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întregul popor salută cu bucurie și satisfacție 
rezultatele rodnice ale vizitei oficiale de prietenie 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P. Bulgaria 

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
PAGINA A III-A

h spiritul preocupărilor pentru realizarea obiectivelor dezvoltării economfco-sociale a țârii
„ZIUA

ENERGETICIANULUI"TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU a ®
a făcut o vizită de lucru în unități industriale 

din județul Olt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a făcut, sîmbătă dimineața, o vizită de lucru în județul Olt.

împreună cu secretarul general al partidului se afla tova- 
rc Gheorghe Oprea.

No?\, întiinire a tovarășului Nicolae 
Ceauș'bscu cu cei ce muncesc și 
trăiesc pe aceste meleaguri a avut 
drept obiectiv analiza modului in care 
oamenii muncii din acest județ in- 
făptuiesc sarcinile ce le revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
al P.C.R., măsurile ce se impun a fi 
luate pentru îndeplinirea prevederilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru perfecționarea muncii 
și a producției, pentru ridicarea cali
tății și sporirea eficienței întregii 
activități.

Prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in mijlocul oamenilor 
muncii din acest județ, care, aseme
nea celorlalte județe ale patriei, a 
beneficiat din plin de politica înțe
leaptă a partidului privind dezvolta
rea armonioasă a tuturor regiunilor 
țării, a prilejuit emoționante mani
festări de dragoste și recunoștință 
față de secretarul general al partidu
lui, care și-a închinat întreaga viață 
propășirii patriei, fericirii poporului 
nostru. Pe tot parcursul vizitei, nu
meroși locuitori ai Slatinei și Balșului 
— localitățile vizitate — au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu o primire 
entuziastă, plină de căldură, expri- 
mindu-și profunda prețuire fată de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

Primul obiectiv vizitat a fost marea 
ÎNTREPRINDERE DE PRO
DUSE CĂRBUNOASE - uni' 
tate unică în țară pe acest profil, 
care realizează întreaga gamă de elec
trozi necesari industriilor siderurgice, 
metalurgice și chimice. Creată la in
dicația secretarului general al parti
dului. întreprinderea s-a dezvoltat și 
extins, realizind astăzi o producție 
de peste 40 000 tone anual.

La sosirea elicopterului preziden
țial pe platforma intreprinderii de 
aluminiu — un alt obiectiv de im
portantă deosebită pentru economia 
județului și a țării — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu sentimente de adîncă bucurie de 
mii de muncitori care lucrează in 
această zonă industrială.

Ion Albulețu, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., a 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimind marea 
bucurie a locuitorilor Slatinei’ pen
tru vizita'pe care secretarul gene
ral al partidului o face in județul 
lor.

La sosirea in uzină, secretarul ge
neral al partidului a fost intimpi- 
nat de Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, de directorul intreprinderii, 
RadujSturza, de numeroși muncitori 
car/' au, ovaționat cu putere pentru 

-a d și secretarul său general.
fața unei machete, și apoi a 

țfe expoziții, a fost prezentată e- 
voliitia unității, evidențiindu-se rea
lizările obținute in ultimii ani in 
asimilarea și producerea de electrozi 
de înaltă calitate. Apreciind rezulta
tele obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că se impune 
să se acționeze in continuare pen
tru îmbunătățirea calității electrozi
lor, astfel încit fiabilitatea acestora 
să se prelungească cit mai mult, 
sporindu-se implicit eficiența eco
nomică a producției și a muncii.

Au fost vizitate, în continuare, hale- 

de producție, în spațiul cărora se 
desfășoară o serie de procese teh
nologice moderne, automatizate și 
mecanizate in întregime.

Remarcind buna utilare a uzinei, 
secretarul general al partidului a 
subliniat însă că pe actualele su
prafețe de producție există posibi
litatea extinderii capacităților astfel 
incit întreprinderea să poată să-și 
sporească producția cu incă 10 000 
tone piese. în acest scop, s-a indi
cat să se folosească spațiile care in 
prezent servesc la depozitarea elec
trozilor, cerindu-se să se studieze 
posibilitatea amplasării a două noi 
linii de fabricație.

în hala electrozilor pentru -chi
mie, unde se aplică un procedeu 
deosebit de modern pentru scoaterea 
aerului din electrozi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca acest 
procedeu să fie folosit și’ la alte 
produse pentru a se mări fiabilita
tea și calitatea lor.

Revenind la problema calității, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se creeze o stație mi
cropilot împreună cu institutul de 
cercetări de specialitate, in cadrul 
căreia să se testeze noile tipuri de 
electrozi necesari industriilor consu
matoare, precum și să se asigure ri
dicarea permanentă a calității aces
tora. S-a indicat ca rezultatul aces
tei activități,- precum și experiența 
bună cîștigată de acest colectiv să 
se regăsească cît mai amplu în pro
ducția de electrozi a celor două fa
brici de specialitate, ce urmează a 
îi construite în scopul satisfacerii ne
cesarului de electrozi al țării.

în discuția cu factorii de conduce
re din .ministere, cu specialiștii pre
zent! la vizită, s-a indicat ca la vii
toarele dotări — atit extinderile de 
Ia uzina slătineană, cît și cele două 
fabrici prevăzute a. fi construite — să 
se aibă in vedere ’ experiența cîști
gată in acest domeniu și să se 
meargă pe documentarea româneas
că și utilarea cu mașini de concep
ție românească. Totodată, în stabi
lirea viitoarelor fluxuri tehnologice 
să se aibă in vedere rezultatele ce 
se vor obține în stația ■ micropilot de 
către specialiștii uzinei și ai insti
tutului de specialitate. De asemenea, 
s-a subliniat necesitatea asimilării și 
realizării în țară a pieselor de 
schimb, asigurate pină acum din im
port, reducindu-se astfel cheltuielile 
în devize ale țării.

Gazdele au exprimat vii mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru vizita pe care a efectuat-o in 
întreprindere, pentru indicațiile și 
orientările date și cu acest prilej și 
au dat asigurări secretarului general 
că vor acționa pentru creșterea con
tinuă a producției, a calității și e- 
ficienței acesteia, îndeplinind astfel 
sarcinile ce le revin din planul de 
dezvoltare economică a județului, a 
întregii țări. , ,

La plecare, numeroși muncitori 
aflați pe platforma intreprinderii au 
ovaționat din nou cu putere pe 
secretarul general al partidului, 
urîndu-i sănătate, viață lungă și pu
tere de muncă in fruntea partidului 
și statului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Olt a conti
nuat la Balș, la cunoscuta ÎNTRE
PRINDERE DE OSII SI BO
GHIURI — unitate cu o mare pon

Primire deosebit de căldur sâ la sosirea in orașul Balș

dere In economia județului și de im
portanță republicană, realizind o 
mare parte din necesarul țării in a- 
semenea produse.

Sosirea la Balș a avut loc pe sta
dionul orașului, unde s-au adunat 
numeroși oameni ai muncii pentru 
a-1 intimpina cu sentimente de 
caldă stimă, de profundă dragoste 
pe conducătorul ■ partidului și statu
lui, pe omul al cărui țel in viață 
este fericirea și bunăstarea poporu
lui său. Cei prezenți au exprimat 
adinca mulțumire pe care toți locui
torii orașului o nutresc secretarului 
general al partidului pentru marile 
înfăptuiri petrecute și pe aceste me
leaguri. Dealtfel, Balșul, ca mai toate 
localitățile patriei, a cunoscut trans
formări radicale, devenind un cen
tru industrial remarcabil, cu reali
zări edilitare pe măsura creșterii 
ponderii sale economice. Astfel, ora

°!
șul și-a îmbogățit zestrea edilitară 
cu 3 500 de apartamente noi, cu două 
licee industriale și unul agricol, o 
casă de cultură, alte edificii, care ii 
dau aspectul unui oraș nou, modern, 
în plină dezvoltare.

Vizita la întreprinderea de osii și 
boghiuri a fost precedată de o pre
zentare, de către ministrul de resort, 
loan Avram, și directorul unității. 
Ilie Diaconescu, a dezvoltărilor 
pe care le-a cunoscut uzina, pre
cum și a perspectivelor activității în 
acest cincinal. S-a relevat, intre al
tele, faptul că unitatea realizează o 
producție de peste 60 000 bucăți 
anual de osii montate și 17 000 bu
căți boghiuri. Au fost asimilate 
numeroase tipuri moderne de osii 
și boghiuri care au făcut posibilă 
creșterea cererii la export, uzina li- 
vrînd beneficiarilor externi peste 
40 la sută din producția sa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să vadă, mai întii, cum sînț 
amplasate spațiile de producție, 
deplasindu-se in incinta uzinei. Aici, 
secretarul general al partidului a 
făcut observația că există suprafețe 
care nu sint utilizate corespunzător, 
ca de exemplu depozitul de piese 
din cooperare. S-a indicat ca acest 
depozit să fie transformat intr-o sec
ție de prelucrare la eboș a acestor 
piese.. Vizitindu-se turnătoria de 
oțel, s-a remarcat, in primul rînd, 
amplasarea necorespunzătoare a 
haldei de steril, care amenință sâ in
vadeze curtea uzinei, și s-a indicat 
reamplasarea acesteia pentru a nu 
împiedica buna desfășurare a acti
vității.

De asemenea, analizînd procesul 
de producție, secretarul general al 
partidului a constatat deficiențe se-
(Continuare în pag. a V-a)

Sărbătorim astăzi 
„Ziua energeticianu- 
lui“ in condițiile in 
care, după cum se 
Știe, asigurarea bazei 
energetice a țării re
prezintă una din sar
cinile economice de cea 
mai mare importantă 
pentru îndeplinirea is
toricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea 
al Partidului Comu
nist Român. De aici 
marea răspundere șl 
îndatorire patriotică ce 
revin energeticienilor 
— detașament de frun
te al clasei noastre 
muncitoare.

Ca de obicei, anga
jați plenar in efortul 
general făcut de In
trepid popor pentru 
dezvoltarea continuă a 
economiei naționale, 
oamenii muncii din u- 
nitățile de producere, 
.transport și distribuție 
a energiei electrice, cel 
de pe șantierele de 
construcții-montaj ale 
noilor termo și hidro
centrale, ale liniilor de 
transport și transfor
mare, i din institu
tele de cercetare șl 
proiectare energetică 
întâmpină sărbătoarea 
lor cu rezultate impor
tante. Astfel, cu toate 
greutățile întâmpinate 
in primele luni ale a- 
nulut, colectivele de 
muncitori și specialiști 
din sectorul energetic 
au asigurat necesarul 
de energie electrică 
și termică al consuma
torilor, creind condiții 
pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de 
producție in toate sec
toarele de activitate.

De remarcat că, da
torită măsurilor luate 
pe baza indicațiilor 
date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se- - 
cretarul general al 
partidului, consumul 
intern de energie elec

trică și livrările de e- 
nergie termică se rea
lizează cu importante 
reduceri față de pre
vederile de plan, în pe
rioada care a trecut 
din acest an realizin- 
du-se o economie de 
circa 5 miliarde kWh 
și 7 milioane Gigaca- 
lorii. Totodată, cores
punzător liniilor di
rectoare ale politicii 
partidului în domeniul 
energeticii, in structura 
producției de energie 
electrică au avut loc 
mutații calitative im
portante, ponderea . e- 
nergiei electrice pro
duse pe bază de căr
bune sporind cu circa 
11 la sută față de anul 
1981, iar a celei pro
duse pe bază de hi
drocarburi sr-ăzînd cu 
6,5 la sută. In confor
mitate cu sarcinile im- 
■portante stabilite de 
conducerea partidului 
pentru creșterea sigu
ranței in exploatare a 
sistemului național au 
fost modernizate o se
rie de echipamente si 
scheme tehnologice, 
s-a îmbunătățit acti
vitatea de exploatare, 
întreținere si repara
ție a instalațiilor.

Cu rezultate notabile 
tntimpină ziua lor și 
oamenii muncii din u- 
nitățile de construcții- 
monta) energetice, ra
portând .punerea in 
funcțiune în 9 luni din 
acest an a unor noi ca
pacități de producție 
ce însumează peste 560 
MW în centralele hi-' 
dro și termoelectrice 
funcționind pe cărbu
ne de la Călimănești, 
Lotru-aval (Brezoi), 
Turceni. Năvodari. In 
perioada care a rămas 
pină la încheierea a- 
nului, potențialul e- 
nefga.-tlc al țării va 
spori cu încă 1 476 MV/, 
din care 922 MW in 
centrale funcționind pe

GALAȚI : La Oțelăria nr. 3

A intrat în funcțiuna
în cadrul Oțelăriei nr. 3 cu tur

nare continuă de pe platforma 
Combinatului siderurgic Galați a 
fost pus în funcțiune convertizo- 
rul nr. 7. ultimul de acest fel — 
moment ce conturează capacitatea 
finală a combinatului de circa 10 
milioane tone oțel brut.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti-

I
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comi
tetul județean Galați al P.C.R. se 
arată.:

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe această mare platformă in-

Județele Bacău și Vrancea au
Oamenii muncii din agricultura 

județelor Bacău și Vrancea au în
cheiat insămințarea griului. în tele
gramele adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, comi
tetele județene de partid, raportind 
această realizare, subliniază că 
acum toate forțele umane și meca
nice sint concentrate Ia strîngerea 
și depozitarea in cel mai scurt 
timp a întregii recolte ; totodată.

convertorul nr. 7
dustrială vă- asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom urma neabătut 
exemplul minunat de dăruire și 
abnegație revoluționară pe care îl 
oferiți întregii noastre națiuni, că 
vom face totul pentru a intimpina 
cu noi și remarcabile succese Con
ferința Națională a partidului și 
cea de-a 35-a aniversare a procla
mării Republicii, că nu vom precu
peți nici un efort în vederea în
făptuirii marilor obiective cuprinse 
in documentele Congresului al 
XII-lea al partidului.

încheiat semănatul griului
se arată că se acționează energic 
pentru livrarea produselor la fondul 
de stat. In încheierea telegramelor 
se menționează că oamenii din agri
cultura celor două județe vor depu
ne toate eforturile pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea, pentru întimpinarea Con
ferinței Naționale a partidului cu 
rezultate deosebite.

cărbune și 349 MW in 
hidrocentrale. Adău
gind la toate acestea 
măsurile luate pentru 
modernizarea, revizui
rea și repararea unor 
grupuri energetice în 
funcțiune, rezultă că 
s-au asigurat condiții 
mat bune decit anul 
trecut pentru , produce
rea energiei electrice 
necesare economiei 
naționale in perioada 
âe iarnă. Desigur insă 
că pen'ru aceasta este 
necesar ca șl minerii 
să-șl intensifice efor
turile pentru livrarea 
unor cantități sporite 
de cărbune.

Primind un sprijin 
deosebi din partea 
conducerii partidului, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. e- 
nergeticienii benefi
ciază în acest an de 
condiții mai bune de 
pregătire profesională, 
de muncă și viață. 
Astfel, în cele 24 de 
unități școlare de pro
fil cu o capacitate de 
440 săli de clasă. 8 500 
locuri in internate și 
5 000 locuri in cantine 
sint cuprinși in proce
sul de pregătire circa 
25 000 elevi de liceu, 
5 000 elevi de școli 
profesionale și 1100 
maiștri. în plus, in a- 
cest an se vor da in 
folosință 300 locuri in 
cămine de nefamiliști, 
peste 1 000 apartamen
te de serviciu, 16 săli 
de clasă, 300 locuri la 
cantine ș.a.

De ziua lor, întregul 
nostru popor urează 
energeticienilor noi 
succese in munca lor 
consacrată dezvoltării 
bazei energetice a ță
rii in actualul cincinal, 
înfloririi necontenite a 
patriei noastre so
cialiste !

Ion TEODOR

i In timpul vizitei de lucru In unități industriale din Slatina șl din Balș
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in imagini de la cititori 
Daca treceți 
prin Brosfeni

PENTRU TOȚI OAMENII MUNCII DE LA SATE
I

Culesul și transportul — efectiv terminate în cîteva zile!

I

Cititorul nostru Neculai Cuțu- 
han ne trimite această imagine 
însoțită de cuvinte calde, emo
ționante despre pasiunea consă
teanului său Constantin Miron 
din Broșteni-Suceava. Este nu 
numai un harnic miner și des
toinic gospodar, ci și un iscusit 
sculptor în timpul său liber. In 
mîinile sale, bucățica de lemn 
sau cornul de cerb capătă for
me noi, parcă vibrează. Sculptu
rile sale ii împodobesc toată 
casa, bucuroasă de vizitatorii " 
care-i trec pragul. Așa că, dacă 
aveți drum prin Broșteni...

Un țepos... frumos
I

VRANCEA. Pină vineri sea
ra, in unitățile agricole din județul 
Vrancea porumbul a fost recoltat de 
pe 23 330 hectare, ceea ce reprezin
tă ai la sută din suprafața cul
tivate. Pentru a se economisi 
carburanții, in majoritatea unită
ților agricole porumbul a fost cules 
manual, iar | 
producției din 
site un mare 
Datorită muncii 
în unitățile agricole 
agroindustriale Adjud, Ciorăști și 
Tătranu culesul porumbului este 
pe terminate.

în consiliul agroindustrial 
ciu însă 
bului este 
strinsă 
hectere 
tivate.
nivelul
38 hectare. Este adevărat, 
viilor ocupă o bună parte din forța 
de muncă. Dar in județ sint și alte 
unități agricole care dețin supra
fețe însemnate cu vie pe rod și 
cu toate acestea. înregistrează bune 
rezultate și la culesul porumbului. 

' întîrzierile sint explicabile. Dimi-

pentru transportul 
cimp au fost folo- 

număr de atelaje, 
i bine organizate, 

din consiliile

Pan- 
ritmul recoltării porum- 

nesatisfăcător : a fost 
recolta doar de pe 1 542 
din cele 2 912 hectare cul- 
Vineri. vițeza de lucru Ia 

consiliului a fost de numai 
culesul

neața, la ora 8,30. la sediul coope
rativei agricole Străoane, condu
cerea unității incă era „prinsă cu 
ceva" de rezolvat, in loc să se afle 
în cimp. Președintele cooperativei 
Stoica Iordache, s-a făcut nevăzut 
după venirea noastră, răminind ca 
inginerul-șef, Vasile Musteață, să 
ne pună în temă cu problemele de 
campanie. S-au recoltat 115 
tare din cele 235 hectare cu 
rumb. Nu se știa precis ciți 
peratori se aflau în dimineața . __ 
pectivă la muncă. în loc să trans
porte porumbul, patru camioane 
erau in gara Panciu pentru a în
cărca șpalieri pentru vie. transport 
care putea fi făcut mai tîrziu. La 
unitatea vecină, cooperativa agri
colă Panciu. timp de două zile nu 
s-a recoltat nici un știulete de po- 
.rumb. Producția de struguri se 
prezintă bine aici, dar nu trebuie 
neglijat porumbul, care este încă 
necules pe 224 hectare. La coope
rativa agricolă din Fitionești. în 
cimp se aflau la lucru foarte pu
țini țărani cooperatori, din cei a- 
proape 400 oameni apți de muncă 
aflați in 
pină 
doar

tare aflate in cultură. Pe cînd mă
suri hotărite pentru încheierea re
coltării porumbului 7 (Dan Drăgu- 
lescu).

hec- 
po- 

coo- 
res-

evidenta unității. Dar 
acum a fost cules porumbul' 
de pe 126 hectare din 299 hec-

TELEORMAN. Porumbul a 
fost strins in județ, pină ieri dimi
neața, de pe 87 la sută din suprafața 
totală de 110 000 hectare. Primele 
cooperative agricole care au înche
iat recoltarea sint cele din Roșiori 
de Vede și Moșteni-Videle. Pe ul
timele suprafețe se culege porum
bul și in unitățile agricole din con
siliile unice Drăcșenei. Siliștea și 
Blejești.

La C.A.P. Dracea. porumbul a 
fost strins de pe 840 hectare din 
cele 1 030 hectare cultivate. Produc
ția se anunță foarte bună. Pre
ședintele cooperativei agricole. Va
sile Vișan. este mulțumit de felul 
cum iși fac datoria cei 20 de me
canizatori care mînuiesc combinele. 
Este insă necesar ca atît la Dracea. 
cit și în cooperativa agricolă veci
nă — Crîngu. să fie mult intensi
ficat transportul, deoarece impor
tante cantități de porumb se află 
în grămezi pe cimp. După cum ne 
spunea Gheorghe Ionescu. pre
ședintele consiliului unic Furculești

— din care fac parte cele două uni
tăți — in zilele următoare se vor 
folosi la transport și 50 cupluri de 
remorci eliberate de la lucrările de 
semănat.

O amplă mobilizare de forțe me
canice și umane am constatat și pe 
ogoarele C.A.P. „24 Ianuarie" Ți
gănești. Zilnic — aflăm de la pre
ședintele Gheorghe Ciuciuc — vite
zele Ia recoltare sint depășite. 
Aceasta și ca urmare a sprijinului 
primit din partea celor peste 400 
de oameni ai muncii din Alexan
dria. care recoltează zilnic circa 60 
hectare de porumb.

Spre a se încheia cit mai repede 
culesul și depozitarea porumbului, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri pentru 
deplasarea combinelor 
județului spre sud. 
agricole din sistemele 
pentru redistribuirea 
de transport acolo unde se află po
rumb depozitat în cimp. S-a inten
sificat și ritmul livrărilor la fon
dul de stat, în ultima perioadă în 
bazele de recepție intrînd circa 
15 000 tone de porumb zilnic, față 
de 8 000—9 000 tone la începutul ce
lei de a doua decade a lunii octom
brie. (Stan Ștefan).

din nordul 
in unitățile 
de irigații, 
mijloacelor
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Recoltarea porumbului la cooperativa agricolă din Cezieni, județul Olt
Foto : A. Papadiuc
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Livrările la fondul de stat în ritm mai intens!
<4

Ne scrie
București,

Rigard Carol
____ ..... bulevardul Leontiu 
Sălăjan nr. 43: „Citind în rubri
ca «Faptul divers» despre 
cactusul unui cetățean din Baia 
Mare, ale cărui flori trăiesc doar 
o zi, m-am gîndit să vă trimit 
și eu această imagine. După 
cum vedeți, cactusul meu, din 
aceeași specie, mi-a dăruit, nu 
două flori ca al băimăreanulul, 
ci patru. Și asta n-ar fi nimic, 
dar ciudat este că el a înflorit 
in acest an a doua oară. Intru- 
cit nu cred că acest lucru se da- 
torește modului de a-l îngriji, 
pentru că de ani de zile, de cind 
îl am, tot așa îl îngrijesc me
reu, poate că vor găsi o expli
cație specialiștii in materie de 
fepoși... frumoși". '

Poate !

Ghiciți

BACĂU.
le din județul 
rumbului se . .
Pină vineri. 15 octombrie, recolta a 
fost strînsă de pe 95 la ■ sută din 
suprafața cultivată. întreprinderile 
agricole de stat au încheiat această 
lucrare. Acum, pentru impulsiona
rea livrărilor la fondul de stat au 
fost organizate convoaie de mașini 
și atelaje, echipe de încărcători, 
iar la bazele de recepție se lucrează 
fără întrerupere. Ca urmare, rit
mul de preluare a crescut de la 
1 200 tone la 2 500 tone de porumb 
pe zi. Tovarășul Marian Vlaic, se
cretar al comitetului județean de 
partid, aprecia că în trei-patru zile 
va fi livrată întreaga cantitate pre
văzută pentru fondul de stat și 
F.N.C. Multe cooperative agricole 
cum sint cele din comunele Nicolae 
Bălcescu, Cleja, Corbeasca, Ștefan

tn unitățile agrico-
Bacău recoltarea po- 
apropie de sfîrșit.

Mare. Valea Seacă, și-au 
obligațiile contractuale: 
transportă la bazele de recep- 

cantități suplimentare de

cel 
rat 
ele 
tie 
rumb pentru fondul de stat, 
cooperativa agricolă din comuna Ni- 
colae Bălcescu, de exemplu. 9 au
tocamioane și 50 de atelaje trans
portă zilnic de pe cimp in maga
ziile unității și la baza de recepție 
cite 200 tone porumb. „Am obținut 
o recoltă bună — circa 1 000 kg. 
de porumb boabe la hectar peste 
prevederile planului — spunea ing. 
Nicolae Leuștean, președintele uni
tății. De aceea ne-am propus să li
vrăm la fondul de stat, suplimen
tar. cel puțin 300 tone de porumb. 
Pină la această dată am transpor
tat in bază circa 100 tone și conti
nuăm". La fel procedează și coope
ratorii din Răcăciuni, care au 
transportat suplimentar, numai în 
ultimele zile, peste 60 tone de po
rumb, precum și cei din Gîrleni.

onoi 
acum

po- 
La

Cleja. Sascut. Tamași, Hemeiuși și 
din multe alte unități ale' județului. 
(Gheorghe Baltă).

olt. Pentru preluarea opera
tivă a porumbului, în județul Olt 
au fost înființate noi baze volante 
de recepție, astfel incit distanta de 
transport s-a redus la minimum. în 
cele mai multe cazuri, porumbul 
recoltat se livrează direct bazelor 
de recepție. Pină acum au fost li
vrate la fondul de stat peste 125 000 
tone de porumb, ceea .ce reprezin
tă mai mult de 51 la sută din can
titatea prevăzută. Unele cooperati
ve agricole, intre care Ianca,- Tra
ian. Călinești. Drăgănești Olt, 
Crîmpoaia, Movileni și Serbănesti, 
au livrat între 85 — 95 Ia sută din 
cantitățile contractate. Este necesar 
insă să se intensifice transportul 
producției din cimp, mai ales că, la 
această dată, se află depozitate in

grămezi 150 000 de tone, 
datorită faptului că. pe 
județului, coeficientul de utilizare 
a mijloacelor de transport, repar
tizate Ia porumb nu se ridică de
cit la 2—2,2. De ce 7 In unele locuri 
mijloacele de transport staționează 
nepermis de mult. La întreprinde
rea de nutrețuri combinate Ca
racal și la bazele unde livrează 
producția cooperativele agricole Va
lea Mare, Priseaca și Bălteni se 
adună multe mașini, care așteaptă 
ore in șir pșntru a fi descărcate. 
Din cauză că unitățile agricole nu 
repartizează suficiente forțe la în
cărcat și descărcat, mijloacele de 
transport staționează ore. în șir. Or. 
acum nu mai e timp de pierdut ! 
Toată recolta trebuie transportată 
repede din cimp la bazele de recep
ție și in magaziile proprii ale uni
tăților agricole spre a fi bine păs
trată. (Emilian Rouă).

Și aceasta 
ansamblul

Fructele - surse de vitamine
IȘlDeși indispensabile vieții și consumate — odată cu alimentele ,n- 

totdeauna, vitaminele au fost descoperite de relativ puțin timp. Ca cetă- 
torul C. Funk constata, în anul 1911, că substanța extrasă din tărjțe de 
orez vindecă paralizia (produsă experimental la porumbei) prin consumul 
de orez decorticat. Ulterior, alte .cercetări au dovedit că această substanță 
era vitamina B( — tiamina. substanță de la care s-a generalizat denu
mirea de vitamină- Intensificarea cercetărilor și a observațiilor clinice 
a dus la deseopei irea de noi vitamine, la cunoașterea influenței acestora 
asupra organismului, a rolului lor in păstrarea stării de sănătate. Despre 
valoarea reală o vitaminelor, pe baza celor mai recente cercetări, ne-a 
vorbit prof. dr. Gheorghe CREȚEANU, de la Clinica medicală V 
unitate cu profil de nutriție și boli metabolice.

din Iași,

este ?

Profesorul Procopie Ghiță, 
președintele cercului speologilor 
din Rm. Vîlcea, însoțește aceas
tă imagine de o explicație care 
debutează cu o intrebare-ghici- 
toare : „Ce reprezintă 7“ Pentru 
a nu ne pune răbdarea la încer
care, ne vine în ajutor: „La pri
ma vedere pare o mină cu... trei 
degete. In realitate, este vorba 
de una din ciudățeniile naturii,, 
descoperită in peștera Murgoci 
din masivul Buila Mare. Și nu 
e singura. Numeroase alte for
me antropo și zoomorfe surprin
se pe peliculă le prezentăm ț- 
matorilor de curiozități intr-o 
expoziție foto organizată la se
diul cercului nostru, al speolo
gilor vilceni".

I • • */ •

Despre hărnicia și rodnicia 
faptelor de muncă ale prepara
torilor de minereuri de la Flo- 
tația centrală din Baia Sprie am 
mai scris. De data aceasta. An
drei Fărcaș, care ne trimite ima
ginea, ține să sublinieze o pre
ocupare mai puțin cunoscută a 
muncitorilor de aici. In timpul 
lor liber, ei și-au amenajat un 
parc de toată frumusețea. Exis
tă aici numeroase specii de 
plante decorative, între care și 
specii exotice, aclimatizate și in- 
'grijite ca la carte. Andrei Fărcaș 
a surprins un colț al parcului, in 
prim-plan ținînd să „pozeze" și 
această căprioară. Am uitat să 
vă spunem că parcul mai numă
ră incă o duzină de căprioare 
crescute și ocrotite de muncitori 
cu toată grija. Și căprioarele 
zburdă in voie, ca la ele in pă
dure !

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

ÎN URMA VIZITEI DE LUCRU A SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

ÎN UNITÂTI PRODUCĂTOARE DE PÎINE DIN CAPITALĂ

Măsuri operative pentru îmbunătățirea calității și diversificarea

Așa cum s-a anunțat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efectuat vineri 
o vizită de lucru în întreprinderi ale 
industriei alimentare, în centrul 
dialogului cu factorii de răspundere, 
cu specialiștii, cu alți oameni ai 
muncii din 'acest important sector 
situindu-se probleme de însemnă
tate majoră pentru înfăptuirea 
programului de aprovizionare cu 
piine a populației;

— Am trecut fără intirziere la 
aplicarea indicațiilor și recomandă
rilor secretarului general al parti
dului — ne-a spus tovarășa Con- 

p stanța Balint, secretar de stat in 
' Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare — pentru ca orientările 
și sarcinile trasate să-și arate in 
cel mai scurt timp efectul. S-au 
constituit chiar in cursul zilei de 
ieri colective alcătuite din specialiști 
din cadrul institutelor de cercetare 
și proiectare de profil, ai centralei 
industriale și din întreprinderi, care 
urmăresc aplicarea in practică a in
dicațiilor în citeva direcții princi
pale : mecanizarea completă o ope
rațiunilor de predospire, dospire, di
vizare și ștanțare a aluatului ; me
canizarea operațiunilor de Încărca
re, descărcare și ambalare a pro
duselor ; devansarea realizării pro
totipului cuptorului cu benzi supra
puse, pentru ca acesta să poată fi

generalizat in cel mai scurt timp in 
toate fabricile de piine din țară, 
asigurîndu-se astfel utilizarea mai 
completă a suprafețelor de produc
ție și folosirea mai economicoasă 
a combustibilului.

Măsurile indicate se vor mate
rializa și prin imbunătățirea structu
rii produselor de panificație : se va 
pune un accent mai mare pe sor
timentele realizate din făină inte
grală, se va Îmbogăți gama' specia
lităților — cornuri, chifle, batoane, 
covrigi etc. — și vor crește, în 
același timp, cantitățile de produse 
dietetice, îndeosebi sortimentele de 
tip graham, foarte solicitate de 
consumatori.

.După cum opinia publică a fost 
informată, în cursul vizitei în
treprinse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat in mod deosebit 
asupra necesității de a se îmbună
tăți calitatea piinii și a produselor 
de panificație. Chiar înainte de vi
zită, s-a indicat organizarea unui 
schimb de experiență între cei 
buni brutari din 
ajunge astfel la 
corespunzătoare, 
periență a avut 
zilele de 12—16 octombrie, cu parti
ciparea unor echipe din județele 
Bacău, Bihor, Botoșani, Galați, Iași. 
Mureș, Olt, Sibiu, Timiș, precum și

mai
se 

mai 
ex-

țară, spre a 
rețetele cele 
Schimbul de 

loc in Capitală în

de la fabricile bucureștene Bercenl, 
23 August, Griul, Pajura, Steagul 
roșu și Spicul. Echipele participan
te au produs — pe linii mecanizate 
și in cuptoare mecanice cu bandă — 
circa 600 tone piine din mai multe 
sortimente de uz curent, care au 
fost vîndute, deci și testate astfel, 
prin 12 unități comerciale din car
tierele Capitalei. Analiza zilnică a 
metodelor de lucru și de organizare 
a producției, precum și a tehnolo
giilor aplicate, a calității produse
lor a permis o clasificare riguroasă. 
In fruntea clasamentului s-a situat 
echipa județului Bacău, urmată, in 
ordine, de echipa fabricii Bercenl, 
de cea a județului Sibiu și a jude
țului Timiș.

Este interesant de arătat că 
schimbul de experiență a antrenat 
și pe brutarii care nu au luat parte 
directă la concurs, făcindu-se sim
țit un efort general pentru îmbu
nătățirea calității piinii și punerea 
ei in vînzare intr-un stadiu cores
punzător de prospețime — benefi
ciari nemijlociți fiind consumatorii.

In afara preluării „din mers", ca 
să spunem așa, a rețetelor valida
te de schimbul de experiență in 
condițiile concrete de dotare ale în
treprinderilor. din această acțiune 
de deosebit interes s-au desprins 
un șir de concluzii importante vi-

zînd. intre altele, specializarea li
niilor de fabricație, supravegherea 
si întreținerea mai sistematică a 
utilajelor și instalațiilor, ridicarea 
pregătirii profesionale si întărirea 
disciplinei personalului in vederea 
respectării riguroase a fazelor de 
fabricație și a parametrilor tehno
logici prevăzuti.

— O condiție importantă pentru 
ca toate indicațiile secretarului ge
neral al oartidului să se materia
lizeze cu rigurozitate in practică o 
constituie îndrumarea și controlul 
permanent din partea forurilor cen
trale implicate — ne-a spus, in în
cheierea investigației noastre, ing. 
Alexandru Negreanu, director ge
neral al Centralei industriale de 
morărit și panificație. De aceea s-a 
și trecut 
tehnologice 
te unitățile 
firește, de 
mecanizare
du-se acestora un sprijin concret și 
permanent prin echipe de specia
liști cu înaltă calificare. înțelegem 
să depunem toate eforturile pen
tru ca piinea și produsele de pa
nificație să răspundă exigențelor 
oamenilor muncii.

la elaborare^ normelor 
obligatorii pentru toa- 
din țară, ținînd seama, 
dotarea și gradul de 
al fiecăreia, asigurin-

— De la un timp, în toată lumea 
a devenit evidentă tendința de a se 
renunța la alimentația tradițională, 
cu preferințe pentru anumite produ
se, ceea ce a determinat apariția sau 
accentuarea unor boli cu o răspîn- 
dire tot mai largă. Statisticile Orga
nizației Mondiale a Sănătății arată 
că. in prezent, bolile cardiovasculare 
afectează circa un miliard din popu
lația lumii. Or, consumul de legume 
și de fructe este in măsură să aducă 
un echilibru in alimentație și in 
greutatea corporală și. ca o conse
cință directă, să contribuie la ame
liorarea sau prevenirea unor boli, a- 
desea severe, cum sint cele cardio
vasculare. Se cunoaște în mod sigur 
că, printre factorii 
de risc corona- 
rieni eterogeni, pe 
primul loc se află 
alimentația inco
rectă. Unul din 
componenții ali
mentației de care 
depinde starea de 
sănătate este a- 
portul corespun
zător de vitamine .
substanțe ce se găsesc in special in 
legume și fructe.

— Pentru că ne aflăm intr-un se
zon foarte bogat in fructe, vă rugăm 
să ne vorbiți despre valoarea lor 
nutritivă.

— Specialiști din diferite țări a- 
preciază că din totalul caloriilor ne
cesare zilnic, 50—60 la sută trebuie 
să provină din zaharuri (glucide sau 
hidrocarbonate) conținute in legume, 
fructe, cereale etc. Pe baza cercetă
rilor experimentale, nutriționiștii au 
întocmit, totodată, tabele cu conți
nutul foarte precis in zahăr și vita
mine al diferitelor fructe, așa incit 
ele pot fi consumate în funcție de 
starea de sănătate a fiecăruia.

— Statistici și studii făcute în di
ferite zone ale globului au demon
strat că in țările cu consum ridicat 
de fructe frecvența cariilor dentare 
este mai mică, iar pe măsură ce 
unele populații au trecut la un con
sum excesiv de zahăr — in dauna 
legumelor și a fructelor — a crescut 
vertiginos numărul celor cu carii 
dentare. ,

— Explicația este că celuloza din le
gume și fructe contribuie și la prote
jarea danturii împotriva cariilor den
tare — prin mestecarea prelungită — 
și apoi prin zaharurile naturale 
conținute in acestea. Aceste zaharuri, 
spre deosebire de zahărul industrial, 
deci rafinat și total lipsit de vita
mine. nu dăunează dentiției. Cred că 
nu este lipsit de interes să amintesc 
că un singur măr consumat după 
mese are. pe lingă valoarea nutriti
vă respectivă, și calitatea de a echi
vala cu spălarea dinților, cu periuță 
și pastă, timp de două minute.

Că zahărul favorizează caria den
tară la copiii care consumă multe 
dulciuri este un fapt demonstrat. De 
aceea, este foarte indicată folosirea 
fructelor în alimentație (in special 
a copiilor), in locul dulciurilor con
centrate (bomboane) sau al celor a- 
derente pe dinți (ciocolată, creme 
etc.) și care, in plus, dezechilibrează 
rația alimentară prin aportul foarte

ridicat de calorii (100 g 
furnizează 500—600 calorii. 
100 g mere
C. A, B| și B2, calciu și fier).

— Ce legătură există între consu
mul de zahăr și aportul de vitamine 
din alimentație ?

— Date experimentale și observa
ții clinice atestă că zahărul rafinat 
poate declanșa un dezechilibru vita- 
minic, in special al vitaminei B1, care 
se consumă excesiv în procesul de 
metabolizare sau transformare a 
zaharurilor concentrate. în urma unor 
cercetări experimentale, nutriționistul 
englez Yudkin a ajuns, incă din 1956, 
la concluzia că ateroscleroza inregis- 
trează o frecvență

ciocolată 
pe cind 

67 calorii, vitaminele

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

și săruri minerale,

impresionantă ca 
urmare a consu
mului excesiv de 
zahăr. Dacă pină 
la acea dată se 
credea că numai 
grăsimile pot fa
voriza ateroscle
roza, ulterior stu
dii și investigam 
ții au confirmat 
această legătură 

directă. Fructele ne oferă însă posi
bilitatea de a consuma zaharuri na
turale, care sint mai puțin concen
trate decit cele industriale, mai ușor 
de asimilat și au o valoare nutritivă 
superioară, datorită în special vitami
nelor și sărurilor minerale. Valoarea 
lor calorică redusă le face de neîn
locuit atit in alimentația omului să
nătos, cit și a celor suferinzi, pentru 
prevenirea 
afecțiuni, 
conținute 
ganismului 
fată de diferite intoxicații și in
fecții, boli de piele etc. Astfel, con
sumul normal de crudități și in spe
cial de fructe contribuie nu numai 
la păstrarea unei dentiții sănătoase 
prin solicitarea masticației și acțiu
nea alqalinizantă, ci și la stimularea 
funcției și, respectiv, a tranzitului 
intestinal, prevenind constipația De 
asemenea, prin conținutul crescut de 
potasiu și sodiu fructele au efect 
diuretic.

— Ce părere aveți despre cura de 
fructe și ce se înțelege prin consum 
normal 3

— în primul rînd, pentru a evita 
efectele nedorite, un consumț nor
mal trebuie să fie diversificat V; 
limitat la un singur sortimențfc 
să dau un exemplu concret vb , 
minți că o cură de struguri ar păi « 
fi o greșeală pentru anumite persba- 
ne cu riscul de a face diabet, deoa
rece strugurii conțin mult zahăr (cir
ca 18 g la suta de grame de fructe, 
in funcție și de soiuri). Fructele 
foarte dulci (struguri, prune, smo
chine etc.) consumate, în cantități 
mari pot favoriza apariția unor tul
burări ale metabolismului glucidtc, 
pină la declanșarea diabetului zaha
rat la cei predispuși. Este bine deci 
să ne deprindem să consumăm zil
nic. fără a abuza,'legume și fructe 
cit mai variate, bineințeles in func
ție și de sezon.

sau ameliorarea unor 
Bogăția de vitamine 

în fructe conferă or- 
o rezistență mai mare

Coincidență ?

Marla BABOIAN

Pe sub ușa de la intrarea în Școala ge
nerală nr. 7 din Sfintu Gheorghe se scurgea, 
intr-o dimineață, un șuvoi de apă. Cei care 
au observat primii inundarea clădirii și-au 
putut imagina pe moment orice, numai 
faptul că apa ar spăla urmele unui furt, nu. 
Așa cum există o oarecare „logică" a ab
surdului, și faptele antisociale au limitele 
lor, relația lor coerentă, chiar dacă e vorba 
de o coerență răsturnată, fundamentată pe 
concepții sau deprinderi contrare moralei. 
Or, comportarea hoțului ce operase noaptea 
în școala cu numărul șapte depășea pină 
și cadrul strîmb al fărădelegii obișnuite.

Forțînd, spărgind, rupind ușile, incuie- 
torile, alte sisteme de închidere care i-au 
stat in cale, a pătruns in diferite încăperi, 
furind— o oglindă, un... suport pentru pro
sop, un aparat de radio foarte ieftin șl opt 
discuri muzicale. Avintul devastator a atins 
punctul culminant in fața chiuvetei. Cu o 
energie uimitoare, a smuls, pur și simplu, 
Instalația din perete, făcind apa să irumpă 
din venele de plumb ale zidului. A fost 
repede inundat etajul 
iar, peste noapte, apa 
stradă.

„Tehnica" hoțului — 
de ani,, fără ocupație, 
Brașov — a fost atit de fără noimă incit — 
ne mărturisea cineva care a asistat la ju
decată — l-a stupefiat pină și pe colegii lui 
de boxă. îr. schimb, in timpul procesului,

unu, apoi parterul, 
s-a tot revărsat in

Cochl Ioan, de 25 
originar din Teliu-

Convcbire consemnată de 
Elena MANTU

inculpatul s-a arătat foarte grijuliu față 
de măsurarea exactă a pagubei. Declara la 
un moment dat : „Nu cred să fi deschis 
forțat atîtea uși cite se menționează in 
procesul verbal. După cite imi amintesc eu, 
prin forțarea sistemului de închidere a uși
lor am pătruns in trei sau patru încăperi". 
Or, procesul verbal consemna unsprezece 
uși stricate.

Pedanteria acestei disculpări exprimă, de- 
șigur, ceva din cinismul făptuitorului aces
tor acte vandallce. Pentru că nu este vorba 
numai de hoția măruntă — bunuri de o 
valoare aproape neînsemnată — ci și de 
mentalitatea și apucăturile distructive. 
Comportarea lui C.I. trădează nu numai 
meteahna hoțului și a parazitului, ci și un 
dispreț față de un obiect produs prin mun
că. față de bunul public împins pină spre 
inconștiență. Unde a învățat Cochi să fure 
e mai puțin interesant de stabilit, dar 
unde s-a obișnuit el să distrugă ar fi sem
nificativ de văzut. Să fie doar o coinciden
tă că a devastat o școală ori să fie un 
ecou întîrziat și monstruos al urii față de 
carte și învățătură, față de educație cinsti
tă. față de muncă 7 1.

Cui folosește 
falsa discreție?

- în amestecătura justițiabililor pe proble
me mărunte — cumetre care s-au ocărit, 
vecini care s-au îmbrincit, cheflii care s-au

pălmuit la nuntă ș.a.m.d. — și-a făcut apa
riția, cu citva timp in urmă, la Judecătoria 
sectorului 1 din Capitală și un tip distins, cu 
mare morgă. Călca rar și elegant, intr-un 
invizibil nimb de săpun superior și deodo
rant bun. suspendat parcă de impecabilul 
nod al cravatei. Lăsase pe pernele mașinii o 
servietă ca de diplomat și părea gata să se 
recomande judecătorilor oferindu-le cartea 
de vizită (scrisă in două limbi).

Ținuta nu era intîmplătoare. Reclaman
tul fusese șeful biroului personal-invăță- 
mint, cu pretenții de conduită și protocol 
al unei întreprinderi. Tocmai de aceea ne-a 
surprins și obiectul plîngerii : fostul șef de 
cadre iși reclama nu mai puțin de- șase 
colaboratoare că l-au calomniat. Cazul a- 
părea deci, din capul locului, dubios : o 
unitate in care femeile încep, in grup, să 
denigreze reputația șefului de cadre ar se
măna nu cu un loc normal de muncă, ci 
cu un cuib de, hai să spunem... cărăbuși.

Ce le Imputa reclamantul celor șase 
inculpate 7 Referitor la inculpata numărul 
unu (cităm din acțiune) : „afirmă că a fost 
șicanată de subsemnatul, că aș ti aștep
tat-o la centrul de pregătire a cadrelor și, 
după ce s-a urcat in mașina mea, i-aș fi 
tăcut anumite propuneri. Susținerile sint 
nereale... etc. etc.". Referitor la inculpata 
numărul doi : „Afirmă că ar ști de la o 
terță persoană că i-aș fi făcut greutăți și 
necazuri, că i-aș ti tăcut unele propuneri 
și că aș ti primit de la aceasta niște obiec
te. Susținerile sint nereale... etc. etc.". Re
feritor la inculpata numărul trei : „Deși nu 
cred că a putut afirma așa ceva (respectiv 
că șeful personalului «invita diverse tova-

rășe în mașina personală și, sub pretextul 
rezolvării unor probleme de serviciu, le 
propunea relații intime», dacă a fâcut-o, 
totuși, afirmația este nereală și dăunătoare 
situației mele". Ș.a.m.d.

Greu de găsit alt martor in afara mașinii 
personale — dar mașina nu vorbește — 
care să declare limpede cine spune adevă
rul și cine minte. Cert este că, adevărat 
sau calomnios, despre ieșirile automobilis
tice ale actualului reclamant se discutase 
mult la locul său de muncă. Numărul de 
aventuri ce i se pun in seamă nu era nici 
el de ignorat, cufn nu era de ignorat nici 
Interferența, cu totul reprobabilă, intre 
escapade și problemele de serviciu. Ne în
trebăm deci : pentru ce au mocnit zvonu
rile sau birfelile. atî’fa vreme ? Dacă repu
tația șefului de cadre era de nepătat, cum 
de nu a fost curmată ferm, incă din stadiile 
inițiale 7 Dacă, dimpotrivă, personajul era 
atit de— întreprinzător pe plan sentimen
tal, de ce nu s-au luat, imediat, măsurile 
de vigoare, mai ales ț'inîndu-se seama dede vigoare, mai ales finindu-se seama 
funcția și locul său de muncă 7 1

Răspunsul nu pare greu de găsit. E 
parent !) mai ușor să șușotești, decit 
spui la timp, principial și franc, ceea 
ai de reproșat. E (aparent 1) mai ușor 
mimat discreția, decit de practicat 
ritatea.

Dar etica noastră nu este o etică 
pe compromisuri și echivocuri. Cui 
losit îndelungata falsă discreție în cazul a- 
mintit 7 Doar imoralității. Fie că practicile 
reclamantului de acum erau ele imorale, 
fie că zvonurile inculpatelor de acum erau 
calomnioase, deci tot imorale, echivocul n-a

fa
șă 
ce 
de 

since-

bazată
a fo-

făcut decît să mențină relații și ambianțe 
anormale de muncă. Așa incit, indiferent 
de sentință, acuzații reali' sint de fapt toți 
participanții la crearea atmosferei, vicioase 
și nocive, de ambiguitate morală...

Din caietul 
grefierului

„Partea vătămată ținea ușa și nu voia să 
intre inculpata in lift. Partea vătămată a 
fost sfătuită de mine să permită inculpatei 
să meargă la serviciu, dar a susținut că 
nu o lasă pină nu vine miliția. Atunci, in
culpata a renunțat la lift și a fugit pe scări. 
Am văzut la locul faptei ochelarii părții 
vătămate și o pungă cu gunoi".

(Din „palpitantul" conflict descris 
de martora V. M. in dosarul nr. 3 451/81 
al Judecătoriei sectorului 1)

in judecatăMindricel Nicolae a chemat
pe... un expert 1 Cităm :

„In referatul de expertiză a 
mația calomniatoare că singura pată pre
zentată de reclamant a fost făcută cu pom
pa de flit de către acesta .pentru a demon
stra o avarie".

înscris afir-

(Din dosarul nr. 3 985/81 al Jude
cătoriei sectorului 1)

Serqiu ANDON



SCÎNTElA — duminică 17 octombrie 1982 PAGINA 3

r 7

1

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
tn telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată : 
Asemenea întregului nostim popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile mereu mai inflori- 
toare ale județului ’Alba au urmărit, 
cu sentimente de legitimă mindrie 
patriotică, cu satisfacție deplină și 
viu interes vizita oficială de priete
nie pe care dumneavoastră, mult iu
bite conducător, ați intreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in țara vecină și prietenă — Repu
blica Populară Bulgaria — expri- 
mindu-și, și de această dată, pro
funda lor recunoștință pentr.u neobo
sita și prodigioasa dumneavoastră 
activitate consacrată promovării și 
afirmării neabătute în viață a prin
cipiilor fundamentale ale politicii in
terne și externe a patriei noastre, 
statornicirii unor relații de bună in- 

ere și conlucrare reciproc avan- 
i jusă intre toate popoarele iubitoa
re de pace și progres social. Ne an
gajăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să realizăm 
exemplar toate sarcinile ce ne 
revin din hotărîrile Congresului 
al XII-lea a! partidului, din pla
nul de dezvoltare economico-socială 
a țării pe anul 1982 și pe intregul cin
cinal, pentru a intimpina cu succese 
de prestigiu Conferința Națională a 
P.C.R., cea de-a 35-a aniversare a 
proclamării Republicii și alegerile de 
deputați in consiliilj populare, con
tribuind astfel, cu întreaga noastră 
energie creatoare, la înălțarea socia
listă și comunistă a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Romă-, 
nia.

Primirea deosebit de cordială, cu 
alese onoruri și calde sentimente de 
dragoste și stimă, ce vi s-a făcut, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, re
flectă cit se poate de elocvent res
pectul și înalta prețuire pe care le 
nutrește poporul frate bulgar față de 
cel mai ilustru fiu al poporului ro
mân, constituie expresia trainicelor 
relații de largă colaborare pe multi
ple planuri statornicite între parti
dele și popoarele noastre — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN, 
înscriindu-se ca un moment istoric 
in cronica relațiilor de prietenie ro- 
mâno-bulgare, avem convingerea că 
înalta solie a poporului român va da 
un nou și puternic impuls dezvoltării 
multilaterale și fructuoase a relațiilor 
noastre politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale, corespunzător 
pe deplin intereselor noastre comune, 
cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume. Angajați plenar in 
transpunerea neabătută în viață a 
sarcinilor și orientărilor pe care le-ați 
formulat la recenta plenară a Comi
tetului Central al P.C.R., vă asigu
răm. mult iubite tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a întîmpina Conferința 
Națională ă partidului și cea de-a 
35-a aniversare a Republicii cu noi 
si remarcabile succese în muncă, con
tribuind astfel la înălțarea patriei pe 
culmi tot mai înalte ale civilizației 
socialiste și comuniste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU al P.C.R. se 
spune : Cqrnuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Bacău, asemenea în
tregului nostru popor, au urmărit cu 
deplină satisfacție și sentimente de 
înaltă mindrie patriotică vizita ofi
cială întreprinsă de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, intpreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in țara vecină și prietenă, 
Republica Populară Bulgaria. Este 
un fericit prilej pentru noi de a 
'e exprima încă o dată sentimen
tele de dragoste, de inaltă considera
ție și recunoștință nețărmurită față 
de dumneavoastră, cel mai iubit și 
stimat fiu al României, revoluționar 
neînfricat și patriot înflăcărat, luptă
tor neobosit pentru progresul și fe
ricirea poporului român, pentru în
tărirea continuă a relațiilor de prie
tenie dintre țările socialiste, pentru 
pace și colaborare intre toate națiu
nile lumii. Mobilizați de mărețul 
dumneavoastră exemplu de abnega
ție și dăruire, de activitatea neobo
sită ce o desfășurați in fruntea par
tidului și a țării, vă încredințăm că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru aplicarea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a sarcinilor ce ni le-ați indicat la Ple
nara Comitetului Central din 7—8 
octombrie 1982, pentru întîmpinarea 
cu succese tot mai mari a Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist 
Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se menționează : Moment de 
mare însemnătate în adîncirea legă
turilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și bulgar, 
continuînd un rodnic și tradițional 
dialog, noua vizită ce ați întreprins-o 
în Bulgaria socialistă, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, repre
zintă o nouă și valoroasă contribuție 
la dinamizarea raporturilor pe multi
ple planuri dintre cele' două țări ve
cine și prietene, la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor trainice din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, in folosul o- 
perei de făurire a noii orinduiri in 
cele două țări, al triumfului socialis
mului în lume. Acum, in preajma 
marelui eveniment politic din viața 
poporului și a țării — Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român 
—- cind toate energiile făuritorilor noii 
Românii vă urmează cu nestrămutată 
Încredere, bihorenil își reafirmă în
tregul atașament la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, al cărei ctitor și promotor sinteți. 
își exprimă din nou sentimentele de 
stimă și dragoste față de (dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. conducător încercat al 
destinelor- poporului român, cel maf 
iubit fiu al acestui neam, pe care-l 
conduceți cu neclintită cutezanță 
spre zorii societății comuniste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
spune : Ne exprimăm adeziunea de
plină față de întreaga desfășurare a 
dialogului româno-bulgar purtat la 
cel mai inalt nivel, care deschide noi 
orizonturi și dă noi impulsuri tradi
ționalei prietenii și conlucrări dintre 
țările și popoarele noastre, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, ilustrînd grija 
neslăbită ce o purtați pentru ca 
aceste relații să se afirme în toate 
privințele ca un exemplu de rapor
turi intre popoare libere și suvera
ne, între țări socialiste vecine și 
prietene, care conlucrează și se în- 
trajutorează activ in munca și lupta 
pentru edificarea noii orinduiri.

Permiteți-ne să vă încredințăm și 
cu acest prilej, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de de
plina noastră adeziune și profundul 
atașament față de modul magistral în 
care acționați pentru elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nos
tru și să vă asigurăm că vom munci 
fără preget, cu dăruire și abnegație, 
pentru a înfăptui sarcinile ce ne re
vin din hotărîrile de importantă is
torică adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului, răspunzînd 
astfel inflăcărateloi- îndemnuri adre
sate de dumneavoastră comuniștilor, 
întregului popor, la recenta plenară 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune : 
împreună cu intregul nostru popor, 
femeile de la orașe și sate, românce, 
maghiare, germane și de alte națio
nalități, au urmărit cu deosebit in
teres și profundă satisfacție vizita 
oficială de prietenie pe care ați in
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria.

Manifestările de caldă prietenie și 
prețuire cu care ați fost înconjurat 
pe pămîntul Republicii Populare 
Bulgaria, convorbirile rodnice care 
au avut loc, înțelegerile convenite 
reprezintă o ilustrare elocventă a 
prestigiului de care vă bucurați dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, personali
tate marcantă a contemporaneității, 
ctitor al României socialiste de azi. 
Permiteți-ne să ne manifestăm și cu 
acest prilej sentimentele de înaltă 
stimă, aleasă prețuire și fierbinte 
dragoste: față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de seamă' al 
partidului și statului, strălucit om de 
știință, care alături de dumneavoas
tră și-a adus o contribuție deosebită 
la succesul acestei noi misiuni de 
colaborare, prietenie și pace, mi
siune urmărită cu mare interes și 
satisfacție de către toate femeile din 
patria noastră.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Călărași, dînd glas celor mai nobile 
sentimente de dragoste fierbinte, de 
aleasă stimă și deosebită prețuire ce 
vi le poartă dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, au urmărit cu vibrantă 
simțire patriotică, cu dragoste și 
aleasa prețuire — noua solie de prie
tenie și colaborare fructuoasă pe care 
ați întreprins-o in Republica Populară 
Bulgaria — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CĂLĂ
RAȘI AL P.C.R. Primirea deosebit de 
călduroasă, stima și respectul, înalte
le onoruri cu care ați fost înconju
rat, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in timpul vizitei în Bul
garia vecină și prietenă, consti
tuie o nouă și strălucită dovadă 
a bunelor relații care s-au statornicit 
între țările, partidele și popoarele 
noastre, pun în lumină Clarviziunea 
științifică și consecvența revoluționa
ră ce vă caracterizează în tot ceea ce 
întreprindeți in fruntea partidului și 
statului pentru creșterea prestigiu
lui României pe toate meridianele 
globului, prețuirea de care vă bucu
rați pretutindeni in lume ca promo
tor neobosit al celor mai înalte idea
luri ale umanității. Puternic însufle
țiți de luminoasele perspective des
chise de hotărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, de orien
tările cupripse in magistrala dum
neavoastră expunere la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., unin- 
du-ne tot mai strîns în jurul parti
dului, al dumneavoastră personal, vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin, adu- 
cindu-ne astfel contribuția la dez
voltarea și înflorirea patriei, la creș
terea prestigiului ei internațional.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Ambianța plină de căldură, 
respectul și stima cu care ați fost în
conjurați pretutindeni constituie pen
tru noi. ca dealtfel pentru intregul 
nostru popor, al cărui fiu eminent și 
devotat sinteți. dovezi grăitoare ale 
respectului și admirației de care vă 
bucurați pe toate meridianele lumii, 
ale prețuirii și prestigiului politicii 
externe a României socialiste. îngă- 
duiți-ne să folosim și acest prilej 
pentru a ne exprima încă o dată în
treaga noastră adeziune față de po
litica internă și externă a țării, po
litică consacrată progresului Româ
niei socialiste și înțelegerii între po
poare, al cărei ctitor sinteți dum
neavoastră și pentru a cărei înfăp
tuire militați neobosit, cu pilduitoa
re energie și înțelepciune. Vom acțio
na și in continuare pentru înfăptui
rea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne revin pe acest an și pe intre
gul cincinal, vom face totul pentru 
ca prețioasele indicații, orientările și 
sarcinile pe care ni le-ați dat cu oca
zia recentei vizite de lucru în jude- 
•țul nostru să prindă viață, sporin- 
du-ne contribuția la opera de înălța
re pe noi trepte de progres și civili
zație a României socialiste.

Oamenii muncii din județul Giur
giu. împreună cu întregul nostim po
por, au urmărit cu viu interes vizita 

oficială de prietenie pe care ați fă
cut-o, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in țara vecină și prietenă, 
Republica Populară Bulgaria, și salu
tă cu deplină satisfacție și aprobare 
rezultatele deosebit de fructuoase cu 
care s-a încheiat această nouă solie 
de pace, prietenie și colaborare in
tre partidele, țările și popoarele 
noastre — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GIUR
GIU AL P.C.R. Transpunîn- 
du-se în viață înțelegerile și hotări- 
rile luate anterior de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. impreu
nă cu tovarășul Todor Jivkov. in 
orașele Giurgiu și Ruse s-au înălțat 
întreprinderile constructoare de ma
șini și utilaj greu care cooperează in 
mod fructuos și vă asigurăm că vom 
face tot ce depinde de noi pentru a 
dezvolta această cooperare în inte
resul reciproc al României și Bul
gariei. Vă încredințăm că toți cei ce 
trăiesc și muncesc în județul Giur
giu vor lupta cu abnegație și dăruire 
revoluționară pentru a se achita cu 
cinste de marile îndatoriri ce le re
vin, vor aplica neabătut in viată po
litica științifică, clarvăzătoare și 
adine umanistă a partidului și statu
lui nostru, al cărui promotor sinteți 
dumneavoastră și pentru a cărei în
făptuire militați cu pilduitoare 
energie și înțelepciune comunistă.

• 0 strălucită misiune de prietenie, expresie 
a dorinței comune de întărire a relațiilor de bună 
vecinătate și strinsă conlucrare dintre popoarele 
român și bulgar, in folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii

• Dînd glas dragostei și recunoștinței fierbinți 
pentru vasta și neobosita activitate desfășurată 
spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste 
- angajament ferm de a acționa cu întreaga energie 
pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și civilizație

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se spune : 
Comuniștii, toți locuitorii • județului 
Iași, alături de intregul nostru popor 
au urmărit, în aceste zile, cu pro
fundă vibrație patriotică, vizita ofi
cială de prietenie efectuată de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Populară Bulgaria. Cu inimile 
pline de bucurie pentru rodnicia 
acestei noi solii a păcii, prieteniei, 
colaborării și cooperării ne exprimăm 
totala adeziune la politica internă’ și 
externă a partidului și statului nos
tru și vă rugăm să primiți, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
întreaga noastră gratitudine pentru 
grija deosebită ce o purtați dezvol
tării și înfloririi României socialiste, 
pentru activitatea rodnică ce o des
fășurat! pe arena internațională în 
vederea instaurării unui climat de 
destindere și încredere între toate 
popoarele. Dînd glas sentimentelor 
de fierbinte dragoste, profund res
pect și nemărginită recunoștință, ce 
vi le purtăm dumneavoastră, vă asi
gurăm că vom milita pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor care ne 
revin din documentele celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. acționînd 
cu toată puterea noastră de muncă 
în vederea realizării planului și a 
angajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă, sporindu-ne astfel contri
buția la făurirea societății socialiste, 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, la creș
terea prestigiului patriei în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R, se sub
liniază : Animați de profunde senti
mente de mindrie patriotică, de 
adincă dragoste și stimă pentru dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului nostru, comuniștii, oamenii 

. muncii, toți locuitorii județului Neamț 
își exprimă deplina satisfacție și to
tala aprobare față de noua vizită o- 
ficială pe care ați intreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Populară Bulgaria și vă 
adresează, din adîncul inimilor, cele 
mai calde felicitări pentru rezultatele 
cu care s-a încheiat acest eveniment 
politic de mare însemnătate in bo- 
gata cronică a raporturilor trainice 
de prietenie și colaborare româno- 
bulgare. în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din județ, 
vă asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că, urmînd strălucitul dum
neavoastră exemplu, vom acționa în 
continuare cu toate forțele și cu toată 
dăruirea pentru aplicarea în viață a 
prețioaselor indicații cuprinse in ex
punerea dumneavoastră rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie 
a.c., pentru realizarea in întregime a 
sarcinilor pe anul 1982 și buna pre
gătire a planului pe 1983, sporindu-ne 
astfel contribuția la dezvoltarea eco- 
nomico-socialâ a patriei noastre so
cialiste.

Tntr-o însuflețită comuniune de 
inimă și gind cu intregul popor, noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile copilăriei dumnea
voastră, am urmărit cu vie emoție, 
deplină satisfacție, profundă mindrie 
patriotică vizita oficială de prietenie 
pe care ați efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Bulga
ria prietenă — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R. Conștienți că, 
prin înțelegerile convenite, prin re
zultatele ei, noua solie, al cărei stră
lucit purtător sinteți dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre, reprezintă o nouă și fructuoasă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și, implicit, la întărirea so
cialismului și păcii în lume, ne ma
nifestăm totala noastră adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului. Acționăm în aceste zile cu 
forțe sporite pentru recoltarea po
rumbului de pe ultimele suprafețe și 
pentru încheierea, cu bune rezultate, 
a tuturor lucrărilor din campania 
agricolă de toamnă. Cu aceeași ho- 
tărire și deplină" încredere acționea
ză colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile industriale ale 
județului, in frunte cu comuniștii, 
pentru realizarea neabătută în viață 
a mărețelor obiective stabilite de

Congresul al XII-lea al partidului 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului pa pămintul scump al pa
triei. j

I
în telegrama adresată de COMITE

TUL CENTRAL AL UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST ȘI CONSI
LIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 
ROMANIA se arată : Reafirmind de
plina satisfacție față de rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitei dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P. 
Bulgaria, transmitem angajamentul 
fierbinte al intregului nostru tineret 
de a-și uni și intensifica toate efor
turile, urmind strălucitul dumnea
voastră exemplu revoluționar și apli- 
cind cu hotărire și elan tineresc pre
țioasele dumneavoastră indicații și 
orientări, pentru a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea mărețelor 
hotăriri trasate de Congresul a! XII- 
lea al P.C.R., pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor pe acest an și pe 
întregul cincinal și a întîmpina cu 
cinste Conferința Națională a parti
dului.

în telegrama CONSILIULUI DE. 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se spu
ne : Noul dialog româno-bulgar 
la nivel înalt, importantele do
cumente adoptate și înțelegerile 
convenite cu acest prilej se în
scriu ca un moment politic de in- ■ 
semnătate majoră in cronica rapor
turilor noastre frățești, confirmind 
trăinicia legăturilor tradiționale de 
solidaritate și colaborare româno- 
bulgare, la a căror edificare, pe baza 
principiilor noi. socialiste, dumnea
voastră, împreună ' cu tovarășul 
Todor Jivkov, ați adus o contribuție 
hotărîtoare. Exprimîndu-ne încă o 
dată înalta prețuire pentru rezultatele 
acestei remarcabile solii de prietenie 
și colaborare, ca și profunda noastră 
mindrie patriotică pentru noua cin
stire internațională cu care ați fost 
onorat, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu perseverență pen
tru traducerea in viață a hotărîrilor 
și înțelegerilor convenite pentru 
aprofundarea in continuare a relații
lor româno-bulgare, că vom face to
tul pentru ca intreaga noastră acti
vitate să fie la înălțimea locului 
demn pe care îl ocupă România so
cialistă în lume datorită prodigioasei 
dumneavoastră activități, luminată 
de cea mai înaltă responsabilitate 
istorică față de interesele vitale ale 
poporului român, ale întregii ome
niri.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Prahova au urmărit cu 
multă satisfacție și bucurie, cu pro
fundă și legitimă mindrie patriotică, 
noua vizită oficială de prietenie pe 
care dumneavoastră, mult iubite și

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați efeetuat-o in 
țara vecină și prietenă, Republica 
Populară Bulgaria — se relevă în 

telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN
PRAHOVA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Manifestările de caldă simpatie cu 
care ați fost întimpinați în țara vecină 
și prietenă constituie o nouă dovadă 
a înaltului prestigiu de care vă bucu
rați dumneavoastră și România socia
listă în întreaga lume, o recunoaștere 
a meritelor pe care le aveți ca remar
cabil conducător de partid și de stat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, care aduceți o con
tribuție ■ hotărîtoare la dezvoltarea 
colaborării și păcii in lume, la 
triumful socialismului și comunis
mului pe planeta noastră. Folosim 
acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
a da expresie adeziunii depline a oa
menilor muncii prahoveni față de 
politica internă și externă promo
vată de partidul și statul nostru, față 
de contribuțiile de inestimabilă va
loare teoretică și practică pe care 
dumneavoastră le aduceți la dezvol
tarea construcției socialiste și comu
niste în patria noastră, la soluțio-

narea complexelor, probleme ale lu
mii contemporane.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, întregul personal munci
tor din Procuratura Republicii Socia
liste România au urmărit cu deplină 
satisfacție și legitimă mindrie patrio
tică intreaga desfășurare a vizitei 
oficiale de prietenie. pe care ați 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria, eveniment ce constituie 
o nouă și strălucită contribuție la 
dezvoltarea și adincirea continuă a 
relațiilor de colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar. între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria — se arată 
în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL PROCURATURII 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. Exprimindu-ne totala apro
bare față de rezultatele fruc
tuoase ale acestei vizite și de
plina adeziune la intreaga politică 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, elaborată și promovată 
cu atita strălucire de dumneavoastră, 
ne angajăm — și cu acest prilej — 
că vom acționa cu întreaga noastră 
energie pentru infăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea. din celelalte 
documente de partid, din legile țârii, 
că vom traduce in viață întocmai 
toate indicațiile dumneavoastră, pen
tru continua întărire a legalității so
cialiste, a ordinii de drept în socie
tatea noastră.

în deplină și vibrantă unitate de 
cuget și simțire cu intreaga națiune, 
sătmărenii dau o înaltă apreciere 
rezultatelor fructuoase cu care s'-au 
încheiat convorbirile pe care dum
neavoastră, muft stimate tovarășe 
secretar general al partidului, arhi
tect al întregii politici interne și ex
terne româneșt'i, le-ați avut cu to
varășul Todor Jivkov, cu alți con
ducători de partid și de stat bulgari, 
materializate în noi înțelegeri și 
acorduri de cooperare pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii, spre binele 
și prosperitatea popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului și păcii, des
tinderii și înțelegerii internaționa
le — se evidențiază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SATU 
MARE AL P.C.R. Hotăriți să ne 
unim și mai puternic rîndurile in 
jurul dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm să ne înzecim eforturile 
pentru înfăptuirea exemplară a ' ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., pentru înălțarea scumpei 
noastre patrii pe noi trepte de pro
gres și civilizație socialistă, pentru 
edificarea unei lumi a păcii și cola
borării intre popoare.

Sentimentele de aleasă prețuire, 
manifestările de stimă și respect cu 
care ați fost întimpinat pretutindeni 

în Republica Populară Bulgaria au 
relevat incă o dată modul strălucit 
în care reprezentați năzuințele și te
lurile cele mai nobile ale României 
socialiste, marele prestigiu de care 
vă bucurați dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător de 
partid și de stat, militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, realismul, clarviziu
nea, spiritul dinamic, profund nova
tor cu care acționați pentru Întărirea 
unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale, pentru realiza
rea in Balcani a unei zone a priete
niei, păcii și colaborării, corespunză
tor aspirațiilor tuturor popoarelor, în 
interesul cauzei păcii, destinderii și 
colaborării în Balcani, în Europa și 
in intreaga lume — subliniază tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Folo
sind și acest prilej, ne exprimăm de
plina adeziune la întreaga politică 
profund științifică, clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru și ne an
gajăm să intimpinăm Conferința Na
țională a partidului, alegerile de de
putați in consiliile populare și cea 
de-a 35-a aniversare a proclamării 
Republicii cu rezultate tot mai bune 
în îndeplinirea obiectivelor ce ne re
vin din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.C.R., de a realiza sar
cinile econom ico-soci ale pe anul 1982 
și pe intregul cincinal, aducindu-ne 
astfel contribuția la progresul și 
prosperitatea României socialiste.

însuflețiți de cele mai alese sen
timente de adincă prețuire, comu
niștii,’ toți sucevenii își exprimă de
plina lor satisfacție față' de rezulta
tele vizitei oficiale de prietenie pe 
care ați efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Populară Bulgaria — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. Profun
da considerație și stima cu care ați 
fost intîmpinați pretutindeni con
stituie o remarcabilă confirmare a 
justeței politicii externe a partidului 
și statului nostru de întărire a legătu
rilor de strînsă conlucrare cu țările 
socialiste, a înaltului prestigiu de 
care vă bucurați pe arena internațio
nală ca o personalitate proeminentă 
a contemporaneității, eminent con
ducător de partid și de stat, luptător 
clarvăzător pentru triumful păcii și 
înțelegerii internaționale. Folosim și 
acest prilej pentru a vă încredința, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de sentimentele 
noastre de nețărmurită dragoste și 
profund devotament, de adeziune 
deplină față de tot ceea ce inițiați" 
și întreprindeți în fruntea partidului 
și statului pe planul politicii interne 
și externe și ne angajăm să depu
nem toate eforturile pentru întîmpi
narea Conferinței Naționale a parti
dului cu realizări remarcabile în 
toate domeniile de activitate, pentru 
înfăptuirea exemplară a programului 
partidului de ridicare a României 
spre noi orizonturi de progres, ci
vilizație și bunăstare.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
se menționează : Comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Teleor- 
rhan au urmărit cu viu interes și 
deplină satisfacție vizita pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu . tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o în Republi
ca Populară Bulgaria, moment de 
seamă i.n dezvoltarea și consolida
rea prieteniei și colaborării frățești 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Primirea deosebit de căldu
roasă care v-a fost rezervată, mani
festările de dragoste, stimă și înaltă 
prețuire cu care ați fost înconjurat 
în tot cursul vizitei evidențiază ma
rele prestigiu internațional al Româ
niei socialiste, al dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane. 
Aprobînd din inimă rezultatele rod
nice ale dialogului la nivel înalt ro
mâno-bulgar. vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
care ne revin din hotărîrile Congre
sului al XII-lea al partidului, con
tribuind cu intreaga noastră energie 
creatoare Ia edificarea socialismului 
și comunismului pe pămîntul pa
triei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se re
levă: în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Tulcea, îngăduiți-ne să vă exprimăm 
cele mai profunde sentimente de sti
mă, respect și prețuire cu prilejul în
cheierii cu succes a vizitei oficiale de 
prietenie pe care, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați între
prins-o în Republica Populară Bul
garia, țară vecină și prietenă, de 

Numeroase alte telegrame au mai fost adresate Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, din partea unor comitete municipale, orășenești și comunale ale 
P.C.R, organizații sindicale, de tineret și femei, ministere și a altor 
instituții centrale de stat, a unor colective de muncă din întreprin
deri industriale, șantiere de construcții, institute de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, întreprinderi agricole de stat, coope
rative agricole de producție, staiiuni pentru mecanizarea agriculturii, 
uniuni de creație, instituții de cultură, învățămint și presă, unități 
pentru ocrotirea sănătății și comerciale, unități militare, din partea 
a numeroși oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte 
naționalități din toate domeniile de activitate.

Manifestindu-și bucuria profundă pentru succesul deplin al re
centei misiuni de pace și prietenie încredințate de partid și popor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru marea și deosebita contribuție 
adusă la promovarea intereselor patriei noastre socialiste, la creșterea 
prestigiului și rolului ei pe arena mondială, colectivele de oameni ai 
muncii de pe intreg cuprinsul țării asigură pe secretarul general al 
partidului că sint ferm hotărite să-și sporească și mai mult efortu
rile pentru a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidu
lui și statului, intimpinind cu noi și tot mai mari succese. Conferința 
Națională a partidului, eveniment major in viața partidului, a tuturor 
celor ce muncesc, menit să deschidă noi orizonturi înfloririi pe mai 
departe a patriei noastre socialiste.

ia r

care ne leagă o tradițională și rod
nică prietenie. încrezători in Viitorul 
luminos, comunist al poporului nos
tru. noi, cei ce muncim și trăim m 
acest prosper și înfloritor colț de țară 
românească, ne angajăm in fața parti
dului, a dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
să urmăm neabătut exemplul dum
neavoastră de dăruire pentru feri
cirea și prosperitatea națiunii, să ac
ționăm fără preget pentru a mate
rializa întocmai înțelegerile conve
nite, pentru infăptuirea importante
lor prevederi ale Congresului al 
XII-lea al partidului de edificare pe 
pămintul României a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Sîntem ferm convinși că noua și 
fructuoasa solie de prietenie, solida
ritate, colaborare și pace pe care ați 
purtat-o atît de strălucit pe pămîn
tul Bulgariei vecine și prietene, con
vorbirile la cel mai inalt nivel, întîl- 
nirile cu personalități marcante ale 
vieții politice, economice, științifice 
și culturale din Republica Populară 
Bulgaria, mitingul prieteniei româ
no-bulgare. înțelegerile și acordurile 
convenite deschid o etapă nouă, su
perioară în evoluția bunelor relații 
dintre partidele, ’țările și popoarele 
noastre — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Dir.d ex
presie satisfacției de a vă avea 
în fruntea partidului și a țării, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și prețuit fiu al poporului ro
mân, de numele și activitatea căruia 
sint indisolubil legate cele mai mari 
impliniri și transformări revoluțio
nare pe calea edificării societății 
multilateral dezvoltate. îngăduiți-ne 
să vă aducem și cu această ocazie un 
fierbinte omagiu, întreaga noastră 
dragoste și recunoștință, pentru tot 
ce ați făcut și. faceți ca România să 
se dezvolte necontenit, liberă și in
dependentă, să se bucure de un înalt 
prestigiu in intreaga lume.

Primirea călduroasă, sentimentele 
de stimă și înaltă considerație cu 
care conducătorii și intregul popor 
bulgar v-au înconjurat pretutindeni, 
semn al marii prețuiri de care vă 
bucurați ca personalitate proeminen
tă a vieții internaționale contempo
rane. sînt urmarea firească a bund- . 
lor relații statornicite între țările și » 

1 popoarele noastre și, în același timp, 
a politicii noastre externe clarvăză
toare și cohstructive, ai cărei inițiâ- 1 
tor și neobosit mesager sinteți dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit 
al națiunii noastre socialiste — sub
liniază telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VlLCEA AL P.C.R. si a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Ca întotdeauna, și Cu 
prilejul reîntoarcerii dumneavoastră 
pe pămîntul scump al patriei, dăm 
glas, asemenea intregului popor, sen
timentelor noastre de fierbinte dra
goste față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și, aprobind cu întreaga 
ființă politica internă și internațio
nală a partidului și statului nostru, 
vă încredințăm că oamenii muncii 
de pe meleagurile vilcene sint ferm 
hotăriți să-și aducă intreaga contri
buție la înfăptuirea exemplară a ho- 
tăririlor istorice ale Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru pro
gresul și bunăstarea patriei noastre 
dragi — România socialistă»

Comuniștii, oamenii muncii, toți 
locuitorii județului Vrahcea au ur
mărit cu vie satisfacție și deplină 
mindrie patriotică desfășurarea vi
zitei oficiale de prietenie pe care ați 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria. Această nouă vizită in 
Bulgaria socialistă a prilejuit o 
călduroasă manifestare a raporturilor 
de colaborare prietenească, multilate
rală in.tre partidele și statele noastre, 
spre binele reciproc al cauzei gene
rale a socialismului, păcii și pro
gresului in lume, deschizind o nouă 
pagină in cronica relațiilor româno- 
bulgare — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL P.C.R. Am urmărit cu deo
sebită bucurie și mindrie patriotică 
primirea deosebit de călduroasă care 
v-a fost rezervată, atmosfera deschi
să, constructivă în care au fost abor
date problemele de interes reciproc, 
ca și cele ale vieții internaționale. 
Organizația județeană de partid, care 
se pregătește în prezent să intimpine 
Conferința Națională a partidului cu 

‘noi succese.în toate domeniile de ac
tivitate, vă asigură, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vși. ac
ționa neobosit pentru infăptuirea 
exemplară a sarcinilor de. plan ale 
anului 1982 și pe intregul cincinal, a 
celor decurgind din acordurile și in- 
țelegerile convenite in această vi
zită.
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COLOCVIILE
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PATRIOTISMUL SOCIALIST
izvorul nesecat al tăriei și încrederii noastre

Păstrăm in sipetul cel mai de preț al inimii și 
cugetului nostru cuvintul patrie, fiindcă, mai mult 
decît oricare altul, este încărcat cu perene înțe
lesuri. El inseamnă pentru noi meleagurile sub 
glia cărora ne dorm moșii și strămoșii, cei care 
au scris cu truda și jertfa lor istoria noastră 
multimilenară. înseamnă limba ceo dulce ca un 
fagure de miere și familia noastră cea mare, cu 
douăzeci și două de milioane de fii. înseamnă

înfăptuirile mărețe ale timpului nostru socialist, 
împlinirile ce-au înnoit din temelii chipul țării și 
viața oamenilor. De aceea, iubirea de patrie 
ne-a fost în vremurile grele scut, este astăzi șl 
va fi și mîine izvor de tărie și perpetuu imbold 
în marea și statornica noastră străduință spre 
mai bine, spre mai frumos, spre mai înalt.

„Ce înseamnă astăzi să fii patriot „Cum pot

fi afirmate prin viața și munca fiecărui cetățean 
al patriei nobilele idealuri patriotice, cum pot 
fi puse in lumină însemnătatea și semnificațiile 
actuale ale patriotismului

Participă Io dezbaterea noastră : MARIAN 
AVRAM, muncitor, dr. NICOLAE COPOIU, 
dr. ELENA FLOREA, NICOLAE DAN FRUN- 
TELATA, poet, prof. univ. dr. TITU GEORGESCU, 
prof, univ. dr. LADISLAU LORINCZ, Vraja marilor interpret!

Trecutul - mărturie 
a dragostei față de patrie

T.G. : Pentru cel care se apleacă 
asupra istoriei noastre naționale 
apare cu limpezime de cristal fap
tul că în permanentă românii s-au 
raportat ca la o supremă valoare 
la patrie, la glia strămoșească, la 
locurile unde au văzut lumina zilei. 
Căci numai printr-un atașament 
adine, printr-un simțămint puternic 
de legătură cu pămintul natal se 
pot explica dăinuirea noastră neîn
treruptă pe aceste strămoșești me
leaguri, faptul că niciodată româ
nii nu și-au părăsit vatra lor. în 
ciuda atitor vremuri tulburi, de 
furtuni și vicisitudini ale istoriei. 
Pentru că mai tari, mai adinei decît 
urgia unor vremi erau conștiința 
apartenenței lor la acest spațiu, 
convingerea că numai aici ăînt, cu 
adevărat, la ei acasă.

N.C. : Acest sentiment adine, 
această conștiință limpede a ghidat 
întreaga conduită a poporului nos
tru de-a lungul istoriei sale. Con
dus de un asemenea sacru ideal, 
poporul român nu ș-a plecat în ca
lea cotropitorilor, fie puterile lor 
oricît de mari, ci. dimpotrivă, unit 
cu riul și muntele, cu cîmpia și 
pădurea, cum memorabil spunea la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, li s-a împotrivit cu în- 
dîrjire și nu o dată Dunărea, codrii 
ori văile noastre au văzut armii

O viziune nouă 
asupra patriotismului

T. G. : Ca și în atîtea alte do
menii, și în ceea ce privește con
ceptul de patriotism, partidul nos
tru a adus contribuții de mare 
valoare la clarificarea caracteris
ticilor sale, la îmbogățirea con
ținutului lui. Ne reamintim cu 
toții ampla definiție pe care a 
formulat-o Ia Congresul educației 
politice și culturii socialiste, de 
acum 6 ani, dezvoltată și îmbogă
țită mereu, așa cum s-a întîmplat 
și la plenara din 1—2 iunie a.c. 
Definiție care, după opinia mea, 
are ca element esențial legătura 
intimă intre respectul fată de 
munca și lupta înaintașilor noștri 
și datoria pe care noi, cei de azi, 
o avem de a duce mai departe, de 
a spori moștenirea lor.

L. L. : înainte de a stărui asupra 
conținutului acestei noțiuni, consi
der că trebuie să reliefăm, ca un 
merit deosebit al perioadei de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
faptul că sub impulsul viziunii 
profund novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. istoriografia, 
gindirea social-politică românească 
s-au eliberat de tarele nefaste ale 
dogmatismului și în acest domeniu, 
de atitudinea nihilistă care s-a ma
nifestat într-o vreme față de 
sentimentul național.

N. C. : într-adevăr. sub Influenta 
unei asemenea atitudini, ani în șir 
au fost subapreciate momente im
portante ale trecutului nostru isto
ric. ale luptei de eliberare națională, 
s-au blamat opere remarcabile ale 
înaintașilor. în care și-au aflat ex
presie năzuințele poporului la o 
viață națională proprie.

E. F. : Este neîndoielnic un merit 
al partidului nostru, al secretarului 
său general de a fi clarificat pe 
deplin problema patriotismului în 
lumina concepției materialismului 
istoric, de a fi reliefat că nu poate 
exista nimic comun intre sentimen
tul firesc, legitim pentru oricare 
cetățean, al atașamentului față de 
țara in care s-a născut și căreia ii 
aparține și naționalism, acea ideo
logie și politică în problema na
țională care se manifestă prin 
negarea sau încălcarea intereselor

Egali în drepturi, solidari în 
îndatoriri toți fiii patriei

L. L. : Iar din aceasta decurge o 
altă caracteristică a patriotismului 
in societatea noastră, anume că 
acest sentiment este împărtășit deo
potrivă de toți fiii patriei, de toti 
cetățenii României socialiste, indi
ferent de naționalitate. Este un 
adevăr de esență, o dimensiune 
fundamentală a realității româ
nești de astăzi ce-și are rădăcinile 
într-un îndelungat trecut de muncă 
și luptă comună. împreună, ei s-au 
ridicat la luptă pentru dreptate și 
libertate, atunci cînd jugul asupri
rii devenea de nesuportat. împreu
nă au făcut din piepturile și bra
țele lor pavăză împotriva cotropi
torilor. Și tot împreună s-au dove
dit mai tari cind i-au încercat 
stihiile dezlănțuite ale naturii, căci, 
fac din nou apel lâ o memorabilă 
formulare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. apele dezlănțuite n-au 
întrebat dacă casele sau localitățile 
întilnite în calea lor sînt al8 româ
nilor. ale maghiarilor sau ale ger
manilor.

prea puternice topindu-se ca sufla
te de vint.

M. A. : Socotesc, din această per
spectivă, că expresia cea mai fidelă 
a profunzimii simțămintelor de 
dragoste față de patrie a români
lor o constituie neîntreruptul lor 
efort de a clădi și mai ales de a 
reclădi ceea ce fusese prefăcut în 
cenușă de oști prădalnice, de a nu 
osteni niciodată în a lua de la capăt 
reconstrucția satelor și orașelor, 
adică a tării, de a împodobi mereu 
și mereu pămintul patriei cu fru
museți și valori inestimabile.

N. D. F. : Cred că definiția acestui 
sentiment suprem se adună deci 
din toate faptele mari aie înainta
șilor pe care s-au zidit existența și 
demnitatea patriei, ale acelor ce 
s-au outut recunoaște în fiecare 
gînd al poporului lor și l-au slujit 
cu toată ființa, cu toată puterea 
mintii, pină la jertfă. Este sen
timentul cu care Sinea! a strîns 
îndreptările neamului românesc și 
a peregrinat prin tară pentru a le 
păstra, pentru a le transmite viito
rimii. Sentimentul cu care țăranul 
simplu, știutor al rostului griului 
și al mersului anotimpurilor, iși 
aduna fiii și ii învăța să lupte ca 
ostași și grăniceri ai pămîntului 
natal, să moară dacă era nevoie, 
fără cuvinte si întrebări de prisos. 
Si acela cu care și-au scris operele 
lor marii ctitori ai culturii române.

altora, în ultimă instanță prin pro
movarea inegalității, a dominației, 
prin învrăjbirea națională. în 
nici un caz nu se poate atri
bui un asemenea înțeles efor
turilor unor popoare de a-.și 
dezvolta economia și cultura și a 
ridica bunăstarea lor materială și 
spirituală spre a se bucura, lao
laltă și în strînsă frăție cu. cele
lalte națiuni, de cuceririle progresu
lui. După cum nu poate fi atribuit 
un asemenea înțeles luptei popoa
relor de a-și asigura dreptul de a 
dispune ele însele de bogățiile lor 
naturale, de a-și apăfa și consolida 
independenta. suveranitatea na
țională. dreptul lor de a decide 
asupra căilor lor de dezvoltare.

N. C. : Se cuvine remarcat dealt
fel că poporul român nu s-a situat 
niciodată, in decursul milenarei sale 
■existențe, pe pozițiile desconsideră
rii altor popoare — omenia, spiri
tul de înțelegere și respect reciproc 
afirmîndu-se dintotdeauna drept 
trăsături caracteristice fizionomiei 
sale naționale. Iar dacă în perioada 
de tristă amintire a ascensiunii 
fascismului pe plan international 
au existat și La noi grupări și or
ganizații de extremă dreapta 
care au propagat și practicat 
șovinismul și ura de rasă’, ele 
n-au dobîndit. tocmai ca reflex 
firesc al acestor trăsături, o bază 
largă de masă, fiind eliminate ca 
un corp străin felului de a fi și a 
gîndi al românilor,

T. G. : Partidul Comunist Român 
a fost, de-a lungul întregii sale 
existente, adversarul eel mai hotărit 
al naționalismului și șovinismului, 
cu convingerea că acestea .nu ser
vesc decît claselor dominante. Sem
nificativ este in acest sens nu 
numai faptul că incă de la făurirea 
sa a cuprins in rîndurile lui. alături 
de români, oameni ai muncii de 
alte naționalități, intrînd deci pe 
scena politică a României ca un 
partid ai tuturor celor ce muncesc 
pe pămintul românesc, fără deose
bire de naționalitate, dar mai ales 
că a militat permanent pentru 
realizarea deplinei lor egalități in 
drepturi.

T.G. : întemeiată pe o asemenea 
tradiție multiseculară, izvorită din 
aceleași nevoi de dreptate si liber
tate socială, participarea în comun 
a oamenilor muncii din tara noas
tră, fără deosebire de naționalitate, 
la, revoluția si construcția socialistă 
a întărit și mai mult unitatea și 
frăția și, implicit, patriotismul lor.

L.L. : Cu dreptate se poate spune 
că România este astăzi mamă bună 
pentru toti fiii ei. Si este cu totul 
firesc ca tara în care toti oamenii 
muncii — fie ei români, maghiari, 
germani — au aceleași drepturi si 
aceleași datorii, tara în oare iau 
parte în condiții de deplină egali
tate la făurirea bunurilor materiale 
și spirituale, la conducerea vieții 
social-politice : în care împreună și 
deopotrivă sînt proprietari ai mij
loacelor de producție si producă
tori. împreună si deopotrivă se 
bucură de roadele muncii lor. să 
fie privită de toti drept patria lor. 
pentru a cărei înflorire merită să-și 
consacre toate forțele, toată capa

citatea si puterea lor de creație. 
Această conștiință si aceste senti
mente îmbracă, așa cum bine știm 
cu totii. forme emoționante — in 
limba unică a muncii, români, ma
ghiari, germani înaltă fabrici, lu
crează ogoarele, ridică orașe noi.

Patriotismul - la temelia 
solidarității internaționale

L.L. : Conceperea patriotismului 
ca un sentiment ce presupune, o- 
dată cu dragostea pentru propria 
tară, respectul fată de alte popoa
re pune in lumină relația lui indi
solubilă cu solidaritatea interna
țională. Căci numai cel care iși iu
bește adine patria'sa poate înțele
ge si respecta sentimentele identi
ce ale altor popoare.

Pe de altă parte, existenta unor 
patrii libere puternice, reprezintă 
premisa necesară pentru instaura
rea .unor raporturi reale de solida
ritate si întrajutorare între popoa
re. La rîndul său, solidaritatea in
ternațională. întemeiată pe respec
tul independentei naționale, consti
tuie un puternic factor de accelera
re a progresului fiecărui popor, 
sporește forța lui in lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor sale legi
time.

T.G. : O expresie vie a acestei 
realități dialectice este însăși poli
tica partidului nostru comunist. 
Considerînd drept cea mai impor
tantă contribuție la afirmarea su
periorității socialismului in lume 
dezvoltarea economiei naționale, 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român, par
tidul nostru a inițiat si desfășoară 
o amplă operă transformatoare, 
care a propulsat România în rîn
dul țărilor industrial-agrare. a în
noit din temelii chipul tării si viața 
oamenilor. în același timp, parti
dul și țara noastră dezvoltă relații 
de prietenie cu toate țările so
cialiste. cu țările în curs de dez
voltare. cu forțele progresiste, de
mocratice din lumea întreagă, cu 
toate popoarele care luptă pentru 
independentă, pace si progres. Este 
grăitor în acest sens faptul că 
România întreține astăzi relații di
plomatice cu 137 de țări ale 
lumii, așezînd la baza acestor rela
ții principiile independentei și su
veranității. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului reciproc.

E. F. : în contextul general al 
teoriilor care pretind că națiu
nea s-ar fi perimat istoricește, 
s-a lansat și ideea că patria, 
patriotismul ar reprezenta no

Faptele de muncă - suprema 
măsură a iubirii de patrie

E.F.: Din toate cele spuse pînă 
acum a rezultat, cred, limpede ce 
uriașă forță de progres reprezintă 
pentru fiecare popor patriotismul. 
Am rămîne însă la jumătatea dru
mului în discuția noastră, dacă nu 
am încerca să conturăm si ceea ce 
implică sentimentul patriotismului 
pe planul acțiunii practice, pentru 
oa resursele sale de progres să fie 
pe deplin valorificate. As aminti în 
acest context, ca ipostază esențială 
a patriotismului socialist, contribu
ția reală, concretă la sporirea avu
ției naționale, la procesul creării 
valorilor materiale și spirituale, pe 
care se întemeiază însăși dezvolta
rea multilaterală a țării.

M. A. : Socotesc că a fi patriot in
seamnă, deopotrivă, a fi competent, 
bine pregătit, capabil să răspunzi 
in orice moment exigențelor celor 
mal înalte ale profesiei tale. Trăim 
momentele unei rapide reînnoiri a 
cunoștințelor tehnice : a tine pasul 
cu ele. a fi mereu atent si receptiv 
la noul din domeniul tău de muncă 
mi se pare iarăși un semn de înțe
legere exactă a răspunderii proprii 
față de marea colectivitate a țârii. Și 
aș mai sublinia că a fi patriot presu
pune să nu-ți pese doar de mașina, 
de utilajul la care lucrezi tu ori de 
produsul pe care-1 realizezi cu mii- 
nile, cu mintea ta. ci a privi cu răs
pundere în jurul tău. a-i ajuta pe 
ceilalți ca si ei să se ridice la un 
înalt nivel de competență, să acțio
neze in permanentă ca buni gospo
dari. De aceea spun că a fi patriot 
inseamnă mult mai mult decit a fi 
un bun profesionist : inseamnă a 
te comporta astfel incit de fiecare 
dală tu să poți fi luat drept exem
plu bun de cei care iau acum, ală
turi de tine, viața pieptiș.

N. D.F. : Istoria culturii, prezentul 
ei probează cu argumente zdrobi
toare că nu există si nu poate e- 
xista om de cultură în afara pa
triei sale. O operă autentică ne
străbătută ca de un singe vital de 
ideile mari ale nașterii și devenirii 
unui popor nu este de conceput. 
Teza ■ potrivit căreia sentimentul 
patriotic, exprimarea lui limpede, 
includerea lui la temelia oricărei 
lucrări cu drept la eternitate ar fi 
din start un rabat estetic, un semn 
de vetustete. mi se oare mai mult 
decît falsă, nocivă. Trăim un timp 
care. înainte de a fi al nostru este 
al'țării. Și singura probă, singurul 
argument valabil în fata propriei 
conștiințe, al iubirii de patrie, este 
participarea la munca de edi
ficare socialistă. Cu tot ce ai mai 
bun în tine, cu toată cinstea și dă
ruirea. Dacă lucrarea ta îsi incor

adaugă noi valori patrimoniului 
culturii naționale. în contribuția a- 
dusă la înfăptuirea politicii parti
dului în fiecare loc dc muncă avem 
expresia cea mai concludentă a pa
triotismului tuturor fiilor țării, fără 
deosebire de naționalitate.

țiuni anacronice, depășite. Doc
trinarii de acest gen apreciază 
că patriotismul (si deci, pe un pian 
mai larg, patriile) s-ar manifesta 
astăzi ca o frină în calea progresu
lui omenirii, în sensul -că ele, con- 
tinuînd să domine conduita popoa
relor, ar reprezenta un obstacol în 
oalea modelării unei conștiințe 
mondialiste. singura, după ei. aptă 
să asigure progresul contemporan. 
Asemenea teorii eludează insă rea
lități majore ale zilelor noastre: 
apariția a zeci și zeci de state noi 
pe harta lumii, amplitudinea efor
turilor ce le depun -acestea pentru 
consolidarea lor națională, peptru 
întărirea independentei lor econo
mice si politice, tăria simtâminte- 
lor naționale chiar si la națiunile 
de îndelungată tradiție, puternica 
afirmare a națiunilor socialiste etc.

T.G. : Trebuie să vedem si ceea 
ce se ascunde sub aceste teorii, ce 
scopuri urmăresc. La o analiză mai 
atentă, nu este greu să deslușim 
intenția de a netezi calea pentru 
politica imperialistă de dominație 
Si asuprire. întrucît numai pentru o 
asemenea politică patriotismul, nă
zuința popoarelor la independentă, 
la o viață națională proprie pot să 
apară ca obstacole.

E.F. : De asemenea, aceste teorii 
reprezintă, prin atacul la adresa 
valorilor naționale, tot atîtea în
cercări de a fundamenta practicile 
de dezrădăcinare a oamenilor din 
sinul popoarelor lor, de ademenire 
a lor spre alte tărîmuri.

N.C. : Neîndoielnic, lumea actua
lă rămîne în continuare o lume a 
patriilor, acestea reprezentînd ca
drul de existentă, condiția funda
mentală de dezvoltare a popoare
lor. Interdependentele în continuă 
adîncire la care asistăm astăzi nu 
numai că nu implică desființarea 
patriilor, ci dimpotrivă le întăresc 
rolul, o cooperare internațională 
rodnică fiind posibilă numai pe 
baza strictei respectări a individua
lității si intereselor fiecărui popor, 
în relația dialectică dintre patrio
tism și solidaritatea internațională, 
nici unul din cei doi termeni nu 
poate fi eludat sau conceput ca su- 
prapunindu-se celuilalt.

porează aceste date, ea vine să se 
adauge în marele sentiment care 
ne legitimează. Fără nici o îndoială 
însă, pasul se poate săvîrși numai 
sub semnul valorii adevărate.

Este deci nevoie să fim mereu 
prezenti cu viata noastră în viața 

■ patriei. Fără jumătăți de gest. Fără 
concesii, cu convingerea limpede că 
acest moment al istoriei românești, 
cînd se pregătește un necesar si vi
tal pas-inainte. cere o cultură pe 
măsura sa. De esență si de expre
sie profund patriotică.

M. A. : S-a subliniat aici cu în
dreptățit temei că patriotismul este 
străin exacerbării naționale ; dar, 
deopotrivă, este . străin înjosirii 
demnității naționale, nlocohirii in 
fata străinătății. Mă gindesc la toa
te acestea cind mai aud de unii 
care." plîngîndu-se de unele greu
tăți pe care le întîmpinăm. sint 
ispitiți să elogieze, fără să le cu
noască. realități de aiurea.

N. C. : Mai ales că asemenea gre
utăți nu ne opresc din mersul îna
inte spre telul propus. In trecutul 
nostru istoric am intîmpinat greu
tăți incomparabil mai mari. Și 
le-am biruit întotdeauna nu prin 
văicăreală, dezertare sau fuga spre 
locuri mai călduțe, ci prin muncă 
si efort, aici. în patria unde au trăit 
moșii și strămoșii noștri.

L.L. : Aș vrea să adaug că mi se 
pare, de asemenea, stranie judeca
ta unora — e drept putini la nu
măr — care se declară buni pa- 
trioti cînd toate lucrurile merg 
bine, cind se bucură de avantajele 
orînduirii noastre, dar le încetează 
subit „iubirea de patrie" la ivirea 
unor greutăți sau atunci cind a- 
vantajele de care s-au bucurat în
cetează.

E.F. : Pentru educatori, pentru 
întreaga noastră activitate politico- 
educativă este necesar să se aibă 
in permanență in vedere faptul că 

„ patriotismul, iubirea de patrie nu 
sint sentimente înnăscute, ci se 
formează treptat, sint însușite și 
consolidate pe parcursul întregii 
vieți. De aici derivă și aten
ția deosebită pe care partidul și 
statul nostru o acordă educării 
unor puternice sentimente si con
vingeri patriotice. Socotesc că. in 
(cest sensj trebuie acționat mai 

ficient, in’ spiritul Indicațiilor se
cretarului general al partidului for
mulate la plenara din 1—2 iunie 
a.c., pentru cunoașterea și pre
țuirea trecutului istoric, a valorilor 
naționale făurite aici de-a lungul 
vremurilor.

Dezbatere realizată de 
Silviu ACHIM

O nouă îngemănare a versului cu 
muzica ! Vocea poeziei a răsunat 
în recenta „GALA A SC1NTEU" 
prin Valeria Seciu, cunoscuta 
actriță a Teatrului Mic. interpretă 
de neuitat a atitor roluri în care 
Shakespeare, Lope de Vega. Mu
sset, Shaw, Gorki. Mihail Sebas
tian au întruchipat idealul, miste
rul, eternul feminin. Veronica Mi
ele, Otilia. Corina. Cordelia. Lady 
Ann, Ersilia Drei (Pirandello), 
Margareta („Maestrul și Margare
ta"), asemeni eroinelor din filme, * 
precum „înainte de tăcere". „Bună 
seara, Irina", „Clipa", „Niște ță
rani" ș.a„ sînt doar citeva din ro
lurile cărora Valeria Seciu le-a con
ferit relief, adincime, strălucire, 
întruchipări care poartă nu doar 
amprenta harului, expresivității pri
virii, mișcării, glasului, rostirii Va- 
leriei Seciu. ci și pe cea a lucidită
ții exigente, a efortului său conti
nuu de autodepășire. a credinței că 
in teatru creație inseamnă con
strucție.

REVISTELE
SI CULTIVAREA LIMBII

valoroase și este păcat că 
directorii teatrelor nu 
profită, mai vizibil, în fo
losul tuturor — al actori

Nu de mult, într-o sec
ție a Academiei, s-a dis
cutat, într-un context 
mai larg, rolul și locul 
limbii in etnogeneza po
porului rămân. S-a re
marcat și cu acest prilej 
necesitatea de a face 
eforturi permanente
pentru cultivarea limbii 
române actuale.

Răsfoind publicațiile de 
cultură observi de la în
ceput rolul foarte diferit 
acordat acestui aspect. 
Unele, ca „România lite
rară" și „Orizont", de pil
dă. au rubrici permanen
te : altele, ca „Familia" 
sau „Convorbiri literare", 
inițiază periodic dezbateri 
pe această temă. Contri
buțiile acestor publicații, 
ca și emisiunile de la 
radioteleviziune se bucură 
de o reală atenție din 
partea publicului, pentru 
că dezbat un evantai larg 
de prob'eme ale limbii, de 
la aspectele generale, de 
filozofie a limbajului, 
pină la corectarea unor 
greșeli de exprimare. în- 
trucit necesitatea culti
vării limbii nu mai tre
buie demonstrată, sur
prinde totuși absența a-

TEATRUL 
SPRE

O bună emisiune cultu
rală a pus in discuție (vi
neri seara) calitatea de
butului actualei stagiuni 
teatrale. Reporterul (Vio
rel Grecu) ne-a prezentat 
o serie de interviuri cu 
directori de teatre pe 
marginea premierelor, iz
butind sâ sugereze cît se 
poate de clar un net de
calaj intre bogăția indis
cutabilă a repertoriului 
dramaturgiei actuale și 
modestia ori timiditatea 
opțiunilor repertoriale. în 
acest sens și-a formulat 
opiniile și criticul Valen
tin Silvestru, cu binecu
noscutul și apreciatul său 
ton incisiv, deschis, cu e- 
legantă, dar fără echivoc. 
Prima „ridicare a corti
nei" in unele teatre a 
dezvăluit spectacole mi
nore, fârâ mizâ. de o sla
bă calitate educativă, in 
primul rînd din cauza 
slabei calități a pieselor 
prezentate în premieră.

Valeria Seciu a adus în gală, o- 
datâ cu universul liric al unor po
eți diferiți (de la Rilke la Grigore 
Vieru. de la Horațiu la Eminescu), 
alături de propria-i gingășie, gra
ție. delicatețe, umor discret și ju

GALA „SCÎNTEIi"

căuș, acea „stare de sensibilitate" 
atit de bogată in nuanțe și greu de 
prins in cuvinte care-i este pro
prie ; expresie a liniștii febrile, dar 
și a neliniștii supravegheate, a do
rinței, a visului, a așteptării, a cău
tării. Rostirea poeziei a relevat ca
pacitatea actriței de a merge la ră
dăcinile ființei, de a sugera odată 
cu trăiri răscolitoare răsfrinte in 
infinite vibrații ale sufletului o- 
menesc — prelungiri reflexive și 
dimensiuni existențiale ale vieții a- 
fective. Firescul atitudinii, fascina

cestor preocupări din 
alte reviste. Publicații ca 
„Steaua". „Transilvania". 
„Ramuri", „Tomis" și 
altele nu au găsit incă 
acel loc unde, periodic, 
să se ocupe și de limba 
românească. Cu atit mai 
mult, in unele publicații 
ca „Steaua" și „Transil
vania" se simte această 
absență, prin nimic expli
cabilă. dacă ne gindim că 
in localitățile de apariție 
a celor două reviste 
funcționează facultăți cu 
profil filologic.

Printre revistele ce 
apar, unele ar trebui 
să-și asume programatic 
răspunderi precise in 
aceste domenii. „Amfi
teatru", publicație stu
dențească. deci a unor 
viitori oameni de cultu
ră, nu găsește nici ea 
spațiul necesar unei a- 
semenea rubrici, cum 
nici o altă publicație. 
„Tribuna școlii", care in
serează totuși periodic 
unele discuții pe această 
temâ. nu se angajează 
sistematic In a face din 
cultivarea limbii române 
o îndatorire permanentă.

CU FAȚA 
PUBLIC

în afară de faptul că sin- 
tem departe de a fi asis
tat la un început de sta
giune cu premiere abso
lute, realizate cu piese 
reprezentative din creația 
dramaturgies actuală, s-a 
văzut prea bine că unii 

.directori de teatre-nu cu
nosc nici starea reală a 
creației, șantierul de lu
cru al dramaturgilor, că 
ei au serioase „carențe 
bibliografice", pe bună 
dreptate semnalate prompt 
de Valentin Silvestru. în 
așteptarea celorlalte emi
siuni pe această temă să 
spunem deci că această 
primă anchetă este cit se 
poate de oportună, stimu- 
lind teatrele să dea curs 
cu mai multă promptitu
dine promisiunilor față de 
public.

Potrivit unei opinii cva
siunanime, dramaturgia 
contemporană este in- 
tr-un moment bun. înscri
ind la activul său creații

Sub titulatura simplă 
„BALET" — Caiet de sală
— Opera Română din Iași 
pune la îndemina spec
tatorilor o serie de arti
cole de real interes, oferă 
posibilitatea unei lecturi 
mai mult decît plăcute și 
instructive.

Oglindă a activității co
regrafice in țară și in 
lume, „BALET" — alcă
tuită sub îndrumarea lui 
Dan Brezuleanu — ală
tură în paginile sale ru
brici ca : „Periplu istoric"
— dedicat existenței 'de 
aproape un sfert de se
col al Operei ieșene, re
portaje ale amplei parti
cipări a coregrafiei româ
nești la realizarea a nu
meroase și variate mani
festări înscrise în Festi
valul național „Cîntarea 
României", „Itinerar co
regrafic românesc" — 
succintă prezentare a an
samblurilor celor mai va

Cine nu cunoaște ma
gazinul „Muzica" de pe 
Calea Victoriei 1 De 
douăzeci de ani. adică 
din 1962, de la inaugu-, 
rare (s-a ridicat exact 
pe locul vechiului maga
zin care ființase' aproape 
un deceniu), zilnic este 
vizitat de aproape cinci 
mii de melomani ; pentru 
discurile românești și 
străine, pentru cărțile 
muzicale sau instrumen
tele și aparatura muzica
lă pe care le expune... 
Din cind în cînd. în une
le perioade, chiar sâptă- 
mînal, in Sala de audiție 
(pentru că există o sală 
de audiție) se organizează 
lansări de noi înregis
trări ale „Electrecord“-u- 
lui, microconcerte susți
nute de elevii Liceului 
de artă „George Er.es- 
cu“... Toate bune, dar, 
așa cum este și dorința 
directorului ’ magazinu
lui, Gheorghe Bărbules- 
cu, așa cum este și fir 
resc, oare această sală, 
din inima Bucureștiului, 
cu datele tehnice pe care 
le are, nu ar putea sâ 
devină o prezență mai 
activă in viața artistică a

ția privirii, infexiunile incantatorii 
ale vocii, melodia articulării sensu
rilor, intensitatea și personalitatea 
transfigurării âu suspendat parcă 
timpul, au dilatat clipa, au rarefiat 
parcă atmosfera și au dat nemăr
ginire spațiului. Au invâluit in vra
jă deopotrivă pe interpretă și pe 
ascultători — care au simțit cu a- 
cuitate forța magică a poeziei și 
bucuria intilnirii cu un talent ieșit 
din comun.

★
Serile trecute l-am ascultat pe 

Dan Grigore în concertul Filarmo
nicii clujene : a cintat Brahms, 
fost melancolic, visător, pătift.’^ , 
exploziv. Cu vreo cinci-săptă 
în urmă l-am urmărit la Test., r 
prezenta, alături de Ion Caramitiu, 
un fascipant recital de muzică și 
poezie. Intensa activitate concertis- 
tică ne relevă in Dan Grigore un 
muzician cu o mare cultură a do
meniului, cu o mare siguranță sti
listică. un virtuoz de mare rafina
ment al pianului, calitate sublinia
tă și de critica muzicală din diverse 
țări ale lumii. Un cronicar belgian 
sublinia marea naturalețe cu care 
știe să cînte Sonata de Cezar 
Frank, de pildă. Alți comentatori 
din Norvegia. Canada. Elveția, Tur
cia ș.a. vorbesc cu mare respect 
despre Dan Grigore ca despre un 
pianist de talie internațională. Cine 
a ascultat ultimele lui înregistrări 
— un disc Rahmaninov. un disc 
Beethoven cu „Appassionata" și cu 
Sonata op. Ill are dovezi clare că 
el vizualizează imaginea și te 
poartă foarte discret in lumea me
ditației. „Sub degetele lui simți pa
șii destinului" — spunea Cella De- 
lavrancea. refCrindu-se la incen
diara „Appassionata". Are un fel al 
lui propriu, nu se țgpetă. niciodată 
nu merge pe tipare perfecte și 
seci, fiind un interpret ce-și asu
mă total partitura, dindu-i carac
teristicile propriei sale călduri. Ca
lități care au și făcut ca Dan Gri
gore să fie urmărit la gala „Scin- 
teii“ cu intensă concentrare și cu 
îneîntare. să fie răsplătit cu înde
lungi aplauze pentru construcția 
granitică a unui Choral de Bach, 
pentru tainica vibrație a unui vals 
chopinian, pentru delicatețea Im- 
promptu-u\ui în Sol major de 
Schubert, pentru jocul virtuoz . al 
Tarantellei de Liszt...

Natalia STANCU 
Smaranda OTEANU

lor și al publicului — de 
această situație.

M. COSTEA

UN REMARCABIL 
„CAIET DE SALĂ"

loroase și de prestigiu. 
„Figuri ilustre ale bale
tului" (Floria CapsaJJ-, 
Anton Romanovsky. Ru- ' 
man Morawski, Bela Bă- ' 
logh), „Mozaic coregra
fic" — unul dintre spa
țiile rezervate bineveni
telor informații din ac
tualitatea coregrafică din 
țară și de peste hotare ; 
de asemenea, interviuri și 
luări de poziție semnate 
de personalități ale core
grafiei românești, articole 
consacrate spectacolelor, 
un „Dicționar de balet", 
ale cărui definiții și ex
plicații le-am dori uneori 
mai limpede, mai la o- 
biect exprimate, un fond 
de ilustrație fotografică pe 
cit de necesar obiectului 
tratat, pe atit de bine re
alizat. corespunzător ni
velului editorial al publi
cației în ansamblu,
Gabriel TOMESCU

O SUGESTIE
Capitalei ? Adică, să 
spunem, Uniunea compo
zitorilor, Colegiul criti
cilor muzicali din A.T.M., 
Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu", pe rînd 
sau împreună, nu ar pu
tea așterne pe hîrtie și 
împlini un program clar, 
pe un trimestru, care să 
invite cel puțin în două 
după-amieze pe săptă- 
mînă pe cei ce iubesc 
muzica, la întîlnlri cu ti
neri [aureați ai unor con
cursuri internaționale 
(scurte prezentări, urma
te de succinte, dar eloc
vente audiții) sau cu 
realizatorii unei premiere 
bucureștene — artiști ai 
operei, ai operetei ? Ti
neri compozitori ar pu
tea să-și prezinte pagini 
recente, criticii muzicali 
ar putea dialoga cu pu
blicul și și-ar putea spu
ne opiniile despre ulti
mele evenimente artis
tice... în inima Bucures- 
tiului există o mihă sală 
de audiție care fără în
doială are toate șansele 
să aducă mari satisfac
ții celor ce iubesc mu
zica.

S. OTEANU
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a făcut o vizită de lucru în unități
industriale din județul Olt

(Urmare din pag. I)
rioase in organizarea acestuia, În
deosebi in domeniul sistemelor de 
încărcare in cuptoare a fierului 
vechi. S-a criticat, în special, faptul 
că fierul vechi este depozitat neco
respunzător și s-a indicat să se ia 
măsuri urgente pentru sortarea și 
balotarea mecanizată a acestuia, ast
fel incit să poată fi transportat și în
cărcat prin mijloace mecanizate în 
cuptoare.

Trecind în revistă procesul teh
nologic din turnătorie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a declarat ne
mulțumit de concepția care a stat la 
baza acestuia și a indicat să fie re
văzute tehnologiile, să se treacă la 
mecanizarea completă a operațiilor, 
la încărcarea corespunzătoare a uti
lajelor din dotare, astfel incit turnă
toria să ajungă cit mai rapid la ca
pacitatea de producție prevăzută in 
documentații. S-a arătat că este 
inadmisibil să se lucreze sub capa
cități, cheltuindu-se aceeași cantita
te de căldură și energie electrică cit 
ar fi necesare pentru realizarea pro
ducției normale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se ia măsuri imediate ca 
Institutul de cercetări pentru sectoa
re calde și specialiștii uzinei să re
vadă problemele 
fabricație,

tehnologiei de 
procesele de turnare

și uzinare, pentru a se găsi 
soluțiile cele mai bune în vederea 
folosirii la maximum a capacităților 
proiectate pentru fiecare linie teh
nologică. De asemenea, s-a atras 
atenția că este necesar să se asigu
re turnarea pieselor prevăzute in 
documentații și nu a altor piese mai 
mici pentru care consumurile sint 
aceleași, ceea ce afectează eficiența 
și randamentul acestui sector.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat, de asemenea, nemul
țumirea față de slabul spirit gospo
dăresc al responsabililor uzinei, in
suficienta preocupare pentru siste
matizarea și întreținerea uzinei, 
pentru îmbunătățirea căilor de acces 
și de transport, pentru haldarea ne
corespunzătoare a sterilului rezultat 
din procesul de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat conducerii ministerului de re
sort. organelor județene de partid și 
orășenești să acționeze de îndată 
pentru remedierea acestor lipsuri, 
pentru îmbunătățirea întregii activi
tăți în uzină. Totodată, secretarul 
general al partidului a criticat orga
nele locale de partid și de stat pen
tru lipsa spiritului gospodăresc în în
treținerea și înfrumusețarea orașului, 
pentru slaba preocupare față de 
problemele producției uzinei.

Vizitînd celelalte sectoare de pro
ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu

organizare a 
și a muncii, 
acestora, in

a remarcat mai buna 
proceselor tehnologice 
înfățișarea generală a 
contrast vizibil cu situația de la tur
nătorie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut cuvinte de apreciere fată de 
modul in care sint folosite capacită
țile de producție in secțiile de uzi
nare, pentru rezultatele obținute in 
realizarea unei producții de bună 
calitate. S-a indicat să se acționeze 
în continuare pentru creșterea cali
tății osiilor și boghiurilor. pentru 
sporirea productivității muncii, a efi
cienței întregii activități.

Cei prezenți, insușindu-și criticile 
justificate ale secretarului general al 
partidului, s-au angajat să acționeze 
pentru remedierea cit mai grabnică 

lipsurilor, pentru afirmarea plenară 
noii calități in întreaga activitate 
uzinei, a colectivului de aici.
La plecare, pe stadionul din Balș.

locuitorii orașului au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu aceeași mani
festare de prețuire și dragoste, ex- 
primindu-și satisfacția și bucuria de 
a-1 fi avut în mijlocul lor, angajîn- 
du-se să facă totul pentru dezvolta
rea continuă, economico-soclală. a lo
calității și județului lor. să-și aducă 
o contribuție tot mai mare la tra
ducerea în viată a hotăririlor Con
gresului al XII-lea. la progresul și 
înflorirea patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

a 
a 
a
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Cronica
Delegația parlamentairă din R.P. 

Mongolă, condusă de tovarășul Țe- 
dendambin Gotov, secretarul Prezi
diului Marelui Hural Popular, care se 
află în țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale, a făcut, vineri și 
sîmbătă. o vizită in județul Mureș.

Parlamentarii mongoli au avut o 
întrevedere cu tovarășul Nicolae* Ve- 
reș, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean.

Delegația a fost însoțită de 
ghe Roșu, deputat în M.A.N.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala 

Chaker Mahmoud, ministrul 
terne al Republicii Irak. care, la in
vitația ministrului de interne al Re
publicii Socialiste România, 
tuat o vizită oficială in țara 
in fruntea unei delegații.

Cu acest prilej, delegația' 
a avut convorbiri la Ministerul 
Interne și a vizitat obiective social- 
culturale. #

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășul George Homoștean, 
ministru de interne.

Gheor-
t

Saadun 
de in-

a efec- 
noastră,

irakiană
de

La Centrul pentru învățămintul 
superior al UNESCO — C.E.P.E.S. 
— din Capitală s-au încheiat, sim- 
bătă, lucrările reuniunii internațio
nale cu tema „Perfecționarea perso
nalului didactic și stimularea creati
vității in domeniul tehnologiei pro
cesului de învățămînt", .manifestare 
științifică organizată de Universitatea 
din București, in ^colaborare cu 
UNESCO, in cadrul Programului 
C.O.D.I.E.S.E. — mecanism de coo
perare in domeniul inovației educa
tive in țările sud-est europene.

La lucrările reuniunii au participat 
oameni de știință, cadre didactice 
universitare, cercetători in domeniile 
pedagogiei și psihologiei, experți din 
țara noastră și din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și Ungaria.

★
relațiilor culturale 
la Muzeul de artă 

a avut loc o festi- 
căreia ambasadorul

în contextul 
româno-indiene, 
din Cluj-Napoca 
vitate in cadrul 
Indiei la București, Kanwar Gajen- 
dra Singh, a prezentat publicului co
lecția de afișe și carte indiană de 
•artă donată muzeului clujean.

sesiunii Comisiei mixte 
româno-iugoslave 

de colaborare economică

PLĂNUI. Șl ANGAJAMENTELE 
-EXEMPLAR ÎNDEPLINITE!I

Sărbătorirea 
acad. Octav Onicescu

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 
de ani. academicianul Octav Oni
cescu a fost sărbătorit, sîmbătă, in 
cadrul unei ședințe la Academia Re
publicii Socialiste România.

în numele conducerii Academiei, 
acad. Șerban Țițeica. vicepreședinte 
al Academiei, l-a felicitat călduros pe 
cunoscutul matematician pentru pro
digioasa sa activitate științifică, că
reia i-a închinat 
de viată.

Academicieni, 
tari, colaboratori
trului om de știință au evidențiat, 
în acest cadru, meritele deosebite pe 
care Octav Onicescu le are’în fun
damentarea unor teorii de o mare 
însemnătate pentru progresul mate
maticii. pentru aplicarea acesteia în 
soluționarea unor probleme de ordin 
practic, economico-social, aportul 
său Ia formarea multor generații de 
matematicieni, la creșterea renumelui 
scolii românești de matematică pe 
plan internațional. (Agerpres)

La București s-au încheiat, simbătă, 
lucrările sesiunii a XIII-a a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colaborare 
economică.

Examinind activitatea de colabora
re și cooperare economică și tehnico- 
științifică dintre cele două țări, in 
perioada care a trecut de la preceden
ta’'sesiune. comisia a relevat faptul 
că relațiile economice, româno-iu
goslave se dezvoltă continuu, in spi
ritul orientărilor și hotăririlor con
vertite in cadrul convorbirilor și în- 
tîlnirilor la nivel inalt.

Pornindu-se de la posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor două 
țări pentru dezvoltarea in continuare 
a relațiilor economice bilaterale, co
misia a stabilit măsuri corespunzătoa
re menite să conducă la finalizarea 
de noi acțiuni de colaborare și coope
rare pe multiple planuri și, îndeosebi, 
in domeniile energetic, valorificării 
resurselor de materii prime, industriei 
construcțiilor 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
agriculturii și industriei alimentare, 
specializării în producție și conlucră
rii pe pian tehnico-științific. Totoda
tă. au fost convenite măsuri concrete 
pentru creșterea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țâri.

Acțiunile și măsurile stabilite au 
fost consemnate în protocolul sesiu
nii. semnat . la încheierea lucrărilor, 
de președinții celor două părți în co
misie. tovarășii Nicolae Constantin, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Milenko Boianici. secretar federal 
pentru comerț exterior al R.S.F. 
Iugoslavia.

La semnare au fost prezent! 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nicolae 
Mihai, ambasadorul României la 
Belgrad, precum și Milos Melovski. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membrii celor două 
delegații.

de mașini și chimice.

peste șase decenii

profesori universi- 
și. foști elevi ai ilus-
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FOTBAL. Cu ochii la campionat și cu gindul
la cupele

spune că a unspre- 
campionatul nostru

Nu s-ar putea 
zecea . etapă din 
de fotbal (divizia „A") n-ar fi avut 
punctele ei de atracție demne de 
consemnat. A avut destule și le vom 
consemna, desigur, in acest comentariu 
scris imediat după ultimul meci. Daf 
trebuie să spunem mai înainte că, 
indiferent ce se intîmpla în etapă, și 
noi — asemeni majorității iubitorilor 
de fotbal, probabil — ne îndreptam 
atenția mai cu seamă spre cele trei 
„europene" care foarte curînd vor în
frunta echipe străine de prima mină 
în turul doi al competițiilor continen
tale. Cum s-ar spune, eram cu . ochii 
la campionat și cu gindul la cupele 
europene, interesați să vedem șj să 
prevedem cu citeva zile mai devreme 
ce potențial de joc, ce formă sportivă 
și ce șanse au Dinamo București, U- 
niversitatea Craiova și Corvinul Hu
nedoara.

Dinamo a jucat cu Poli Timișoara 
în nocf irpă. pe stadionul 
gust".1 
miere 
acest 
tiție. FJrmatia a fost completă, in
clusiv cu atit de așteptații Moraru. 
Dinu și Văetuș. Campionii noștri au 
manifestat o deosebită ■> vervă și. o 
îmbucurătoare eficacitate, realizind 
scorul etapei : 7—2. A fost. într-un 
fel. o frumoasă replică de la distan
ță la rezultatul de 3—0 cu care, in 
aceeași seară. Aston Villa învingea 
și ea. tot pe teren propriu, pe Wat
ford — una din fruntașele clasamen
tului englez. Avem convingerea că 
și peste trei zile replica dinamoviș- 
tilor noștri va fi cea dorită.

Universitatea Craiova a jucat. In 
fata echipei F.C.M. Brașov, fără fun
dașul Ungureanu, care — avind de 
efectuat o suspendare dictată de 
U.E.F.A. pentru două cartonașe gal
bene — nu va putea fi folosit joi la 
Dublin. în locul lui a fost încercat 
Irimescu. tînărul și talentatul fotba
list craiovean descurcîndu-se pe 
acest post, avansînd deseori periculos 
și spre poarta adversă. înscriind chiar 
un gpl. în general. Universitatea (lip
sită și de aportul lui Bălăci, menajat 
din pricina unei recente accidentări) 
nu a evoluat Ia valoarea-i maximă 
(nici n-avea de ce) și a așteptat li
niștită să greșească adversarul: la 
pauză scorul era încă „alb", dar spre 
final gazdele fac 1—0 (Irimescu), 
2—0 (Geolgău) și 3—0 (Cămătarul. 
Ba, Cămătaru — foarte bun și ieri 
— și-a permis să mai rateze și un 
penalti (portarul oaspete. Clipa, a 
respins îri\ corner). Deci, 3—0. Toată 
lumea însă a rămas cu impresia că 
fotbaliștii olteni au puterea să se 
întoarcă din Irlanda cu o opțiune 
pentru calificare in turul trei.

Corvinul, la Constanța, de aseme
nea, a făcut un joc de așteptare. Cînd 
gazdele au deschis scorul (Gache, mi
nutul 57), hunedorenii au ieșit însă 
la atac și numai peste patru minute 
Klein a egalat. Pentru ca. aproape 
de sfirșit (minutul 86) Gabor să în
scrie (2—1), luindu-Ie constănțenilor 
și palida speranță a unui scor egal. 
Este îmbucurătoare această maturi
tate de joc arătată de tinerii corvi- 
niști. Mal ales că viitorii lor adver
sari de la Sarajevo sint deosebit de 
puternici.

Subliniind încă o dată că toate cele 
trei „europene" ale noastre ne-au dat 
nădejdi că pot pune probleme de nere
zolvat partenerelor lor din turul doi, 
să spunem și ce avem de spus des
pre etapa de ieri.

„23 Au- 
jct Ia ora și în condițiile de 
a următoare, făcind din 
.net de yedere o utilă repe-

europene
Din cele 9 meciuri, in 7 au învins 

echipele ce evoluau pe teren propriu, 
unul s-a încheiat cu scor egal, in
tr-unui singur 
vizitatoare. Au 
goluri (o medie 
cele mai multe 
oaspeții reușind 
fost arătate din 
tonașe galbene (cite 4 la Pitești și la 
Ploiești, se pare că și mai multe la 
Iași), dar scene din acelea de care 
nu mal dorim să vedem n-au mai a- 
părut Ia fotbal. Arbitrii n-au creat 
probleme, au condus in general co
rect — protestele unor spectatori și 
jucători fiind nejustificate. Din acest 
punct de vedere, un exemplu criti
cabil l-a oferit — in văzul spectato
rilor și telespectatorilor — antrenorul 
Florin Halagian care s-a dus la arbi
trul Igna să-i adreseze reproșuri, 
deși acesta arbitrase foarte bine. 
Dacă arbitrii s-or fi obișnuit cu pro
testele antrenorului Halagian. opinia 
publică nu i le poate trece cu vede
rea. în ciuda apreciabilei sale compe
tențe profesionale și a rezultatelor 
bune ce le obțin echipele -sale.

Multe goluri au fost 
și la Oradea : F.C. 
Steaua 4—1. (Grosu și-a 
trea de golgeter la 11 
chipa lui Gigi Staicu a 
scurtă „serie neagră" pe 
mai dorim repetată). Două echipe- 
gazdă au invins cu același scor de 
2—0 : S.C. Bacău pe lidera Sportul 
studențesc (oaspeții au presat — 
gazdele au marcat) ; Jiul Petroșani 
pe A.S.A. Tg. Mureș. Tot cite două 
goluri au înscris gazdele și la Pi
tești, Ploiești și Iași — numai că 
F.C. Argeș a primit gol de la F.C. 
Olt (2—1). iar Petrolul de la Chi
mia Rm. Vilcea (tot 2—1), în timp 
ce Politehnica de pe Cooou n-a reu
șit decit 2—2 cu C.S. Tîrgoviște (și 
acest egal abia 
întrucit oaspeții 
pauză cu 2—0).

După această 
nală (pină la încheierea turului au 
mai rămas de jucat sase etape), cla
samentul diviziei „A" arată astfel :

Pe primele două locuri, aceleași 
echipe de pină acum, dar în ordine 
schimbată : 1. Dinamo ; 2. Sportul
studențesc (ambele cu cite 17 punc
te), departajate de golaveraj.

Pe locul trei — Universitatea Cra- 
’iova. cu 15 puncte.

Corvinul a urcat pe locul patru, 
cu 14 puncte. Urmează (locurile 5 
și 6) două echipe cu cite 13 punc
te : F.C. Argeș și Steaua. S.C. Ba
cău si Jiul ocupă locurile 7 și 8 (cu 
cite 12 puncte). în continuare (locu
rile 9—11) trei echipe la egalitate de 
puncte. 11 : F.C.
Petrolul. Locul 12 : Chimia Rm. Vil
cea (10 p) : locul 13 : A.S.A. (10 p). 
Ultimele cinci clasate sint Politeh
nica Iași (8 p). C.S. Tîrgoviște (7 p), 
„Poli" Timișoara (6 p). F.C.M. Bra
șov (6 p) și „lanterna roșie", F.C. 
Constanta (5 p).

Ce-o mai fi, vom vedea în etaria 
a 12-a care — la sfirșitul săotămî- 
nii următoare — programează me
ciurile : Dinamo — Sportul studen
țesc (derbiul fruntașelor). F.C. Olt — 
Universitatea Craiova. Corvinul — 
„Poli" Timișoara. Steaua — Petro
lul. A.S.A. — S.C. Bacău. F.C.M. 
Brașov — F.C. Argeș. F.C. Bihor — 
Chimia. C.S. Tîrgoviște — Jiul și 
derbiul codașelor. Politehnica Iași — 
F.C. Constanța. Pină atunci insă, 
succes în cupele europene !

învingind formațiile 
fost înscrise 34 de 
bună), ca de obicei 
de către gazde (25), 
mai puține (9). Au 
nou cam multe car-

înscrise
Bihor — 
sporit zes- 
goluri ; e- 
incheiat o 

care nu i-o

în ultimă instanță, 
conduceau ei la

sîmbătă competițio-

Olt. F.C. Bihor și

Gheorghe MITROI

t
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoată
8,30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei

9,30 Bucuriile muzicii 
10,00 
11,45

19,30

20,10
21,10
22,50

13.00
14,20

Viața satului
L'umea copiilor
Album duminical
Micul ecran pentru cei mici 
Telejurnal
SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ
ȚEȘTI. Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica Populară 
Bulgaria
Cintarea României
Film artistic : „Martorul acuzării" 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Concert de prinz
Teatru TV ; „Pădurea împietrită", 
de Robert Sherwood
Clubul tineretului
Desene animate : Micuța Nell 
Serată muzicală TV

în întreaga țară continuă să se desfășoare în rjtm susținut întrecerea 
socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din indus
trie, construcții, transporturi, din agricultură, unități din domeniul circu
lației mărfurilor și prestărilor de servicii și din alte sectoare ale produc
ției materiale pentru Îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1982.

Pe baza rezultatelor obținute pe trei trimestre și a punctajului general 
stabilit potrivit indicatorilor prevăzut! 
cerii, la sfirșitul lunii septembrie*) pe

Locul II : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Ialomița.

in criteriile de organizare a intre- 
prfmele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

— ALTE MINISTERE

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : Exploatarea minieră 
Filipeștii de Pădure, județul Pra
hova, cu 659,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9.9 la sută la pro
ducția netă. 4.5 la sută la producția 
fizică. 4 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată. 3.9 la sută la 
volumul de pregătiri miniere. 10.2 
la sută '.. . 
cheltuielile totale la 1 000 Iei pro- 
ductie-marfă au fost mai mici cu 
2.5 la sută decit cele planificate, iar 
cele materiale cu 5 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE

la productivitatea muncii :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea Rafină
ria „Vega" Ploiești, cu 687,1 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu ■ 4,8 la sută la 
producția fizică. 2.1 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută și încasată ; 
depășiri importante au fost obți
nute la producția netă și produc
tivitatea muncii ; consumurile de 
materii prime si materiale au fost 
reduse, față de cele normate, cu 
4.3 la sută, iar cele de energie e- 
lectrică și combustibil — cu 16,4 
la sută.

Locui II : Întreprinderea Rafină
ria Cîmpina. județul Prahova.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria Dărmănești, județul Bacău.

Locul I : întreprinderea „Ener- 
gopctrol" Cimpina, județul Prahova, 
cu 639 puncte.

Producția de construcții-montaj 
terminată a fost mai mare decit 
cea planificată cu 27.1 la sută ; uni
tatea a pus în funcțiune obiective
le prevăzute in plan ; depășiri im
portante au fost obținute Ia pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție de construcții-montaj 
au fost mai mici decit cele plani
ficate cu 8.1 la sută, iar cele mate
riale cu 0.3 la Sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov.

Locul III : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții Brașov.

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 434,6 
puncte. . ,

Principalii indicatori de plan au ■ 
fost depășiți cu : 7.2 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și graficul de 
putere la dispoziția sistemului 
energetic național : unitatea s-a în
cadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea ' muncii ; con
sumul tehnologic pentru produce
rea energiei electrice a fost redus 
cu 8.3 la sută, iar cheltuielile pre
văzute în buget cu 2.4 Iș sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vilcea.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA 

— SUBRAMURA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 468,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8.3 la sută la pro
ducția fizică. 4.8 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 11.9 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la producția netă și bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 3.6 Ia sută, 
iar cele materiale — cu 3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Cioca
nul" Nădrag, județul Timiș.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Reșița.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CĂI FERATE

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare si transport Rim- 
nicu Vilcea, cu 739,3 puncte.

Principalii, indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3.1 la sută la 
producția fizică. 2.3 la sută la pro
ductivitatea muncii. 3 la sută la 
export ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la producția 
netă, beneficii și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; unitatea 
s-a încadrat in consumurile norma
te de materii prime și materiale și 
a redus cu 2.9 la sută consumu
rile de energie electrică și com
bustibili.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Su
ceava.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Constanta.

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați, cu 220,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5.9 la sută la pro
ducția netă. 9 la sută la producti
vitatea muncii. 1.2 la sută la greu
tatea medie brută a trenului de 
marfă : depășiri de plan au fost 
obținute Ia beneficii : cheltuielile 
totale au fost mai mici decit cele 
planificate cu 5 la sută, iar consu
mul de 
trică a

Locul
Iași.

Locul 
rate București.

combustibil și energie elec- 
fost redus cu 0.5 la sută.
II : Regionala de căi .ferate
III : Regionala de căi fe^

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

1.
2.
5.

3.

TENIS: Echipa feminină 
a României — 

campioană balcanică
Ieri, in ultima zi a Jocurilor balca

nice de tenis, echipa feminină a 
României ne-a adus bucuria unei 
victorii in partida cu echipa Bulga
riei — campioană balcanică în 1981. 
în acest fel. fetele noastre — le-am 
numit pe surorile gemene Lucia și 
Maria Romanov și pe Daniela Moise 
— înscriu pentru a Xl-a oară nu
mele României pe lista campioane
lor balcanice. Cu o victorie in 
fața echipei Turciei a încheiat cam
pionatele și echipa masculină a ță
rii noastre, care a ocupat astfel locul 
II in clasamentul final.

Clasamentele finale ale Balcaniadei 
de tenis arată astfel : feminin : 
România — campioană balcanică. 
Grecia, 3. Bulgaria. 4. Iugoslavia. 
Turcia. Masculin : 1. Iugoslavia
campioană balcanică. 2. România. 
Bulgaria, 4. Grecia, 5. Turcia.

Privită prin prisma rezultatelor, dar 
mai ales a jocului practicat de parti- 
cipanți. balcaniada din acest an ne-a 
adus și satisfacții, dar și o anume 
nemulțumire. Cu alte cuvinte, fetele 
și-au făcut datoria, realizind obiecti
vul propus. Băieții, in schimb, n-au 
putut realiza aepeași performanță, 
din vina lor.

Citeva cuvinte despre organizare. 
Așa cum apreciau și oaspeții, aceas
ta a fost excelentă, cu atit mai mult 
cu cit vremea neprielnică a ridicat 
multe probleme organizatorilor. O 
mențiune specială merită conducerea 
asociației sportive ..Electrica" Timi
șoara și personalul frumoasei baze 
sportive de pe malurile Begăi. care 
s-au preocupat zi și noapte — nu-i 
nici o exagerare 1 — de menținerea 
in stare foarte bună pentru concurs 
a tuturor terenurilor de joc.

Așa cum a stabilit conferința fede
rațiilor de specialitate din țările par- 

Jocurile balcanice de tenis 
viitor vor fi găzduite de 
(seniori) și Turcia (juniori).

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

ticipante, 
de anul 
Bulgaria

în cîteva rîndurî
• în cadrul „Cupei federației in

ternaționale de handbal", sîmbătă la 
Baia Mare s-a disputat meciul retur 
dintre echipele H.C. Minaur Baia 
Mare și Phiilippos Veria (Grecia). 
Handbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 51—15 (26—7). în
vingători și in prima partidă, cu 
52—12, sportivii din Baia Mare s-au 
calificat in optimile de finală ale com
petiției.

15,50
16,35
17,00
19,00 Telejurnal
19,30 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ

ȚEȘTI. Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Republica Populară 
Bulgaria
Muzică populară
Telerama
Serată muzicală TV (continuare) 
Telejurnal

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE

20,10
20,30
21,00
22,50

LUNI 18 OCTOMBRIE
PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune In limba maghiară 
1001 de seri
Telejurnal 
Panoramic economic
Teatru în serial : „Anton Pann" 
Telejurnal
Tezaur folcloric
PROGRAMUL 2
Telex
Cenacluri ale tineretului 
Treptele afirmării 
La început de săptămînă 
Telejurnal
Moștenire pentru viitor 
Bijuterii muzicale 
Telejurnal

22,00 Meridianele cinteculul

15,00
15,05
17.50
20,00
20.30
21,10
21.50
22,00

Locul I : întreprinderea de me
canică fină Sinaia, județul Praho
va, cu 476,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2.7 la sută la pro
ducția netă. 4.3 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 1 la 
sută Ia productivitatea muncii. 8.6 
la sută la beneficii ; importante 
depășiri de plan au fost obținute 
la export/; consumurile de/ materii 

. prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 1.5 la sută, 
iar cele de enereie electrică și com
bustibil — cu 4.5 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Oradea.

Locul III : întreprinderea de pie
se auto Iași.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„Aurora" București, cu 695 4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.6 Ia sută la pro
ducția fizică. 1,8 la sută la produc
ția netă. 0,5 Ia sută la productivita
tea muncii ; au fost depășite sarci
nile de plan la export și livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost reduse, față de cele nor
mate. cu 0.4 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
‘3.1 la sută.

Locul II : întreprinderea de ață 
și filatură Odorheiu Secuiesc, ju
dețul Harghita.

Locul III : întreprinderea „Țesă
tura" Iași.

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Reșița, cu 242 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 0.3 la sută la des
facerile de mărfuri cu amănuntul 
si cu 3,8 la sută la volumul de des
faceri pe un lucrător : depășiri im
portante de plan au fost 
ia beneficii : 
lație la 1 000 
mai mici cu 
planificate.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat 
tul Gorj.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat 
Sf. Gheorghe. județul Covasna.

obținute 
cheltuielile de circu
le! desfacere au fost 
9,4 la sută decit cele

mixtă Rovinari. jude-

mărfuri industriale

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe opt luni.

ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 430,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18 la sută Ia pro
ducția fizică. 22.3 la sută la efec
tivele de animale la sfîrșitul peri
oadei ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la 
tuielile la 1 000 lei 
au fost mai mici cu 
cele planificate.

beneficii ; chel- 
producție-marfă 
4,4 la sută decit

Locul I : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile 
Vrancea, cu 564,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18.8 la sută la 
volumul total al materialelor refo
losibile colectat. 17.6 la sută la vo
lumul de achiziții 'de materii pri
me de origine animală colectat.’7.6 
la sută la beneficii : cheltuielile, de 
circulație au fost mai mici cu 7 la 
sută decit cele planificate : volu
mul fizic al materialelor refolosibi
le colectate a fost depășit cu 8,3 la 
sută la fontă. 19.7 la sută la oțel. 
14,7 Ia sută la cupru. 9.4 la 
hîrtii și cartoane.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si 
ficarea materialelor 
Călărași.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Giurgiu. I

(Agerpres) j

sută la

valori- 
refolosibile

® PĂDURI ÎN SEMI- 
DEȘERTURI. Silvicultorii din 
Semirecie (Kazahstan) au trecut 
la înmulțirea unei specii de 
arbori 
marea 
turilor sărăturate 
de cherestea. Pentru aceasta se 
folosesc hibrizi de turang . și 

de 
din Kazahstan. Pă-

care permit transfor- 
rapidă a semideșer- 

în furnizori
folosesc 
plop, obținuți la Institutul 
agronomie 
durile au fost plantate pe ma
sive aride la sud de Iacul Bal- 
haș. într-un singur an. copacii 
cresc în înălțime cu trei metri, 

■iar diametrul trunchiului crește 
cu 4—5 centimetri. în 16 ani.
silvicultorii au plantat o întrea- 

+ gă pădure de hibrizi într-o zonă 
unde nu creștea nici pelinul. Pă
durea respectivă are pină la

• 1 100 metri cubi de material

Satu Mare. ln cadrul actlu‘ 
nilor cultural-artistice și educative 
ce se desfășoară in cinstea apro
piatelor alegeri de deputați. un co
lectiv al secției române a Teatrului 
de Nord Satu Mare a prezentat 
premiera spectacolului liric „Tran
dafirul lumii", in regia lui 
Tifor. (Octav Grumeza).

Harghita. Timp de două zlle> 
in municipiul Miercurea 
desfășurat simpozionul 
țean „Mediul înconjurător și starea 
de sănătate a populației", la care 
au luat parte cadre- medicale din 
județele Cluj, Mureș, Arad. Buzău. 
Dîmbovița. Covasna. Caraș-Severin 
și Harghita. Au fost 
peste 60 de lucrări 
(I.D. Kiss).

Bacâu. Colectivul
dramatic „Bacovia" a 
pentru acest an stagiuni permanen
te in toate centrele muncitorești din 
județ, precum și in stațiunea bal-' 
neociimaterică Slănic , Moldova. 
Pentru muncitorii textiliști din Bu- 
huși, artiștii băcăuani au prezentat 
în premieră piesa lui Horia Lovi- 
nescu „Hanul de la răscruce", iar 
pentru oamenii muncii veniți la o- 
dihnă si tratament in 
la Poalele Nemirei, 
pentru un tango" de 
noiu. Alte spectacole 
gâtire și vor fi prezentate in fața 
petroliștilor din Moinești. a mine
rilor din Comănești și forestierilor 
din Tg. Ocna. (Gheorghe Baltă).

Ion

s-aCitic 
interjude-

prezentate 
științifice.

Teatrului
organizat

stațiunea de 
piesa „Doi 
George Ge- 
sint in pre-

lemnos pe hectar, adică de trei 
ori mai mult decit plantațiile de 
plopi obișnuiți.

® AUTOCAR FĂRĂ 
ȘOFER. Specialiștii Institutu
lui de electrocare din Sofia au 
realizat un autocar condus cu 
ajutorul computerelor, fiind pri
mul vehicul bulgar fără șofer. 
El este destinat transportului 
interuzinal. Autocarele de acest 
fel dispun de memorie progra
mată pentru parcurgerea unui 
anumit traseu. Comanda pentru 
microprocesoare este emisă de 
la un dispeeprat central, unde 
se află instalat un calculator.

• TERMOMETRUL 
INELAR. Medicul american 
Robert Koll a inventat un ter-

Ialomița. Teatrul popu^ ce 
ființează pe lingă Casa de cultură 
a sindicatelor din municipiul Slo
bozia și-a deschis noua stagiune cu 
piesa „Mobilă și durere" de Teodor 
Mazilu. La Muzeul județean Ia
lomița din municipiul Slobozia a fost 
vernisată expoziția „Gînduri pentru 
pace", reunind lucrări ale pictorilor 
Brăduț Covaliu. Ion Sălișteanu. 
Wanda Maiorescu, Pavel Codiță. 
Vasile Brătulescu, George Filipes- 
cu, Val Gheorghiu, Anca Crăciun, 
Iacob Lazăr și Stefan Iacobescu. 
Expoziția se bucură de succes în 
rîndul vizitatorilor. (Mihai Visoiu). 

sala mare a Casei u-Cluj, tn 
niversitarilor 
I8-a ediție a festivalului „Toamna 
muzicală ’82". Orchestra simfonică 
a Filarmonicii din Cluj-Napoca, 
sub bagheta dirijorului Emil Si
mon, a interpretat lucrarea „Pin- 
tea Viteazul" de I. Glodeanu și 
concertul pentru vioară nr. 5 de 
Paganini, avindu-i ca solist pe vio
lonistul bulgar Mincio Mincev. 
Programul festivalului mai cuprinde 
concerte simfonice și camerale, 
recitaluri etc. susținute de forma
ții orchestrale ale filarmonicii clu
jene, alte formații, renumiți soliști 
și interpreți din țară și de peste ho
tare. (Alex. Mureșan).

a debutat cea de-a

Vaslui. Colectivul artistic al 
Teatrului de stat „Victor Ion 
Popa" din municipiul Birlad a 
prezentat, de curind, premiera ab
solută cu piesa „Manechine fără 
cap" a dramaturgului -I. D. Șerban. 
Regia spectacolului aparține lui 
Constantin Dinischiotu. (Petru Ne- 
cula).

Olt. In sala „Artis" din muni
cipiul Slatina a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură a cunoscutului 
artist clujean, laureat al Festiva
lului național „Cintarea României", 
Lazăr Morcan. Lucrări ale aceluiași 
pictor sint expuse și Ia Casa de 
cultură din Scornicești. (Emilian 
Rouă).

lași ka Clubul căminului de 
nefamiliști al Trustului de construc
ții industriale din Iași a avut loc 
un medalion „Vasile Pârvan". ma
nifestare înscrisă în seria de ac
țiuni menite să marcheze împlinirea 
a 100 de ani de la nașterea ma
relui savant. în cadrul acestei ac
țiuni au fost evocate pe larg viața 
și activitatea științifică a lui Vasile 
Pârvan. contribuția sa la dezvolta
rea cercetării istoriografice româ
nești. (Manole Corcaci).

Hunedoara. Deva s_a 
desfășurat tradiționala 
a măiestriei meșterilor 
care se află la a 13-a 
mare număr de cetățeni au- avut 
posibilitatea să admire minunata 
artă a meșterilor populari din Ho
rezu — Vilcea, cit și a celorlalți 
participant! din județele Olt, 
Neamț, Sibiu, Mureș și Hunedoara. 
(Sabin Cerbu).

Botoșani. Sub genericul „Con
cret, operativ^ eficient", in orga
nizarea consiliului județean pen
tru educație politică și cultură so
cialistă, a avut loc, la Botoșani, 
timp de două zile, cea de-a 4-a 
ediție a concursului interjudețean 
al filmului de amatori, la care au 
participat cinecluburi din județele 
Galați, . Iași, Neamț, Suceava, 
Vrancea, ca și din județul gazdă. 
Marele premiu al concursului — 
„Pelicula de cristal" — a fost de
cernat cineclubului din comuna 
Bivolari, județul Iași. (Silvestri 
Ăilenei).

Brăila holul cinematogra- . 
fului „Republica" din Brăila s-a 
deschis o fotoexpozitie intitulată 
„Feroneria și arhitectura specifică 
municipiului Brăila", organizată de 
Oficiul pentru patrimoniul cultural 
national. Sint expuse peste 50 de 
fotografii, care pun in evidentă ma
rea diversitate a obiectelor de fero
nerie implantate in arhitectura tra
dițională a orașului de lâ Dunăre. 
(Corneliu Ifrim).

sărbătoare 
populari, 

ediție. Un

mometru original in formă de 
inel, pentru măsurarea tempe
raturii corpului omenesc. Noul 
termometru funcționează pe 
bază de cristale lichide sensibi
le la schimbările de tempera
tură. El este util, după cum 
afirmă creatorul său. nu numai 
medicilor, ci și sportivilor pen
tru stabilirea formei lor fizice 
în timpul antrenamentelor și 
întrecerilor.

© DUPĂ PATRU SE
COLE, DIN NOU LA SU
PRAFAȚĂ. Vasul-amiral al 
flotei regelui Henric al VlII-Iea,

„Mary Rose", scufundat a- 
cum 437 de ani lingă Port
smouth, a fost adus la suprafață 
de la o adincime de 14 metri 
și remorcat pină in port unde 
urmează să fie restaurat înainte 
de a fi expus pentru public. în 
1836 au fost luate de la bordul 
său citeva tunuri de bronz, iar 
in 1845 armata a încercat să dis
trugă epava cu explozivi pentru 
a îndepărta pericolul pe care-1 
reprezenta pentru navigație. 
Vasul a fost redescoperit de un 
scafandru in 1965. De atunci au 
fost recuperate 17 000 de obiec
te : tunuri, arme albe, diverse 
instrumente de navigație etc. 
Au fost demontate și aduse la 

. suprafață punțile superioare.
Acum, pentru a ridica și corpul 
navei a fost utilizată una din
tre cele mai puternice macarale 
plutitoare din lume, capabilă să

deplaseze o încărcătură de 990 
de tone.

• PAZNICI ÎNARI
PAȚI. Patru vulturi și cinci 
șoimi dresați au fost incluși în 
rindurile... personalului aero
dromului militar francez de 
lingă oraștil Marsilia. Lor Ii s-a 
încredințat apărarea avioanelor 
militare cu reacție împotriva 
pescărușilor, care reprezintă o 
serioasă amenințare pentru secu
ritatea avioanelor. Inițial, pes
cărușii .erau speriați cu proiec
tile luminoase și strigăte înre
gistrate pe bandă ale pescăru
șilor aflați in pericol, dar la 
scurtă vreme păsările s-au obiș
nuit cu aceste țipete și nu le-au 
mai acordat nici o atenție.



ROMÂNIA - ÎN COMENTARIILE PRESEI INTERNATIONALE a

„0 țară dinamică, în plini dezvoltare, care 

se bucură de un înalt prestigiu internațional"
In numeroase țâri ale lumii, ziare și reviste, agenții de presă, posturi 

de radio și televiziune consacră articole, informații și emisiuni politicii 
și realizărilor țării noastre in diferite domenii de activitate, reliefind pres
tigiul și unanima considerație de care se bucură în lume România so
cialistă, președintele Nicolae Ceaușescu. Se relevă că importantele reali
zări ale țării noastre sînt rodul eforturilor întregului popor, că ele se 
datoresc politicii interne și externe clarvăzătoare, principiale, dinamice, 
profund constructive a partidului și statului nostru. O asemenea politică, 
se subliniază, exprimă năzuința poporului român de a trăi într-o lume 
liberă de arme, -intr-o lume a păcii și colaborării egale în drepturi.

Astfel, ziarul sovietic „PRAVDA" 
relevă dezvoltarea industriei con
structoare de utilai petrolier, creată 
in anii construcției socialiste, activi
tatea cercetătorilor în domeniul creș
terii plantelor din Satu Mare, efor
turile de valorificare, de reintrodu
cere în, circuitul economic a unor 
materiale refolosibile, amploarea ac
tivității desfășurate de universitățile 
populare. ..Pravda", referindu-se la 
succesele constructorilor români de 
utilaj petrolier, • publică fotografia 
platformei de fo
raj maritim „Ori
zont", construită 
Ia Șantierele na
vale din Galați.

Sub titlul „Pro
ducția de autove
hicule a României 
in trecut și astăzi", 
revista ungară 
„AUTO-MOTOR," 
publică, pe două 
pagini, un articol 
consacrat acestui 
sector al industriei 
românești. Infățișind dezvoltarea con
strucțiilor de automobile in anii con
strucției socialiste, revista se referă 
Ia activitatea fabricii din Cimpulung- 
Muscel. producătoare de autovehicu
le de teren „ARO", ca și la crearea 
și dezvoltarea Fabricii de^automobile 
din Pitești-Colibași.

„Zn scopul modernizării și perfec
ționării continue a autoturismelor se 
desfășoară o neabătută activitate de 
cercetare-pr.oiectare", scrie „Auto
motor", menționînd, între altele, e- 
forturile depuse in direcția diminuă
rii consumului de carburanți. ,.Dez
voltarea industriei românești de au
tomobile se desfășoară într-o manie
ră constantă. In următorii ani, ur
mează să înceapă producția în serie 
de noi modele și variante de auto
turisme de oraș și de teren, mai mo
derne, mai eficiente și mai econo
micoase. Mașini care să satisfacă 
toate cerințele".

Ziarul grec „VRADYNI" a publicat 
un articol privind cooperarea eleno- 
română in țările africane și din 
Orientul Mijlociu. în care se referă 
la domeniile de interes comun unde 
se prevede dezvoltarea conlucrării 
dintre Grecia și România. Se scoate 
în relief posibilitatea de a îmbina 
capacitatea și experiența tehnologică 
a părții române cu rețelele de dis
tribuție deja stabilite ale părții elene.

Cotidianul elvețian „DER BUND" 
a publicat în trei numere un repor
tai despre țara noastră, scoțind în 
evidentă rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în „asigurarea stabilității 
țării și continuității unei politici ex
terne .independente, bazată pe bune 
relații cu marea majoritate a țărilor 
lumii".

Se remarcă originea latină și con- ■ 
tinuitatea populației românești pe 
teritoriul tării noastre „care a fost 
întotdeauna majoritară, iar pămîntul 
ei a fost antica Dacie". Se vorbește 
de Sarmizegetusa, de cuceririle ro
mane, de faptul că „trecutul daco
român este scump tuturor românilor 
care vorbesc o limbă romanică".

Referindu-se pe larg la posibilită
țile turistice ale țării noastre, ziarul 
apreciază că „România se numără 
printre cele mai frumoase țări din 
Europa". Reportajele din cadrul se
rialului sînt ilustrate cu fotografii 
reprezentind realitățile românești 
contemporane în industrie, agricul
tură. folclor și altele.

Agenția italiană de. presă „ECO- 
MOND PRESS", referindu-se Ia dez
voltarea relațiilor economice externe 
ale României, relevă că „politica de

industrializare a permis — concomi
tent' cu realizarea unei rate de creș
tere ridicate — crearea de structuri 
economice care au favorizat o parti
cipare tot mai activă la diviziunea 
internațională a muncii. Și tocmai 
prin creșterea potențialului economiei 
naționale a fost posibilă modificarea 
structurii exporturilor și importuri
lor. în ceea ce privește exporturile, 
de exemplu, produsele care înglobea
ză un grad înalt de prelucrare au în
registrat creșteri atit in privința va

* „Președintele Nicolae Ceaușescu — o personalitate politică 
marcantă a zilelor noastre, un luptător neobosit pentru întărirea 
colaborării între toate națiunile lumii" * „Succese istorice în toate 
domeniile de activitate, un nivel ridicat de civilizație materială și 
spirituală" ® „Participare activă la diviziunea internațională a 
muncii” ® „O prezență exemplară în concertul națiunilor”

lorii, cit și a volumului". „România, 
subliniază agenția italiană, dispune 
în prezent de o puternică bază in
dustrială, cu o înaltă tehnicitate și 
complexitate, iar in activitatea de 
cercetare și dezvoltare tehnologică 
lucrează peste două sute de mii de 
specialiști".

„O DIARIO", din Portugalia, pu
blică, pe mai multe pagini, o serie 
de articole dedicate României socia
liste. Unul dintre articole, însoțit 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de date biografice ale 
conducătorului partidului și statului 
nostru, trece in revistă drumul par
curs de țara noastră în anii de după 
23 August 1944.

„Plecind constant de la realitățile 
istorice, sociale și naționale ale 
României, poporul român a ales ca
lea dezvoltării socialiste, parcurgind 
diferite etape istorice, de la revolu
ția democratică la revoluția socia
listă, la stabilirea bazelor socialismu
lui și consolidarea noului sistem" — 
scrie „O Diario", adăugind : „Succese 
realmente istorice au fost dobindite 
în dezvoltarea forțelor de producție, 
in edificarea unei economii moderne, 
în Creșterea venitului național. Re
alizările obținute au permis ■ Româ
niei să se transforme, intr-o perioadă 
istorică scurtă, dintr-o țară cu pro
nunțat caracter agrar și cu o indus
trie slabă intr-un stat industrial- 
agrar, dispunînd de o industrie mo
dernă, în continuă dezvoltare, și de 
o agricultură socialistă în plin proces 
de modernizare, cu un nivel de civi
lizație materială și spirituală tot mai 
ridicat".

Paginile consacrate României in
clud, de asemenea, prezentări ale 
momentelor esențiale ale istoriei 
noastre, cu sublinierea continuității 
neîntrerupte a poporului român pe 
teritoriul țării, luptei sale pentru uni
tate națională, ca și date generale 
despre România. Alte articole relie
fează latinitatea limbii române, se 
referă la cultele religioase din Româ
nia, dezvoltarea turismului românesc. 
Intr-un articol privind Tîrgul Inter
național de Ia București se subliniază 
că toate edițiile acestuia „au consti
tuit excelente prilejuri pentru crește
rea și diversificarea schimburilor co
merciale".

Referitor la vasta activitate desfă
șurată de țara noastră pe plan in
ternațional, „O Diario" se oprește a- 
supra conceptului românesc al noii 
ordini economice internațională.

„România — un exemplu in con
certul națiunilor" — este titlul am
plului articol dintr-o altă publicație

portugheză, „PONTO", în care se 
subliniază între altele : „In dinamis
mul și pozițiile internaționale expri
mate de România modernă transpare 
ceea ce este imaginea actualului său 
președinte, Nicolae Ceaușescu, mar
cantă' personalitate politică a zilelor 
noastre.

Sintetizând ceea ce mulți oameni 
de stat au afirmat, incepînd cu Nixon 
și de Gaulle și pînă la Sadat, actua
lul președinte al Egiptului, Hosni 
Mubarak, a apreciat, recent, la Bucu
rești, «persistența dialogului, viziunea 
istorică, capacitatea de a-și asuma 
responsabilități a președintelui ro
mân, angajat la întărirea colaborării 
intre toate națiunile lumii».

Unul din pionierii destinderii, do
meniu in care exemplele abundă, 
România este un exemplu inedit in 
lupta pentru dezarmare.

în contextul marilor manifestări 
pentru pace care au inundat Europa 
după amenințările de sporire a ar
senalului războinic pe vechiul conti

nent, respectiv a 
arsenalului nu
clear, Bucureștiul 
și-a făcut puter
nic auzită vocea. 
Fidelă spiritului 
de la Helsinki, 
România face e- 
forturi pentru 
dezvoltarea aces
tui spirit, ea a 
invitat partici- 
panții la Confe
rința de la Ma
drid să se reu

nească, in viitor, la București".
POSTUL NAȚIONAL DE RADIO 

DIN ZIMBABWE a transmis un co
mentariu cu privire la poziția și ini
țiativele României in problema rolu
lui O.N.U. în viața internațională, re- 
levînd că țara noastră consideră că 
O.N.U. reprezintă forumul cel mai 
adecvat pentru realizarea celor mai 
nobile năzuințe ale omenirii.

Comentariul relevă că prin inițiati
vele de răsunet mondial ale președin
telui său într-o serie de probleme 
arzătoare ale lumii, prin activitatea 
neobosită a reprezentanților săi in 
cadrul O.N.U., România a devenit un 
factor dinamizator, de marcă în rela
țiile internaționale, cucerindu-și sim
patia și respectul majorității covîr- 
șitoare a țărilor în curs de dezvoltare.

POSTUL NAȚIONAL DE TELE
VIZIUNE AL R.P.R. GUINEEA a 
transmis filmul „România — imagini 
contemporane", care prezintă reali
zările obținute de România pe dru
mul construcției socialiste, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Revista mexicană „SIEMPRES" il 
situează pe președintele Nicolae 
Ceaușescu printre oamenii politici de 
frunte ai lumii, care, prin marea lor 
perspicacitate și autoritate, trag un 
semnal de alarmă insistent asupra 
pericolului unei conflagrații mondia
le. Președintele României, adaugă pu
blicația mexicană, „a înfăptuit socia
lismul in patria sa intr-o manieră u- 
manistă, apără cu fermitate indepen
dența țării...".

Ziarul „COREIO BRAZILIENSE", 
referindu-se la concepțiile președin
telui Nicolae Ceaușescu, arată că, in 
actualele împrejurări internaționale, 
imperativul cel mai arzător este 
unirea și conlucrarea tot mai strînsă 
a popoarelor, a forțelor înaintate de 
pretutindeni, pentru oprirea agravării 
situației internaționale, pentru re
luarea și continuarea politicii de 
destindere, pentru stoparea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmară, 
în primul rînd dezarmarea nucleară.

Sub titlul „Aeronautica românească 
se dezvoltă", cotidianul de mare cir
culație „FREE PRESS JOURNAL" 
(Bombay) a publicat un articol care, 
subliniind că „in România se află in 
curs de aplicare un program de dez
voltare extensivă a aeronauticii", re
levă că primul avion românesc de pa
sageri, „ROMBAC-1-11", a părăsit, 
recent, linia de asamblare a între
prinderii de avioane București-Bă- 
neasa". (Agerpres).

Joi perspective pentru extindere în 
continuare a colaborării romăno-lalgaro" 
Comentariile presei bulgare la înche
ierea vizitei oficiale de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 

R. P. Bulgaria
Presa bulgară publică ample comentarii pe' marginea rezultatelor 

rodnice cu pare s-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria. întreaga presă 
subliniază că opinia publică bulgară a primit cu satisfacție înțelegerile 
convenite cu prilejul noului dialog româno-bulgar Io nivel inalt, expri- 
mîndu-se convingerea că acesta reprezintă o contribuție la aprofundarea 
colaborării multilaterale între cele două țări și popoare, la cauza păcii, 
socialismului și progresului.

„Noi posibilități și noi perspective 
pentru dezvoltarea in continuare a 
colaborării bilaterale — astfel pot fi 
sintetizate rezultatele dialogului 
bulgaro-român la cel mai înalt ni
vel", scrie, in comentariul său, 
„RABOTNICESKO DELO", organul 
C.C. al P.C. Bulgar. întîlnirile și 
convorbirile dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat, subliniază 
ziarul, au avut un rol determinant 
în dezvoltarea ascendentă a rela
țiilor româno-bulgare, au dat de 
fiecare dată un nou impuls întări
rii prieteniei frățești și relațiilor 
multilaterale dintre cele două 
partide, țări și popoare.

După ce face o amplă trecere in 
revistă a problematicii ample abor
date în cadrul convorbirilor de la 
Sofia dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, a im
portanților pași concreți înregistrați 
în dialogul bilateral pe probleme 
economice, „Rabotnicesko Delo" re
levă : „Fără îndoială că însemnă
tatea ultimei întîlniri romăno-bul- 
gare la cel mai inalt nivel depășește 
cu mult cadrul relațiilor bilaterale. 
Convorbirile și înțelegerile conveni
te, documentele semnate vor repre
zenta un nou pas in dezvoltarea 
prieteniei dintre cele două țări fră
țești, constituind în același timp o 
contribuție la întărirea forței țări
lor socialiste, a păcii și colaborării 
in Balcani, in Europa și in întreaga 
lume".

„Vizita oficială de prietenie de 
trei zile efectuată in țara noastră 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, convorbirile cu tovară
șul Todor Jivkov și înțelegerile con
venite constituie un nou moment 
important, o nouă manifestare vie 
a prieteniei româno-bulgare", arată 
ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME", 
care relevă în continuare : „Vizita 
a confirmat rolul hotărîtor și efi
ciența dialogului la cel mai înalt 
nivel în dezvoltarea . dinamică, as
cendentă a prieteniei și a colaborării 
intre cele două țări socialiste ve
cine, ceea ce corespunde interese
lor fundamentale ale popoarelor 
român și bulgar, intereselor țărilor 
socialiste, ale păcii și înțelegerii". 
Subliniind că, și de această dată, 
în centrul atenției celor doi condu
cători de partid și de stat s-au 
aflat problemele relațiilor bilate
rale, ziarul consemnează „îmbucu- 
rătoarea constatare că relațiile se 
dezvoltă bine, că sînt ample și de 
perspectivă, indeplinîndu-se cu suc
ces hotărîrile luate". în același timp, 
adaugă „Zerhedelsko Zname", la 
actualele convorbiri au fost avan
sate noi posibilități, au fost des

chise noi perspective pentru 
aprofundarea în continuare a co
laborării politice, economice, tehni- 
co-științifice și culturale. în dome
niul conlucrării economice, efortu
rile vor fi îndreptate spre folosirea 
la maximum a posibilităților coope
rării și specializării intr-o serie de 
ramuri-cheie ale producției mate
riale, în scopul asigurării stabi
lității, pe termen lung, a schimbu
lui de mărfuri.

Relevind hotărirea Bulgariei și 
României de a acționa, împreună 
cu celelalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu celelalte 
țări socialiste, cu toate forțele pro
gresiste. democratice și iubitoare 
de pace, pentru oprirea cursului 
periculos spre confruntare și război, 
publicația menționată subliniază : 
„Situate in Peninsula Balcanică, 
Bulgaria și România vor acționa 
intens si continuu pentru dezvolta
rea colaborării bi și multilaterale 
intre toate țările din această zonă, 
pentru întărirea încrederii șl bunei 
vecinătăți în Balcani, pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
colaborării și păcii, liberă de arme 
nucleare, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor balcanice, destin
derii și păcii în Europa și în lume".

Sub titlul semnificativ „Dezvol
tarea ascendentă a prieteniei", zia
rul „TRUD" relevă, într-un amplu 
comentariu, că cele două state so
cialiste frățești vor amplifica și pe 
viitor colaborarea, in spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare si 
asistență mutuală româno-bulgar 
din anul 1970. La fel ca și celelal
te publicații bulgare, ziarul „Trud" 
apreciază că pentru dezvoltarea re
lațiilor româno-bulgare „un rol de
terminant il au întîlnirile și con
vorbirile, devenite tradiționale, din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări". Edificator pen
tru, dezvoltarea relațiilor economice 
romăno-bulgari, adaugă ziarul, 
este faptul că in fiecare din ulti
mele trei cincinale încheiate volu
mul schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări s-a dublai, iar pen
tru cincinalul actual se prevede, de 
asemenea, ca acesta să crească de 
două ori.

în corespondentele primite de la 
București, ziarele bulgare relevă 
că opinia publică din România in- 
timplnă cu aceeași satisfacție deo
sebită importantele înțelegeri con
venite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. expri- 
mîndu-se totodată convingerea că 
ele vor da un nou impuls dezvol
tării și aprofundării tradiționalelor 
relații de prietenie și bună vecină
tate dintre cele două țări și' po
poare. (Agerpres).

La Națiunile Unite au luat sfîrșit 
dezbaterile generale

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au luat sfîrșit dezbateri
le generale ale' celei de-a 37-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
în care au luat .cuvintul șefii de de
legații a aproximativ 150 din cele 157 
state membre ale Națiunilor Unite.

Procedâid la o analiză multilatera
lă a „stării lumii", in etapa actuală, 
majoritatea covirșitoare a vorbitori

lor au accentuat necesitatea strin
gentă de a se conjuga și mobiliza e- 
forturile tuturor guvernelor, ale po
poarelor, ale opiniei publice, pentru 
oprirea procesului de deteriorare a 
climatului mondial, pentru depășirea 
situației de criză in care s-a ajuns, 
pentru inaugurarea unei politici noi 
In viata internațională, de destinde
re, dezarmare, colaborare și pace.

La Debrețin, intr-o toamnă 
ca toate toamnele...

„Treci prin Debrețin ?“ întreba
rea mi-a fost pusă în preajma unei 
călătorii in țara vecină de un ță
ran dobrogean, cunoscut de-al meu. 
„Poate te oprești, a continuat el la 
răspunsul afirmativ primit, și în 
comuna Hayduhadhăz. O iei pe 
șoseaua spre Nyiregyhăza și, cam la 
jumătatea drumului, dai de comuna 
asta. Vezi că în centrul ei, in fața 
bisericii, e un monument cu un în
ger sau așa ceva. II ocolești fru
mos pe stingă și dai de a doua stra
dă, care iese in piață. Te duci pe 
ea pînă la numărul 100 — se ține 
minte, e ușor, eu țin minte de 38 
de ani. Eram oitaș și i-am salvat 
lui Josef Nagy casa de focul hiile- 
riștilor. El iie-a dat atunci, după 
potolirea bătăliei, de mincare și un 
vin foarte bun de-al lor, vin de săr
bătoare. I-am zis că după ce se 
termină totul ii trimit și eu unul, 
de Dorobanțu, dacă mă întorc aca
să. Iacă, m-am întors de mult, dar 
nu m-am învrednicit să-mi țin fă- 
găduiala. Să i-l duci din partea 
mea și să-i zici sănătate".

Poate că intîmplârea să aibă ha
zul ei, dar tot timpul călătoriei des
fășurate pe pămîntul țării vecine 
și prietene — la Budapesta, la Mis- 
kolț, la Debrețin și în marea pustă, 
Hortobăgy — sentimentul că mă 
aflu printre oameni apropiați s-a 
transformat în certitudine. Gîndeam 
la toate acestea, străbătînd strălu
citoarea Cale Răkoczy din Buda
pesta. pierdut in forfota budapes- 
tanilor, încercînd să sintetizez im
presiile despre istoria străveche sau 
mai nouă a orașului. începuturile 
lui au fost puse de evariscii celți ; 
au venit apoi romanii, construind, 
unde este acum Bu’da veche. Aguin- 
cumul, capitala regiunilor nord-es- 
tice ale provinciei transdanubiene 
Pannonia — ruinele lui sînt flan
cate de noul și modernul cartier de 
locuințe. Dar acestea sînt amintiri

ale istoriei, pierdute în ceața trecu
tului orașului. Această așezare a 
urcat la lumina timpului mai apro
piat, reconstruindu-se de fiecare 
dată și căpătînd înfățișarea de me
tropolă în a doua jumătate a seco
lului trecut și în primul deceniu al 
secolului nostru. Centru al vieții e- 
conomice, culturale și politice a 
statului ungar socialist, Budapesta 
poartă peste tot însemnele noului 
integrat armonios in zestrea trecu
tului, însemnele hărniciei unui po
por stăpin pe libertățile sale, cîști- 
gate cu sacrificii, prin luptă ne
curmată pentru o viață mai bună, 
prosperă.

Am fost oaspeții impresionantei 
uzine „Tungsram", întreprindere cu 
35 000 de muncitori, cunoscută in 
întreaga lume prin produsele sale 
din domeniul electrotehnicii și al 
electronicii. Destinul uzinei este le
gat organic de destinul muncito
rilor ei, el însuși fiind un eșantion 
reprezentativ al istoriei luptei cla
sei muncitoare ungare, pentru li
bertate, al istoriei victoriei acestei 
lupte și al dezvoltării impetuoase 
a industriei acestei țări in anii so
cialismului. „Uzina are alte 12 fa
brici in provincie — ne spunea ghi
dul nostru, unul dintre directorii ad- 
juncți ai întreprinderii. Cu una din
tre aceste fabrici, cea de la Kăpos- 
var, a început destinul meu de in
giner mecanic. De prin 1958 s-a 
pornit construcția ei ca filială a 
«Tungsramului». Am lucrat la con
strucția ei, împreună cu viitorii ei 
muncitori, și am ajuns directorul ei. 
Apoi, cind treburile s-au pus pe 
roate, am. fost transferat aici, la Bu
dapesta. Așa este viața, mereu tre
buie să începi ceva nou, cu speran
ța că vei izbuti mai bine".

„Și ați izbutit !"
„Asta trebuie să o spună tovară

șii mei de muncă. Eu sînt bucuros 
că mă număr printre cei care au

pus bazele unei bune colaborări cu 
«Romlux» de la Tirgoviște, coope
rare fructuoasă pentru amindouă 
părțile. Țările noastre au drum lu
minos înainte, drum de prietenie 
și de muncă rodnică, socialistă".

Aceeași idee a prieteniei, a con
lucrării cu rezultate frumoase 
ne-au impărtășit-o, în uzinele 
Mișkolțului, muncitorii și tehni
cienii unguri. Mulți dintre ei ne-au 
vizitat țara și evocau succesele 
noastre in construcția socialistă. 
Mișkolțul este un oraș al indus
triei dezvoltate vertiginos în anii 
socialismului, ritmul acestei dez
voltări impunîndu-1 in fruntea ce
lorlalte mari orașe ale Ungariei.

„Am avut prilejul să poposesc la 
Reșița, intr-o călătorie prin Româ
nia — ne spunea un muncitor de la 
uzinele siderurgice din Diosgyor, 
comună care a fost alipită orașului 
după anul 1945. M-a impresionat 
profund' tot ce s-a realizat in ulti
mii ani în acest centru muncitoresc 
român. De fapt, el a fost reconstruit 
din nou, pe alte coordonate, pe 
coordonatele vieții noastre socialis
te. Mi-am făcut mulți prieteni acolo, 
nu este greu să te împrietenești cu 
oameni care, ca și tine, supun fie
rul. Limba lor este a prieteniei și a 
muncii".

Nu aveam să uit această replică. 
Ea mi-a încălzit inima. Aveam să 
o aud din nou, în altă formă, la 
Debrețin unde, un comunist ungur, 
cu stagiu din ilegalitate, evoca zi
lele dramatice ale bătăliei pentru 
eliberarea orașului de către ostașii 
români și sovietici.

„Era un octombrie sumbru — îșl 
amintea el, imbrățișînd cu privirea 
piața mare din centrul orașului. Se 
duceau lupte de stradă, lupte în
verșunate. îmi amintesc, ca acum, 
că intr-un cartier apropiat hitleriș-

Un nou cartier ol orașului Debrețin

Iii se pregăteau să măcelărească 
populația ascunsă prin pivnițe. Am 
aflat despre intenția lor și m-am 
cutremurat. Am reușit să-i averti
zăm pe ostașii români care luptau 
în această piață. Un mic detașament 
dintre ei s-a desprins din luptă și, 
călăuzit de noi, a căzut In spatele 
dușmanului, nimicindu-l, salvind 
astfel femeile, copiii și bătrînii, care 
iși pierduseră orice speranță. Mă 
înclin de cite ori trec prin fața fru
mosului monument ridicat in me
moria acelora care nu și-au pre
cupețit viața pentru libertatea 
noastră".

Toamna a suflat cu aur peste co
pacii Debreținului. E o toamnă ca 
la noi, cu soare blind, cu miros de 
frunziș uscat, cu parfumul îmbătă
tor al ierburilor marii cimpii căreia 
i se culeg roadele. Am ieșit din De
brețin pe șoseaua spre Nyiregyhăza. 
De-o parte și de alta a drumului — 
uriașe lanuri de porumb și miriști 
de pe care griul șl orzul fuseseră 
de mult puse la adăpost, în hamba
re. Sigur, la Hayduhadhăz am cotit 
la stingă, în centru, și la a doua 
stradă ne-am dus Înainte, pînă la

casa cu numărul 100. I-am spus 
bună ziua lui Josef Nagy și i-am 
transmis mesajul țăranului din 
România. Nu a tresărit, nu a fost 
surprins, parcă știa că așa trebuia 
să se intimple. Oare țăranii din 
lumea aceasta sînt toți la fel ?

„Acum am venit de la lucru, vă 
rog să mă scuzați că m-ați găsit 
nepregătit — a spus el, impingind 
scaunele spre noi. Luați loc ! Ce mai 
face acel Constantin 1 Cum îi 
merge 1“

„Bine, am spus noi. Au terminat 
Și ei culesul porumbului !"

Josef a dat din cap a aprobare. 
Miinile-i muncite i se odihneau pe 
genunchi. „Cum de nu ați uitat unul 
de altul ?“ — am întrebat, nemai- 
putindu-ne stăpîni curiozitatea. De 
abia acum am aflat surpriză in pri
virile lui.

„Cum să uităm ? Țăran pe țăran 
se înțelege, aricit ar fi de departe 
unul de altul".

Am tăcut emoționat în acea zi de 
octombrie auriu, pe pămintul care 
aștepta ploile fecunde ale toamnei.

Dlonisle ȘINCAN

NEW YORK

întrevederea tovarășului Nicu Ceausescu 
cu secretarul general al 0. N. II, lavier Perez de Cuellar

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Tovarășul Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., președintele Co
mitetului Consultativ pentru Anul 
Internațional al Tineretului, a avut o 
întrevedere cu secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

Secretarul general al O.N.U. a ru
gat să se transmită președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un respectuos 
mesaj de salut și cele mai bune urări, 
împreună cu înalta sa apreciere 
pentru atenția cu care șeful statului 
român urmărește activitățile O.N.U., 
sprijinul constant pe care il acordă 
creșterii rolului organizației în viața 
politică mondială și inițiativele con
structive pe care România le pro
movează in Adunarea Generală a 
O.N.U. Secretarul general al O.N.U. 
a exprimat și cu acest prilej calde 
mulțumiri pentru ospitalitatea de

care s-a bucurat în timpul vizitei 
oficiale pe care a făcut-o in Româ
nia in vara acestui an și pentru con
vorbirile de conținut purtate cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la problemele internaționale ac
tuale și la contribuția pe care O.N.U. 
trebuie să o aducă la soluționarea lor.

tn timpul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra unora 
dintre problemele aflate pe ordinea 
de zi a sesiunii in curs a Adunării 
Generale. S-a acordat o atenție deo
sebită problemelor pregătirii și mar
cării Anului Internațional al Tinere
tului, a căror examinare va incepe în 
zilele următoare în Comisia pentru 
problemele sociale și umanitare a 
Adunării Generale.

La întrevedere a participat ambasa
dorul Teodor Marinescu, reprezentan
tul permanent al României pe lingă 
O.N.U.

Ambasadorul României la Ottawa primit 
de guvernatorul general ai Canadei

OTTAWA 16 (Agerpres), — La 
Ottawa a avut loc un schimb de me
saje între președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și guvernatorul general al 
Canadei, Edward Schreyer.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis guvernato
rului general un călduros salut. La 
rîndul său, Edward Schreyer a 
transmis președintelui României urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
român — succese în dezvoltarea sa 
economică.

Guvernatorul general al Canadei a 
evocat cu satisfacție vizita pe care a 
făcut-o împreună cu doamna Lily 
Schreyer în România, in luna mai 
a.c., și îndeosebi întilnirile și con

vorbirile pe care le-a avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, arătind, 
totodată, că a fost impresionat de 
dezvoltarea economică a României, 
precum și de frumusețile turistice 
românești.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către //.ernatorul 
general al Canadei a ; trisadorului 
României în Canada, B. „ I Popescu, 
în legătură cu încheiere. misiunii 
sale în această țară.

Tn timpul întrevederii s-au eviden
țiat bunele relații care există între 
Romanța și Canada pe multiple pla
nuri, guvernatorul general exprimin- 
du-și convingerea că acestea vor cu
noaște in continuare un curs as
cendent.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU COLABORARE ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI UȘOARE
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 

Moscova s-au desfășurat lucrările 
ședinței a 39-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul industriei ușoare, la care au 
fost examinate și adoptate măsuri 
pentru realizarea unor ample acțiuni 
de colaborare, convenite in timpul 
ședinței a XXXVI-a a Sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
in domeniile utilizării raționale și 
economicoase a resurselor de energie, 
materii prime și materiale, inclusiv 
a materialelor recuperabile și imple
mentării în industria ușoară a tehni
cii microprocesoarelor.

Comisia a adoptat Programul de

realizare a unor acțiuni de colaborare 
multilaterală a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul creșterii cali
tății produselor industriei ușoare și 
de prelucrare a lemnului, precum și 
în domeniul asigurării acestor ramuri 
cu materii prime de calitate și utilaje 
moderne, de mare randament.

Totodată, comisia a adoptat direcții
le principale ale colaborării tehnico- 
științifice pe perioada pină in anul 
1990, planul de lucru pe anii 1983— 
1984 și a soluționat unele probleme 
curente ale colaborării reciproce.

Delbgația română a fost condusă de 
tovarășa Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare.

agenția reuter: „Afluxul de imigranți - 

sursă de tensiuni sociale în R. F. G.“
„Intr-un studiu publicat de Insti

tutul din Niirnberg de cercetări pri
vind piața muncii și problemele 
profesionale — scrie agenția Reu
ter — se arată că un aflux de mun
citori imigranți ar putea provoca 
conflicte sociale serioase in Germa
nia occidentală în următorii 20 de 
ani. Țara trebuie să dezvolte — pre
cizează studiul — o strategie socială 
amplă pentru a evita «tensiuni in- 
controlabile».

Numărul de muncitori imigranți 
împreună cu familiile lor — care 
în prezent se cifrează la 4 600 000 — 
va crește cu încă 1 700 000 înainte de 
anul 2000, dacă actualele tendințe 
continuă. Guvernul a schițat deja 
unele planuri privind plata unor

stimulente pentru a-i încuraja pe 
muncitorii străini — în principal 
din Turcia — să se întoarcă acasă.

In studiul respectiv se precizează 
că o politică eficientă ar include 
măsuri in vederea creșterii folosirii 
forței de muncă in țările de origine 
ale imigranților și în vederea re
ducerii decalajului dintre țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare.

Sporirea populației imigrante, în
soțită de ritmul redus al creșterii 
economice, ar putea duce la crește
rea șomajului in Germania occi
dentală de la actualul nivel, de cir
ca 1 800 000 de șomeri, la 3 000 000 
către mijlocul anilor ’90 — se pre
cizează in studiu".
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Ordinatorul și ulciorul^ \
->O f 

englezii sint oameni'țp-areNoroc de proverbialul calm britanic: _ . ._ „___
nu-și pierd ușor cumpătul — au nervi tari și singe rece, chiar cind 
fac febră nu depășesc 37 de grade, economisind aspirinele. Noroc 
de această caracteristică psiho-etno-socială, că altfel...

...Prin -1938, cind incă nu începuse războiul, dar aerul devenise 
iute și irespirabil din cauza psihozei militariste, actorul american (as
tăzi faimos) Orson Welles, pe atunci realizator al unor programe de 
radio, a avut o idee năstrușnică : inspirîndu-se din „Războiul lumilor" 
al lui Wells, a anunțat... debarcarea marțienilor în statul New Jer
sey. „Transmit de la fața locului, ostașii lui Marte coboară din 
tronave, se apropie, ii vedem, sînt aici, iată-i, ne-au distr... !".

Urmarea : panică imensă, demențială, s-au aruncat oameni pe 
restrele zgîrie-norilor, fugă disperată cu mașinile, accidente, morți, 
niți. O glumă bună, foarte nostimă.

...Noroc că englezii sînt calmi, cu singe rece.
Căci recent, dl. Philip Gwyne, de la postul de radio Hallam

as-

fe- 
ră-

Căci recent, dl. Philip Gwyne, de la postul de radio Hallam din 
Sheffield, a avut originalitatea de a-și plagia predecesorul, anunțind 
îngrozit că, din cauza defectării unui ordinator, s-a dezlănțuit un atac 
nuclear împotriva Angliei. Timp de 50 (cincizeci I) de secunde s-au 
succedat știrile inspăimîntătoare despre distrugerea atomiqă iminentă 
a Londrei, despre rachetele nucleare care se apropie - „se apropie 
tot mai mult, încep să se vadă, ne cad pe creștetul cap... I”.

Chiar englezi fiind, englezii au cam intrat în panică, unii nemai- 
așteptind sfirșitul emisiunii in care se arăta că a fost o „glumă pu
blicistică", au fugit pe străzi, după adăposturi, după familii, s-au arun
cat în mașini...

Nu știm dacă au fost mulți cardiaci sau 
emisiunea, putem doar să presupunem ce au 
core-și știau copiii departe, la școală.

Dar totul e bine cind se termină cu bine, 
mustrat și sancționat cu o suspendare pe două săptămini, iar postul 
de radio a prezentat scuze auditoriului. Ceea ce a avut efecte anti- 
infarctice la cardiaci și a turnat retroactiv balsam peste sufletul ma
melor care-și imaginaseră copiii sub ciuperci nucleare.

Putea fi mai rău, noroc că servanții rachetelor britanice sint și ei 
englezi, adică oameni calmi ; dacă se speria vreunul și avea iniția
tiva ripostei...

nevrotici 
simțit in

care au prins 
suflet mamele

Dl. Philip Gwyne a fost

Ei și, acesta e motiv (adică subiect) de „Chenar" ? Doar au mai 
fost atîtea și atitea alarme false, le știu cititorii - cu cîrdul de gîște 
care a apărut pe ecranele rodarurilor ca o escadrilă de avioane, cu 
norii și stolul de păsări interpretate de ordinatoare ca salve de ra
chete, cu calculatorul defectat care a indicat atac atomic. Așa-s 
riscurile securității la adăpostul rachetelor - noroc că erorile au și 
rol pozitiv, cind intră cineva cu chibrituri intr-un depozit de benzină 
sau o magazie de pulbere se mai rupe bățul, nu ia foc fosforul. Iar 
ordinatorul este mașină, e supus greșelii nu-i ca omul, infailibil.

- Just, ordinatorul e din siliciu, cupru, bine că nu-i din lut. 
-???!!! De ce lut ?
- Pentru că'despre ulcior se știe că nu merge de prea multe ori 

la apă. întrebarea e — cum va fi cu ordinatorul ?

N. COREU
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