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SĂPTĂMlNA ACEASTA - 
0 SĂPTĂMlNA DECISIVĂ 
IN CAMPANIA AGRICOLĂ!

„URGENȚE ALE URGENȚELOR" CARE IMPUN 
LOCUITORILOR SATELOR MUNCĂ IND1RJITĂ, 

ZI Șl NOAPTE, EXEMPLAR ORGANIZATĂ

Prilejuind călduroase manifestări de prețuire și respect, ieri a continuat

Vizita oficială de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, în R. P. Bulgaria

Aceste zile frumoase de toamnă sînt deosebit de favorabile executării 
lucrărilor agricole — semănatul și strîngerea recoltelor de porumb, sfeclă 
de zahăr, soia, legume, fructe ți struguri. Pentru a pune temelie puternică 
recoltei viitoare, se impune ca semănatul griului să fie încheiat în cel mai 
scurt timp în toate unitățile agricole, în toate județele. In seara zilei 
de 12 octombrie mai erau de însămînțat cu grîu 465 000 hectare, lu
crările fiind întirziate mai ales în județele Dolj, Olt, Giurgiu, Mehedinți, 
Bihor, Timiș, Arad. Cu mai multă hotărîre trebuie acționat acum, cît 
timpul se menține frumos, pentru a stringe, transporta și pune la adăpost 
întreaga recoltă. Or, în seara zilei de 12 octombrie mai era de recoltat 
porumbul de pe 424 000 hectare. Cele mai mari restanțe se înregistrează 
in județele Constanța, Prahova, Gorj, Caraș-Severin, Galați, ceea ce 
dovedește că în pofida toamnei frumoase, excelentă pentru lucrările agri
cole în cîmp, în județele respective munca nu a fost temeinic organizată. 
Eforturile oamenilor muncii de la sate trebuie concentrate la încheierea 
grabnică a tuturor lucrărilor agricole de toamnă.

La. Uzina și Institutul 
de mașini-unelte 

din Sofia

„Bun venit 
înalților oaspeți 
români!“

Cunoașterea unor aspecte ale con
strucției socialiste, ale vieții econo
mice și social-culturale în țara ve
cină și prietenă s-a înscris ca o par
te distinctă în programul celei de-a 
doua zile a vizitei oficiale de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu o întreprind 
în Republica Populară Bulgaria.

Dimineață, înalții soli ai poporului 
român, însoțiți de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, au fostJoaspeții 
oamenilor muncii de la Uzina și In
stitutul de mașini-unelte din Sofia. 
Pentru a se ajunge aici, coloana ofi
cială străbate artere principale ale ca
pitalei bulgare, îndreptîndu-se spre 
partea ei nordică, unde se află con
centrată o bună parte a industriei 
orașului. Se apreciază eforturile fă
cute în ultimii ani de a conferi So
fiei atributele unei așezări socia
liste moderne. De o parte și de 
alta a traseului străbătut au fost 
înălțate cvartale de locuințe noi, 
într-o arhitectură care a reușit să 
îmbine inspirat elemente tradiționale 
cu liniile moderne impuse de epoca 
socialistă, au fost amenajate parcuri 
pentru a crea o ambianță cit mai 
plăcută muncii și vieții.

Reține atenția grija municipalității 
de a moderniza transportul urban, 
care și la Sofia se dezvoltă în ritm 
accelerat.

Locuitorii frumosului oraș, pe care 
această oră a dimineții i-a găsit la 
treburi diurne, fac gesturi priete
nești, salută cu bucurie pe oaspeții 
dragi ai capitalei lor.

în fața uzinei și institutului, în 
întimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășii Elena 
Ceaușescu, a tovarășului Todor 
Jivkov se aflau Ciudomir Alexan
drov, primul secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Sofia al P.C. 
Bulgar, Petăr Mejdureciki, primarul 
orașului, reprezentanți ai mînisțeru- 
lui și centralei industriale de profil, 
precum și sute de muncitori și mun- 
cftf'irfi.

.torul general al Centralei in- 
dr.-,iale de mașini-unelte, Știlian 
Petr'ov, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Todor Jivkov, în numele 
celor peste două mii de oameni ai 
muncii ce-și desfășoară activitatea 
in aceste unități reprezentative de 
producție și cercetare, un salut cald, 
muncitoresc, arătînd că întregul co
lectiv consideră vizita solilor poporu
lui român ca o mare cinste și onoare.

Sosirea la Plovdiv In timpul vizitei la moderna întreprindere industrială din Sofia

în mijlocul oamenilor muncii de la Uzina și Institutul de mașini-unelte din Sofia

Mulțimea, adunată pe platoul de 
la intrare, poartă portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena , Ceaușescu, ale tova
rășului Todor Jivkov, stegulețe, 
multe și mari buchete de flori. Neîn
trerupt se scandează urări de întări
re și dezvoltare, în continuare, a 
prieteniei trainice dintre popoarele, 
partidele și țările noastre.

Pe parcursul vizitării principalelor 
secții de fabricație sînt prezentate 
amănunte asupra evoluției producției 
de mașini-unelte în cei 30 de ani de 
existentă a uzinei, asupra eforturi
lor ce se fac, atît în cercetare, cît și 
în producție, pentru a se conferi 
produselor calități tehnico-funcționa- 
le care să le facă competitive pe pie
țele externe, să corespundă exigen
țelor de astăzi ale .industriei prelu
crătoare bulgare în plină ’dezvoltare.

Mașinile-agregat cu comandă-pro- 
gram, liniile automate — ce formea
ză producția de bază a uzinei — 
strungurile universale, celelalte ma
șini speciale prezentate în timpul vi
zitei sînt o mărturie a preocupării 
de a racorda cît mai bine producția 
uzinei la cerințele stringente ale eco
nomiei naționale bulgare, ale piețe

lor celor peste 55 de țări în care 
aceste produse se exportă.

La încheierea vizitei, în pavilionul 
administrativ, directorul general al 
uzinei, Milan Stankov, informează 
pe înalții oaspeți români despre con
dițiile social-culturale create munci
torilor uzinei și cercetătorilor insti
tutului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute de uni
tățile de cercetare și producție ce 
compun centrala industrială de pro
fil, în special pe linia ridicării ni
velului tehnic al producției, și a 
urat cadrelor tehnice, cercetătorilor, 
constructorilor de mașini să obțină 
noi realizări și o bună colaborare cu 
întreprinderile similare românești.

Aprecierile conducătorului parti
dului și statului nostru au fost con
siderate o mare onoare pentru toți 
cei ce-și desfășoară activitatea în 
cele două unități importante vizitate.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov au fost în
conjurați cu aceleași sentimente de 
sinceră stimă și prețuire, cei pre- 
zenți exprimîndu-și din nou. cu pu
tere, prin ovații și urale. bucuria de 
a-i avea ca oaspeți dragi.

La Plovdiv, expresiile unei 
trainice prietenii

în continuarea vizitei oficiale de 
prietenie pe care o întreprind în Re
publica Populară Bulgaria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit, miercuri la amia
ză, în orașul Plovdiv, cel mai mare 
centru urban al țării, după Sofia.

Elicopterul prezidențial cu care au 
călătorit înalții soli ai poporului ro
mân a aterizat pe stadionul „9 
Septembrie".

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Plovdiv al P.C.B., Ivan Panev, 
adresează, în numele tuturor oame
nilor muncii din județ, un cald bun 
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășu
lui Todor Jivkov. Pionieri bulgari 
oferă, îmbujorați de emoția vîrstei, 
mari buchete de flori.

De aici, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todbr Jivkov străbat traseul pină 
în centrul orașului într-o mașină des
chisă.

Populația orașului a transformat a- 
ceastă zi intr-o adevărată sărbătoare. 
Marile bulevarde străbătute de co
loana oficială de mașini sînt adevă
rate culoare vii. Mii și mii de locui
tori ai Plovdivului, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, au ieșit să salute 
cu toată căldura inimilor pe înalții 
oaspeți. Portretele conducătorilor ce
lor două partide și țări, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, mari pancarte cu 
inscripții „Bine ați venit la Plovdiv, 
dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu !“, 
„Să se dezvolte și să se adîncească 
prietenia dintre popoarele bulgar și 
român !“, „Salutăm oaspeții dragi din 
România !“, „Prietenie-pace !“, stegu
lețe. flori, multe fiori dau dimensiu
nea bucuriei de a-i primi ca oaspeți 
dragi ai orhșului lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe tovarășul To'dor Jivkov.
(Continuare în pag. a IlI-a)

• iNSĂMlNȚĂRILE - imediat încheiate! 
Nu pot exista nici un fel de justifi
cări pentru nici un fel de intirzieri!

• RECOLTAREA - vitezele de lucru să 
crească prin maxima mobilizare a 
tuturor mijloacelor mecanice și umane!

® DEPOZITAREA - neintirziat, porumbul 
aflat in grămezi pe cimp să fie 
transportat și adăpostit!

• LIVRĂRILE LA FONDUL DE STAT-obli- 
gație care trebuie îndeplinită exem
plar de către fiecare unitate agricolă!

(Relatări de la, reporterii și corespondenții 
„Scînteii" în pagina a ll-a)

PE FRONTUL RECOLTEI .

Tinerii —în primele 
rînduri ale celor harnici

Sub semnul unei toamne bogate 
în recolte, ce consemnează, o am
plă mobilizare de forțe pe ogoare, 
împreună cil toți locuitorii sate
lor — cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din I.A.S. și specialiști — 
este angajat la strinsul roadelor 
un important număr de tineri — 
elevi, studenți, tineri din între- 

, prinderi industriale și alte institu
ții. Activitatea brigăzilor de tine
ret la strinsul, transportul și de
pozitarea recoltei de toamnă se 
constituie, în continuarea valoroa
selor tradiții ale muncii uteciste, 
ca un răspuns direct, prin fapte, 
la chemarea țării, a partidului, ca 
semn al angajării plenare a tine
rei generații în rezolvarea opera
tivă și responsabilă a priorităților 
economice din campania agricolă. 
Astfel, sînt prezenți zilnic pe fron
tul recoltei. în această fierbinte 
bătălie, peste 2 milioane de tineri 
mobilizați de organele și organiza
țiile U.T.C., împreună cu condu
cerile unităților de învățămînt și 
agricole, care, sub îndrumarea di- 

i rectă a organelor și organizațiilor 
' de partid, asigură accelerarea cu

lesului în lanurile de porumb, sfe
clă de zahăr și cartofi, în grădi- 

■i nile de legume, podgorii și livezi. 
I în contextul acelorași responsa- 

• bilități față de soarta recoltei, ti- 
■. nerii sînt angajați și la lucrările 

ce se desfășoară în bazele de re
cepție, la fabricile de conservare a 
legumelor și fructelor, precum și 

i la rampele și silozurile de depozi
tare a produselor din marile cen
tre urbane.

Ca urmare a susținutei activități 
desfășurate în această perioadă a 
campaniei de toamnă, urmărin- 
du-se cu rigurozitate eficienta 
muncii fiecărui tînăr. a fiecărei 
brigăzi, in vederea realizării nor
melor zilnice planificate. întrece
rea utecistă la strinsul recoltei 
evidențiază pe primele locuri or
ganizațiile județene Teleorman., 
Argeș, Buzău, Olt, Dolj, Ialomița, 
Călărași, Prahova, Mureș, Bacău, 
Iași, Vrancea, precum și studenții 
din centrele universitare Bucu
rești, Iași, Timișoara, Brașov, Cra
iova și Galați. Prezența lor activă 
în podgoriile sau pe tarlalele ma
rilor unități agricole cultivatoare 
de cereale din Dobrogea. Bără
gan, Oltenia. Moldova, Banat. Cri- 
șuri și Transilvania se materiali
zează în sute de mii de tone de 
porumb recoltat și depănușat. în 
importante cantități de legume, 
fructe și struguri culese, sortate, 
ambalate și transportate către be
neficiari — piețe de desfacere, 
puncte de deaozitare sau unități 
de industrializare. La Ostrov și 
Cernavoda .— Constanta, la Tono- 
loveni — Argeș, Valea Călugă
rească — Prahova! Panciu și Odo- 
bești — Vrancea. la Gîrla Mare și 

. Oprișor — Mehedinți, la Cluj, Ora

dea și Satu Mare, la Arad, Iași, 
Alexandria, Suceava, Sibiu sau 
Botoșani, echipele uteciste, tinerii 
pot fi întîlriiți zilnic pe ogoare cu 
fapta lor ce sporește bogăția cămă
rilor, gospodărind cu grijă și chib
zuință rodul țării.

Datorită rezultatelor bune la re
coltări — apreciate de către uni
tățile în care sînt prezenți la mun
că uteciștii — forțele tinere de pe 
ogoare au fost suplimentate cu 
peste 10 mii de studenți ce acțio
nează în zone deficitare în forță de 
muncă din 15 județe, alți 1 300 de 
tineri din unități economice și in
stituții de la orașe sînt prezenți 
în agricultură pe o perioadă de 20 
de zile, iar din municipiul Bucu
rești 500 de tineri, constituiți in 4 
brigăzi, recoltează porumbul in 
unități din județul Călărași. De 
asemenea este de menționat faptul 
că în afară de prezența la recol
tări, studenții de la institutele po
litehnice și agronomice, alți tineri 
care posedă carnetul de mecaniza
tor participă pe tractoare, la efec- I 
tuarea arăturilor in vederea însă- I 
mînțârilor. Trebuie spus insă că. 
dacă pe ansamblu se înregistrează 
rezultate bune in activitatea ute- 
ciștilor angajați în campania agri
colă. mai sînt și situații în care 
slaba organizare, uneori insufi
cientul irtteres ăl celor ce coordo
nează munca și chiar al tinerilor 
prezenți la lucrări determină rit
muri scăzute la cules, nerealizarea 
sarcinilor asumate și, în final, pa
gubă de recoltă. Spiritul revolu
ționar al tinerei generații trebuie 
și poate fi concretizat în aceste 
zile fierbinți de campanie prin cit 
mai multe produse adunate și puse 
Ia adăpost, ca o expresie a res
ponsabilității patriotice și civice, a 
conștiinței muncitorești. comu
niste, a înțelegerii depline a unui 
comandament de maxtmă impor
tanță al economiei naționale în a- 
cest sezon în care se hotărăște 
pîinea țării.

Iată, pe scurt, cîteva date con
crete privind participarea tineri
lor în campanie, care susțin pe de
plin afirmația de mai sus :

© Peste 80 mii de tineri din Ca
pitală acționează în aceste zile la 
sortatul și ambalatul cartofilor la 
rampele Obor. Rahova, Progresul. 
Chiajna, la recoltatul porumbului 
și legumelor în unitățile de stat și 
cooperatiste din sectorul agricol 
Ilfov.
• La Alexandria. Tumu Măgu

rele. Zimnicea. Videle, precum și 
în toate localitățile teleormănene 
sînt prezenți' în camoanie. la efec
tuarea lucrărilor prioritare, circa o 
sută de mii de tineri.

• Brigăzile uteciste din județul 
Mehedinți an recoltat și denănu- 
șat neste 3 000 tone de Dorumb, au
(Continuare în pag. a V-a) f
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SĂPTĂMÎNĂ ACEASTA - O SĂPTĂMÎNĂ 
DECISIVĂ ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ!
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Urgențe ale urgențelor care impun tuturor locuitorilor satelor 
muncă îndirjită, zi și noapte, exemplar organizată! 

ÎNSÂMÎNTÂRILE .
Ritm intens de lucru Io semănotul griului pe ogoarele C.A.P. Tormac, 

județul Timiș Foto : E. Robitsek
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Stadiul însâmînțârii griului, in procente pe județe, 
în seara zilei de 12 octombrie. (Ieri, în județul Cluj 

s-a încheiat semănatul griului)

Ritmul realizat pe -județe in ziua 

de 12 octombrie
ZONA I

PESTE VITEZA PREVĂZUTĂ: Dolj - 170 la suta; 
Arad — 144 la suta; Constanța — 111 la sută; Olt
— 108 la sută; Teleorman — 105 la sută.

SUB VITEZA PREVĂZUTĂ : Brăila - 55 la sută; 
Ialomița - 76 la sută; Timiș — 77 la sută. Tulcea
— 84 la sută; Giurgiu — 93 la sută; Călărași — 98 
la sută.

ZONA a II-a
PESTE VITEZA PREVĂZUTĂ: Mehedinți - 114 la 

sută.
SUB VITEZA PREVĂZUTĂ : Vaslui - 34 la sută ; 

Vîlcea - 38 la sută; Gorj — 51 la sută; Galați - 63 
la sută; Botoșani - 63 la sută; Dîmbovița — 69 la 
sută; Argeș — 75 la sută; Satu Mare — 76 la sută; 
Prahova - 89 la sută; Caraș-Severin — 91 la sută; 
Vrancea - 91 la sută; Bihor — 95 la sută; Neamț — 
97 la sută.

RITMUL: Viteza de lucru-multintensificată!

Grîul mai este de însămînțat pe 465 000 de hectare. Cerința 
practică este intensificarea la maximum a vitezei zilnice, în
deosebi în județele întîrziate, lucrîndu-se noaptea la pregătirea 
solului, iar ziua la semănat

DOLJ. Pînă in seara zilei de 12 octombrie, în ju
dețul Dolj s-au însămînțat 75 000 hectare cu griu, 
adică 60 la sută din suprafața destinată acestei cul
turi. Doljul se numără printre județele rămase în 
urmă la această lucrare. Marți au fost insămințate 
14 400 hectare, depășindu-se sarcina stabilită. Diferențe 
inadmisibil de mari se mențin între consiliile agroin
dustriale și între unități cu condiții asemănătoare. In 
timp ce în consiliul agroindustrial Bechet ș-au însă
mînțat 60 la sută din suprafețele cu grîu, consiliul Băi-

lești a realizat doar 41 la sută din plan. Mult întîrziate 
sint însămințările și in consiliile agroindustriale Scăești, 
Melinești ș.a.

Formații de mecanizatori din consiliile avansate au 
plecat, la 12 octombrie, în unitățile rămase in urmă. 
Acestui sprijin, care implică un consum suplimentar 
de combustibil pentru deplasarea tractoarelor la zeci 
de kilometri, unitățile respective trebuie să-i răspun
dă însă printr-o responsabilă mobilizare a propriilor 
forte 1 (C. Bnrdeianu).

CĂLITĂ TEA: Strictă respectare a densității 
optime, a normelor agrotehnice!

Eforturile pentru accelerarea însămînțărilor să se împle
tească cu răspunderea pentru realizarea de lucrări de cea 
mal bună calitate, asigurîndu-se încă de la semănat densitatea 
optimă prevăzută.

TELEORMAN. în județul Teleorman, griul a 
fost însămînțat, pină miercuri dimineața, pe 86 000 
hectare, din cele 109 000 hectare. Unitățile din consi
liul agroindustrial Siliștea cultivă cu cereale păioa- 
se peste 5 300 hectar© cu fertilitate scăzuță.,Respec
tarea normelor agrotehnice trebuie șa "fie, mai ales 
aici, lege. La C.A.P.: Sirbeni, terenul este;pregătit gră- 
dinărește, lucrarea — de calitate. Sărnința este .in
corporată la adîncime uniformă, asigurîndu-se densi
tatea optimă. C.A.P. Gratia : „Acum, evitind greșe
lile din anul trecut, am amplasat mai bine culturile ; 
grîu după griu semănăm numai pe 150 hectare — ne

spune inginerul-șef al cooperativei. Constantin Jipa. 
Folosim numai semințe din înmulțirile I și a Iî-a. 
Anul trecut am avut și semințe din înmulțirea a IlI-a, 
iar 300 hectare le-am însămînțat cu grîu abia după 
20 octombrie". La C.A.P. Purani, care nu a realizat 
planul la grîu cu 200; kg la hectar, soiul „Iulia" a 
fost înlocuit cu soiul'jygLovi’in". Semănătorile încorpo
rează în sbl numai K&be din înmulțirea I.

...De unde se vede că in acest județ unele unități 
își valorifică pe un plan superior experiența, iar al
tele trag încă învățăminte din... propriile greșeli. (Stan 
Stefan).

MECANIZATOR! COOPERATORI, ȘPECIAU^^

Munciți fără preget, folosiți din plin mijloacele mecanice 

pentru a încheia PÎNĂ LA 15 OCTOMBRIE SEMĂNATUL GRIULUI!

RECOLTAREA'
-------------------------------------------------------------------- . ■)

CULESUL: în cîteva zile, terminat efectiv!

Stadiul recoltării porumbului, in procente pe județe, 
în seara zilei de 12 octombrie

Situația in județele din zona I

Județul
Viteza atinsă 
la recoltare 

față de program 
— în procente —

Cantitățile culese 
aflate în cîmp 
- în tone -

Giurgiu 29 45185
Timiș 35 41 462
Călărași 39 264 352
Olt 42 154 845
Dolj 42 70 412
Arad 45 40 265
Brăila 50 195198
Teleorman 55 44 520
Ialomița 55 149 811
Constanța 59 336 951
Buzău 60 14 218
Tulcea 70 55 746

Porumbul mai trebuie cules de pe 424 000 de hectare. Recol
tarea să se încheie peste tot în cel mult o săptămînă.

TULCEA. In județul Tulcea, pînă marți, 12 oc
tombrie, porumbul a fost strins de pe 46 000 hectare 
din cele 59 618 hectare cultivate. Ritmul la recoltare 
este necorespunzător. Practic, în ziua de 12 octombrie 
s-au cules doar 1 406 hectare cu porumb, 70 la sută din 
cit s-a planificat.

Am urmărit cum se desfășoară culesul porumbului 
în consiliul agroindustrial Mahmudia. Aici, suprafața 
recoltată este cu aproape 20 la sută mai mică decît 
media realizărilor la nivel de județ. Pe tarlalele coo
perativelor agricole Iazurile, Valea Nucarilor, Murighiol 
și Beștepe, sute de oameni strîngeau recolta de porumb. 
C.A.P. Sarinasuf face excepție. în această unitate re
coltau porumbul numai 35 de cooperatoare. Și asta în

timp ce in sat sînt cel puțin 50 de oameni care ar putea 
să lucreze la recoltare. Dacă consiliile populare comu
nale, comandamentele locale pentru agricultură din 
localitățile aflate în acest consiliu ar mobiliza întreaga 
suflare a satelor, viteza zilnică la recoltarea manuală 
a porumbului nu s-ar afla la jumătate.

Nici recoltarea mecanică nu se desfășoară în ritmul 
stabilit. Din cele 1 340 hectare planificate să fie recol
tate cu combinele, porumbul a fost strins de pe aproa
pe 800 hectare și aceasta pentru că nu s-a realizat 
viteza zilnică planificată. Cauza ? Funcționarea neco
respunzătoare a combinelor. La ferma nr. 2 a I.A.S. 
Sarinasuf, de pildă, din zece combine aflate la recol
tat. cu regularitate lucrează cel mult cinci și uneori 
chiar mai puține. (Ncculai Amihulesei).

DEPOZITAREA: Porumbul din cimp - grabnic 
transportat, grabnic adăpostit!

Timpul frumos e pe sfîrșite, să se folosească la întreaga ca
pacitate camioanele, tractoarele cu remorci și toate atelajele 
pentru a se adăposti porumbul din cîmp.

PRAHOVA. La baza de recepție unde livrează 
cereale unitățile din consiliul agroindustrial Mizil — 
Prahova, autocamioanele aduc porumbul foarte tîr
ziu. în ziua cind ne aflam aici, primul autocamion a 
sosit abia spre ora 9, dar fără delegat. De ce atît de 
tîrziu ? Pentru că nu se respectă cu strictețe măsura 
stabilită : mașinile să fie încărcate seara, iar dimi
neața șă plece la bază.

Cîteva secvențe vorbesc de la sine despre modul 
cum înțeleg conducerile unor cooperative agricole să 
organizeze munca de recoltare și transport. Joi, 7 oc
tombrie, delegata Cecilia Gîrbea de la C.A.P. Mizil 
a așteptat camioanele cu porumb în incinta bazei pînă 
spre ora 12,30. Ele au început să sosească mai tîr
ziu... Șoferul Ion Banu ne spune că din trei mașini, 
de cîte dispune I.A.S. Tohani, una este defectă, iar 
alta a fost trimisă la Ploiești după cauciucuri. La ora

9,25 sosește și delegatul I.A.S. Tohani, apoî delegații 
de la C.A.P. Baba Ana, C.A.P. Vadu Săpat, C.A.P, 
Tătaru (la ora 11,15). Delegatul C.A.P. Gura Vadului, 
Radu Ștefan, ne mărturisește că a intîrziat pentru că > 
în loc să aducă porumb la bază, a transportat... niște 
hîrtli Ia „Vinalcool". Abia după ora 12 activitatea a 
intrat in ritm normal, dar nu a durat mult — nu
mai pînă la ora 18 ! — cind liniștea s-a așternut din 
nou peste baza de recepție. Conducerile unităților 
agricole au uitat oare că acum, în plină campanie 
de recoltare a porumbului, programul bazei începe la 
5 dimineața și se termină la ora 22 ?

Potrivit planului, întocmit și aprobat la nivelul con
ducerii județului, baza de recepție trebuie să primeas
că zilnic 580 tone de porumb. Cifra aceasta nu a fost 
atinsă însă niciodată, recepționindu-se doar 300—330 
tone pe zi. (Gh. Ioniță).
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Așa, DA!
Odihna ? E timp mai tîrziu ! Mecanizatorii din secția me

canizare a C.A.P. Giulești-Vilcea au terminat primii din județ se
mănatul griului, transportul porumbului și al cocenilor din cimp. 
„Aveți o zi de odihnă, băieți, le-a spus conducerea cooperativei. 
Apoi pornim la arăturile de toamnă". Mecanizatorilor însă numai 
de odihnă nu le-a tihnit. Unii cu semănători, alții cu discuri, grape 
și pluguri au pornit imediat spre cooperativa agricolă vecină, din 
Fîrtățești, care mai avea de însămi nțat 200 de hectare. „Pentru 
odihnă găsim noi timp altă dată 1“ — a fost răspunsul mecaniza
torilor. (Ion Stanciip.

La miezul nopții, miez de pîine caldă. Ora 24> pe te‘ 
renurile C.A.P. Vorona — Botoșani. Primarul comunei, Vasile 
Dascălu, a venit în cimp să aducă mecanizatorilor „prinsul de 
noapte", un meniu bogat, cu piine caldă, abia scoasă din cuptorul 
brutăriei. Primarul ne spunea că oamenii nu vor. .să mai repete 
situația din toamna anului trecut, cind au încheiat semănatul griu
lui abia la 18 noiembrie. Acum lucrează din răsputeri zi și noapte, 
astfel încît să termine însămințarea griului cel mai tîrziu vineri, 
dacă nu chiar joi. Tîrziu, dar mai bine decît anul trecut. (Silvestri 
Ailenci).

Lucrările au fost impulsionate. Simbătă noaptea, in ju
dețul Olt a plouat. Totuși, duminică în numeroase unități agricole 

■ — Găneasa, Piatra Olt, Osica de Sus, Movileni — s-a lucrat intens 
la semănat. In altele, activitatea s-a întrerupt devreme, fapt care 
a pus organele județene de specialitate in situația de a-i sancționa 
pe cei vinovați de încălcarea unei măsuri bine cunoscute și ne
cesare. A doua zi, ritmul de lucru a crescut, viteza fiind realizată, 
luni 11 octombrie, în proporție de 111. la sută, iar marți. 12 octom
brie — 108 la sută. Deci, se poate insămința mai repede. (Emilian 
Rouă).
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I odată cu ea, timpul optim de semănat. (Gh. Giurgiu). 
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șa, N !
De ce lipsește frontul de lucru ? în 3ude{ul Mureș, pri

mii care și-au înscris numele la panoul celor care au încheiat insă- 
mînțarea griului au fost cooperatorii și mecanizatorii din coopera
tivele agricole Beica, Solovăstru, Gurghiu și Deag. In alte unități 
agricole însă lucrările sint întîrziate. Viteza de lucru la semănat in 
consiliile agroindustriale Dumbrăvioara, Ruși-Munți se află sub me
dia județului. „Nu prea avem terenul pregătit", încearcă să moti
veze unii mecanizatori. Dar în dese cazuri vina o poartă chiar ei, 
mecanizatorii. într-una din zile, pe tarlaua Fînațe a C.A.P. Vidra- 
său un tractor era „blocat" în brazdă din cauza unei defecțiuni a 
grapei cu disc ; tot aici, tractorul 41-MS-2581 — cu care apăruse 
Gheorghe Sămărchițan, șeful secției de mecanizare, în loc să intre 
în lucru, transporta (pe motorina cui ?j în cabină două persoane... la 

, culesul porumbului. Așa se duce pe „apa simbetei" motorina și, 

ț Simple promisiuni ? Cu «teva zile în urmă, referitor Ia 
i viteza scăz 
I la Direcția 
I mătoare vil

I V

viteza scăzută la semănat, tovarășul Gheorghe Chiper, director 
7 i agricolă a județului Arad, ne spunea că în zilele ur- 
viteza zilnică poate atinge 9 500 hectare, ceea ce va face 

ca semănatul \să se încheie chiar înainte de 15 octombrie. Am re
ținut că. în acest scop, a fost generalizat programul prelungit de 
lucru și au fost luate măsuri pentru menținerea utilajelor intr-o 
perfectă stare de funcționare. Care sînt rezultatele acum, la expi
rarea termenului optim ? Pe 12 octombrie s-a depășit cu 44 la 
sută viteza prevăzută, dar la data respectivă mai erau de însă
mînțat 18 000 hectare — 28 la sută din suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu griu. De unde și concluzia că nu-i bine să lași pc 
miine ce se poate face azi. (Tristan Mihuța).

LIVRĂRILE: Neîntinat, 

lichidate restanțele!

Pentru îndeplinirea sarcinilor de li
vrare la fondul de stat - obligație legală 
a fiecărei unități agricole - porumbii’ 
și celelalte produse să fie transportate 
direct din cîmp la bazele de recepție.

GIURGIU. în ziua de 12 oc
tombrie s-a transportat din cîmp Ia 
bazele de recepție numai 600 de 
tone de porumb, cantitate care ex
plică ritmul nesatisfăcător de livra
re la fondul de stat sau la F.N.C. 
Pînă la această dată porumbul a 
fost recoltat de pe 58120 ha, ceea 
ce reprezintă 85 Ia sută din supra
fața cultivată, in timp ce livrările 
Ia fondul de stat s-au realizat nu
mai în proporție de 31 la sută, iar 
la F.N.C. — de 18 la sută. Există 
în momentul de față în județul 
Giurgiu peste 45 000 tone de po
rumb în grămezi pe cîmp, care aș
teaptă să fie transportat mai repe
de la bazele de recepție ori în adă
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posturi care să asigure o bună con
servare.

Lă baza de recepție din Giurgiu, 
șeful unității. Marin Buradel, ne 
spunea că, de cîteva zile, livrările 
decurg anevoios. Din 1 200 tone, cit 
ar, trebui să intre zilnic în baza de 
recepție, de-ăbia s-au transportat în 
ultimele două zile cîte 200 tone. 
N-au făcut nici un transport coo
perativele agricole Remuș, Daia. 
Gostinu, Ghizdai'u- și Hulubești. 
Din 16 unități numai 5 au livrat 
porumb și acestea în cantități sub 
posibilitățile lor. De pildă, Oinacu 
a transportat numai 15 tone, Ceta
tea — 20' tone, Stănești — 35 de 
tone. (Petre Cristea).

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURA,

LOCUITORI Al SATELOR!

Participați cu toate forțele la strîn- 

gerea, transportul și inmagazinarea recol

tei în cel mai scurt timp, înainte de ve

nirea ploilor, intensificați livrarea produ

selor la fondul de stat, spre a asigura buna 

aprovizionare a populației, cerințele eco

nomiei naționale !
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Vizita la complexul agricol de cercetare și producție „Gheorghi Dimitrov" din Pârveneț La sosirea in Plovdiv

La Plovdiv, expresiile unei trainice prietenii Dineu oficial în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Atmosfera de sărbătoare este sporită 
de cromatica costumelor naționale 
purtate de zeci de ansambluri artis
tice de dansuri, de melodiile popu
lare românești și bulgare interpretate 
de formații profesioniste și de ama
tori, de fanfare muncitorești.

La una din intersecțiile principale 
ale traseului, solii poporului român 
sînt invitați de un grup de dansatori 
și dansatoare să se prindă in horă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul- 
Todor Jivkov acceptă cu plăcere in
vitația. Din nou aplauze, puternice 

„urale, ce însoțesc pe oaspeți pînă în, 
■piața centrală a orașului, unde are 
!îoc primirea oficială, 
~ O gardă militară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tova
rășul Todor Jivkov, trece în revistă 
garda de onoare.

Primarul .orașului, Stoian Koșulev, 
erată că îi revine deosebita cinste de 
a înmîna tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ca semn de înalt respect, 
al onoarei pe care populația acestui 
vechi și important centru urban al 
tării o are de a găzdui pe solii po
porului român, distincția cea mai 
înaltă a orașului — „îhsemnul ora
șului Plovdiv, clasa I".

în aplauzele mulțimii, care umple 
pînă Ia refuz imensul perimetru cen
tral al orașului, tovarășul Nicolaș 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu primesc distincția. Două 
tinere. îmbrăcate în frumosul port 
național de pe aceste meleaguri, 
invită pe înalții oaspeți români să 
guste din pîinea și vinul ospitalității.

La sediul comitetului județean de 
partid are loc apoi o întâlnire * a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a > to
varășei Elena Ceaușescu și a -.tova
rășului Todor Jivkov cu reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat. Primul secretar al comitetu
lui județean de partid, Ivan Panev, 

-ezintă trecutul istoric al Plovdivu- 
I ,’mplinirile socialiste, munca te- 
T ,<? a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ pentru ma
terializarea obiectivelor mobilizatoa
re puse in fața lor de cel 
de-al XII-lea Congres al P. C.

Bulgar. Se informează că pe teri
toriul județului sînt concentrate 6,8 
la sută din fondurile fixe ale țării, 
realizindu-se 9,5 la sută din valoarea 
totală a venitului naționdl. în timpul 
construcției socialiste au fost puse 
bazele și s-au dezvoltat puternic in
dustriile producătoare de motoare, 
tractoare, mașini pentru prelucrarea 
lemnului, a metalelor neferoase și, 
în anii din urmă, progresează în ritm 
accelerat ramurile de vîrf ale indus
triei — electronica, electrotehnica. 
Succese mari a înregistrat agricultu
ra socialistă. Rezultatele economice 
bune au permis luarea de măsuri 

. sistematice de ridicare a standardului 
de viață, de civilizație al .populației 
județului.

în încheierea expunerii, vorbitorul 
a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru acceptarea invitației de a 
zita Plovdivul.

Vă dorim dip suflet, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, stimată to
varășă Elena Ceaușescu — a spus 
primul secretar — să obțineți noi și 
tot mai mari rezultate în construc
ția socialistă în România prietenă și 
vecină, rezultate de care ne bucurăm 
ca de propriile noastre înfăptuiri. 
Dorim ca timpul cît veți mai sta în 
țâra noastră să fie cît mai plăcut, 
cît mai util dezvoltării și întăririi 
prieteniei noastre.

în cuvintul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru urările 
adresate, pentru primirea deosebit de 
caldă făcută de populația orașului. 
Secretarul general al partidului a 
transmis cele mai calde felicitări pen
tru realizările dobîndite de oamenii 
muncii din județ în toate sferele de 
activitate și le-a urat să înregistreze 
noi șl tot mai mari succese în acti
vitatea economică, în cea politică și 
social-culturală. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat dorința ca re
lațiile prietenești dintre România și 
Bulgaria, dintre cele două partide co
muniste, dintre cele două popoare 
vecine să se întărească și mai mult, 
apreciind că primirea atât de caldă 
ce i-a fost făcută este o expresie a 
trăiniciei acestei prietenii.

Vă dorim încă o dată — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — succe
se tot mai mari în realizarea hotă- 
rîrilor celui de-al XII-lea Congres 
al P.C. Bulgar, în dezvoltarea pe 
toate planurile a orașului și județu-
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lui dumneavoastră, aceasta fiind 
contribuție la cauza socialismului, 
păcii și progresului în lume.

După-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost invitații complexului agricol 
de cercetare și producție „Gheorghi 
Dimitrov", (țin comuna Părveneț, în 
apropierea orașului.

La sosirea in perimetrul acestei 
mari și moderne unități agricole, 
solii poporului român au fost întâm
pinați de tovarășul Todor Jivkov, de 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid, de directorul com
plexului, Kiril Kralev, de numeroși 
specialiști și cadre de conducere ale 
agriculturii județului.

Au fost vizitate platforma de. ra
chete . antigrindină ■— sistem - modern 
de îndepărtare a pericolului pe Care 
aici, în zona submontană, îl prezintă 
schimbările bruște în atmosferă — 
plantațiile intensive de meri, precum 
și cele de viță de vie. în încheierea 
vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu li se pre
zintă sistemul de organizare și de 
conducere a complexului agricol. A- 
cesta a fost înființat cu cinci ani în 
urmă și cuprinde acum dquă unități 
agroindustriale, trei institute de cer
cetări și cinci fabrici de prelucrare 
a fructelor și legumelor. De pe cele 
30 000 hectare cultivate se realizează 
o producție anuală de 360 000 tone, 
în special fructe și legume. Din to
talul producției, 250 000 tone de stru
guri, fructe și legume se exportă în 
70 de țări ale lumii. De la înființa
re, oamenii de știință și cercetătorii 
din cele trei institute au creat 51 de 
soiuri noi de legume și fructe.

Se precizează că acest complex 
agricol de cercetare și producție 
întreține relații de strînsă colaborare 
cu Institutul de pomicultură din Pi
tești, conlucrare care, în anii ce vin, 
are perspective să se extindă și să 
se intensifice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis felicitări pentru realizările 
dobîndite și a urat pomicultorilor, 
viticultorilor, legumicultorilor, cadre
lor din producție și cercetare să obți
nă noi succese, și mai mari.

La plecare, înalții oaspeți români 
au fost salutați, încă o dată, cu deo
sebită dragoste și prietenie de oameni 
ai muncii, care au ținut să fie pre
zenți la întâlnirea cu conducătorul 
partidului și statului nostru.

o 
a și a tovarășei Elena Ceaușescu

Comitetul județean de partid 
Plovdiv al P.C. Bulgar și consiliul 
popular județean au oferit 
în onoarea tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un dineu 
oficial.

Au participat tovarășii Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, Petăr Mladenov, membru al 
Birodlui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, ministrul afacerilor externe, 
Niko Iahiel, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Au fost prezenți Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor extetne. Constantin 
Mitea. membru al ‘C.C. al P.C.R.. 
consilier al secretarului general al 
partidului, alte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului nostru în vizita 
sa oficială de prietenie în R, P. Bul
garia.

în toastul său, primul secretar al 
Comitetului județean Plovdiv ai 
P.C.B., Ivan Panev, a salutat încă 
o dată, cu cele mai alese sen
timente, pe secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, pe tovară
șul Todor Jivkov.

Arătînd că oamenii muncii din 
județ, toți comuniștii au ținut să în
tâmpine cu toată căldura pe oaspeții 
dragi din România, vorbitorul a urat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu o ședere cît 
mai plăcută în Bulgaria, iar întâlni
rile cu conducerea 
partid și 
cheie cu

Primul 
dețean a 
general _______
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae

miercuri, 
Nicolae 

al Parti-

_____ superioară de 
de stat bulgară să se în* 
rezultate cît mai pozitive, 
secretar al comitetului ju- 
toastat pentru secretarul 
al Partidului Comunist

gh
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■
IiiIlllIK

Ceaușescu, în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, în cinstea secretarului ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov.

în toastul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, încă o -dată, 
cele mai calde mulțumiri pentru pri
mirea ospitalieră care i-a fost fă
cută la Plovdiv și a mulțumit pen
tru aceasta comitetului județean de 
partid, organizației orășenești-,, de 
partid, oamenilor muncii din Plovdiv. , 
Secretarul 'general al partidului a *

subliniat că vizita pe care o între
prinde în Bulgaria reprezintă o ex
presie a relațiilor bune existențe în
tre partidele și popoarele noastre și 
și-a exprimat satisfacția pentru fap
tul că a putut vizita și Plovdivul, cu- 
noscind, cu acest prilej, preocupările 
comuniștilor, ale oamenilor muncii 
de aici. Arătînd că existența legătu
rilor dintre o serie de unități din 
Plovdiv și din România contribuie la 
dezvoltarea generală a relațiilor din- 

. tre cele două partide comuniste, țări 
\ socialiste vecine și popoare prietene, 

, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
organizației de partid din Plovdiv, da-

manilor muncii succese tot mai mari 
în activitatea lor.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a toastat in sănătatea prietenu
lui său apropiat, tovarășul Todor 
Jivkov, ,în sănătatea tovarășilor din 
conducerea organelor locale de partid 
și de stat, în sănătatea și pentru fe
ricirea tuturor celor prezenți.

După dineu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Todor Jivkov, 
au asistat la un spectacol folcloric, 
care a pus în 
și, frumusețea

evidență originalitatea 
... artei populare din
'ac'edstă parte a Bulgariei prietene.

„întilnirile la nivel înalt și-au demonstrat
rodnicia in

Ziarele bulgare care au apărut 
miercuri la Sofia informează pe 
larg, în primele pagini, despre vi
zita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar g&eșgt al Partidului Comunist 
Roman, Reședințele Republicii So
cialiste ‘Remânia, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Republica 
Populară Bulgaria, sub titluri ca 
„Expresie vie a bunei vecinătăți 
tradiționale și a colaborării socia
liste" („RABOTNICESKO DELO"), 
„Pe calea prieteniei și a bunei veci
nătăți" („OTECESTVEN FRONT"), 
„Dialogul prieteniei și’ al bunei 
vecinătăți" („TRUD").

Relatările presei sînt însoțite de 
fotografii înfățișînd aspecte de Ia 
ceremonia sosirii înalților 
români la aeroportul din 
întrevederea t 
Ceaușescu și 
Ceaușescu cu 
Jivkov, începerea convorbirilor ofi
ciale româno-bulgare.

Se scoate în evidență că oamenii 
muncii din capitala Bulgariei au 
făcut o primire caldă, cordială to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, numeroși 
cetățeni fiind prezenți la aeroport, 
precum și pe traseu.

Relatând despre noua întâlnire 
româno-bulgară 
nivel.
DELO", 
scrie : 
constituie o 
monstrat rodnicia în relațiile bul- , 
garo-românc. Aceasta se confirmă 
din nou — nu au trecut mai mult 
de zece luni de Ia ultimele convor-, 
biri, desfășurate Ia București, și 
acum are loc o nouă întâlnire Ia' 
cel mai înalt 
bulgar. Vizitele 
conducătorii de 
ai Bulgariei și 
baza unui nroces continuu, dinamii 
și cuprinzător de întărire ai

i«

tovarășului 
tovarășei 

i tovarășul

oaspeți 
Sofia, 

Nicolae 
Elena 
Todor

i
I,

Ia cel mai înalt 
ziarul „RABOTNICESKO 

organ al C.C. al P.C.B..
„întâlnirile la nivel înalt 

practică ce și-a de
i
i
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întâlnire Ia' 
nivel, pe pămmtul 

reciproce dintre 
partid și de statf 

României stau la'
lina mid 
priete-ț 
—4

Locuitorii orașului Plovdiv au făcut a călduroasă primire înalțiloș oaspeți români

relațiile bulgaro-române"
niei și colaborării. Acest proces în
cepe cu dialogul activ dintre cele 
două partide și continuă in toate 
domeniile importante ale practicii 
social-economice. Deosebit de favo
rabile pentru dezvoltarea acestui 
proces sînt vecinătatea, îndelunga
tele tradiții de prietenie și legături 
spirituale, faptul că economiile na
ționale ale celor două țări se com
pletează reciproc in ceea ce pri
vește capacitățile industriale, ex
periența și resursele".

Informînd despre vizita protoco
lară pe care 
Ceaușescu și 
Ceaușescu au 
Todor Jivkov,

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 
făcut-o tovarășului 
presa subliniază :

Revista presei bulgare

„Au fost examinate, într-o atmos
feră cordială, tovărășească, o serie 
de probleme ale relațiilor bilatera
le. S-a evidențiat dezvoltarea lor 
ascendentă, faptul că există posi
bilități pentru aprofundarea în 
continuare a colaborării între 
România și Bulgaria, pentru ridi
carea acestei colaborări la un ni
vel calitativ superior".

De asemenea, presa relatează pe 
larg despre începerea convorbirilor 
oficiale româno-bulgare. „Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
— se evidențiază — au subliniat cu 
satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări cunosc o dezvoltare sus
ținută. „A fost exprimată convin
gerea profundă că actuala întâlnire 
va da un puternic impuls colaboră
rii reciproc avantajoase. Cei doi 
conducători de partid și de stat au 
arătat că s-au obținut rezultate 
bune în îndeplinirea înțelegerilor 
eonvenito la întâlnirile anterioare 
și au subliniat că este necesară ri-

dicarea colaborării pe o treaptă 
calitativă și mai inaltă. O atenție 
deosebită urmează să se acorde 
cooperării și specializării. Perspec
tive însemnate in această privință 
există în domeniile industriei, 
agriculturii".

Presa relevă că in cadrul convor
birilor oficiale s-a procedat la o 
informare reciprocă asupra activi
tății desfășurate de Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar pentru transpunerea în via
tă a hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. și ale Congresu
lui al XII-lea al P.C.B.

Ziarele bulgare publică în între
gime toasturile rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
la dineu^ oficial, sub titlul „într-o 
atmosferă cordială, tovărășească".

Se relatează, de asemenea, des
pre depunerea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a unei coroane 
de flori la Mausoleul lui Gheor
ghi Dimitrov.

Agenția B.T.A. apreciază vizita 
oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Bulgaria 
drept o expresie elocventă a bunei 
vecinătăți statornicite între cele 
două țări și popoare și a colaboră
rii socialiste, drept un nou aport 
la dezvoltarea prieteniei bulgaro- 
române. Agenția B.T.A. scoate în- 
evidență aorecierea deosebită 
care tovarășii Todor Jivkov 
Nicolae Ceaușescu au dat-o dezvol
tării relațiilor dintre cele două țări.

TELEVIZIUNEA BULGARA a 
transmis în direct ceremonia sosi
rii la aeroportul din Sofia, iar in 
telejurnalul de seară â prezentat o 
sinteză asupra primei zile a vizitei 
oficiale de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Republica Populară- 
Bulgaria.

pe 
și
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LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE STUDIU, OBIECTIVE FUNDAMENTALE IN FAȚA iNVĂȚĂMlNTULUI POLITICO-IDEOLOGIC ! FAPTUL
S-a deschis un nou an de 

studiu în învățămîntul politico-ideo
logic. Devenit tradițional, reunind în 
fiecare toamnă, într-un program 
complex de pregătire, cîteva milioa
ne de oameni, membri de partid, de 
sindicat, ai Uniunii. Tineretului Co
munist și ai Organizației Democrației 
și Unității Socialiste, importantul 
eveniment este marcat în acest an de 
munca avîntată, de rodnicele Înfăp
tuiri prin care întregul nostru popor 
întîmpină Conferința Națională a 
partidului. Fără îndoială că acest 
amplu și fertil proces constructiv 
este deosebit de stimulator atît pen
tru propagandiști, cit și pentru- 
cursanți, existînd certitudinea că se 
va înscrie cu substanțiale contribu
ții lă asigurarea unei calități supe
rioare a dezbaterilor, la îmbunătăți
rea întregii activități, de pregătire 
politico-ideologică a comuniștilor, a 
tineretului revoluționar, a tuturor oa
menilor muncii.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c. se constituie, prin 
faptul că definește, în temeiul unui 
complex de argumente științifice; 
fenomenele actuale și tendințele de 
evoluție a societății, prin amploarea 
și originalitatea tezelor avansate, iz- 
vorite dintr-o analiză adincă a reali
tăților, într-o remarcabilă contribuție 
creatoare la dezvoltarea socialismu
lui științific, a tezaurului gîndirii co
muniste contemporane, la afirmarea 
superiorității orînduirii socialiste. în- 
vățămintul politico-ideologic își află, 
în continuare, în acest document pro
gramatic de inestimabilă valoare teo
retică și practică, nu numai teze și 
idei care să fie aprofundate în cadrul 
dezbaterilor, ci și temeiuri în vederea 
promovării unui spirit înnoitor, asi
gurării unei viziuni unitare, profund 
revoluționare asupra operei de făuri
re a prezentului socialist, de construi
re a viitorului comunist al patriei. 
Organizațiile de partid, propagandiș
tii, cursanții dispun, prin acest amplu 
document programatic, de orientări 
clare privind o mai bună organizare 
și desfășurare a dezbaterilor, per
fecționarea întregii activități de pre
gătire politică. Se cristalizează cu 
limpezime, atît din litera, cit și din 
spiritul acestei magistrale expuneri, 
cerința ca învățămîntul politico-ideo
logic să țină pasul cu dezvoltarea ge
nerală a patriei, cu profundele trans
formări revoluționare ce se produc 
la nivelul întregii noastre societăți.

Din multitudinea de idei și teze 
cuprinse în expunerea secretarului 
general al partidului, document ce va 
continua să fie aprofundat în cadrul 
dezbaterilor și în noul an de studiu, 
se desprinde cu pregnanță cerința ca

seamănă 
scrie în 
contem- 
nici cu

FUNCJIA
Piesele de teatru ale prozatoru

lui Vasile Rebreanu (volumul Fîn- 
iina cu patru adevăruri, Editura 
Cartea Românească, 1982) nu au in
trat încă intr-un circuit teatral sis
tematic, și datorita tipului lor a- 
parte, de o derutantă lipsă de con
formism formal — un amestec in
solit de teatru poetic cu reflexivi
tate maziliană și satira de tip Ba- 
ranga. Piesa „Frumoasa Fernanda 
and Comp." (publicată în volumul 
amintit sub titlul „Pe loc repaus, 
asasini") nu numai că nu 
cu nimic din ceea ce se 
mod curent în comedia 
porană, dar nu seamănă 
ceea ce scrie Vasile Rebreanu în
suși ca autor dramatic. Este vorba 
de o piesă în care umorul „enorm" 
plasează întreaga construcție în
tr-un soi de suprarealism satiric. 
Sensul caricaturii enorme este în
dreptat in piesa lui Vasile Rebrea
nu împotriva „afacerismului" mă
runt și, în subsidiar, a unui cosmo
politism prezentat în comice con
traste autohtone. Este o lume a așa- 
numiților „bișnițari" și semidocți 
în care Fernanda și Sony (de fapt 
Frosa și Saveta) gravitează, rapace. 
In jurul Vameșului-șef al unui 
oficiu de prestări de servicii bi
zare, ceva între un „talcioc", o 
consignație și un birou de relații, 
ori un institut pentru trafic de in
fluență. Este un mic paradis al tu
turor posibilităților, un bazar, dar 
un bazar moral alcătuit din resturi 
de conștiință și antichități umane, 
pentru că, în cele din urmă, din
colo de faptul că eroii sînt actori 
într-un scenariu cîteva personaje 
se constituie într-un grup nociv ce 
pune la cale chiar o survolare a 
frontierelor. Totul este constrîns 
și organizat, așa cum a mai făcut 
autorul și în Fîntîna cu patru ade
văruri sau în Asasinatul de pe 
plaja pustie, In formula „piesei 
polițiste". Vameșul, Fernanda, Ba
teristul și Sony iși divulgă identi
tatea : ei au fost eroii pozitivi al 
căror scop era demascarea grupu
lui. blocarea și sancționarea pla
nurilor lor antisociale. Alături de 
miezul ei instructiv piesa se dis
tinge printr-o veritabilă bucurie, 
a invenției comice, eliberată de 
orice constrîngeri sau șabloane. Un 
personaj — Bateristul — închipuit 
ca un „umanoid", o ființă de tran
ziție între om și electromecanism. 
reclama de un absurd enorm a pro
duselor și serviciilor inimaginabile 
ale firmei, par desenele naive ale 
unui copil pasionat de transfigu
rarea comică a realității. Dealtfel 
întreaga piesă pare un uriaș de
sen naiv, a cărui savoare este dată 
de adaosurile caricaturale ale unei 
imaginații pure, izvorîtă dintr-o

c i ne m a
■ Pădurea nebună : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20;15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Femela din Ursa Mare : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
■ Program de desene animate — 9; 
10,30; 14,15; 16; Astă-seară dansăm tn 
familie — 12,15; 17,30; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).
B Un saltimbanc la Polul Nord : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
B Nea Mălin miliardar s UNION 

în centrul activității politico-edu
cative să se situeze dezvoltarea 
dragostei față de țară, față de 
popor, față de cauza socialismu
lui ; acțiunea fermă pentru ca 
membrii de partid, toți oame
nii muncii să înțeleagă bine concep
ția ideologică, științifică a partidului 
nostru, precum și îndatoririle ce le 
revin in societate ; preocuparea de a 
asigura înțelegerea științifică a rea
lităților societății noastre, * realită
ților vieții internaționale contempo
rane. „Să facenf astfel — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — incit 
activitatea ideologică, politico-educa- 
tivă să se transforme într-o puter
nică forță care să determine dezvol
tarea și mai puternică a societății 
noastre socialiste, ridicarea pe noi 
trepte de civilizație a poporului nos
tru".

Desigur, elaborarea tematicii, a 
programelor de pregătire, organizarea 
dezbaterilor vor pornj, în noul an de 
studiu, de la această cerință funda
mentală, hotărîtoare fiind strădania 
pentru a conferi o nouă calitate în- 
vățămintului politic-ideologic. Este un 
fapt cert că principala răspundere în 
îndeplinirea acestui obiectiv revine 
organizațiilor de partid, de sindtcat. 
Uniunii Tineretului Comunist. Orga
nizației Democrației și Unității Socia
liste, care conduc în mod nemij
locit activitatea de pregătire poli
tică a propriilor membri. Lor le 
revine răspunderea directă de a 
asigura un cadru de desfășurare a 
învățămîntului de partid, a învăță- 
mîntului politico-ideologic al sindi
catelor. U.T.C. sau O.D.U.S. în care 
comuniștii, oamenii muncii să nu 
se rezume la a repeta teze, ci 
să învețe cum să aplice cunoștințe 
de economie politică, de socialism 
științific, de materialism dialectic și 
istoric în munca lor, în activitatea 
de zi cu zi.

Scopul învățămîntului politico-ideo
logic este acela de a transmite cu
noștințe, de a forma conștiințe revo
luționare, 
organizat 
politice, 
zofie să devină convingeri puter
nice de muncă și viață, pentru ca, 
•la locul de muncă, în relațiile 
sociale, fiecare să acționeze -în spirit 
revoluționar, să se angajeze ferm în 
efortul colectivului, în efortul între
gii noastre națiuni pentru trans
punerea în viață a politicii parti
dului. Iată de ce este necesar ca 
dezbaterea fiecărei teme să se facă 
în deplin consens cu dinamica vie
ții economico-sociale, să asigure o 
cunoaștere exactă a problemelor po
litice, economice, sociale care apar 
la nivelul întregii societăți, pre- 

De a asigura cadrul 
în care cunoștințele 

de economie, de filo-

CRONICĂ TEATRALĂ
. • ______________________■___________________r - • .

SOCIALĂ A SATIREI
certă predispoziție ludică. Prin se
riile nesfîrșite de farse pe care și 
le înscenează eroii păcălindu^se 
unii pe alții și fiind iarăși păcă
liți. după tipicul antic al „păcălito
rului păcălit" piesa confecționează 
o umanitate satiric-maniacalăj 
funcționînd pe baza unui mecanism 
grotesc al cinismului și poltrone
riei. In libertatea invenției comice 
stă și valoarea și riscul acestei

Premieră 
la Teatrul Național 
din Cluj-Napoca: 

„Frumoasa Fernanda 
and Comp.“ 

de Vasile REBREANU

„farse satirice", pentru că, uneori, 
e greu de delimitat granița dintre 
jocul pur și funcționalitatea sati
rică. .

Travestit mereu mai convingă
tor în director de scenă, actorul 
Dorel Vișan alege și de data aceas
ta (ca și într-un caz anterior, cu 
Ordinatorul de Paul Everac) un 
text care să-1 pună în valoare mai 
întîi ca actor și după aceea ca re
gizor. Dorel Vișan procedează' în 
mod firesc, selectîndu-și singur 
partitura al cărei interpret și diri
jor va fi. Spectacolul său dovedește 
vocația artizanală pentru specta
colul de comedie în cadrul căreia 
exploatarea laitmotivelor comice Mircea GHIȚULESCU

«

(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ",
18; 20.
■ Așteptlnd un tren : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Paisa. „Retrospectivă Roberto Ro- 
selini" : STUDIO <53 53 15) — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
■ Cine iubește șl lasă : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20, FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Păcală: AURORA (35 04 66) — 0; 
12; 16; 19.
B Zestrea domnitei Ralu : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19,30.
B Ali-Baba și căi 40 de hoți : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
B Valentina : VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 17,30; 19,30.
B Comoara din lacul de argint — 9; 
11,30; Minorii — 13,15; 15,30; 17,45; 20 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
B Curcubeul celor șapte speranțe : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25) 

cum fi in fiecare unitate econo
mică, științifică, de învățămînt sau 
cultură, pentru ca membrii de partid, 
tinerii, toți oamenii muncii să fie 
înarmați cu criterii înaintate în te
meiul cărora să înțeleagă și să în
deplinească sarcinile profesionale și 
obștești ce le revin.

Practica arată că reușita dezbate
rilor, eficiența lor depind într-o bună 
măsură de competența propagandis
tului, de modul în care el concepe și 
iși îndeplinește această înaltă res
ponsabilitate. De aici și cerința ca 
preocuparea pentru activitatea des
fășurată de propagandiști să nu se 
încheie odată cu selecționarea lor, ci 
să fie integrată într-un program con
tinuu de pregătire.

Propagandistului îi revine în mod 
nemijlocit răspunderea de a acționa 
pentru ca fiecare dezbatere să se ca
racterizeze printr-un bogat conținut 
de idei, printr-un ridicat nivel știin
țific, prin combativitate, pentru a 
determina formarea la cursanți a unei 
gîndiri politice înaintate, dezvoltarea 
spiritului revoluționar, consolidarea 
unei atitudini responsabile in muncă 
și în viață. Iată de ce rolul propa
gandistului nu se poate reduce la 
transmiterea unor cunoștințe. O în- 
rîurire profundă asupra formării unor 
convingeri ferme, asupra educării co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii în spirit revoluționar nu se 
poate realiza decît într-un sistem de 
pregătire activă. Un sistem în care 
descriptivismul să fie înlocuit cu 
analiza riguroasă a fenomenelor poli
tice, economice, sociale ; în care 
problemele teoretice să fie raportate 
la realitățile existente în colectivele 
oamenilor muncii, la cerințele ime
diate și de perspectivă ale activității 
politico-educative ; în care spiritul 
creator, combativitatea revoluționară 
să închidă toate căile de acces ale 
formalismului.

Eficiența dezbaterilor are la bază 
criterii ferme. Ea depinde în mod fun
damental de înțelegerea, însușirea de 
către comuniști, de către toți oame
nii muncii a ceea ce reprezintă spi
ritul documentelor de partid, asimi
larea ideilor de bază care să stimu
leze formarea de convingeri politice, 
etice, șă determine atitudini revolu
ționare. Forma care să corespundă 
acestui conținut nu este în nici un 
caz „prelegerea", simpla transmitere 
de cunoștințe. Numai organizînd 
dezbateri cu o largă participare a 
cursanților se poate ajunge la efi
ciența dorită. De aici și cerința ridi
cării- calității dezbaterilor, promovă
rii sistemului participativ în invăță- 
rnîntul politico-ideologic.

Ridicarea calității dezbaterilor, pro
movarea unei forme superioare de 
dialog, obiective prioritare în perfec-

(îie acestea regizorale, actoricești 
sau scenografice), precum și o artă 
a analogiei și aluziei satirice ar fi 
însușirile de cea mai directă efi
ciență teatrală. Dorel Vișan a rea
lizat un decupaj mai simplu al 
textului pâstrînd doar secvențele 
de efect sigur. Rezultatul este un 
spectacol de popularitate cu un 
ritm vioi — trenînd doar pe alocuri 
spre final — în ca£e actorii se în
trec în inventivitate și bună dispo
ziție. Dorel Vișan actorul, confir
mă (în Vameșul) talentul său por
tretistic, într-o compoziție atent 
elaborată și expresiv susținută, 
Tudorel Filimon se remarcă în ge
nul straniu-burlesc pe care de la 
un timp îl reprezintă, jucînd cu 
mult firesc, cu simțul măsurii, ro
lul Bateristului. Ileana Negru este 
mobilă, imprevizibilă, de un dina
mism molipsitor în rolul Secreta
rei (Sony). Un portret succint dar 
consistent aparține lui Octavian 
Teuca (Clientul). Ion Marian, cu 
aerul său nostim de buimăceală, 
mi s-a părut parcă prea blajin 
pentru rolul de infractor interna
țional pe care îl joacă. Doar Maria 
Munteanu (Fernanda) ar putea să 
nu dea satisfacție publicului, nu 
din alte motive decît dintr-o inap
titudine comică structurală ce o 
silește să șarjeze și să apese efec
tele. în decorul fantezist al lui 
Teodor Th. Ciupe, ce restituie ba
zarul acestei lumi satirice, specta
colul de deschidere a stagiunii Ia 
Teatrul Național din Cluj-Napoca 
pare să fi pășit cu dreptul spre 
simpatia publicului.

— 9; 12,15; 15,45; 19, MODERN (23 71 01)
— 9; 12,15; 15,45; 19.
B Infernul din zgirle nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19,45.
B Luptătorii din umbră : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Piedone africanul ; SALA MICA A 
PALATULUI — 14 ; 17 ; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9 ; 11,30 ; 14,15 ;
17 ; 19,30.
B Antoniu și Cleopatra : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 12; 16; 19.
B Star : VICTORIA (16 28 79) — 9; 12; 
16; 19. ~
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ;13,30 ; 
15,45; 18; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 
0 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
B Bunul meu vecin Sam : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12; 16; 19.
B I se spunea „Buldozerul" : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 

ționarea invățămîntului politico-ideo
logic, depind în mod hotărîtor atît de 
calitatea pregătirii propagandiștilor, 
de gradul in care ei stăpinesc peda
gogia muncii politice, cit și de ni
velul responsabilității cursanților, de 
pasiunea lor pentru studiu. Desigur, 
propagandistul temeinic pregătit va 
întreține cu idei, cu intervenții inte
resante, cu precizări oportune „focul 
discuțiilor". Totodată, eficiența învă- 
țămîntului depinde de preocuparea 
pentru a repartiza tuturor cursanților 
răspupderi concrete, de a-i antrena la 
o pregătire temeinică, la studierea bi
bliografiei recomandate, într-un cu- 
vînt, de a crea condiții ca fiecare să 
contribuie la asigurarea unui înalt ni
vel calitativ al dezbaterilor. Baza 
activității în cadrul invățămîntului 
politico-ideologic o constituie studiul 
individual, preocuparea fiecărui 
cursant pentru a-și îmbogăți cunoștin
țele, condiție esențială pentru perma
nentizarea unui rodnic dialog între 
propagandist și cursanți.

Complex prin temele pe care le 
abordează, specific prin modalități și 
forme de organizare, învățămîntul de 
partid, al sindicatelor, al U.T.C. și 
O.D.U.S. iși găsește o fundamentare 
reală atît în menirea lui de a con
tribui activ la modelarea conștiințe
lor, cit și în interesul mereu mai 
mare al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii față de ridicarea pre
gătirii lor politico-ideologice. Iată de 
ce, in temeiul ideilor prețioase, de 

’ amplă anvergură, cuprinse in expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara din iunie, se impun, în 
noul an de studiu, măsuri hotărîte, 
preocupare susținută pentru ca și 
activitatea de pregătire șl educație 
ce se desfășoară în cadrul învățămîn- 
tului politic să se înscrie pe coordo
natele unei calități noi, superioare.

Adrian VASILESCU

Odată cu adunările pentru depunerea candidaturilor .de. deputați în consiliile 
populare municipale, orășenești și combnaie, practic începe campania elec
torală pentru alegerile din noiembrie, prilej de bilanț și analiză exigentă, 
responsabilă a realizărilor din ■ legislatura care le încheie - între care re

marcabile înfăptuiri in dezvoltarea edilitară a localităților țării.

ORAȘ FRUMOS este ORAȘUL BINE GOSPODARII

...Cînd spuneai cu 15—20 de ani în 
urmă Hunedoara nu puteai să nu te 
gîndești la siderurgiști, la minerii 
Văii Jiului. Dar iată, după un timp 
relativ foarte scurt. Hunedoara te în
deamnă să rostești și numele mu
nicipiului reședință a județului — 
Deva. Fiindcă orașul vechi, de peste 
șapte secole, de la poalele bătrînei 
cetăți, ce stă de mult timp ca emble
mă a localității, și-a întinerit mereu 
chipul.

Ani și ani de zile. Deva a avut un 
statut de tîrg, de mic orășel fără 
vlagă, în care „nu se întîmpla nicioda
tă nimic". Dar in .perioada construc
ției socialiste și. cu deosebire, după 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Deva s-a înscris cu toată vigoarea pe 
treptele progresului și bunăstării, cu
noscând o spectaculoasă și semnifica
tivă dezvoltare industrială și urbanis
tică. Stau mărturie modernele între
prinderi economice care au fost puse 
aici în funcțiune și au determinat 
schimbări profunde în viața econo
mică și socială a orașului : exploata
rea minieră, întreprinderile de con
strucții și de lianți, termocentrala 
electrică, institutul de cercetări mi
niere, fabricile de mătase, de produse 
de panificație și de lapte, alte unități 
ale industriei ușoare și alimentare. în 
care in prezent lucrează peste 30 000 
de oameni ai muncii.

Ca urmare a dezvoltării impetuoa
se a industriei, a realizărilor obținute 
în sfera producției materiale. Deva a 
cunoscut o largă dezvoltare urbanis
tică și edilitar-gospodărească. In 
locul căsuțelor modeste de odinioară 
s-au înălțat blocuri moderne, cu peste 
20 000 apartamente, edificii arhitectu
rale și instituții social-culturale, uni
tăți comerciale, hoteluri, restaurante, 
baze sportive, lucrări de artă monu
mentală. în prezent, 70 la sută din 
cetățenii orașului locuiesc în case noi, 
construite în ultimii 17 ani. De la 
12 959 locuitori, cit avea Deva în 1944, 
numărul lor a ajuns astăzi la peste 
83 000. De la cîteva case mai răsărite 
de atunci, orașul are în prezent patru 
noi cartiere : Gojdu, Dacia, Progre
sul și Bejan care, prin eleganța 
blocurilor, curățenia străzilor, frumu
sețea zonelor verzi și a florilor, rele-

în aceste zile prin piețele Capitalei
Duminica și zilele de în

ceput ale acestei săptămînl 
pot-' fi considerate adevăra
te zile record în piețele 
Capitalei. Record de măr
furi, record de cumpă
rători. După cum ne in
formează Direcția generală 
comercială a municipiului, 
piețele au primit — și au 
desfăcut aproape în între
gime — de duminică pînă 
ieri, 13 octombrie, 8 208 tone 
de legume și fructe, aproa
pe dublu față de perioada 
precedentă. Dintre care, 
de pildă, 2 983 tone de car
tofi, 620 tone de tomate, 
circa 600 tone de varză, 220 
tone de vinete, 1100 tone 
de ardeioase, 977 tone de 
struguri, 958 tone de mere. 
Cantitatea produselor des
făcute, calitatea lor, îm
bunătățirea serviciului — 
toate au demonstrat juste
țea și eficiența măsurilor

18; 20,15, FLAMURA (85 77») — 0;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Salutări profesorului : CULTURAL 
(83 50 13) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
B Gozlan : LIRA (317171) — 15,30;
17,45; 20.
B Atac Împotriva lui Rommel : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
B Cursa infernală : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.

teatre
B Teatrul National (14 7171. sala 
mică) : Cavoul de familie — 15,30; Ca
ligula — 20; (sala Atelier) : Așteptta- 
du-1 pe Godot — 19.
B Filarmonica „George Enescu"

Foto : Sandu Cristian

vă hărnicia constructorilor, a gospo
darilor de aici.

— Mă număr printre primii locatari 
ai celui mai nou cartier al orașului 
— Bejan, care a ajuns la peste 4 000 
de apartamente — ne spunea mais
trul miner Nicolae Căsălean, deputat 
în circumscripția electorală 31. In 
timpul liber muncim cu multă dărui
re și dragoste la înfrumusețarea car
tierului. li ajutăm pe constructori la 
ridicarea noilor apartamente. Am 
amenajat zone și spații verzi, ronduri

Din experiența 
Consiliului popular 

ai municipiului Deva
cu flori, am plantat mii de arbuști și 
arbori ornamentali.

Tovarășul Minică Neagoe. prim- 
vicepșeședinte al comitetului executiv 
al consiliului popular municipal, ne 
pune la îndemînă cîteva cifre suges
tive pentru dragostea devenilor fată 
de orașul în care trăiesc și muncesc. 
Valoarea muncii patriotice, prestate 
de peste 50 000 de cetățeni în acest 
an, se ridică pînă acum la 117 299 000 
lei. Amenajarea într-un timp record 
a unui parc central pe o suprafață de 
un hectar, întreținerea a 120 ha spații 
și zone verzi, plantarea a 10 milioane 
flori, arbuști și arbori ornamentali, 
întreținerea a 80 km străzi, lucrările 
de terasare de pe modernul bulevard 
Decebal, pe o lungime de 1.5 km, sînt 
numai cîteva din locurile unde' zecile 
de mii de cetățeni au contribuit din 
plin, prin muncă patriotică, la reali
zarea unor importante lucrări edili- 
tar-gospodărești.

Locuitorii orașului au la dispoziție 
un mare număr de unități comerciale 
și unități de servire a populației prin 
cooperația meșteșugărească. Anul 
acesta, volumul desfacerilor de 
mărfuri prin rețeaua comercială de 
stat se ridică la 1,3 miliarde lei, față 
de 520 milioane lei cit a fost în anul 
1974.

Aceleași prefaceri înnoitoare și în 
domeniul ocrotirii sănătății populației.

stabilite de conducerea 
partidului pentru ca roade
le toamnei să ajungă la 
cumpărători cit mai repede 
și în cantități cit mai mari.

Piața Obor, de pildă — 
una din cele mai mari din 
Capitală — și-a intimpinat 
duminică cumpărătorii .cu 
peste 420 tone de legume 
proaspete, descărcate de cu 
seară, etalate de unitățile 
din hală, cât și de repre
zentanții a opt județe >și ai 
Stațiunii horticole Greaca. 
Cantitățile vîndute — duble 
față de cele din dumi
nica precedentă ! Prim- 
vicepreședintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al sectorului 2, 
tovarășul I. Furir, ne-a 
expus cîteva din măsu
rile care au dus la îmbu
nătățirea vizibilă a desfa
cerii în această unitate : 
• lărgirea spațiului comer

cial al platformei, prin 
eliminarea unor instalații 
inutile ; • sporirea numă
rului de vînzători prin de
tașarea unor lucrători din 
alimentația publică și din 
alte sectoare ; • asigura
rea descărcării operative a 
autocamioanelor prin for
țele proprii ale sectorului ; 
C prelungirea orarului de 
activitate al unităților, 
chiar și duminică unele 
unități lucrînd pînă Ia ora 
16,00 ; © funcționarea pie
ței și în ziua de luni ; • și, 
nu în ultimul rînd, partici
parea la controlul asupra 
calității produselor și a 
modului de desfacere a 
unui activ larg de cadre de 
răspundere și oameni ai 
muncii din sector.

In urma indicațiilor pri
mite, pe întreg cuprinsul 
orașului s-a înmulțit numă
rul punctelor de desfacere.

(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic susținut de Filarmonica din 
Cluj-Napoca. Dirijor : Emil Simon. 
Solistă : Svetlana Navasardian
(U.R.S.S.) — 19,30.
B Radioteleviziunea Română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Concert simfonic. 
Dirijor : Paul Popescu, Solistă : Ilin- 
ca Dumitrescu — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 19.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Con
tesa Maritza — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Lungul drum al zilei către noapte — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigotilor — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul dumnezeu — 18,30; (la clubul 
„23 August") : Un pahar cu sifon — 
19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.

Din noua arhitectură a municipiului Deva

Dacă în anul eliberării în Deva exis
tau numai patru medici și 14 cadre 
sanitare medii, în prezent aici iși 
desfășoară activitatea 163 de medici, 
606 cadre sanitare medii și 48 far
maciști. O grijă neslăbită se manifes
tă pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de învățămînt, pentru pregă
tirea viitoarelor cadre, cu o înaltă ca
lificare, de mineri, constructori și 
energeticieni. Peste 20 000 elevi dis
pun de școli moderne, 70 de labora
toare, 144 ateliere-școală. Pentru ti
neri, pentru iubitorii sportului, în 
Deva a fost construită o sală poliva
lentă și una dintre cele mai dotate 
săli de gimnastică din Europa pen
tru lotul național și olimpic feminin 
de gimnastică.

Bunăstarea, creșterea nivelului de 
civilizație sînt indicate și de gradul

• de cultură al populației. în casele 
devenilor există aproape 30 000 apara
te' de radio și televiziune, locuitorii 
orașului au împrumutat in acest an, 
de la biblioteci, 46 623 volume, iar la 
cinematografe, casa de cultură și 
muzee s-au înregistrat peste două 
milioane de spectatori și vizitatori.

'S-ar putea continua șirul cifrelor, 
deosebit de semnificativ pentru sal
turile impresionante făcute de această 
localitate a tării în ultimul deceniu 
și jumătate. Dar care sînt perspecti
vele dezvoltării Devei pînă la sfîrși- 
tul actualului cincinal ? Ne răspunde 
tovarășul Lero Circo, primarul. mu
nicipiului :

— Deva va cunoaște și în viitorii 
ani noi împliniri, atit din punct de 
vedere industrial, cit și edilitar-gos- 
podăresc, prefigurate cu claritate de 
documentele partidului nostru, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru în mu
nicipiul și județul nostru. Numai în 
următorii trei ani în Deva se vor 
construi o seamă de noi obiective in
dustriale, un spital cu 430 paturi și 
o policlinică, o mare piață agroali- 
mentară, un complex hotelier „Ceta
te" cu 255 locuri. Se vor executa lu
crările de termoficare și lucrări de 
modernizare a bulevardului Lenin, 
care leagă centrul de gară și auto- 
gară, se va îmbunătăți alimentarea 
cu apă și canalizare, vor avea loc 
noi dotări edilitar-gospodărești. spe
cifice unei așezări moderne. în care, 
în curînd, vor trăi și munci 100 000 
cetățeni ai României socialiste.

Sabin CERBII 
corespondentul „Scînteii"

amenajîndu-se noi micro- 
piețe și centre volante și 
mărindu-se numărul vînză- 
torilor, spre a se înlesni 
astfel desfacerea cit mai 
rapidă a cantităților sporite 
de produse. De remarcat 
este și faptul că orarele de 
funcționare a unităților de 
desfacere sînt mai bine 
adaptate nevoilor cumpără
torilor.

Desigur, n.u se poate 
spune că nu există și loc 
pentru mai bine. Ziua de 
duminică, precum și zilele 
următoare demonstrează cu 
prisosință necesitatea con
tinuării măsurilor pentru a 
se asigura desfacerea unor 
legume și fructe de bună 
calitate, cu mai multă ope
rativitate, în toate piețele 
Capitalei, ca și ale celor
lalte localități din țară.

1. DUȚA

B Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
titoarea — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 3103, sala 
Magheru) ; Jocul vieții și al morții in 
deșertul de cenușă — 19,30; (sala Stu
dio) : Inele, cercel, beteală — < 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Zidarul — 19,30; (clubul uzi
nelor „Semănătoarea") ; Serpentina și 
Autograful — 15.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala’Savoy) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Funcționarul de Ia Domenii — 19,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei — 19,30. 
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
EX — 18,30.
B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cădere liberă — 19,30.
B Circul București (11 01 20) : Zoo-circ 
— 19,30.
M Teatrul-„Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.

DIVERS
I Cosașul
| octogenar /

IToți locuitorii din comuna Ia- 
cobeni, județul Sibiu, știu că și 
în acest an cel mai bun dintre 

cei mai buni cosași ai așezării 
Ieste Emanoil Țopa. 1n fiecare

zi, el i-a întrecut pe toți cei
lalți cu cîțiva ari...

I Cazul este cu atît mai îndrep
tățit să-și găsească locul cuve
nit și în rubrica noastră cu cit

I Emanoil Țopa a redlizat acest 
record în anul 80 al vieții sale.
Viață pe. care a trăit-o în mare 
cumpătare, „mai ales după ce 

Im-am lăsat de tutun — ne spu
ne el — cu aproape 40 de ani în 
urmă, cînd eram ăl mai mare 

(fumător, care prăpădeam pe 
puțin 50 de țigări pe zi. De- 
atunci n-am mai pipat o țigară 
și coasa mă ascultă". Ambiția 
lui e să formeze o echipă de 

| vreo 6-7 tineri, pe care să-i în
vețe cum să cosească Și cum să 

Ibată coasa, așa cum știe el s-o 
bată, ca să „bată" și recordul.

I
I
I
I
I
I

| Fîntîna din 
fata blocului

In fața blocului F 1 de pe 
strada Alunișului din munici
piul Tulcea a apărut o fintină 
de toată frumusețea și utilita
tea. Ea a fost săpată de locata
rii acestui bloc, îndrumați de 
faimosul meșter fîntinar Sandu 
Alexandru. Fîntîna cu apă lim
pede și rece, de care beneficia
ză acum mulți locuitori din a- 
ceastă zonă a orașului. Este de 
remarcat faptul că fîntîna a 
fost concepută și executată In 
așa fel incit ea se încadrează 
în chip armonios in peisajul ur
banistic înconjurător, căruia li 
conferă un plus de frumusețe.

| Uite contabilul.

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I 
l

I

nu e contabilul!
Datorită unor falsuri tn acte 

publice, care au păgubit coope
rativa agricolă din comuna 
Nicolae Bălcescu, județul Vif- 
cea, cu o importantă sumă de 
bani, Constantin Baboiu a fost 
destituit din funcția de contabil- 
șef al acestei unități și deferit 
organelor de cercetare. Benefi
ciind de prevederile ultimului 
decret de grațiere, ex-contabilul- 
șef a rămas fără urmări penale. 
In schimb, faptele săvîrșite nu-i 
mai dădeau dreptul să dețină o 
funcție de decizie economico-fi- 
nanciară. Cu toate acestea, după 
ce i s-a luat calitatea de conta- 
bil-șef de la unitatea amintită, 
Baboiu a fost încadrat la o altă 
cooperativă agricolă, din lo
vești, tot în funcția de... conta- 
bil-șef. Cum e posibil 7

De bunăvoie și...
tn fața ofițerului stării civile 

au rostit, pe rind, de bunăvoie 
și. nesiliți de nimeni, acel emo
ționant și unic in viață „DA !“

Au urmat flori, felicitări, îm
brățișări.

Dar, imediat, a urmat și o su
părare, din te miri ce, intre 
mire și mireasă. De la supărare 
s-ra ajuns la injurii.

Și astfel, mult visata și aștep
tata căsătorie dintre un băiat și 
o fată din Vălenii Vasluiului 
n-a durat decît — n-o să vă 
vină să credeți l — o jumătate 
de. oră I

O jumătate de oră in loc de 
o viață întreagă !

O căsnicie care a sfirșit la 
tribunal înainte de a începe I

Record in materie. Trist, în
grozitor de trist l

Chilipirgii >
M uf • f •

păcăliți
In satul Scăpau (Mehedinți) 

trăiesc oameni recunoscuți pen
tru hărnicia lor și pentru recol
tele mari obținute de pe mă
noasele pămînturi de lingă Du
năre. Numai unul. Radu Por
nea, făcea notă discordantă. In 
loc să muncească, el era mereu 
în căutarea unor creduli și a- 
matori de chilipir pe care-i pă
călea, La un moment dat i-a 
venit o idee năstrușnică : a luat 
niște monezi dintr-un metal 
fără nici o valoare, le-a dat un 
lustru cum s-a priceput el mai 
bine și a plecat să le vindă. 
l-a convins pe doi chilipirgii că 
respectivele monezi sînt din aur 
curat. Gheorghe 1. din orașul 
Vînju Mare s-a grăbit să cum- 
pere"trei dintre ele cu suma de 
24 000 lei. Cum mai rămăsese cu 
o monedă. Radu Parnea a ridi
cat prețul la 9 000 lei, pe care 
i-a primit de la Ștefan Ș. din 
același oraș. Acum Parnea e 
cercetat pentru escrocherie, iar 
chilipirgiii fluieră a pagubă.

| la cartofi 

| de-a gata
împreună cu cei doi gineri ai 

Isăi, Mihai Popa și Petre Danie- 
liuc, un cetățean din Brașov, Ion 
Ilea, s-a dus .pe tarlaua cu car- 

Itofi a cooperativei agricole din 
Săcele. Nu, nu s-au dus cu gind 
să-i ajute pe oamenii de acolo 
să termine mai repede culesul. 

I Cîteva nopți la rînd ei au tot 
furat cartofi, tn momentul cînd 
i-a prins miliția aveau asupra 

!lor 2 000 kilograme de cartofi.
Voiau să-și asigure „stocuri" 
pentru a le vinde la primăvară, 

Icu preț de speculă. Acum li se 
„prețuiește" și lor fapta cu toată 
asprimea legii.

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”



SClNTEIA—joi 14 octombrie 1982 PAGINA 5

Lucrările sesiunii a Xlll-a a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare economică Județele Brașov și Cluj au încheiat semănatul griului

La București au început, miercuri, 
lucrările sesiunii a XIII-a a Corni* 
siei mixte româno-iugoslave de co
laborare economică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, iar de
legația iugoslavă de tovarășul Milen- 
co Boianici, secretar federal pentru 
comerțul exterior.

Cele două delegații analizează, in 
spiritul hotărîrilor și orientărilor sta

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Glosan, președin

tele Marii Adunări Naționale, a avut, 
miercuri, o întrevedere • cu Armando 
Villanueva del Campo, liderul Parti
dului Acțiunea Populară Revoluționa
ră Americană — A.P.R.A. din Peru, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al F.D.U.S.

în timpul convorbirii a fost eviden
țiată evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare statornicite, 
intre România și Peru, subliniindu-se, 
în context, contribuția pe care o pot- 
avea parlamentele și parlamentarii 
din cele două țări la extinderea și 
diversificarea acestor raporturi.

Au fost abordate, totodată, aspecte 
ale vieții politice internaționale, rele- 
vîndu-se necesitatea intensificării e- 
forturilor tuturor statelor, parlamen
telor, ale tuturor forțelor progresiste 
în vederea instaurării unui climat de 
înțelegere, securitate și pace în lume.

A luat parte Roger Eloy Loayza 
Saavedra, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

Armando Villanueva del Campo a 
avut-, de asemenea, întrevederi cu 
Aneta Fpornic, ministru secretar de 
stat laj Joțnitetul de Stat al Planifi- i 
cării, Nicolae Andrei, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Dumjtru Ghise, prorector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu'*, cu care 
prilej au fost prezentate aspecte ale 
dezvoltării economice și social-cultu- 
rale a tării noastre.

Oaspetele a vizitat obiective eco- 
' nomice și social-culturale din Bucu
rești. precum si din județele Praho
va. Suceava și Maramureș.

★
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a pri
mit. miercuri dimineața, pe Sebastian 
Algrett, președintele Institutului de 
comerț exterior din Venezuela, aflat 
în tara noastră cu prilejul celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-venezueiene.

în cadrul convorbirii s-au relevat 
posibilitățile de diversificare și in
tensificare a schimburilor comerciale 
și cooperării economice dintre cele 
două țări. Au fost discutate, totodată, 
o serie de măsuri menite să asigure 
transpunerea în practică a acestor 
obiective.

Tinerii — in primele rinduri 
ale celor harnici

E tinerește, e frumos, e folositor țârii, e folositor tinerilor
Foto : Valeriu Tanasof

(uA, X din pag. I)
, ii .i.A. ... -..........

adunat 327 tone sfeclă, au cules 
127 tone legume, 360 tone cartofi, 
190 tone fructe și 216 tone stru
guri, .însumînd lucrări în valoare 
de aproape 2 milioane lei.

• 46 de echipe, alcătuite din 
1 600 de tineri mecanizatori, sint 
prezente pe ogoarele brăilene la 
arături și însămînțări.

• Elevii din Zvoriștea, județul
Suceavă, au realizat cîteva perfor
manțe de campanie : 142 700 kg
cartofi culeși, sortat 420 000 kg, 
pus în saci 210100 kg.

• 35 tone mere recoltează. în- 
tr-un singur schimb, elevii Liceu
lui economic din Cluj-Napoca în 
livezile I.A.S. Apahida.
• La I.A.S. Cotești — Vrancea 

norma realizată de fiecare tînăr a

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 14 

octombrie, ora 20 — 17 octombrie, ora 
20. In țară t Vremea va fi în general 
instabilă, cu cerul mat mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse, mai frecvente in ves

bilite cu prilejul întîlnirilor si con
vorbirilor la nivel inalt, stadiul re
lațiilor de colaborare economică și 
tehnico-științifică, precum și al 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, vecine și prietene, noi căi 
și măsuri pentru amplificarea și di
versificarea cooperării; bilaterale, pe 
multiple planuri, extinderea specia
lizării in producție, in interesul pro
gresului și construcției socialiste in 
cele două țări.

(Agerpres)

Au participat Adrian Stoica, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, președintele părții române în 
comisia mixtă. Nicolae Andrei, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

Au fost prezenți Marin Argint, am
basadorul țării noastre în Venezuela, 
și Olga Lucila Carmona, ambasado
rul Venezuelei la București.

★
La sediul Asociației de drept inter

național și relații internaționale a 
avut loc. miercuri, o masă rotundă, 
în cadrul căreia Hao Deqing, pre
ședintele Institutului poporului chi
nez pentru relații externe din Bei
jing. membru al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari din R.P. Chine
ză. a vorbit despre „Situația interna
țională și politica externă a Chinei**.

Au luat parte profesori universi
tari, cercetători în domeniul relații
lor internaționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, ziariști, pre
cum și membri ai Ambasadei R.P. 
Chineze la București.

★
în perioada 7—13 octombrie ne-a 

vizitat țara, la invitația Ministerului 
Justiției, o delegație de j&riști din 
Republica Populară Chineză, condu
să de ministrul justiției, Liu Fuzhi. 
în timpul șederii in țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la Minis
terul Justiției, Procuratura Genera
lă, Tribunalul Suprem, Asociația 
juriștilor, precum și la asociațiile 
juriștilor din județele Prahova. Bra
șov, Dîmbovița și Călărași. In timpul 
întrevederilor au fost abordate as
pecte privind organizarea și func
ționarea sistemului judiciar, ale ac
tivității de prevenire a faptelor 
antisociale și popularizării legilor, 
ale dezvoltării și întăririi legalității 
socialiste în cele două țări. S-a rele
vat, totodată, dorința comună de in
tensificare a schimbului de expe
riență în domeniul juridic, contribu
ția contactelor din sfera dreptului la 
mai buna cunoaștere și apropiere 
reciprocă, la adîncirea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-chi- 
neze.

(Agerpres)

crescut de la 200 la 300 kg stru
guri culeși intr-o zi. Efectul pozi
tiv al întrecerii !

® Peste 500 tone struguri au re
coltat la Topoloveni — Argeș ele
vii liceului industrial din locali
tate, avînd asigurat primul loc în 
întrecerea din această zonă.

• 1 000 de elevi, la ferma 10 a 
I.A.S. Ciorogirla — Giurgiu, de 
nota 10 la lucrările în campanie. 
De bun augur, dacă ne gindim că 
majoritatea sint de la licee de spe
cialitate agricolă 1

• Gospodarii de la I.A.S. Cer
navoda — Constanta prevăd o pro
ducție de 20 tone struguri Ta hectar. 
Se contează pe sprijinul hotărît al 
brigăzilor de elevi și studenți pre- 
zenți la recoltări.

Ștefan DORGOȘAN

tul și nordul țării. Vînt moderat, cu in
tensificări temporare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 șl 14 
grade, iar cele maxime între 10 și 20 
de grade, local mai ridicate. Ceață sla
bă, dimineața și seara, tu București : 
Vremea va fi in general instabilă, cu ce
rul mai mult noros. Vor cădea ploi 
temporare. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între o și 9 gra
de, iar cele maxime între 17 șl 20 de 
grade. Ceață slabă. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Oamenii muncii din agricultura 
județului Brașov au finalizat două 
din cele mai importante sarcini ale 
campaniei agricole de toamnă : în- 
sămințavea griului pe întreaga su
prafață și recoltarea cartofilor. în 
telegrama adresată cu acest' prilej 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Brașov al P.C.R. se arată :

Organele și organizațiile de partid 
au luat măsuri energice pentru con
centrarea tuturor forțelor umane și 
a mijloacelor mecanice din județ in 
vederea'încheierii grabnice a recol
tării porumbului și sfeclei de zahăr, 
precum și a legumelor tîrzii și pu
nerea la adăpost, fără pierderi, a 
întregii producții agricole. Totodată, 
în centrul atenției noastre se află 
onorarea exemplară a obligațiilor ce 
ne revin față de fondul de stat, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura 
brașoveană, ne angajăm să muncim 
cu toată dăruirea pentru a întîm- 
pina Conferința Națională a parti
dului cu noi și importante succese 
în înfăptuirea obiectivelor de ex
cepțională însemnătate ale noii re
voluții agrare, sporind neîncetat a- 
portul agriculturii județului Brașov 
la creșterea avuției naționale, la 
progresul ecohomico-social al țării.

Universitatea cultural-științifică din Capitală 
și-a deschis cursurile

Universitatea cultural-științifică 
din Capitală, instituție ce-și desfă
șoară activitatea -de profil de mai 
bine de* două decenii, și-a deschis, 
miercuri după-amiază, cursurile 
anului de învățămînt 1982—1983.

După cum releva, în cadrul festi
vității de deschidere de Ia Opera 
Română, acad. Remus Răduleț, rec
torul universității, programa noului 
an de învățămînt vine să răspundă 
exigențelor, formulate în documente
le Congresului al XII-lea al P.C.R., 
precum și în cuvîntările secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a. c. și la cel 
de-al doilea Congres al educației po
litice și culturii socialiste. Universi
tatea oferă o largă varietate de 
cursuri și cicluri tematice — de cul
tură generală și profesională —, or
ganizate la sediu sau direct Ia locul 
de muncă, în/întreprinderi și insti
tuții ale Capitalei. își continuă acti
vitatea, de asemenea, filialele per
manente ale universității organizate 
la întreprinderile „23 August'* și 
„Tricodava", precum și cele de la 
Otopeni și Titu. în categoria cursu
rilor de perfecționare profesională 
se disting cele vizind noul mecanism

Manifestări cu prilejul centenarului Vasile Pârvan
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România, Academiei de 
științe sociale și politice și Comisiei 
naționale române pentru UNESCO, 
miercuri a avut loc, în aula acade
miei, o sesiune de comunicări știin
țifice consacrată centenarului naște- 

■ rii lui Vasile Pârvan, aniversare în
scrisă în calendarul 'manifestărilor 

. recomandate : de UNESCO pe anul 
1982. : ■

Au participat Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Iosif Tripșa, secre
tar de stat la Ministerul Educației 
și învățămîntului, Șerban Țițeica, 

- vicepreședinte al academiei, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, membri 
ai prezidiului academiei, academici-

★
Tot ieri, Ia Muzeul național de 

istorie, s-a deschis 'expoziția „Vasile 
Pârvan, cărturar patriot, savant 
român de reputație internațională. 
1882—1982".

Sint înmănuncheate aici sute și 
sute de mărturii ale unei vieți trăite 
exemplar, sub semnul înțelegerii 
adinei a marilor datorii ale intelec
tualului către țara sa, către timpul 
său. De la lucrări și articole din vre
mea studenției, alcătuind „cea mai 
bună făgăduială pentru viitorul știin
țific al acestui excepțional tînăr", 
cum scria Iorga, și pînă la cele despre 
arheologul încă foarte tînăr, condu- 
cind cu mină sigură săpăturile arhee* 
logice de la Ulmetum și Histria. 
De la cele despre profesorul ce a 
făcut din catedra sa o tribună de la 
înălțimea căreia s-a pledat pentru asu
marea unor înalte răspunderi pentru 
prezentul și viitorul patriei ,și pînă 
la cele ale conducătorului de insti-

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Profiluri școlare. Creativitatea — 

atribut al vieții de școală
11.25 Film serial : „Lumini și umbre"

— episodul 24
12.25 Un vast program de activitate po- 

litlco-ideologlcă. Statul socialist și 
controlul maselor populare

12,45 Ritm și melodie 
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului.
16.25 stadion.
17,00 Studioul tineretului

CENACLUL FLACĂRA AL TI
NERETULUI REVOLUȚIONAR, or
ganizat de C.C. al U.T.C. și revista 
„Flacăra", condus de poetul Adrian 
Păunescu, anunță noi întîlniri cu 
iubitorii muzicii și poeziei. Itinera
rul noului turneu, aflat în desfă
șurare, va cuprinde,"In continuare :

— Petroșani (14 octombrie) ; Deva 
(15 octombrie) ; Hunedoara (16 oc
tombrie) ; Timișoara (17 octombrie); 
Arad (13 octombrie) ; Oradea (19 
octombrie) ; Zalău (21 octombrie) ; 
Sa tu Mare (22 octombrie) ; Baia

Lucrătorii ogoarelor din agricul
tura județului Cluj au încheiat in- 
sămințarea griului de toamnă la 
data de 13 octombrie 1982, pe în
treaga suprafață planificată. în te
legrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
către Comitetul județean Cluj al 
P.C.R. se spune : /

Urmînd neabătut prețioasele dum
neavoastră indicații, organizațiile de 
partid, comuniștii, oamenii muncii 
din unitățile agricole au acționat cu 
toată răspunderea pentru buna am
plasare a culturilor, executarea lu
crărilor de pregătire și însămințare 
la parametri calitativi superiori, fo
losirea unor semințe, cu inalt ran
dament productiv, asigurind toate 
condițiile necesare realizării- pro
ducțiilor planificate. Vă încredin
țăm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa fără pre
get pentru înfăptuirea noii revoluții 
în agricultură, sporirea necontenită 

producției vegetale și animale, 
pentru creșterea contribuției jude
țului la formarea venitului național, 
la asigurarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor.

economico-financiar, principiile au- 
toconducerii și autogestiunii unități
lor economice, folosirea judicioasă a 
materiilor prime, cercetării în do
meniul marketingului, mecanismului 
monetar actual ș. a. O parte din 
cursuri vor fi finalieate cu lucrări 
practice și tehnico-aplicative, struc
turate pe programa anului de învă
țămînt superior de profil. Apreciind 
după numărul mare al cursanților 
înscriși in noul an la universitate, 
de o atenție deosebită se bucură în 
continuare cursurile de cultură ge
nerală care vin să satisfacă nevoile 
de cunoaștere șl aprofundare a filo
zofiei, de interpretare materialist- 
dialectică și istorică a dezvoltării so
ciale, de cunoaștere a marilor pro
bleme ale lumii contemporane.

Cu prilejul festivității de deschi
dere a cursurilor au fost audiate ex- 
punerile^ „Umanismul revoluționar, 
trăsătură definitorie a partidului 
nostru" de prof. univ. dr. Dumitru 
Ghișe și „Limba română, permanen
tă a existenței noastre milenare" de 
acad. Ion Coteanu.

în încheiere, a fost prezentat spec
tacolul cu opera „Carmen" de Bizet.

(Agerpres)

eni, cadre didactice universitare, cer
cetători în domeniul istoriei și ar
heologiei. Cuvintul de deschidere a 
fost răstit de George Ciucu, mem
bru corespondent, secretarul acade
miei, președintele Comisiei naționa
le române pentru UNESCO.

Evocind viața și activitatea lui Va
sile Pârvan, comunicările prezentate 
au relevat valoarea remarcabilă a 
operei savantului român de renume 
mondial, multitudinea și profunzi
mea preocupărilor sale științifice, 
patriotismul său înflăcărat. A fost 
evidențiată deosebita contribuția a 
marelui cărturar în domeniul cerce
tării originii poporului român, apor
tul său la formarea unor întregi ge
nerații de arheologi pasionați și te
meinic pregătiți. (Agerpres)

★
tuții științifice cu rosturi majore în 
progresul științei . românești. Sint 
expuse apoi multe dintre manuscri
sele sale, lăsîndu-ne să pătrundem 
în intimitatea laboratorului său de 
creație, acolo unde s-a plămădit mo
numentala „Getică", ori s-au zămislit 
alte cărți de căpătîi ale istoriografiei 
și culturii noastre.

Citim pe un panou spusele lui 
Pârvan : „Față de nație mă simt însă 
dator cu tot ce mi-a mai rămas. Altă 
iubire și alt gînd nu am". A fost 
acesta crezul întregii lui vieți, a fost 
rațiunea întregii lui activități, a fost 
gîndul tutelar al întregii lui opere. 
Viață și operă, pe care expoziția de 
la Muzeul național de istorie le 
evocă și le omagiază printr-o inspi
rată prezentare, printr-o aleasă for
mulă de exprimare muzeografică, 
printr-o mare bogăție documentară.

Silviu ACHIlVf

20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,40 Lume bogată, lume săracă. Docu

mentar. Producție a studiourilor 
engleze. Partea a IV-a

31,00 Invitat în studiourile noastre — 
tenorul Valentin Teodorian

31.25 Serial științific „Corpul uman" — 
episodul 5

21,50 Telejurnal
22,00 Meridianele cînteculul

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii române.
21,50 Telejurnal
22,00 Vatră folclorică. Obiceiuri de nun- 

(tă în Țara Oașului

Mare (23 octombrie) ; Cluj-Napoca 
(24 octombrie) ; Tîrgu Mureș (25 
octombrie) ; Miercurea Ciuc (26 oc
tombrie) ; Sfîntu Gheorghe (28 oc
tombrie) ; Brașov (28 octombrie) ; 
Ploiești (29 octombrie).

Toate spectacolele se vor desfășu
ra începînd cu ora 18. La cererea 
publicului, Cenaclul Flacăra va re
veni în București ‘cu alte două ma
nifestări în zilele de simbătă 30 și 
duminică 31 octombrie, în sala 
Circului.

................... “S.

Din agenda Tîrgulni internațional București ’82
Larga ofertă de export a industriei chimice rontânești

Industria chimică românească, 
ale cărei produse sint exportate in 
110 țări, prezintă la TIB ’82 o 
gamă diversificată de produse, care 
ilustrează marile progrese ale aces
tei ramuri, la a cărei dezvoltare 
cercetarea științifică aduce o con
tribuție de o deosebită însemnăta
te. Semnificativ în acest sens este 
faptul că, numai anul trecut, pe 
baza rezultatelor celor 180 tpme de 
cercetare încheiate în unitățile In
stitutului central dc chimie, s-au 
elaborat tehnologii pentru fabrica
rea a peste 250 de produse și sor
timente noi.

— în anii următori, dezvoltarea 
industriei chimice se caracterizea
ză printr-o continuă diversificare a 
producției pe baza adîncirii gradu
lui de valorificare și prelucrare a 
materiilor prime și o îmbunătățire 
constantă a structurii exporturilor 
de produse chimice, ne spune to
varășul loan Uță, director in Mi
nisterul Industriei Chimice. Gama 
largă de produse prezentate la 
TIB ’82 oferă o imagine sintetică a 
marelui potențial de cercetare, pro
ducție și de export de care dispu
ne astăzi industria chimică româ
nească. Este de subliniat că pon
derea principală a exponatelor o 
reprezintă produsele noi sau repro- 
iectate, alături de cele care și-au 
ciștigat un bun renume pe piața 
externă. Să amintim că in ultimii

Opinii ale unor participant de peste hotare
Alois Kubic, directorul pavilionu

lui R. S. CEHOSLOVACE : „Cunosc 
de 10 ani Tîrgul internațional de la 
București și remarc că de la o edi
ție Ia alta această manifestare eco
nomică și-a sporit amploarea, fapt 
ilustrat de numărul constant ridicat 
al participanților și de calitatea 
înaltă a mărfurilor prezentate. în 
acest cadru și la ediția din acest an 
pot aprecia acum, la închiderea 
TIB ’82, că expozanții cehoslovaci 
au avut o participare rodnică, ates
tată atît de contactele și tranzacții
le fructuoase încheiate cu partene-

• SPORT» SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Balcaniada de tenis
Miercuri, în ziua a doua a Balca

niadei de tenis, găzduită de munici
piul Timișoara, echipa de seniori a 
României a obținut cea de-a doua 
victorie consecutivă. învingînd cu 3—0 
formația Greciei (simplu : Segărcea- 
nu — Kalovelonis 5—7, 6—0, 6—2 ; 
Dîrzu — Vazeos 6—4, 6—3 ; dublu : 
Segărceanu, DîrzU — Vazeos, Efremo^ 
glu 6—2, 6—2).„Tot-cu .3—0 a. ciștigat. 
și formația Iugoslaviei în fața echipei 
Turciei. Surpriza zilei a fost furnizată 
de echipa de senioare a Greciei, care 
a invins, cu 2—1. formația Iugosla
viei, una dintre favoritele actualei 
ediții. Echipa feminină a Bulgariei a 
dispus, cu 3—0. de formația similară 
a Turciei. (Echipa feminină a Româ
niei a avut zi liberă). Astăzi vor 
avea loc partidele : seniori. Iugosla
via — Bulgaria și Grecia — Turcia, 
(echipa României are zi liberă) ; se
nioare. Iugoslavia — Turcia, România 
— Grecia. (Cezar Ioana, coresponden
tul „Sein teii").

Ieri, în divizia B la fotbal
Miercuri s-au disputat meciurile 

unei etape intermediare din cadrul 
seriei a 2-a a campionatului diviziei 
B de fotbal. Iată rezultatele înregis
trate : Carpați Mîrșa — Rapid Bucu
rești 1—1 ; Aluminiu Slatina — Au
tomatica București 3—1 ; Dinamo 
Victoria București — Minerul Mo- 
tru 5—3 ; Metalul București — Chi
mica Tîrnăveni 2—0; ROVA Roșiori— 
Progresul-Vulcan București 2—0 ; 
Unirea Alexandria — Mecanică Fină 
Steaua București 4—0 ; . Autobuzul
București — Gaz Metan Mediaș 2—1; 
C.S.M. Drobeta-Turnu Severin — 
Șoimii I.P.A. Sibiu 1—2. în clasa
ment conduce Rapid cu 19 puncte, 
urmată de Aluminiu Slatina — 14 
puncte.

★
■ în seria a IÎI-a într-un mfeci res

tanță, echipa C.I.L. Sighet a pierdut, 
pe teren propriu, cu 0—2, în fața 
formației F.C. Baia Mare.

în cîteva rînduri
• La Moscova, într-un meci con- 

tînd pentru grupa a 2-a a campiona
tului european de fotbal, reprezenta
tiva U.R.S.S. a întrecut cu 2—0 (1—0) 
formația Finlandei.

în grupa a 7-a a aceleiași compe
tiții, formația Irlandei a dispus, la 
Dublin, cu scorul de 2—0 (1—0) de 
echipa Islandei.
• Federația internațională de fot

bal (F.I.F.A.) a anunțat că Ta tur
neul olimpic din 1984 s-au înscris 86 
de țări : 21 din Europa, 25, din Africa, 
19 din Asia, 12 din America de Nord, 
America Centrală și Caraibi, 7 din 
America de Sud și două din Ocea
nia. Iată țările europene care vor 
participa la turneul olimpic : Aus
tria, R.F. Germania, R.D. Germană, 
Belgia, Bulgaria, Spania, Finlanda, 
Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lie
chtenstein, Norvegia, Olanda, Polo
nia, Portugalia, România. Ceho
slovacia, Turcia, U.R.S.S. și Iugosla
via. 

anl. Ia tirgurile și expozițiile inter
naționale produsele chimice româ
nești au fost distinse cu 50 de me
dalii <le aur.

Se pot remarca între acestea sor
timentele moderne de cauciuc 
CAROM și ROMTER. care asigură 
o dezvoltare puternică a producției 
de anvelope — 6.7 milioane bucăți 
în acest an — și a articolelor de 
cauciuc ; produsele de sinteză, ex
portate în' cantități însemnate — bis- 
fenol. DMT, negru de fum. cit și 
fibrele și firele chimice care au o 
mare competitivitate pe piața (ex
ternă. De asemenea prezentăm în
tre noutăți o paletă largă de pro
duse fotosensibile. numeroase ti
puri de materii prime chimice și 
petrochimice recent asimilate în 
fabricație, O' gamă diversificată de 
cosmetice, lacuri și vopsele, medi
camente originale care întregesc 
oferta românească de export în do
meniul produselor chimice.

Faptul că la TIB ’82 majoritatea 
firmelor românești și străine spe
cializate în domeniul chimiei au 
fost reunite în cadrul unui sector 
distinct al tirgului a creat, după 
opinia mea, condiții superioare de 
desfășurare a activității specialiș
tilor români și oamenilor de afa
ceri de peste hotare, concretizată 
în discuții și tranzacții comerciale 
rodnice.

rii comerciali din România, cit și 
de interesul stîrnit specialiștilor și 
publicului larg de oferta noastră 
de export. Relațiile comerciale din
tre România și Cehoslovacia se ca
racterizează printr-un dinamism 
ascendent al schimburilor și extin
derea colaborării și cooperării în 
producție în sectoare de mare inte
res pentru ambele țări, cum sint 
construcțiile de mașini, energetica, 
industria chimică. Pe această bază, 
dorința reciprocă,.exprimată si de 
activitatea desfășurată la TIB ’82, 
este să ridicăm în continuare nive

Reporter în „Cupa cupelor^
La timpul potrivit am informat ci

titorii (prin corespondentele trimise 
de la fața locului) despre privilegiul 
ce l-am avut de a asista la confrun
tarea fotbalistică dintre Real Madrid 
și F.C. Baia Mare, în cadrul compe
tiției europene dotate; cu Cupa c,l- _ 
pelor, atît in capitala maramureșean^.,;, 
cît și în capitala spaniolă. îritrtîcit ■ 
transmisiile telefonice n-au putut cu
prinde tot ceea ce observasem pe 
marginea celor două meciuri (înche
iate, după cum se știe, cu 0—0 la 
Baia Mare și cu 5—2 la Madrid 
pentru gazde), revin astăzi cu cîteva 
notații reportericești de un-interes 
mai larg și mai durabil.

...Publicul spectator s-a comportat 
exemplar ; și la Baia Mare, și la 
Madrid. Băimărenii — care, pe bună 
dreptate, au socotit meciul cu Realul 
un eveniment cum n-au mai avut 
pînă atunci și de care nu se știe cînd 
(sau dacă) vor mai avea parte vreo
dată — au făcut din acea frumoasă 
după-amiază de septembrie o ade
vărată sărbătoare fotbalistică : au 
umplut tribunele „ochi" (iar daca sta
dionul avea mai multe locuri încă ar 
mai fi fost mii de amatori), au venit 
imbrăcați ca de sărbătoare, au flu
turat steaguri și eșarfe în culorile 
clubului îndrăgit, și-au încurajat ne
contenit favoriții în deplină sportivi
tate, i-au înconjurat pe prestigioșii 
lor oaspeți cu o simpatie și o atenție 
de care aceștia s-au simțit deosebit de 
obligați cînd. peste două săptămîni, 
au devenit ei gazde. Publicul nostru 
s-a situat, deci, cu demnitate și 
participare sufletească, la înălțimea 
acestui eveniment de referință în is
toria fotbalului maramureșean. La 
rîndu-i, publicul madrilen (poate și 
pentru că fusese avertizat de ziariștii 
spanioli despre frumoasa primire 
făcută Realului la Baia Mare, dar și 
pentru că așa îi este felul) s-a com
portat ca un distins public de fotbal : 
la intrarea echipelor pe teren le-a 
primit pe amîndouă cu aceeași căl
dură ; în timpul meciului și-a susți
nut favoriții numai și numai prin 
aplauze, fără nimic altceva (îneît 
aveam impresia* că asistăm la un 
spectacol teatral de sunet și lumină 
în aer liber, nu la o partidă de 
fotbal) ; a aplaudat deseori și pe băi- 
măreni, nu numai la înscrierea celor 
două goluri ale lor. ci și la ieșirile 
acestora cu pase repetate din apărare 
în atac; după meci, cînd echipa 
noastră părăsea stadionul „Santiago 
Bernabeu", cîteva sute de iubitori ai 
fotbalului au așteptat-o și aui con- 
dus-o la autobuz, cu consolări de 
„Bravo rumanos !*' și aplauze (cel 
puțin Koller era de-a dreptul asaltat 
de admiratori). Și, coincidență, la 
Madrid, ca și la Baia Mare a fost în
registrat același număr de spectatori : 
25 000.

...La Madrid, in pauza meciului, pe 
excelentul gazon luminat de reflec
toare au apărut două echipe de copii, 
îrfibrăcate în echipamentele tradițio
nale ale clubului Real Madrid (una

lul relațiilor economice,, să contri
buim la întărirea prieteniei și co
laborării dintre țările noastre".

Melidis Kleantbis, directorul pa
vilionului GRECIEI : „între Româ
nia și Grecia, țări situate in zona 
Balcanilor’, există relații tradițio
nale de bună colaborare pe nume
roase planuri. Cu satisfacție trebuie 
să remarc că schimburile economi
ce au cunoscut în ultimii ani^o ra
pidă dezvoltare, au cuprins noi do
menii. Colaborăm cu bune rezulta
te cu întreprinderile românești in 
domeniul prospecțiunilor geologice 
și forajului, al construcției de ma
șini și energeticii. Cele 56 de firme 
din Grecia care au participat la 
TIB ’82 si-au prezerftat oferta de 
produse chimice, aparatură electro
tehnică. materiale de construcții, 
confecții, produse agroalimentare cu 
speranța că aceasta va contribui la 
creșterea schimburilor reciproce, in 
avantajul ambelor țări. Am apre
ciat. de asemenea, interesul mare 
al publicului român pentru acest 
tîrg. ambianta prietenească în care 
ne-am desfășurat activitatea la 
București".

Drago .Tcrman, directorul pavi
lionului R.S.F. IUGOSLAVIA : Din 
discuțiile avutej cu partenerii români 
Ia acest tîrg. din analiza ofertei 
prezentate de țara-gazdă a reieșit 
că există numeroase domenii în 
care schimburile economice. Cola
borarea și cooperarea în producție 
pot să sporească în continuare. Co
laborăm cu bune rezultate in in
dustria metalurgică. In chimie. In 
minerit, sectoare care vor deține și 
anul viitor ponderea principală în 
comerțul dintre țările noastre veci
ne și prietene, trebuie să remarc 
faptul că atît România, cît și Iu
goslavia și-au propus, ca și în con
dițiile actualei crize a economiei 
mondiale, să-și • mențină un ritm 
constant de creștere economică, 
să-și dezvolte principalele ramuri 
industriale. Iată deci un motiv in 
plus care ne face să căutăm. îm
preună cu partenerii români, căile 
cele mai directe și eficientă de 
colaborare".

Dan CONSTANTIN

în alb — alta în roșu), cele două for
mații de mici fotbaliști, conduse de 
o brigadă de arbitri din liga intii, au 
oferit o repriză de joc înclntător. 
Spectatorii au privit, cu interes, iâr 
cînd „albii" au înscris gol am fost 

i mart^yl pn^â explqjiț^dș urale de 
parcă, .ar fi marcat. Jyănito în poarta 
Tui ZtorMTnifofbăTișni, taflșind o sa
tisfacție lesne de înțeles că jucaseră 
pe terenul care cu cîteva luni in 
urmă găzduise insăși finala lui „El 
Mundial ’82". âu plecat spre vestiare 
însoțiți numai de aplauze. Ulterior, 
aveam să aflu că Real Madrid are 
nu mai puțin decît 64 de asemenea 
echipe de copii. De care se îngrijește 
direct și permanent !

...A doua zi după meciul de la 
Madrid, jucătorii băimăreni — care 
nu aveau cursă de avion spre tară 
în ziua aceea — au dorit să facă un 
antrenament. Terenul. însă, era 
ocupat de Real. „Nici o problemă r- 
a zis Di Stefano. Noi ne restrîngem 
pe o jumătate de țeren, iar dum
neavoastră vă antrenați pe cealaltă". 
Și așa am putut asista la două ore de 
antrenament paralel. Evident, ai noș
tri au mai tras cu ochiul la cei 24 
de fotbaliști ai Realului. Și bind au 
făcut, că au avut ce învăța I

...în dimineața zilei de Întoarcere în 
tară, rămăseseră mai multe ore libere 
și un autocar la dispoziție. Să 
mergem la Palatul „Escorial" ori la 
celebrul muzeu „Prado" — a propus 
antrenorul Paul Popescu. „Nu, mai 
bine să mai mergem încă o dată prin 
orăș" — au opinat jucătorii (care, 
pe străzi mai fuseseră, dar nu intra
seră în nici unul din atît de căutatele 
lăcașuri de cultură ale Madridului). 
Dealtfel, folosirea deplasărilor în 
străinătate și pentru ceea ce numim 
îndeobște „programul trei" (adică 
pentru instruire și cultură) rămîne in 
general o problema nesolutionată 
pentru fotbaliștii noștri — cărora ori 
nu li se creează timp și pentru âșa 
ceva, ori pur și simplu nu le place. 
Și e păcat să nu folosească asemenea 
prilejuri !

...După ce meciul de Ia Madrid se 
încheiase, și F.C. Baia Mare - ieșise 
din cursă, o serie de discuții mi-au 
relevat cîteva aspecte de care 
n-aveam știință : această echipă este 
de mai multă vreme frămlntată de 
convulsii interne ; intre antrenorul 
secund și unii jucători există o rup
tură ; antrenorul principal e nemul
țumit de sprijinul conducerii clubu
lui ; conducerea' clubului este nemul
țumită de sprijinul federației. „Mo
mentul Real", pe care talentata for
mație băimăreană l-a depășit onora
bil. ar trebui. însă, să contribuie la 
stringerea rîndurilor și la sudarea su
fletească a acestui harnic colectiv. 
Pentru că, o spun cu mina pe inimă, 
la Baia Mare exist^ posibilități ca 
F.C. să redevină ceea ce era cu patru 
ani în urmă. Numai să dorească toți 
factorii aceasta 1

Gheorghe MITRO1

• OBSERVATOR 
GEOFIZIC LA 2 000 ME
TRI DEASUPRA NIVELU
LUI MĂRII. în Kazahstan, la 
o înălțime de 2 000 m deasupra 
nivelului mării, s-a instalat un 
observator geofizic, care poate 
supraveghea în permanență vi
brațiile seismologlce pe o su
prafață de 20 000 kmp. Situat 
într-o zonă cu o intensă activi
tate seismică, observatorul face 
parte, împreună cu stații seis
mice și posturi hidrochimice. 
dintr-un vast sistem automatizat 
de prognoza're a cutremurelor. 
Informațiile culese sint analiza
te de calculatoare. Pentru aceas
tă rețea, specialiștii de la Aca
demia de știință a R.S.S. Kaza- 
he au pus la punct programe 

matematice care transformă în 
limbaj algoritmic variațiile cîm- 
pului geomagnetic și electric al 
Pămîntului, modificarea compo
ziției chimice a apelor freatice, 
deplasarea verticală și orizonta
lă a plăcilor tectonice.

• PROGRAME SPA
ȚIALE ALE N.A.S.A. Pri- 
mul zbor al navetei spațiale 
„Challenger", prevăzut pentru 20 
ianuarie 1983, ar putea fi întîr- 
ziat cu două săptăminl. a anun
țat N.A.S.A. (Administrația na
țională din S.U.A. pentru aero
nautică și spațiul cosmic). Amî- 
narea se datorează programului 
de testări care se desfășoară la 
laboratoarele N.A.S.A. din Bay 
Saint Louis (Mississippi) asupra 
celor trei motoare principale ale 

navetei. Pe de altă parte, s-a 
anunțat că naveta spațială „Co
lumbia" va întreprinde, începînd 
de la 11 noiembrie, cel de-al 
cincilea zbor al său In spațiu, 
care va dura cinci zile. Tot 
N.A.S.A. a anunțat că va în
cerca in septembrie 1985 să 
aducă pentru prima dată un sa
telit în zona din apropierea co
metei Giacobini-Zinner, aflată la 
o distanță de 71 milioane kilo
metri de Pămînt. în acest scop 
va fi folosit satelitul pentru 
studierea Soarelui, „Isee-3“, care 
a fost lansat la 12 august 1978. 
Cercetarea compoziției unei co
meta este considerată drept un 
element-cheie pentru aflarea na
turii chimice și fizice a sistemu
lui solar. Deși satelitul „Isee-3" 
nu a fost echipat pentru retrans
miterea de imagini pe Pămînt,

ETUTINOENI
N.A.S.A. speră că șase dintre 
instrumentele sale vor furniza 
informații prețioase în privința 
cometei amintite, de care s-ar 
putea apropia pînă la o distanță 
de 1 000 kilometri.

• CONGRESUL IN
TERPOL Șl LUPTA ÎM
POTRIVA DROGURI
LOR. La Torremolinos (Spa
nia) s-au încheiat lucrările ce
lui de-al 51-lea Congres inter
național al Interpol, începute la 
5 octombrie. Principalele teme 
abordate la congres au fost tra

ficul de stupefiante, delincventa 
internațională, răpirile de per
soane și mijloacele de întărire a 
cooperării între polițiile națio
nale. în ultima zi. John Sim
mons (S.U.A.) a fost ales pre
ședintele Interpol, inlocuindu-1 
în acest post pe Jolly Bugarin 
(Filipine). în timpul lucrărilor, 
un interes deosebit a stîrnit un 
raport guvernamental dat publi
cității la Rangoon, prin care se 
anunță că în primele șase luni 
ale acestui an brigăzile speciale 
antidrog din Birmania au con
fiscat 1,5 tone de opium și 17 
kilograme de heroină. în cadrul 
operațiunilor de combatere a 

proliferării traficului cu haluci
nogene, unitățile poliției și ar
matei au distrus plantații de 
opium, din zone muntoase ale 
țării, pe suprafețe însumînd nu 
mai puțin de 4 458 hectare.

• SOARELE ÎN TE
LECOMUNICAȚII. Cel mai 
lung sistem de telecomunicații 
bazat pe energia solară va fi 
acela dintre localitățile austra
liene Port Hedland și Wyndham, 
aflate la o distanță de 1 595 km 
una de alta. Primul tronson, în 
lungime de 709 km, urmează a 
fi dat in funcțiune în luna de
cembrie a.c. în imagine : o sta
ție dc amplificare a rețelei, la 
Port Hedland. La baza stilpului 
de transmisie e instalată sursa 
de energie, o baterie de celule 
solare.

• ARHIPELAGUL JA
PONEZ SE ÎNALȚĂ, Hon- 
shu, principala insulă a arhipe
lagului nipon, cîștigă teren tn 
dauna Pacificului, contrar opi
niei de pînă acum potrivit că
reia ar cunoaște un proces de 
scufundare. Concluzia încunu
nează cercetările efectuate, in* 
colaborare cu specialiști japo
nezi, de Institutul de oceano
grafie al Universității caiifor- 
niene din San Diego. Se preci
zează că in vestul zonei centrale 
a Pacificului are loc un proces 
de ridicare lentă a solului ocea
nic, inclusiv a arhipelagului ja
ponez, ceea ce, în viitorul înde
părtat, ar putea avea drept re
zultat apariția de noi insule.

i



SESIUNEA PREZIDIULUI ORGANIZAȚIEI DE SOLIDARITATE

A POPOARELOR DIN AFRICA Șl ASIA

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușeseu
primit cu deosebit interes

TAȘKENT 
respondență 
Participanții 
a Prezidiului Organizației de Solida
ritate a Popoarelor din Africa și Asia 
(O.S.P.A.A.), care se desfășoară la 
Tașkent, au primit cu un deosebit in
teres mesajul adresat întrunirii de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, în care a fost re
afirmat sprijinul susținut și. perma
nent acordat de țara noastră luptei 
pentru consolidarea independenței și 
suveranității popoarelor din Africa și 
Asia, de pe toate continentele. Au 
fost reținute consecvența cu care 
România, președintele său se pro
nunță împotriva politicii de forță și 
dominație, fermitatea cu care este 
susținută lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare. în primul rînd la dezarmarea 
nucleară.

13 (Agerpres). — Co
de la Crăciun Ionescu : 
Ia cea de-a Xl-a sesiune

S-a subliniat partea din mesaj în 
care România se pronunță în favoa
rea intensificării eforturilor politico
diplomatice pentru realizarea unei 
reglementări globale, juste și durabile 
a situației din Orientul Mijlociu, prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, inclusiv din Ierusalimul arab, 
recunoașterea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare și la 
constituirea unui stat propriu, inde
pendent, asigurarea integrității, in
dependenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă, precum și cea pri
vind necesitatea asigurării indepen
denței, suveranității, unității și inte
grității teritoriale a Libanului.

Participanții au salutat afirmarea 
solidarității active a României, a pre
ședintelui țării noastre cu lupta po
porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O.

I

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE IN FAVOAREA PĂCII
S.O.: Amplă coaliție de organizații sociale 

împotriva pericolului nuclear l

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intense dueluri de artilerie între milițiile rivale din Liban
• Vizite ale președintelui Comitetului Executiv al O.E.P, în 
țări arabe • Cheltuielile Israelului pentru războiul din Liban

• Amplă mișcare grevistă în Israel

Regele Thailandei 
l-a primit

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

WASHINGTON 13 (Agerpres) - 
Un număr de 26 de organizații na
ționale americane au constituit o 
coaliție de luptă în favoarea dezar
mării nucleare, informează agenția 
France Presse. Aceste organizații, 
care reprezintă circa 18-20 milioane 
de persoane, înglobează sindicate, 
grupuri religioase, asociații studen-

țești, de femei și pentru apărarea 
mediului înconjurător.

Unul dintre inițiatorii acțiunii a 
declarat că se așteaptă ca în urmă
toarele săptămîni mai multe sute de 
alte organizații să se alăture acestui 
nucleu, care s-a autointitulat su
gestiv „Cetățenii împotriva războiu
lui nuclear".

BEIRUT 14 (Agerpres) — Președin
tele Libanului, Amin Gemayel, l-a 
primit pe ministrul adjunct al apără
rii al S.U.A., Franck Carlucci, care 
se află în vizită la Beirut, relatează 
agenția France Presse. în cursul în
trevederii — la care au luat parte 
primul, ministru, Shafic Al-Wazzan, și 
comandantul armatei, generalul Vic
tor Khoury — a fost examinată si
tuația armatei libaneze, precizează 
agenția.

Intense dueluri de artilerie au avut 
loc miercuri între milițiile rivale din 
Liban, în regiunea Aley, situată la 
extremitatea 
Chouf, 
pitală. 
France 
Beirut, 
lată în 
Ciocnirile între milițiile rivale s-au 
multiplicat în cursul ultimelor două 
săptămîni, aproximativ 20 de persoa
ne fiind date dispărute.

După reuniunea de marți de la 
Aley a oficialităților din regiune s-a 
subliniat necesitatea desfășurării for
țelor armate libaneze în acest sector 
și dezarmarea milițiilor, adaugă 
agenția France Presse.

TUNIS 13 (Agerpres). — înainte 
de plecarea din capitala iordaniană, 
transmite agenția palestiniană de 
pi'pșă W.A.F.A.. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a prezidat o reuniune a Co
mitetului Executiv al O.E.P. Agenția 
W.A.F.A. menționează că în timpul 
vizitei sale oficială în Iordania, Yas
ser Arafat a avut o serie de întreve
deri rodnice cU suveranul iordanian, 
regele Hussein.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. a efectuat în ultimele zile 
vizite în țările arabe în care se află 
combatanți palestinieni, precum și în 
Arabia Saudită și Bahrein.

____ nordică a regiunii 
la aproximativ 16 km de ca- 
relatează agențiile Reuter și 
Presse, citind postul de radio 
Regiunea Chouf este contro- 
prezent de forțele israeliene.

TEL AVIV 13 (Agerpres) — Uni
versitatea Najah din orașul Nablus, 
Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel, 
nu a putut să-și deschidă porțile în 
noul an de învățămînt din cauza 
presiunilor politice ale autorităților 
israeliene asupra cadrelor didactice, 
relatează agenția Reuter. Autoritățile 
israeliene nu au prelungit vizele de 
ședere în oraș unui număr de 14 
profesori, care au refuzat să semneze 
un document prin care se angajează 
să nu sprijine Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, menționează 
agenția.

Israelienii sînt neliniștiți de situa
ția economică a țării, scrie cotidianul 
francez ..Le Monde". Ministrul israe- 
lian de finanțe. Yoram Aridor, consi
deră că la sfîrșitul anului 1982 trebuie 
să șe aștepte la un nivel al inflației de 
aproximativ 130 la sută. El a aprobat 
un plan care urmărește limitarea in
flației, îndeosebi prin reducerea sa
lariilor reale 
ziarul. _____ __ _  ___
foarte scump și agravează și mai 
mult dificultățile economice, mențio
nează ..Le Monde". La 'sfîrșitul lunii 
iulie cheltuielile pentru războiul din 
Liban se ridicau deja la 1,2 miliarde 
dolari. Dar de atunci această cifră a 
crescut foarte mult, apreciază zia
rul.

Aeroporturile și porturile israeliene 
au fost închise miercuri în urma 
unei greve de 24 de ore declarată la 
inițiativa, Confederației Generale a 
Muncii din Israel. în semn de protest 
împotriva opririi zborurilor compa
niei de stat aeriene „El Al". Condu
cerea „El Al" a hotărît oprirea tuturor 
zborurilor, ca urmare a grevei însoți
toarelor de bord, și a cerut salariați- 
lor să semneze pentru reluarea trafi
cului un nou contract de muncă, ce 
poate conduce la concedieri masive 
și la diminuarea salariilor.

pe ambasadorul român
BANGKOK 13 (Agerpres). To

varășului Nicolae Ceaușeseu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, i-au fost transmise, din partea 
regelui Bhumibol al Thailandei și a 
reginei Sirikit, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală cu 
prilejul primirii ambasadorului • Re
publicii Socialiste România în Re
gatul Thailandei, Iosif Chivu, în vi
zită de rămas bun.

în cadrul vizitelor prilejuite de 
încheierea misiunii sale în această 
țară, ambasadorul român a fost pri
mit și de primul ministru al Regatu
lui Thailandei, Prem -Tinsulanonda. 
Au fost abordate aspecte ale rapor
turilor bilaterale, în special ale rela
țiilor economice, precum și perspec
tiva dezvoltării' acestora in conti
nuare.

DEMOCRATE POPULARE YEMEN

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD 
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist 'Yemenit, 

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 
al Republicii Democrate Populare Yemen, 

Prim-ministru
ADEN

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Yemen îmi 
oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cordiale felicitări și sincere urări de să
nătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului prieten al țării 
dumneavoastră.

Sint convins că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările și par
tidele noastre se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

ci Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Dezarmarea — cauză stringentă a contemporaneității
VIENA 13 (Agerpres). — Federa

ția Internațională a Rezistenților . 
(F.I.R.) a dat publicității, la Viena, 
o declarație in care se afirmă spri
jinul pentru organizarea in perioa
da 24—31 octombrie, in baza unei 
hotărîri a' O.N.U. a unei Săptămîni 
de acțiune în favoarea dezarmării. 
In prezent, in lume s-a creat o si
tuație de încordare. Cînd continuă 
cursa aberantă a înarmărilor, cînd 
asupra omenirii planează pericolul 
unei catastrofe nucleare, dezarma
rea este un imperativ al vremii — 
se spune in document. F.I.R.. ac-

ționează consecvent pentru înceta
rea cursei înarmărilor, pentru con
vocarea unei conferințe europene 
consacrate dezarmării, pentru rea
lizarea de rezultate concrete în ca
drul tratativelor de la Geneva și 
Viena. Este reafirmat apelul, adop
tat la recentul Congres al Federa
ției Internaționale a Rezistenților, 
ca toate ‘organizațiile iubitoare de 
pace să întreprindă acțiuni în fa
voarea celei mai stringente cauze 
a contemporaneității — apărarea 
omenirii de pericolul unui război 
nuclear.

Declarația guvernamentală prezentată
de noul cancelar al R. F. G

BONN 13 (Agerpres). — în decla
rația guvernamentală 
miercuri în Bundestag,
R.F.G., Helmut Kohl, a apreciat că 
noul guvern iși începe activitatea în 
condițiile celei mai grave crize eco
nomice prin care a trecut țara în 
perioada postbelică, transmite agen
ția D.P.A. Ieșirea din această situa
ție va fi posibilă, a spus el, doar 
prin aplicarea unui program de ur
gență constind într-o nouă politică 
economică și în înnoirea bazelor po- 

; Jiticii externe și de securitate. Noul 
cancelar a preconizaț un program 
constind esențialmente clin relansarea 
investițiilor, publice și prjvate, în 
detrimentul cheltuielilor cu caracter 
social. „Avem nevoie de o pauză in 
politica socială", a susținut Kohl.

prezentată 
cancelarul

Pe de altă parte, cancelarul a sub
liniat că, în concepția guvernului 
său, „fundamentul politicii externe 
și de securitate" a R.F.G. îl consti
tuie alianța nord-atlantlcă și priete
nia cu S.U.A. Guvernul federal, a 
spus el, va respecta necondiționat 
hotărîree N.A.T.O. privind amplasa
rea de noi rachete nucleare ameri
cane pe teritoriul a cinci țări vest- 
europene. Guvernul de la Bonn va 
acorda, totodată, o atenție deosebită 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
cu U.R.S.S. și va respecta toate an- 

■ gajamentele asumate față de R.D.G.
In sfîrșit, cancelarul federal a re

afirmat că guvernul său a hotărît 
organizarea de alegeri legislative la 
6 martie 1983.

aje israelienilor. adaugă 
Războral din Liban costă

— Pre- 
Nimeiri, 
au sem-

Semnarea „Cartei 
integrării44 dintre 

Sudan și Egipt
KHARTUM 13 (Agerpres). 

ședinții Sudanului, Gaafar 
și Egiptului. Hosni Mubarak,
nat. la Khartum, Carta integrării 
dintre cele două țări, relatează agen
țiile de presă sudaneză și egipteană
— S.U.N.A. și M.E.N. Carta vizează 
impulsionarea activității economice 
a celor două țări, în interes reciproc.- 
Se preconizează constituirea unui 
parlament al Văii Nilului — conce
put ca un organism de control și 
urmărire a realizării prevederilor 
Cartei și nu o autoritate legislativă
— și a unui Consiliu Suprem al In
tegrării, condus de cei doi pre
ședinți.

Poporul Republicii 
Democrate Populare 
Yemen — stat situat 
la extremitatea sud- 
vestică a Peninsulei 
Arabice — sărbătoreș
te la 14 octombrie ziua 
sa națională. Se îm
plinesc 19 ani de la 
izbucnirea răscoalei 
populare anticolonia
liste din toamna anu- 

1963, care a dus, 
patru ani de 

eroice, la lichi- 
dominatiei străi- 
la apariția unei

Agențiile de presa
e scurt

PREMIUL NOBEL PENTRU PACE PE ANUL 1982 a fost ocordat suedezei 
Alva Myrdal și mexicanului Alfonso Garcia Robles, militanți pentru dezar
mare și pace. Distincția, se spune in comunicatul Comitetului Nobel, a fost 
atribuită ca o recunoaștere a rolului jucat de ei în eforturile pentru 
dezarmare în cadrul Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, ambii 
au activat pentru crearea de zone denuclearizate - Alva Myrdal, 
nordul Europei, iar Alfonso Garcia Robles, în America Latină.

în

agenția E.F.E. El a precizat că, in 
acest sens. în 1984 vor fi organizate I 
alegeri prezidențiale directe.

PARLAMENTUL PORTUGHEZ a I
aprobat legea privind trecerea ar- I
matei sub controlul Ministerului A- ■
părării, condus de vicepremierul .
Diego Freitas do Amarai, și a unui I
comitet suprem al apărării. Prin a- I
Ceasta lege, rolul forțelor armate 
este limitat la apărarea țării im- I
potriva unei agresiuni din exterior, I
abolindu-se prevederile anterioare, 1
.potrivit cărora armata avea in mod .
teoretic posibilitatea de a prelua ' I 
puterea, invocînd necesitatea apă- I
rării securității interne.

LA PHENIAN au avut loc con
vorbiri între Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și Manuel Pinto da Costa, 
președintele Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, aflat în vi
zită în R.P.D. Coreeană.

mandant șef al armatei boliviene, 
generalul Simon Sejas Tordoya, 
transmite agenția E.F.E. El a asigu
rat opinia publică de faptul că for
țele armate înțeleg să respecte în
tocmai Constituția țării și nu se vor 
lăsa provocate în noi acțiuni vizînd 
răsturnarea guvernului prin lovituri 
militare de stat.

LA GENEVA a avut loc miercuri 
o ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele pri
vind limitarea krmelor nucleare în 
Europa, anunță agenția T.A.S.S.

POZIȚIEI FORȚE-
BOLIVIENE. For- 

boliviene garantează

I PRECIZAREA 
LOR ARMATE

Ițele armate 
continuitatea procesului guverna
mental de restructurări democra-

Itice inițiat în țară odată cu insta
larea în funcție a președintelui 
Siles Zuazo — a declarat noul co-

u

GUVERNUL ITALIAN a apro
bat recomandarea Pieței comune 
privind reducerea cu 40 Ia sută, în 
acest trimestru, a producției indus
triei siderurgice, informează agen
ția A.N.S.A. Această măsură, scrie 
agenția, a fost adoptată în pofida’ 
faptului că ea „ar putea avea con
secințe grave pe plan economic și 
social asupra regiunii napolitane".

POPULAȚIA S.U.A. era la 1 ia
nuarie 1982 de 231 012 000 locuitori, 
cu 3 992 000 mai mulți decît în 1980, 
a anunțat Biroul pentru recensă- 
mînt al Statelor Unite, potrivit 
agenției Associated Press.

SPRE UN GUVERN CIVIL ÎN 
URUGUAY. într-o declarație făcută 
la Montevideo, ministrul Uruguayan 
de interne, generalul Yamandu Tri
nidad, a anunțat că în 1985 forțele 
armate ale tării vor remite puterea 
în stat unui guvern civil, condus 
de un președinte ales — transmite

DATORIA EXTERNA A ȚARILOR AMERICII LATINE depășește 200 
miliarde dolari și reprezintă dovada unei deteriorări fără precedent a 
economiei acestei zone — a declarat ministrul adjunct al planului și 
bugetului dirt Mexic, Francisco Labastida. Ministrul, care a inaugurat la 
Morelia lucrările celui de-al 14-lea Congres interamerican de planificare, a 
adăugat că, in actualul deceniu, in aceste state inflația va atinge niveluri 
superioare cu 60 la sută celor din perioada 1970—1980.

Practici profund păgubitoare pentru țările în curs de
I t Vsursă de profituri pentru țările bogate

„FURTUL COMPETENȚELOR" nu

spre aceleași metropole, la fel de 
păgubitor pentru ele. Și aceasta se 
îritîmplă într-o perioadă cînd mai 
mult ca. oricînd aplicarea cuceriri- . 
lor științei constituie o condiție 
sineygua non pentru progresul fie
cărei națiuni. Se știe că tehnolo
giile, ca și cuceririle științifice, nu 
au nici o valoare în absența fac
torului uman, capabil să le valori
fice. Or, răpind statelor în curs de 
dezvoltare cadrele calificate, țările 
industrializate lovesc în punctul 
cel mai sensibil. Un raport al 
UNESCO arată că eforturile

I

lui : 
după 
lupte 
darea 
ne și 
noi țări pe harta lu
mii. Tinărul stat (su
prafața — 287 683 kmp; 
populația — 1 800 000
locuitori) a moștenit o 
situație deosebit de 
dificilă datorită înapo
ierii economice lăsate 
de foștii stăpînitori, și ' 
a lipsei de resurse, 
ceea ce a presupus de
clanșarea unei noi bă
tălii. la fel de grea, 
pentru înlăturarea sub
dezvoltării, pentru con
struirea unei societăți 
noi. în cadrul ei, 
autoritățile de la A- 
den au luat un șir de 
măsuri cu caracter 
progresist care au pus 
bazele unor profunde

transformări econo- 
mico-sociale. Astfel, 
au fost naționalizate 
întreprinderile străine, 
marile bănci, societă
țile de asigurare ; au 
fost create noi ramuri 
industriale. Sectorul 
de stat realizează în 
momentul de față a- 
proximativ 60 la sută 
din întreaga producție 
industrială. Profunde 
mutații au avut loc și 
la sate unde a fost în
făptuită reforma agra
ră și au luat ființă co
operative agricole și 
ferme de stat.

Un moment impor
tant in viața țării l-a 
reprezentat congresul 
din 1980 al Partidului 
Socialist Yemenit, care 
a adoptat cel de-al 
doilea plan de cinci 
ani de dezvoltare e- 
conomică a țării. Con- 
tinuind activitatea con
structivă desfășurată 
în perioada prece
dentă, acesta preve
de realizarea a 362 de 
proiecte, de dezvoltare 
economică și socială și 
pune un accent deose
bit pe modernizarea a- 
griculturii. crearea de 
noi ramuri industriale

și extinderea prospec
țiunilor geologice.

în spiritul, politicii 
6ale consecvente de 
prietenie și solidarita
te cu statele arabe, cu 
țările în curs de dez
voltare, cu statele ce 
au pășit pe calea fău
ririi unei noi orînduiri 
sociale, România so
cialistă urmărește cu 
viu interes rezultatele 
obținute de ponorul 
R.D.P. Yemen. între 
Republica Socialistă 
România și ■ JvȚ^.P. 
Yemen s-au (tțfeor- 
niclt relații de 'cola
borare prietenească, 
întemeiate pe de
plina egalitate în 
dreDturi și avantajul 
reciproc, care cunosc 
un curs ascendent. Ca 
o expresie a acestei e- 
voluții pozitive,
ultimii ani au fost în
cheiate o serie de în
țelegeri și acorduri co
merciale. de coopera
re economică, cultura
lă și științifică, cores
punzător intereselor 
celor două țări, cauzei 
generale a apropierii 
între popoare, progre
sului social și păcii în 
lume.

in

Convorbiri sovieto-etiopiene
MOSCOVA 13 (Agerpres): — La 

Moscova au avut loc convorbiri so- 
vieto-etiopiene, delegațiile celor două 
țări fiind conduse de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.G. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Men-gistu 
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu 
și al Comisiei de organizare a Parti
dului celor ce Muncesc din Etiopia. 
6 atenție deosebită, informează a- 
genția T.A.S.S., a fost acordată posi
bilităților dezvoltării relațiilor bila
terale pe multiple planuri. în cadrul 
schimbului de opinii asupra unor 
probleme, internaționale actuale s-a 
subliniat dorința celor două părți de 
a se instaura o atmosferă de bună 
vecinătate și înțelegere reciprocă în

A fost exprimată 
două țări față de 
de la Pretoria de 

viată rezoluțiile

regiunea Cornului Africii, pe baza 
principiilor neimixt'iunii în treburile 
interne, a reglementării problemelor 
litigioase prin mijloace politice, pe 
calea .tratativelor, 
îngrijorarea celor 
refuzul regimului 
a transpune in
O.N.U. cu privire la acordarea inde
pendenței Namibiei, cele două dele
gații evidențiind, totodată, importan
ța transformării Oceanului Indian 
intr-o zonă a păcii.

Cu prilejul acestei vizite, la Krem
lin a fost semnat un acord de cola
borare între P.C.U.S. și Comisia de 
organizare a Partidului celor ce 
Muncesc din Etiopia, transmite a- 
genția T.A.S.S.

/
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Sub semnul luptei 
împotriva 

neocoîoniaiismului 
și imperialismului

LA PAZ. în capitala Boliviei a 
avut loc o reuniune organizată de 
Conferința Permanentă a Parti
delor Politice din America Latină 
(C.O.P.P.P.A.L.), la care au luat par
te reprezentanții a 50 de partide din 
20 de țări latino-americane. La în
cheierea lucrărilor, desfășurate sub 
lozinca luptei împotriva neocolonia- 
lismului și imperialismului, a fost 
adoptată o declarație în care se 
subliniază necesitatea întăririi soli
darității cu popoarele ce luptă pen
tru emancipare națională, pentru 
dezvoltare independentă 
verană.

BERLINUL OCCIDENTAL

Numeroși medici 
înregistrați ca șomeri

BERLINUL OCCIDENTAL 13 
(Agerpres). — In prezent, peste 
1000 de medici din Berlinul occi
dental sint înregistrați la oficiile 
do plasarea forței de muncă, solici- 
tind o slujbă. Numărul șomerilor 
din acest domeniu de activitate se 
așteaptă să sporească într-o pro
porție însemnată, ca urmare a ho- 
tărîrii adoptate recent de senatul 
vest-berlinez de a reduce fondurile 
destinate construirii de noi spitale, 
precum și numărul locurilor de 
muncă in unitățile medicale exis
tente.

Pierderi de necontabilizat 
în orice „monedă forte"
Atragerea .specialiștilor, a munci

torilor calificați din țările in curs 
da dezvoltare a devenit pentru o 
serie de state capitaliste dezvoltate 
nu numai, o sifnplă cale de realiza
re a unor profituri tot mai mari, ci 
una din principalele căi de con
tinuare a exploatării și de menți
nere în înapoiere a „lumii a treia". 
Martin Godfrey, consultant științi
fic al Universității din Sussex, Ma
rea Britanie, numea „exodul de in
teligență" drept „o alternativă a 
descurajării" : „Nici o țară care 
și-a cucerit de curînd independen
ța nu va fi în măsură să surmon- 
teze dificultățile de creștere fără 
să dispună de cadre bine pregătite 
pentru a transpune in viață pro
iectele de dezvoltare. Aceste țări 
au și procedat ca atare, făcind e- 
forturi mari pentru formarea de 
cadre naționale. Numai că ele și-au 
văzut și iși văd permanent ampu
tate' posibilitățile de creare a unui 
corp de specialiști și muncitori ca
lificați prin răpirea acestora de 
către țările bogate". Este și opinia 
exprimată de M. Herskovits in vo
lumul „FACTORUL UMAN IN 
SCHIMBAREA AFRICII", apărut 
la New York.

Dar pierderile suferite de țările 
lumii a treia, din Asia. Africa și 
America Latină, nu pot fi calculate 
doar în „monedă forte", oricare ar 
fi aceasta. Ziarul „HINDUSTAN 
STANDARD" arată că anual 1 000 
de medici — respectiv circa 10 Ia 
sută din totalul absolvenților insti
tutelor de medicină din India — 
sînt racolați în Marea Britanie, 
S.U.A., Franța, R.F.G. Din punct 
de vedere financiar, India pierde 
anual citeva sute de mii de rupii. 
Dar ce înseamnă pentru această 
tară răpirea a 1 000 medici anual ? 
„Pentru India — arată ziarul — a- 
ceasta înseamnă anual ■ moartea a 
100 000 persoane, dintre care aproa
pe două treimi sint copii sub cinci 
ani".,

Reprezentantul serviciului de 
presă al ORGANIZAȚIEI MON
DIALE A SĂNĂTĂȚII, Peter O- 
zoslo, arăta că în S.U.A., Marea 
Britanie, Canada, R.F.G. și Austria 
lucrează peste 120 000 medici origi
nari din Asia, Africa și America 
Latină. Așa se face că în Europa 
occidentală un medic deservește 
552 persoane, iar ,îh S.U.A. — 592. 
Care este situația în lumea a tre
ia ? In Kenya, de exemplu, la o 
sută de mii de locuitori revin nici 
măcar zece medici, cum era situa
ția in urmă cu lin deceniu, ci doar 
nouă ; în Uganda — nu treispre
zece, ci trei. Și mai poate fi de mi
rare faptul că tocmai Uganda se 
află printre țările cu cea mai înal
tă rată a mortalității infantile ?

Din Filipine — țară aflată la în
crucișarea uraganelor maritime — 
sînt racolați anual zeci' și sute de 
meteorologi. în special dintre cei 
care au acumulat o bogată expe
riență în domeniul prognozăgii ca
lamităților naturale. Presa filipi- 
neză evidenția că, dintr-o dată, din 
țară au „evadat" 90 de specialiști 
de înaltă calificare. Și aceasta s-a 
întîmplat cu puțin timp înaintea 
unui uragan cumplit, care, nesesi
zat din vreme, a însemnat pentru 
Filipine pierderea a sute de vieți 
omenești și uriașe pagube mate
riale.
în loc de oameni de folos — 

doar nume de prisos, . 
pe lista șomerilor

Pornind de la realitățile lumii de 
azi, Paul Bairoch, in lucrarea sa 
„DIAGNOSTIC ASUPRA EVOLU
ȚIEI ECONOMICE A LUMII A 
TREIA", apărută în editura fran
ceză Gauthier-Villars, pune în evi
dență „cele două fațete ale acele
iași monede". Calculele autorului 
— pe care le citează și o serie de 
ziare franceze, vest-germane, bri
tanice și italiene — rint deosebit 
de clare, ele punînd rii lumină cit 
de vaste sînt pierderile înregistra
te de țările în curs de dezvoltare 
prin răpirea cadrelor de specialiști 
și muncitori calificați. Un docu-

ment al O.N.U. arăta la rîndul său : , 
„Două treimi și chiar trei pătrimi 
din totalul specialiștilor din dome
niul tehnicii ajung în cele din urmă 
în țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial. Ei muncesc pen
tru a face țările bogate și mai bo
gate, în timp ce țările sărace devin 
și mai sărace".

Fiind lipsite de cadre datorită 
racolării acestora de către țările 
dezvoltate — se arată în lucrarea 
menționată mai sus — tinerele sta
te se văd in imposibilitate să 
creeze, la ele acasă, tehnologia ne
cesară propriei dezvoltări, chiar 
dacă au reușit, prin eforturi și sa
crificii mari, să-și făurească o. in
dustrie națională. în aceste împre
jurări, rele sint nevoite să achizi
ționeze tehnologie din statele in
dustrializate, plătind pentru ea mai 
mult decit dacă ar fi creat-o acasă".

Sînt cazuri cînd, lipsite de cei mai 
buni specialiști ai lor, care au fost 
atrași în țările occidentale — în ul
timii 15 ani din țările lumii a treia' 
au fost racolați circa 500 000 oameni 
cu înaltă calificare — unele state în 
curs de dezvoltare fac apel la spe
cialiști străini, cei mai mulți din ță
rile occidentale, pentru a-și pune în 
valoare bogățiile naționale. Numai 
că acestor specialiști străini li se 
plătesc de obicei salarii de citeva 
ori mai mari decît media salariilor 
locale.

Ce se întimplă in țările capita
liste cu specialiștii și muncitorii 
calificați proveniți din țările în curs 
de dezvoltare ? Ei sînt și rămîn 
„străini în țară străină", despre 
care săptămînalul francez „L’EX- 
PRESS" scria : „De cele mai mul
te ori, specialiștilor și muncitorilor 
din lumea a treia .le sînt -^rezerva
te» doar meseriile cele mai anevo
ioase, cele mai murdare, sau și una 
și alta. Ei lucrează îndeobște in 
locuri periculoase, murdare. Nevo
ia ii face să-și asume munci care 
nu necesită nici o calificare. De 
pildă, curățirea haznalelor sau ta- 
lahoria pe șantierele de construc
ții...".

Și, în timp ce țările lbr au ne
voie acută de cadre calificate, „ei 
Iși amanetează doar temporar for-

ța de muncă". Aprecierea aparține 
ziarului britanic „GUARDIAN" — 
care adaugă că „intrucit, în condi
țiile crizei, nimeni nu-i angajează, 
prin contract, pentru mult timp, 
mulți, tot mai mulți au devenit
— în condițiile agravării recesiunii 
economice — doar nume pe lista 
șomerilor".

însăși presa occidentală a publi
cat adesea apeluri ale oficialități
lor din țările în curs de dezvoltare 
în vederea reîntoarcerii în țară a 
propriilor cadre. „Am construit 
institute de învățămînt, alocăm 
sume importante nu ca să pregătim 
tineri pentru export" — arătă in 
revista americană „NEWSWEEK" 
un savant indian. „Un cadru ca
lificat pregătit în țara noastră
— arăta el — este al nostru pentru 
că din copilărie l-am crescut, l-am 
hrănit, l-am. educat, am investit 
In el".

Un fenomen ce trebuie 
stăvilit prin cooperarea 

tuturor statelor
După ce, timp de decenii, țările 

lumii a treia și-au văzut spoliate 
resursele naturale de către metro
pole, care șl-au clădit bogăția pe 
aceste resurse și pe exploatarea 
popoarelor coloniale, ele asistă a- 
cum la un vast exod de inteligență

tinerelor țări din Asia, Africa și 
America Latină de a-și forma ca
dre naționale proprii, atît pentru 
nevoile economice, cit și pentru ce
rințele sociale, au fost sistematic 
amputate prin răpirea unui mare 
număr de asemenea specialiști de 
către țările industrializate. Iată de 
ce ziarul „LE RENOUVEAU" din 
Burundi .scria : „Da, intr-adevăr, 
in lume, și în special in lumea a 
treia, există multă sărăcie și mize
rie, dar aceasta este rezultatul 
practicilor neocolonialiste, care încă 
dăinuie, deși vechiul colonialism a 
murit. Furtul creierelor este o for
mă de manifestare a neocolonialis- 
mului".

Agenția indiană de presă „PRESS 
TRUST OF INDIA" arăta că, po
trivit datelor existente, numai intre 
anii 1961 și 1972, Statele Unite, Ca
nada și Marea Britanie au benefi
ciat de un „ajutor" in materie ce
nușie evaluat la 4 400 miliarde do
lari, sub forma mîinii de lucru ca
lificate provenind din țările in curs 
de dezvoltare. Pe "de altă parte, un 
studiu canadian, elaborat de CEN
TRUL DE CERCETĂRI ASUPRA 
DEZVOLTĂRII INTERNAȚIONA
LE, evidenția că cele trei țări dez
voltate menționate mai sus au a- 
cordat in aceeași perioadă țărilor 
în curs de dezvoltare numai 46 mi
liarde dolari sub formă de ajutor 
economic sau alt gen de asistență. 
Deci, de aproape 100 de ori mai 
puțin.

„Procesul nuclear al secolului
Semnificativele relatări ale cotidianului francez 

„Le Monde” despre consecințele experiențelor atomice 
din deșertul Nevada

Ziarul „Le Monde" publică, sub titlul de mai sus, un articol care pune 
în atenție consecințele dramatice ale experiențelor nucleare ce au avut 
loc în anii ’50 în deșertul Nevada. Publicăm mai jos extrase din articol.

Prin amploarea sa fără precedent, „exodul de competențe" repre
zintă în fapt un transfer important de resurse umane, manifestîndu-se ca 
un factor de frînare a dezvoltării economice și sociale, contribuind ast
fel la adincirea continuă a decalajelor dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. „De aceea - arăta ministrul de externe al țării noas
tre in cuvîntarea rostită în cadrul dezbaterilor actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. - România consideră necesar ca Organizația Națiu
nilor Unite sâ-și asume un rol sporit în dezvoltarea cooperării interna
ționale pentru stăvilirea acestui fenomen, încurajarea reîntoarcerii in ță
rile de origine a personalului calificat stabilit in țările dezvoltate, despă
gubirea pentru cheltuielile făcute de aceste state, sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare in formarea și menținerea cadrelor corespunzătoare ce
rințelor economiei naționale".

Nicolae PLOPEANU

La Salt-Lake City, statul Utah. — 
S.U.A., a început unul dintre cele 

. mai stînjenitoare procese pentru 
guvernul Statelor Unite : 1 192 de 
persoane acuză Administrația cen
trală de a fi răspunzătoare de Hra- 
mele generate de marele val de 
experiențe nucleare in atmosferă 
din anii ‘50. Intre 1951 și 1962, in 
deșertul Nevada au fost testate 
peste o sută de bombe atomice.

■...Totul a început in anul 1953, 
cind 11 crescători de oi din regiu
nea Cedar-City, ale căror turme 
pășteau la distanțe variind intre 
60 km nord și 280 km est de cen
trul de 'experiențe nucleare, s-au 
pomenit că le . mor oile. Aproape 
4 000 de oi, dintr-un total de 11000, 
au pierit in primăvara lui 1953.

In acea perioadă, plîngerea cres
cătorilor de oi a fost considerată 
neîntemeiată, avocații guvernului 
federal arătind că oile au murit 
din cauza unei ierni deosebit de 
aspre și a bolilor infecțioase. „Mis
terioasa afacere din Nevada" a re
apărut, totuși, periodic în actualita
te': cancerologii arată că există un 
număr deosebit de ridicat de cazuri 
de cancer in regiune. Hollywood-ul 
s-a amestecat și el, reamintind 
moartea, prematură,' ca urmare a 
tumorilor maligne, a unor actori 
care au turnat western-uri in Ne
vada in perioada experiențelor nu
cleare in atmosferă.

Crescătorilor de oi li s-au alătu
rat 900 de locuitori din regiune 
— ale căror familii au avut mult 
de suferit din cauza exploziilor nu
cleare — precum și mai multe sute 
de soldați cantonați in apropierea 
locurilor de experimentare a arme-

lor nucleare și care cer despăgubiri 
Congresului S.U.A. Peggy Orton, 
care locuia în orășelul Parowan, 
s-a îmbolnăvit,în noiembrie 1959 și 
a murit de leucemie în martie anul 
următor. Joo Ann Workman poves
tește că, aflîndu-se la ' colegiul 
Saint-George, in 1953, a observat, 
intr-o dimineață cind se pieptăna, că 
ii 'cădeau din abundență nu numai 
părul, ci ți părticele de piele de pe 
cap. Astăzi ea este bolnavă de can
cer. Martha Bordoli Laird arată că 
fiul său, Martin, a murit de leuce
mie la virsta de șapte ani, in 1956. 
Sora, cumnatul și cumnata sa au 
murit de cancer; soțul său este 
bolnav și el. Dintre cei șapte copii, 
unii s-au născut morți, iar alții 
s-au îmbolnăvit de maladii care a- 
fectează sistemul circulator și mus
cular. Printre vecinii săi imediați 
au existat 38 de cazuri de îmbolnă
viri de cancer, dintre care 14 mor
tale.

In 1977, un cancerolog de la Uni
versitatea din Utah, doctorul Jo
seph Lyon, a organizat o anchetă 
asupra consecințelor posibile ale 
experiențelor nucleare petrecute în 
Nevada in anii ’50. In 1979 el și-a 
publicat concluziile in „New En
gland Journal of Medicine" : La 
copiii născuți in Utah, intre 1951 și 
1958, cazurile de leucemie au cres
cut cu 40 la sută. In rîndul copiilor 
născuți in regiunea de lingă Neva
da, cazurile au sporit de peste trei 
ori.

Procesul de la Salt-Lake City, 
care ar putea dura mai multe luni, 
s-ar putea transforma astfel in 
„procesul nuclear al secolului". (A- 
gerpres)
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