria finală, precum și 
meritele sale în activitatea de 
renaștere a economiei naționale și în 
alte domenii. în mesaj se arată, de 
asemenea, aportul lui L. I. Brejnev 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe de pace a U.R.S.S.

rele și blocurile militare, deoarece 
pornește din aspirația profundă a oa
menilor de a trăi în înțelegere, la 
adăpost de amenințarea tot mai mare 
pe care o reprezintă acumularea 
continuă de arme, și in primul rînd 
de arme nucleare. Vorbitorii au re
levat, de asemenea, importanța ce 
revine convocării, în cadrul reuniunii 
de la Madrid, a unei conferințe pen
tru creșterea încrederii și dezarmare 
în Europa, de natură a contribui la 
declanșarea unui proces concret de 
dezarmare pe continentul nostru.

în conformitate cu mandatul pri
mit. delegația română la reuniune a 
acționat și in aceas tă etapă a lucrări
lor pentru încheierea forumului de la 
Madrid cu rezultate pozitive, pe mă
sura așteptărilor popoarelor europe
ne. în ședințele plenare, in întâlnirile 
neoficiale ale șefilor de delegații, în 
grupurile de redactare, în cadrul con
tactelor permanente avute cu repre
zentanții tuturor statelor participante, 
delegația tării noastre a prezentat 
poziția principială și realistă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu rolul și importanta reuniu
nii de la Madrid în actuala situație 
complicată din Europa și din lume, 
in legătură cu necesitatea încheierii 
cu succes a acesteia și. în general, cu 
asigurarea continuității procesului 
început, in urmă cu șase ani. in ca
pitala finlandeză.

Delegația română a evidențiat că 
proiectul de document final prezen
tat de țările neutre si nealiniate este 
de natură să stimuleze eforturile în 
direcția armonizării pozițiilor asupra 
problemelor rămase in suspensie si 
â Încheierii in acest fel intr-un timp 
cit mai scurt a reuniunii. A fost re
levată. totodată, necesitatea folosirii 
pauzei tehnice care a intervenit pen
tru aprofundarea proiectului de docu
ment avansat de țările neutre și 
nealiniate, pentru ca. la reluarea 
dezbaterilor, reuniunea să-si poată 
finaliza rapid lucrările prin adopta
rea unui document final, substanțial 
și echilibrat. în conformitate cu in
teresele popoarelor europene, ale 
păcii și securității în Europa si in 
lume.

IN NUMEROASE ȚÂRI Puternice manifestări ale opiniei publice
! pentru eliminarea armelor nucleare de pe continent

„Am salutat și salutăm marile manifestări populare din 
Europa și de pe alte continente îndreptate împotriva cursei 
înarmărilor, consacrate dezarmării, dezarmării atomice, făuririi 
unei păci trainice, apărării dreptului popoarelor la existență 
liberă. Poporul nostru a fost și va fi întotdeauna alături la 
marile manifestări pentru pace din Europa; deși nu am fost 
prezenti fizic, am fost de fapt alături de manifestările din Eu
ropa pentru pace, așa cum considerăm că și popoarele euro
pene, luptătorii pentru pace din Europa sînt prezenți aici, la 
București, în lupta pentru pace!“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostitâ la Adunarea populară de la București)

In aceste cuvinte sugestive o fost exprimată, in cuvintarea rostitâ de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la grandioasa Adunare populară din capi
tala României, solidaritatea strinsă, activă a poporului român cu toți aceia 
care, in țările Europei și pe alte continente, militează pentru măreața 
cauză comună: apărarea păcii amenințate de aberanta cursă a înarmă
rilor, înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare. In 
cuvintare a fost puternic subliniată necesitatea de a se intări această so
lidaritate, pornindu-se rîe la convingerea că numai acționind in strinsă 
unitate, cu energii sporite, forțele progresiste, toate popoarele vor putea 
să determine oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, vor asigura 
dreptul la viață, la libertate și pace.

Este un motiv de adincă satisfacție a constata că ampla mișcare din 
țara noastră, desfășurată ca răspuns la inițiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se împletește organic cu puternicele acțiuni - de
monstrații, mitinguri, marșuri - prin care oameni de cele mai diferite 
profesii și convingeri politice, filozofice și religioase, bărbați și femei, 
tineri și virstnici, din diferite țări europene, iși manifestă opoziția față de 
proiectele de amplasare de noi rachete și de dezvoltare a celor exis
tente, cer să se lichideze orice fel de armament nuclear pe con
tinent, să se pună capăt cursei înarmărilor, să se treacă la înfăp
tuirea unor pași concreți pe linia dezarmării, in primul rind a dezarmării 
nucleare.

Reflectind dezvoltarea acestei ample mișcări de masă, presa din țările 
respective publică tot mai frecvent relatări, comentarii, sondaje de opinie, 
diferite alte materiale, care ilustrează amploarea fără precedent a aces
tor acțiuni, în vederea preintimpinării unei conflagrații nucleare, asigurării 
unei păci și securități trainice în Europa și in întreaga lume. In cele ce 
urmează redăm extrase din citeva publicații sosite recent la redacție.

Opoziție crescîndă 
față de amplasarea 

noilor racheîe
într-un articol de sinteză asupra 

demonstrațiilor antinucleare care au 
avut loc recent in Europa occiden

tală, săptămînalul britanic ..The Eco
nomist" scrie :

„în decurs de numai o săptămâni 
(24-—31 octombrie — n.r.), peste ju
mătate de milion de persoane au de
monstrat, mai ales la Londra, Roma 
și Bruxelles, împotriva amplasării de 
arme nucleare in Europa de vest. Cu 
trei săptămini in urmă, 250 000 de 

persoane au demonstrat la Bonn 
pentru același obiectiv. Acest val de 
proteste nu s-a mai intilnit in Euro
pa de la demonstrațiile din anii '60 
împotriva războiului din Vietnam. 
Numărul demonstranților din unele 
capitale a depășit, la ultimele de
monstrații la care ne referim, numă
rul celor care au demonstrat pentru 
diferite cauze in ultimii 30 de ani".

La întrebarea : „Reflectă oare 
acest protest doar punctul de vedere 
al unei minorități sau indică o trans
formare mult mai decisivă a opiniei 
publice se poate răspunde : „Este 
vorba de o schimbare remarcabilă a 
opiniei publice europene în ultimele 
18 luni. Un număr tot mai mare de 
oameni din cele cinci țări in care 
N.A.T.O. vrea să amplaseze noile ti
puri de rachete Pershing-2 și Cruise 
(rachete de croazieră), fie că se opun 
rachetelor, fie că pun sub semnul în
trebării necesitatea lor".

Campania împotriva 
cursei înarmărilor 

cuprinde toate păturile 
sociale

Autorul articolului din revista 
„The Economist" îsl întemeiază 
concluziile sale oe datele furnizate 
de un studiu, apărut în publicația 
„Public Opinion", din care rezultă 
că anchetele întreprinse in mai multe 
țări din Europa de vest și de nord 
indică o creștere considerabilă, în 
raport cu datele Înregistrate cu ci

teva luni in urmă, a numărului ce
lor care se opun amplasării noilor 
rachete.

Atit revista britanică citată, cit și 
alte publicații redau detalii deosebit 
de semnificative cu privire la evolu
țiile înregistrate în acest domeniu iri 
diferite țări. „Astfel, ÎN REPUBLICA 
FEDERALA GERMANIA, mișcarea 
pentru dezarmare și pace a căpătat 
o mare amploare și a pătruns adine 
in toate straturile și structurile so
ciale" — relevă ziarul „Le Monde" 
într-un articol intitulat „CURENTUL 
DE ADINCIME". Pretutindeni se vor
bește despre pace — sau despre ceea 
ce este considerat ca antiteza ei, 
cursa înarmărilor — in ziare, școli, 
biserici, sindicate, partide. Generali 
în retragere participă și ei la aceas
tă campanie. Comitetele pentru pace, 
așa-numitele „FRIEDENS INITIATI
VE" sint acum cu sutele, pină in 
cele mai îndepărtate sate. Sub egida 
lor se redactează zeci de petiții in 
favoarea dezarmării. Mari publicații 
săptămânale participă la organizarea 
acestor acțiuni. Fără îndoială, ceea 
ce a declanșat această mișcare este 
sentimentul de îngrijorare că Ger
mania occidentală ar putea deveni 
terenul de confruntare nucleară in
tre cele două blocuri, mai ales ca ur
mare a amplasărti rachetelor cu rază 
medie de acțiune. Astfel, aliatul a- 
merican a încetat să mai fie consi
derat un protector de către un în
treg curent de opinie și a devenit, 
brusc cel care poate aduce nenoro
cirea.

Mișcarea pentru pace din R.F.G. 
înglobează o multitudine de organi
zații și grupări — de la comuniști 
la organizații clericale, o parte a 
P.S.D.. ecologi etc. Unii intelectuali 
de stingă demonstrează că nu se poa
te să dorești pacea și, în același 
timp, să contribui la acumularea de 
armamente purtătoare ale pericolu
lui distrugerii planetei".

IN MAREA BRITANIE, „atașa
mentul față de cauza apărării păcii 
a devenit un sentiment foarte puter
nic, care a cuprins toate păturile so
ciale — relevă „Le Monde". El are 
aci un caracter radical și instituțio
nal, fiind o doctrină cvasioficială a 
marilor partide și a organizațiilor de 
masă largi. La dezbatere participă 
pe de o parte „unilateraliștii" — 
partizani ai unei dezarmări chiar și 
unilaterale — iar pe de altă parte, 
„multilateraliștii", care pledează pen

tru negocieri internaționale ce ar 
permite, prin acorduri de reciproci
tate, scăderea nivelului forțelor mi
litare din cele două blocuri. Prezen- 
tindu-se drept „un pacifist inveterat", 
Michael Foot a primit ovațiile con
gresului Partidului Laburist, care, 
după Partidul Liberal și alte forma
ții politice, și-a confirmat anul acesta 
luările de poziție in favoarea dezar
mării nucleare unilaterale. Curentul 
pacifist a ieșit victorios și in cadrul 
mișcării sindicale. Chiar dacă nu a 
fost exprimată de cele mai multe ori 
in stradă, in Anglia tendința de re
tragere din jocul nuclear al suprapu- 
terilor este larg împărtășită".

ÎN FRANȚA — scrie „The Econo
mist" — „demonstrațiile de la Paris și 
din alte orașe au avut ca obiectiv pro
bleme de dezarmare mai generale : 
demonstranții au cerut interzicerea 
bombei cu neutroni și folosirea fon
durilor din bugetele militare pen
tru a ajuta țările „lumii a treia". 
Francezii nu sint deloc entuziasmați 
de ideea de a se alătura din nou co
mandamentului militar N.A.T.O. și 
tocmai de aceea ei se situează pe o 
poziție ce poate fi caracterizată drept 
-neutralistă-".

Largă aprobare 
pentru ideea tratativelor

La o stare de spirit similară se re
feră și publicația „Nouvel Obser- 
vateur", care apare la Paris. Re
vista a inițiat un sondaj internațio
nal, realizat de Institutul Brule-VIlle 
Associes (Franța), cu concursul In
stitutului Sample (R.F.G.), Gallup 
(Marea Britanie), Nipo (Olanda). Pu
blicația apreciază că „acest sondaj 
arată nu numai că în Europa occi
dentală tezele pacifiste au ciștigat o 
audiență considerabilă, dar și faptul 
că se profilează dezvoltarea rapidă 
a unui curent neutralist", în sensul 
unei tendințe de dezangajare față de 
N.A.T.O., in condițiile cînd blocul 
nord-atlantic perseverează pe linia 
punerii in aplicare a hotărîrilor cu 
privire la escaladarea înarmărilor 
nucleare.

„Datele cu privire la Franța — 
subliniază -Nouvel Observateur» — 
arată că o largă majoritate (58 la 
sută) dorește ca. Franța să fie neutră. 
Această tendință se afirmă in rândul 
virstnicilor, dar mai ales în rîndul 
tinerilor.

Fenomenul acesta este de-a drep

Articolele reproduse mal sus din presa occidentală sint conclu
dente pentru manifestarea viguroasă a voinței popoarelor de a apăra 
pacea, de a realiza politica de dezarmare, destindere și colaborare 
internațională. Apare astfel cu pregnanță insemnătatea chemării înflă
cărate a tovarășului Nicolae Ceaușescu la acțiunea unită și solidară a 
tuturor forțelor progresiste, a tuturor popoarelor, prin a căror acțiune 
comună, combativă, cursa înarmărilor poate fi stăvilită, se pot asigura 
destinderea, securitatea in Europa, pacea in lumea întreagă.

tul spectacular fn Marea Britanie" — 
constată mai departe revista france
ză, pe baza rezultatelor sondajului 
de opinie.

ÎN OLANDA atitudinea in favoa
rea apărării păcii beneficiază de 
sprijinul cvasiunanimității olandezilor 
in virstă de sub 45 de ani — consta
tă in continuare -Nouvel Observa- 
tewr» în baza sondajului respectiv Și 
adaugă: „pacifiștii și neutrallștii ob
țin cel mai larg ecou. Se manifestă 
simpatie masivă pentru manifestațiile 
împotriva înarmărilor nucleare (79 la 
sută) ; sprijin larg pentru renunțarea 
la rachete cu rază medie de acțiune, 
in intreaga Europă, atit de o parte, 
cit și de alta ; largă adeziune la neu
tralism (55 la sută)".

Efectele acestei mișcări antinucle
are s-au și văzut. „Guvernul olandez
— arată „The Economist" — nu s-a 
putut hotări pină acum să ia o decizie 
in legătură cu amplasarea rachetelor 
preconizată de N.A.T.O. Cit privește 
rachetele de croazieră, un răspuns 
pozitiv este exclus. Mișcările pentru 
pace cer adoptarea unei poziții de 
respingere nu numai in ce privește 
amplasarea, ci și principiul însuși al 
modernizării armamentelor nucleare. 
Este aproape sigur că, in aceste con
diții, șeful guvernului nu va propu
ne decit o aminare a deciziei olande
ze in privința rachetelor cu rază me
die de acțiune".

Spunînd un NU ! tot mal ferm ra
chetelor nucleare în Europa, partici- 
panții la ampla mișcare pentru pace 
din țările continentului cer să se 
treacă în mod hotărit la negocieri in 
vederea realizării unor măsuri efec
tive de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

„O majoritate copleșitoare a eu
ropenilor — arată „The Economist" — 
consideră că negocierile privind re
ducerea înarmărilor sub un control 
adecvat constituie o cale mult mai 
indicată pentru îmbunătățirea secu
rității decit întărirea forței militare 
a N.A.T.O".

În acest sens, în presa occidentală 
se exprimă opinii în sensul că nego
cierile sovieto-americane de la Ge
neva oferă posibilitatea de a se a- 
junge Ia înțelegeri pe linia lichidă
rii armamentului nuclear în Europa
— ceea ce ar fi de natură să contri
buie substanțial la îmbunătățirea cli
matului politic internațional, în con
cordanță cu aspirațiile popoarelor din 
Europa și din întreaga lume.

transmit:
CONVORBIRI CEHOSLOVACO—

I VEST-GERMANE. Cancelarul fede- I 
ral al R.F. Germania a avut o con
vorbire cu ministrul 'afacerilor ex-

. terne al R.S. Cehoslovace, care în
treprinde o vizită oficială in R.F.G.

I Au fost discutate probleme privind I 
relațiile dintre cele două țări, re-

I levă agenția C.T.K. în cadrul schim- I 
| bului de păreri privind unele pro- | 

bleme internaționale actuale au fost '
I abordate, in principal, problemele t 
securității europene și ale dezar- I

I mării. 1

I ÎN UNIUNEA SOVIETICA au I
I fost lansați sateliții artificiali ai I 

Pămintului de tin „Radio", cu nu-
I merele de la 3 la 8. Cei sase sa- I 

teliti au fost plasați ne orbite de 
o singură rachetă purtătoare. La 

I bordul lor sînt instalate aparate .
Dentru legături cu radioamatorii si I 
un sistem telemetrie Pentru trans- I 
miterea ne Pămint a datelor ori- 

Ivind functionarea aparaturii de 
bord.

. LIDERUL PARTIDULUI LABU-. 
RIST DIN MALTA, Dom Mintoff,

I a depus vineri jurămîntul ca prim- I 
ministru al acestei țări. în urma a-

I legărilor generale de sâmbăta tre- I 
cută. Partidul laburist a obținut 34 | 
din cele 65 de mandate în parla-

Iment; restul de 31 locuri au reve- i 
nit candidatilor Partidului nationa- I 
list 1

PRIMA CENTRALA ATOMO- 
| ELECTRICA DIN IUGOSLAVIA. I 

După încheierea cu succes a fazei 
Ide probe, centrala atomoelectrică | 

de la Krsk, prima de acest fel con
struită în Iugoslavia, a trecut la 

I producerea de energie electrică. .
După cum pelatează agenția Tan- I 
iug, centrala funcționează cu 75 la I 
sută din capacitatea sa proiectată, 

I urmînd ca in cursul primelor trei I
luni ale anului viitor producția să | 
intre in ritmul prevăzut. Instalați- 

Iile sale sint în totalitate dirijate de ■ 
specialiști iugoslavi. Zilnic, aici se 
vor produce circa 15 milioane kilo- I 
wați-oră energie electrică.

| RĂPIRE. în noaptea de joi spre | 
vineri, membri ai unei grupări te- 

I roriste italiene l-au răpit, de la lo- I
cuința sa din Verona, pe generalul I 
de brigadă american James Dozier, 1 

I șeful adjunct al forțelor terestre ale .
N.A.T.O. din flancul sudic al Euro- 
Dei — informează U.P.I. si France I 
Presse. Ulterior, organizația tero- 

Iristă italiană autointitulată „Brigă- I 
zile roșii" a dat publicității un co- I
municat în care revendică răpirea 

j generalului american.
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