
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LII. Nr. 12 494 Duminică 24 octombrie 1982 6 PAGINI - 50 BANI

într-o atmosferă însuflețitoare, în preajma 
tradiționalei sărbători a agriculturii noastre 

— „Ziua recoltei" — sub semnul hotăririi 
de a înfăptui neabătut programul de dezvoltare 
economico-socială a țării, ieri s-a desfășurat

Rodnic dialog de lucru la Combinatul petrochimic Midia-Năvodarl La expoziția realizărilor agriculturii dobrogene

în unități industriale și agricole
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, sîmbătă 23 octombrie, o vizită de lucru în mari uni
tăți industriale și agricole din județul Constanța. Secretarul 
general al partidului va participa, cu această ocazie, la săr
bătorirea „Zilei recoltei”, ce se va organiza in acest județ, du
minică, 24 octombrie.

Împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la vizită 
participă tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Ion Dincă, Gheorghe Stoica.

La plecarea din București, pe aero
portul Otopeni, secretarul general al 
partidului a fost salutat de tovarășii 
losif Banc, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec, Emilian Dobrescu, 
Miu Dobrescu, Petru Enache, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Constantin Olteanu, 
Cornel Onescu, Ion Ursu, Richard 
Winter.

Vizita este organizată în ziua pre
mergătoare sărbătoririi „Zilei recol
tei", care, în acest an, se desfășoară 
la Constanța, sub semnul aniversării 
a 25 de ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii în Dobrogea, 
moment cu semnificații profunde în 
opera de transformare socialistă a 
agriculturii. Acest proces istoric a 
deschis în fața satului românesc o 
nouă epocă de dezvoltare economico- 
•ocială, largi orizonturi pentru țără
nimea muncitoare, devenită, în zilele 
noastre, o clasă nouă —- clasa țărăni
mii cooperatiste — care reprezintă, 
în ansamblul societății, o forță însem
nată pentru progresul și înălțarea 
țării, în opera de făurire a socialis
mului în România. în Dobrogea, ca 
In întreaga țară, cooperativizarea a 

asigurat condiții pentru o orga
nizare științifică a muncii, pen
tru extinderea mecanizării lucrări
lor, irigării și fertilizării solului, 
pentru aplicarea pe scară largă a 
metodelor agrotehnice înaintate și, 
pe această bază, creșterea neconteni
tă a producției vegetale și animale, 
demonstrând, cu puterea faptelor, 
justețea politicii agrare a partidului; 
superioritatea agriculturii socialiste, 
capacitatea ei de a ridica necontenit 
valoarea pămintului, de a contribui, 
ca ramură fundamentală a economiei 
naționale, la înflorirea și prosperita
tea patriei, la creșterea permanentă 
a bunăstării materiale și spirituale a 
țărănimii, a întregului nostru popor.

Prin alocarea de la bugetul statu
lui a unui volum sporit de investiții, 
a fost dezvoltată și modernizată baza 
tehnico-materială a acestei ramuri 
de bază a economiei, ceea ce a per
mis practicarea unei agriculturi in
tensive, de mare randament, care se 
dezvoltă rapid și armonios. Benefi
ciind de aproape 10 000 de tractoare, 
de o suprafață irigată de peste 
460 000 hectare, de cantități sporite 
de îngrășăminte, lucrătorii ogoare
lor au făcut din Dobrogea, altădată 
un ținut arid, bintuit de arșiță și 
vînturi, o grădină înfloritoare, care 
ocupă un loc tot mai însemnat în 

ansamblul producției agricole a țării, 
în decursul celor 25 de ani care au 
trecut de la încheierea cooperativi
zării, producția de grîu a crescut în 
județul Constanța de peste 3 ori, cea 
de porumb este acum de peste 5 ori 
mai mare, iar în județul Tulcea de 
circa 3 ori; și efectivele de animale 
au sporit considerabil, de la an la an.

Aniversînd acest moment istoric 
din viața satului dobrogean, locuito
rii de pe meleagurile constănțene și 
tulcene și-au reafirmat direct și cald 
sentimentele lor de profundă dra
goste, stimă și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
rolul de excepțională însemnătate pe 
care l-a avut în fundamentarea știin
țifică și realizarea amplului proces 
de cooperativizare a agriculturii, pen
tru contribuția hotărîtoare, determi
nantă la elaborarea și înfăptuirea po
liticii agrare a partidului, pentru ac
tivitatea neobosită consacrată pro
gresului și înfloririi necontenite a 
patriei, bunăstării și fericirii poporu
lui, afirmării tot mai puternice a 
României socialiste pe arena mon
dială.

Aceste simțăminte și-au găsit o vie 
expresie în primirea entuziastă, pli
nă de căldură pe care constănțenii 
au făcut-o conducătorului partidului 
și statului nostru din primele clipe 
ale sosirii sale pe meleagurile do
brogene. Vizita secretarului general 
al partidului prilejuiește, în acest 
moment aniversar, o analiză temei
nică, cuprinzătoare a rezultatelor ob
ținute în unitățile agricole socialiste 
din Dobrogea în cei 25 de ani care 
au trecut de la încheierea coopera
tivizării, precum și a căilor și mij
loacelor prin care ele pot să-și aducă 
o contribuție crescindă la realizare^, 
neabătută a programului de dezvol
tare a agriculturii, la înfăptuirea noii 
revoluții agrare.
(Continuare în pag. a II-a)

Azi, la posturile 
de' radio 

si televiziune
Cu prilejul vizitei 

de lucru în județul 
Constanța a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secre
tar general al Parti
dului Comunist Ro
mân, președintele 
Republicii Socia
liste România, și al 
sărbătoririi „Zilei 
recoltei46, astăzi va 
avea loc în muni
cipiul Constanța o 
adunare populară 
pe care posturile 
de radio și televi
ziune o vor trans
mite direct în jurul 
orei 10,30.

Manifestări consacrate „Zilei recoltei" 
si aniversării a 25 de ani de la încheierea 

cooperativizării agriculturii în Dobrogea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, a vizitat, sîmbătă după- 
amiazâ, expoziția realizărilor agriculturii dobrogene, organizată cu prilejul 
„Zilei recoltei" și aniversării a 25 de ani de la incheierea cooperativizării 
in această parte a țării.

împreună cu secretarul generol al partidului s-au aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, losif Banc, Emil Bobu, ion 
Dincă, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, Petru Enache, Mihai Gere, 
Gheorghe Stoica.

Erau prezenți Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie 
a partidului, Ion Teșu, ministrul agriculturii ți industriei alimentare, Marin 
Vasile, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Angelo Miculescu, președintele Academiei de științe agricole și 
silvice.

Au luat parte ca invitați primii secretari ai comitetelor județene de 
partid : Argeș — Ion Sirbu, Brăila - Ion Catrinescu, Călărași - Vasile 
Martin, Galați - Paraschiv Benescu, Giurgiu - Vasile Mușat, Ialomița - 
Gheorghe Tănase, Teleorman - Teodor Roman, precum și activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, con
ducători de unități agricole de stat și cooperatiste, Eroi ai Muncii Socialiste.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întîmpinați de tovarășii Ion 
Stoian. prim-secretar al Comitetului 
județeân Constanța al P.C.R., și Ion 
Petre, prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R. Sînt de 
fată mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile și de pe ogoarele ju
dețelor Constanta și Tulcea. care fac 
o entuziastă primire iubiților oaspeți.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
dăruite flori, flori ale dragostei, sti
mei și recunoștinței.

în ovațiile îndelungi ale celor de 
față, conducătorul partidului și statu
lui taie panglica inaugurală a expo

ziției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu pășesc 
pe sub arcadele porții pe care sînt 
reprezentate roți de tractor și spice 
aurii de grîu, simboluri ale 'mecani
zării și sporirii rodniciei pămintului.

Ca un fierbinte omagiu adus celui 
' care, prin întreaga activitate, a con
tribuit și contribuie. într-o măsură 
hotărîtoare, la dezvoltarea armonioa
să a țării, și, în acest cadru, la reali
zarea unei agriculturi moderne, de 
mare eficiență, la intrarea în expo
ziție se află portretul secretarului 
general al partidului, precum și 
imagini din numeroasele și fructuoa
sele vizite de lucru făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, aproape in 
fiecare an, în unități economice și 

social-culturale din județele Con
stanța și Tulcea.

Prin dimensiunile ei. prin multitu
dinea exponatelor și calitatea acesto
ra, expoziția constituie un grăitor 
bilanț al realizărilor deosebite obți
nute în acest an, un tablou ilustrînd 
puternicul avînt pe care l-a cunos
cut agricultura Dobrogei în cele două 
decenii și jumătate care au trecut 
de la încheierea cooperativizării.

Dezvoltarea impetuoasă a agricul
turii, transformările profunde inter
venite în viața satelor sînt înfățișa
te, prin intermediul unor sugestive 
grafice și panouri, de către organiza
torii expoziției. Din datele sintetice 
prezentate rezultă că Dobrogea dis
pune de 926 000 hectare teren agri
col, din care jumătate irigate. Se re
marcă faptul că dacă- în ultimul 
sfert de veac patrimoniul funciar al 
județelor Constanța și Tulcea a cres
cut cu circa 22 000 hectare, suprafa
ța amenajată pentru irigații a sporit 
de 83 de ori.

Apreciind realizările de pînă acum, 
secretarul general al partidului a re
comandat extinderea lucrărilor de 
irigații pe întreaga suprafață agrico
lă a> județelor Constanța și Tulcea, 
pentru creșterea producției agricole.

Specialiștii informează .că prin a- 
locarea unui mare volum de investi
ții s-au asigurat ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și tehnologic al 
producției în toate sectoarele de ac
tivitate, înzestrarea agriculturii do
brogene cu aproape 10 000 de trac
toare și o gamă largă, variată, mul-
(Continuare în pag. a H-a)

La Institutul de cercetare șl producție Palas-Constanța Moment din timpul spectacolului de galâ
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în unită# industriale și agricole

(Urmare din pag. I)
Ceremonia sosirii a avut loc pe 

aeroportul Mihail Kogălniceanu, care, 
în această însorită zi de toamnă, era 
împodobit sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați de tovarășul Ion Stoian, prim- 
secretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
care le-au urat, în numele celor ce 
trăiesc și muncesc pe pămîntul Do
brogei, uri călduros bun venit Pe 
aeroport se aflau, de asemenea, to
varășii Vasile Vîlcu, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a parti
dului, Ion Teșu, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, Marin 
Vasile, președintele Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

O formație alcătuită din ostași ai 
marinei militare, membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei a prezentat onorul.

S-a intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

în semnul înaltei ospitalități, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să 
guste pîinea rumenă plămădită din 
bogata recoltă de grîu a acestui an 
și din ploștile cu vestitul vin dobro
gean.

Tineri și tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei ii înconjoară cu multă dra
goste și căldură pe iubiții conducă
tori, oferindu-le flori.

Pe aeroport se aflau mii de local
nici — muncitori, țărani, intelectuali, 
alți oameni ai muncii care și-au ex
primat bucuria și satisfacția de a-i 
avea din nou în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu. Ei scandau cu 
însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— pace !“, „Ceaușescu, fiu iubit, în 
Constanța bun venit !“. Această pri
mire emoționantă dă expresie inten
sei bucurii prilejuite de reîntîlnirea 
cu conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, constituind o sărbă
toare scumpă pentru toți locuitorii 
județului, ai Dobrogei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie urărilor și ovațiilor mulți
mii, manifestărilor pline de simpa
tie cu care sînt înconjurați.

în aclamațiile celor prezinți tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu părăsesc aeroportul, 
la bordul elicopterului prezidențial, 
îndreptîndu-se spre marile unități 
industriale din zona Midia-Năvodari.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu oamenii 
munci, constănțeni a început la 
COMBINATUL PETROCHI
MIC MIDIA-NĂVODARI “ 
imitate care a făcut din Dobrogea 
unul din puternicele centre ale chi
miei românești.

La aterizarea elicopterului prezi

dențial. pe platforma unității, un 
mare număr de muncitori și locui
tori din Năvodari, oraș născut con
comitent cu combinatul, primesc cu 
sentimente de profundă dragoste și 
aleasă stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

O gardă alcătuită din membri al 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei prezintă onorul. 
Se oferă frumoase buchete de flori.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit Gheorg’ne 
Caranfil. ministrul industriei chi
mice. Dumitru Popa, ministrul con
strucțiilor industriale, reprezentanți 
ai conducerii altor ministere, ai cen
tralei industriale de profil, ai com
binatului și ai organelor locale de 
partid și de stat.

Noul dialog al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu factori de răspundere, 
cu petrochimiști și constructori a 
avut ca principal obiectiv analiza 
stadiului realizării instalațiilor de 
valorificare superioară a țițeiului din 
cadrul rafinăriei și a sectorului pe
trochimic, stabilirea celor mai efi
ciente căi și soluții în vederea gră
birii termenului de punere in func
țiune a noilor capacități.

Directorul general al combinatului. 
Constantin Roncea. raportează că, 
printr-o intensă mobilizare a între
gului colectiv — așa cum a cerut 
secretarul general al partidului cu 
prilejul precedentei vizite de lucru —. 
s-a reușit ca. lună de lună, planul 
de investiții să fie îndeplinit. Pe 
nouă luni din acest an există și o 
depășire a prevederilor cu 5 la sută. 
Realizarea ritmică a programului de 
investiții a permis punerea în func
țiune a trei mari și importante uni
tăți ale combinatului — instalațiile 
de hidrofinare a benzinei, de refor
mare catalitică și de fracționare gaze 
— care au atins deja capacitățile 
prevăzute în proiecte. Se arată că în 
prezent se află în diverse stadii de’ 
probe instalațiile de extracții aroma
te. de separare aromate și de xileni, 
instalații menite să asigure adîncl- 
rea gradului de prelucrare a țițeiu
lui. care vor intra in circuitul pro
ductiv pină la finele anului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu este in
format. de asemenea, despre mersul 
lucrărilor la alte capacități, despre 
măsurile întreprinse în scopul mai 
bunei organizări a muncii în vederea 
sporirii ritmului la construcții-mon- 
taj. a dării în producție, in cel mai 
scurt timp, a noilor unități.

Gazdele subliniază că proiectele și 
tehnologiile noilor instalații au fost 
elaborate de specialiști din unități
le de profil aparținînd Institutului 
Central de Chimie, iar utilajele — 
pompele, compresoarele, echipamen
tele de automatizare,— sînt realizate 
de întreprinderi românești de specia
litate.

Prin racordarea la circuitul pro
ductiv a noilor instalații, în mod 
practic, combinatul de la Midia de
vine o unitate de prim rang în do

meniul valorificării superioare a ți
țeiului și a produselor petroliere, 
important centru de obținere a unor 
valoroase materii prime pentru pe
trochimie, mase plastice, fire și fibre 
sintetice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sînt invitați să viziteze unele 
din noile capacități. La instalația 
pentru producerea și separarea aro
matelor — produse destinate chimi
zării— pe o machetă, secretarului ge
neral al partidului îi sînt prezen
tate capacitățile aflate în producție, 
cele în probe mecanice sau tehnolo
gice, precum și cele aflate in con
strucție și montaj.

în sectorul în care își desfășoară 
activitatea brigadierii de pe Șantie
rul național al tineretului- de pe a- 
ceastă mare platformă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu entu
ziasmul caracteristic tinerei generații 
a României socialiste, puternic anga
jată îri înfăptuirea marilor construc
ții ale noii societăți. Se scandează cu 
însuflețire minute în șir „Ceaușescu 
— tinerii !“, „Ceaușescu — briga
dierii!". Comandantul Șantierului na
țional al tineretului, Nicolae Butoi, 
prezintă raportul, în care este subli
niată contribuția tineretului la ridi
carea unor importante obiective ale 
combinatului, angajamentul lor de 
a-și intensifica eforturile pentru în
deplinirea exemplară și la timp a 
sarcinilor încredințate.

Adresîndu-se tinerilor brigadieri, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus : „Vă felicit pentru activitatea 
depusă pe acest mare obiectiv, pen
tru rezultatele obținute și vă urez 
să înregistrați rezultate șl mai bune, 
să realizați punerea în funcțiune la 
termen, să deveniți buni specialiști 
în domeniul în care lucrați, construc
tori destoinici ai socialismului".

îndemnurile și urările secretarului 
general al partidului găsesc un 
profund ecou în rîndurile tinerilor 
care lucrează la înălțarea acestui 
mare obiectiv petrochimic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sta
bilit, împreună cu conducerea minis
terelor industriei chimice, construc
țiilor industriale, a combinatului, 
precum și cu membrj ai conducerii 
unor ministere ale căror unități con
cură la realizarea noilor Investiții, 
cele mai optime soluții și măsuri 
care să permită respectarea grafice
lor de dare a acestora în producția 
și reducerea termenelor de construc- 
ții-montaj și probe tehnologice. Ast
fel, pentru grăbirea lucrărilor la in
stalația de cracare catalitică — obiec
tiv deosebit de important din cadrul 
combinatului — secretarul general al 
partidului a trasat sarcină conducerii 
Ministerului Metalurgiei să asigure 
pină la 15 noiembrie livrarea tuturor 
materialelor restante, iar conducerii 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini să expedieze pînă la fine
le lunii viitoare toate utilajele ne

cesare. Au fost apreciate măsurile 
întreprinse de Ministerul Industriei 
de Mașini-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică în scopul asigurării la 
termen a echipamentelor și produse
lor din acest sector, necesare insta
lației de cracare catalitică.

O atenție deosebită este acordată, 
de asemenea, realizării la termen a 
noilor instalații din sectorul petro
chimic, îndeosebi a celei de piroliză, 
care, în martie anul viitor, trebuie — 
așa cum a cerut secretarul general al 
partidului — să dea producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat constructorilor și beneficiarului 
să-și mobilizeze toate forțele în 
scopul scurtării perioadei de dare în 
funcțiune a noilor instalații petro
chimice. De asemenea, în vederea in
trării lor la timp în producție, 
secretarul general al partidului a ce
rut conducerii ministerelor ce con
tribuie cu piesele și utilajele ne
cesare să ia toate măsurile pentru 
procurarea, prin compensație, din 
import, a produselor ce nu se reali
zează încă în țară.

în timpul vizitei s-a indicat condu
cerii combinatului să se preocupe de 
pregătirea din timp a cadrelor ne
cesare deservirii noilor instalații și, 
în primul rînd, a celei de piroliză.

Petrochimiștii de la Midia au făcut 
secretarului general al partidului, to
varășei Elena Ceaușescu, pe parcursul 
întregii vizite, o caldă și entuziastă 
primire, dînd expresie sentimentelor 
de adincă recunoștință și prețuire pe 
care le nutresc față de conducerea 
partidului și statului nostru, personal 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru condițiile tot mai bune de 
muncă și viață ce le sînt asigurate. Ei 
au la dispoziție, chiar în cadrul com
binatului, un complex comercial al
cătuit dintr-un magazin cu autoser
vire, cofetărie, farmacie, unitate de 
desfacere a legumelor și fructelor, 
precum și o cantină restaurant cu o 
capacitate de peste 2 000 de locuri. 
Muncitorii de aici au, de asemenea, 
în incinta combinatului un modern 
dispensar. \

Conducerea ministerului de resort și 
cea a combinatului, mulțumind secre
tarului general al partidului pentru 
sprijinul concret acordat în cursul 
vizitei, au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor acționa cu 
hotărîre pentru îndeplinirea exem
plară și în cel mai scurt timp a sar
cinilor trasate, pentru darea în pro
ducție la termen a noilor capacități.

Coloana oficială a străbătut apoi 
Năvodariul — modern oraș al chimiș- 
tilor și petrochimiștilor, care la ora 
actuală dispune de o zestre edilitar- 
gospodărească alcătuită din peste 
4 000 de apartamente, cămine cu mai 
mult de 3 200 de locuri, 350 de garso
niere, o școală generală și un liceu 
de chimie industrială, două creșe și 
tot atîtea grădinițe, o casă de cultură 
și alte dotări sociale.
(Continuare in pag. a III-a)

Manifestări consacrate „Zilei recoltei" și aniversării a 25 de ani de la încheierea

cooperativizării agriculturii în Dobrogea
(Urmare din pag. I)
tifuncțională și mereu mai perfec
ționată de mașini, care permit meca
nizarea principalelor lucrări agricole, 
atît în sectorul producției vegetale, 
cit și în zootehnie, scurtarea duratei 
de execuție a acestor lucrări și efec
tuarea lor la un înalt nivel calitativ.

Luind cunoștință de gradul de me
canizare a agriculturii celor două 
județe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se ia măsuri pentru a se 
asigura agriculturii dobrogene între
gul necesar de combine, de remorci 
și alte mașini în vederea scurtării 
duratei de recoltare, transport și de
pozitare a producției de porumb.

Relevînd posibilitățile de care dis
pun pentru ridicarea fertilității eco
nomice a terenurilor agricole, pen
tru valorificarea superioară a fondu
lui funciar, directorii direcțiilor a- 
gricole județene au arătat că în ul
timii 15 ani cantitatea de îngrășă
minte chimice folosite de unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județul Constanta a crescut de 8 ori, 
iar în Tulcea de 10 ori.

Existența unei baze tehnice mo
derne, complexe, de prim rang, creș? 
terea capacității tehnice și profesio
nale a țărănimii cooperatiste au făcut 
ca producția vegetală și animală șă 
sporească de la. an la an. Edificatoa
re sînt standurile rezervate cereale
lor, plantelor tehnice, legumelor și 
fructelor, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați să le viziteze.

• Aurul spicelor de grîu și galbenul 
grămezilor de porumb sugerează 
două anotimpuri distincte în a- 
gricultură, ■ înfățișează două cul
turi de bază în care județele Con
stanța și Tulcea s-au afirmat ca im
portante zone cerealiere ale tării. 
Secretarul general al partidului este 
informat că, prin optimizarea econo
mică a structurii culturilor, raiona- 
rea judicioasă a acestora, a soiurilor 
și hibrizilor de plante, stabilirea u- 
nor asolamente raționale și alte mă
suri, producția de grîu, porumb și 
orz a crescut în județul Constanța 
de 6.5 ori față de 1957, iar în județul 
Tulcea de peste 3 ori. Mai bine de 
20 de unități agricole de stat și coo
peratiste constănțene au realizat pro
ducții de grîu mai mari de 5 000 kg 
la hectar, iar altele au recoltat
11 000 kg porumb la hectar.

în cadrul analizei temeinice care 
are loc în timpul vizitării expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că 
aceste două județe, care dispun de 
mari suprafețe irigate, pot obține 
producții superioare de grîu și po
rumb. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului a insistat asupra 
necesității respectării ’ densităților 
stabilite, a folosirii celor mai pro
ductive soiuri, precum și încadrării 
în perioadele optime a tuturor lucră
rilor agricole.

Specialiștii l-au asigurat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că, pe baza 
programelor întocmite în spiritul 
orientărilor și indicațiilor primite 
la consfătuirea de lucru desfășurată 
în această vară în sțațiunea-Neptun, 
agricultura dobrogeană își propune 
să obțină în 1985 producții de 5 500 
kg grîu la hectar, 6 000 kg orz și
12 000 kg porumb.

Atrag atenția, prin dimensiunile 
lor neobișnuite, pălăriile de floarea- 
soarelui și rădăcinile de sfeclă de 
zahăr, plante tehnice la care s-au 
obținut, de asemenea, bune rezultate. 
De pildă, județul Constanța a recol
tat aproape 2 200 kg floarea-soarelui 
și circa 35 tone de sfeclă de zahăr 
la hectar. în același timp, se mențio
nează că lucrătorii ogoarelor dobro
gene sînt hotărîți să obțină producții 
și mai mari. Astfel, potrivit progra
melor stabilite, se preconizează rea
lizarea a 3 000 kg floarea-soarelui și 
50 000 kg sfeclă de zahăr la hectar 
de pe întreaga suprafață cultivată.

Remarcînd preocupările pentru 
obținerea unor asemenea producții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat să se extindă cultura dublă de 
floarea-soarelui, care să poată fi fo
losită cu bune rezultate ca furaj în 
hrana animalelor.

Tot în acest cadru, al examinării 
sporirii producției plantelor tehnice, 
secretarul general al partidului a 
arătat că se impune ca, prin culti
varea terenurilor celor mai adecvate, 
să se obțină . 5 000—6 000 kg in la 
hectar. Totodată, s-a cerut ca soia 
să fie strînsă mai devreme, în pîrg, 
evitîndu-se, astfel, pierderile de re
coltă.

Din producția de grîu a Dobrogei 
se plămădește o bună parte din 
piinea țării. Acest fapt este sugerat 
în mod plastic printr-un uriaș „cup
tor", pe vatra căruia sînt așezate 
sute de pîini rumene și diferite pro
duse de panificație.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se opresc în fața unui 
stand de mari proporții, în cuprinsul 
căruia sînt etalate, într-o multitu
dine de culori, ca într-o grădină ro
ditoare, cartofi, ardei, roșii, ceapă, 
varză, vinete, castraveți, fasole, co- 
'nopidă, morcovi, țelină și verdețuri. 
Cadrele de conducere din agricultura 
județelor Constanța și Tulcea relevă 
dinamica accentuată a producției de 
legume, care a crescut de la 5—6 
tone în 1957 la 22 tone la hectar în 
acest an. De asemenea, se subliniază 
saltul important pe care l-a înregis
trat cultura cartofului în Dobrogea. 
Județul Constanța, de pildă, a obținut 
în această toamnă 20 tone de cartofi 
la hectar, față de numai 7—8 tone 
în 1957, asigurîndu-și în prezent, din 
producție proprie, întregul necesar 
de consum.

Pornind de la posibilitățile reale 
pe care le au cele două județe, se
cretarul general al partidului a pus 
în fața agriculturii dobrogene sar
cina de a obține, încă din anul vii
tor, producții sporite de tomate, ar
dei, varză și alte legume. Totodată, 
s-a considerat că există condiții 
în vederea creșterii producției de car
tofi, indicîndu-se, în acest scop, să 
se acționeze pentru asigurarea din 
resurse proprii a necesarului de se
mințe și pentru extinderea culturilor 
duble.

în mod firesc, în expoziție un loc 
însemnat revine viticulturii, vița de 
vie cultivîndu-se astăzi în Dobrogea 
pe 26 800 hectare. Specialiștii arată 
că,'în baza programului de dezvol
tare a viticulturii, producția de stru
guri a crescut mult. Pe ansamblul 

județului Constanța ea a sporit de 
la 4 870 kg la peste 11 200 kg la 
hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că în județele Constanța și 
Tulcea se pot obține producții mai 
mari de struguri, prin extinderea 
irigării și la suprafețele viticole în 
pantă, prin modernizarea plantațiilor 
existente, prin folosirea celor mai 
productive soiuri și asigurarea unei 
densități optime.

Așa cum reiese cu pregnanță din 
datele și imaginile pe care le oferă 
expoziția, pomicultura județelor 
Constanța și Tulcea a cunoscut, la 
rîndul ei, o mare dezvoltare, ocu- 
pînd astăzi peste 7 800 hectare. 
Alături de piersic și cais, pomi fruc
tiferi larg cultivați în Dobrogea, 
programul pomicol prevede, de ase
menea, extinderea altor specii : mă
rul, părul, cireșul, vișinul, precum 
și căpșunile. In prezent, specialiștii 
își concentrează eforturile in direc
ția îmbunătățirii sortimentelor la 
speciile de bază, prin crearea și in
troducerea de noi soiuri, prelungirii 
duratei de consum a fructelor în 
stare proaspătă, astfel încît la pier
sici ea să depășească trei luni, iar 
la caise 45—50 de zile.

Standurile industriei alimentare 
pun în evidență dezvoltarea conside
rabilă pe care această ramură a cu
noscut-o datorită creșterii sectoru
lui zootehnic, a producției agricole 
în general. Astfel, ponderea produc
ției animaliere în producția globală 
agricolă este în acest an de a- 
proape 40 la sută, față de numai 27 
la sută, cit reprezenta în anul înche
ierii cooperativizării agriculturii. 
Efectivele de animale au crescut în 
intervalul ultimului sfert de veac cu 
93 500 la bovine, cu 608 400 la porci
ne și cu 593 500 la ovine, urmlnd ca 
în 1985 numărul lor să sporească sim
țitor. Concomitent, au crescut pro
ducțiile de carne și lapte valorifi
cate cu o tot mai mare eficiență de 
unitățile specializate din cele două 
județe, care expun o gamă variată 
de preparate din carne și de brîn- 
zeturi.

Alături de aceste produse alimen
tare este prezentat un larg sortiment 
de pește și conserve de pește. Din 
datele expuse reiese că județele 
Tulcea și Constanța furnizează în 
acest an pieței și întreprinderilor 
prelucrătoare 37 500 tone pește, de 
două ori mai mult decît în anul 1957. 
Industria alimentară este, de aseme
nea, bine reprezentată prin produsele 
fabricilor de conserve de legume, de 
ulei și bere.

La rîndul său. Uniunea județeană 
a cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor expu
ne diverse produse agricole și api
cole, conserve de legume și fructe, 
artizanat.

Urmărind îndeaproape exponatele 
acestui sector, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut factorilor de răs
pundere să acorde o mai mare aten
ție activității de contractare, îndeo
sebi pentru achiziționarea unul nu
măr sporit de porcine și păsări din 
gospodăriile populației.

Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești încheie această 

mare expoziție prezentînd în stan
durile sale produse lucrate cu măies
trie, ai căror creatori s-au inspirat 
din frumusețea, bogăția și originali
tatea folclorului dobrogean. Sînt ad
mirate covoarele țesute manual, cusă
turile, împletiturile, obiecte sculptate 
în lemn, confecțiile și alte articole 
de îmbrăcăminte.

în cadrul expoziției este organiza
tă, potrivit străvechiului obicei de 
toamnă, o pitorească mustărie. Răs- 
punzînd invitației gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului iau loc 
la mese și servesc din bucatele do
brogene și îmbietorul must de Mur- 
fat Iar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat apoi sectorul rezervat tractoa
relor și mașinilor agricole. Secreta
rul general al partidului a analizat 
cu specialiștii prezfcnți modul în care 
se materializează indicațiile și reco
mandările cu privire la problemele 
actuale și de perspectivă în dome
niul mecanizării agriculturii în aceas
tă parte a țării. Pe o suprafață în-

Tovarășuî Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu au asistat sîmbătă seara 
la un spectacol de gală prilejuit de 
„Ziua recoltei" și împlinirea a 25 de 
ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii în Dobrogea.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Dincă, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec, Petru Enache, Mihai 
Gere, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R.

Erau, de asemenea, prezenți Ion 
Stoian, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., Ion 
Petre, prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., precum 
și prim-secretari ai unor comitete 
județene de partid invitați la „Ziua 
recoltei", Eroi ai Muncii Socialiste, 
vechi activiști de partid care au 
participat la opera de transformare 
socialistă a agriculturii, conducători 
de unități agricole fruntașe.

Numeroși locuitori ai orașului 
Constanța i-au salutat cu deosebită 
căldură, cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu la sosirea la Sala 
sporturilor, unde s-a desfășurat 
spectacolul omagiat S-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R, !“,' 
„Ceaușescu și poporul !“. Au răsu
nat puternice ovații și urale.

Aceeași atmosferă de mare sărbă
toare, de nețărmurită bucurie pen
tru reîntîlnirea cu secretarul general 
al partidului s-a regăsit și în sala de 
spectacol. Minute în șir, cei prezenți 
au scandat neîntrerupt, în picioare, 
nume. scumpe întregii noastre na
țiuni, cele ale patriei, partidului și 
secretarului său general.

Răsună vibrant, din miile de piep
turi ale celor prezenți, acordurile 
solemne ale „Tricolorului" — Imnul 

tinsă sînt expuse o gamă largă de 
tractoare și mașini agricole, remorci 
și alte utilaje destinate mecanizării 
lucrărilor din agricultură. Se arată 
că în ultimii 25 de ani baza tehnico- 
materială a unităților de mecanizare 
a agriculturii a. sporit continuu. 
Astfel, dacă în anul 1957 pe ogoarele 
județului Constanta lucrau 3 000 de 
tractoare, în 1982 numărul lor a ajuns 
la 7 880. De asemenea, în aceeași pe
rioadă numărul combinelor pentru 
păioase și al grapelor cu discuri a 
crescut de 5,3 ori, iar al semănători
lor de aproape 4 ori. Este semnifi
cativ și faptul că, dacă în anul 1957 
unitățile agricole din județ nu dis
puneau de nici o mașină de recoltat, 
astăzi sint folosite 1 437 combine 
pentru recoltatul porumbului și 390 
combine de furaje. Suprafața arabi
lă pe tractor a ajuns la 73 de hec
tare față de 178 cît era în urmă cu 
25 de ani.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost prezentate o serie de ma
șini și utilaje noi, produse de între
prinderea mecanică pentru agricul
tură și industria alimentară Năvo

Spectacol de gală
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Spectacolul, realizat ca un amplu 
tablou literar-muzical-coregrafic, a 
înfățișat, în imagini artistice suges
tive, secvențe reprezentative din 
viața și munca lucrătorilor ogoare
lor, a evocat emoționant, prin limba
jul specific artei, semnificația mo
mentului istoric pe care l-a repre
zentat pentru evoluția satului dobro
gean și în general a celui românesc 
procesul cooperativizării agriculturii.

Rînd pe rînd, în fața asistenței s-au 
succedat tablouri alegorice de o mare 
forță evocatoare, momente artistice 
deosebit de plastice din care răzbat 
sentimente de mîndrie pentru istoria 
glorioasă, multimilenară a patriei 
noastre străbune, bucuria nemărgini
tă pentru împlinirile acestui ev so
cialist. Prin versuri fierbinți s-a dat 
glas simțămintelor de profundă dra
goste și recunoștință pe care întregul 
nostru popor le nutrește față de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
activitatea sa neobosită pusă în sluj
ba înălțării României pe noi culmi 
de civilizație și progres. S-a expri
mat, totodată, voința unanimă de a 
urma, într-o deplină unitate, pe con
ducătorul iubit al partidului și statu
lui nostru : „De la mare-n largul ză
rii / sfump, iubit conducător I Al. par
tidului și-al tării / Vă-nălțăm cu to- 
ții-n cor / Imn de slavă șl iubire / 
intr-un glas, intr-o simțire

în continuare, întreaga asistență a 
aplaudat cu căldură apariția pe scenă 
a solilor cîntecului și dansului do
brogean, parte a tezaurului folcloric 
național, pe reprezentanți ai artei 
noastre populare, care s-au făcut în 
repetate rînduri prestigioși mesa
geri ai bogatei spiritualități româ
nești, în cele mai îndepărtate colțuri 
ale lumii.

Un alt reușit moment din spectacol 
— la care au fost prezente și cele 
mai tinere vlăstare dobrogene, pio

dari, de alte unități pentru mecani
zarea agriculturii din județ, care vor 
contribui la practicarea unei agri
culturi moderne, de mare producti
vitate. între acestea figurează ma
șina de modelat solul și mașinile de 
plantat răsad și bulbi, mașini cu 
ajutorul cărora vor fi efectuate lu
crări de bună calitate și în perioada 
optimă. Gazdele precizează că trans- 
punînd în viață indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la folosirea cu randament sporit 
a tractoarelor din dotare, specialiștii 
din stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii au conceput o serie de uti
laje cu care se pot face mai multe 
lucrări la o singură trecere a tracto
rului, cum sînt cele pentru aplicarea 
fertilizării concomitent cu efectua
rea arăturilor sau pregătirea patului 
germinativ, agregatul complex de în- 
sămînțat prășitoare, cu care se pot 
executa, simultan, semănatul, a- 
plicarea îngrășămintelor, erbicide- 
lor și insectofungicidelor. în ex
poziție sînt prezente, de asemenea, 
mașina de îndreptat, sudat și recu
perat țevi de irigat, remorcile de 

nieri și șoimi ai patriei — a dat ex
presie concretă voinței ferme a po
porului nostru de a trăi în pace și în 
înțelegere cu toate popoarele lumii, 
de a-și aduce contribuția la edifica
rea unei lumi a colaborării și înțele
gerii, lipsită de arme nucleare, nea
menințată de spectrul războiului.

La reușita Spectacolului, răsplătit 
pe întreaga sa desfășurare cu vii și 
îndelungi aplauze, și-au dat con
cursul colective artistice de amatori 
'și profesioniste din județele Constan
ța și Tulcea, laureate ale Festivalu-, 
lui național „Cintarea României" : 
formațiile de cîntece și dansuri din 
comunele Nufăru, Florești, Negu- 
reni, Topalu, ansamblurile folclorice 
„Brîulețul", „Pandelașul" și „Portul", 
orchestre de muzică populară, coruri 
reunite, soliști vocali și instrumen
tiști, recitatori, colectivele teatrelor 
liric, dramatic și „Fantasio" din 
Constanța.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, interprețllor, tuturor ce
lor care au contribuit la realizarea 
spectacolului omagial dedicat „Zilei 
recoltei" și împlinirii a 25 de ani de 
la încheierea cooperativizării agricul
turii dobrogene le-a fost oferit un 
frumos coș cu flori.

A fost interpretat cîntecul de a- 
dîncă vibrație patriotică „Partidul — 
Ceaușescu — România".

•ir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, sîmbătă 
seara, la Neptun, la masa organizată 
cu prilejul „Zilei recoltei" și aniver
sării a 25 de ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii în Dobrogea.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Dincă, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec, Petru Enache, Mihai 

transportat furaje cu echipament de 
mărire a capacității și prevăzute cu 
dispozitive de basculare, standul de 
întreținere a utilajelor și instalații
lor din zootehnie, mașina de confec
ționat garnituri necesare tractoarelor 
și mașinilor agricole, o serie de pie
se de schimb care pină acum se im
portau, precum și piesele de schimb 
recondiționate în atelierele stațiuni
lor de mașini și tractoare. Se arată 
că în primele 9 luni ale acestui an 
valoarea pieselor de schimb recon
diționate se ridică la 81 milioane lei.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat reali
zările obținute în acest domeniu 
și a recomandat ca rezultatele spe
cialiștilor constănțeni in ridicarea 
productivității unor mașini agricole 
să fie cunoscute și in celelalte ju
dețe ale țării.

La plecarea din expoziție, ca și pe 
arterele municipiului Constanța, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați din nou cu cele mai calde 
sentimente de stimă și respect, cu 
urale și ovații.

Partlcipanțil la spectacolul oma
gial au ovaționat, minute în șir, pen
tru partid și secretarul său general, 
pentru patrie, pentru socialism și 
pace în lume.

La ieșirea din sală, conducătorului 
partidului și statului i s-a făcut, din 
nou, o călduroasă manifestație de 
dragoste și prețuire, mii și mii de 
constănțeni, tineri și vîrstnici, femei 
și bărbați, au ținut să-i salute și la 
plecare, cu deosebită stimă și 
profund respect, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. La această oră de seară, 
arterele principale ale orașului au 
cunoscut o animație deosebită, co
loana oficială de mașini străbătind 
un adevărat culoar viu. Torțele 
aprinse purtate de mulțime conferă 
orașului o atmosferă sărbătorească. 
Răsună puternic sirenele navelor 
ancorate în port. Constanța a adus 
și în acest fel omagiul ei profund 
conducătorului iubit al partidului și 
statului nostru, care și-a dedicat și 
își dedică întreaga sa viață propă
șirii continue a României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie dintr-o mașină 
deschisă caldelor și entuziastelor 
manifestări de dragoste și prețuire 
ale mulțimii.

★
Gere. Gheorghe Stoica. Ion Stoian, 
Vasile Vilcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., mi
niștri, prim-secretari ai unor comi
tete județene de partid, vechi acti
viști de partid care au participat la 
opera de transformare socialistă a 
agriculturii, Eroi ai Muncii Socialis
te, conducători de unități agricole 
fruntașe din întreaga țară.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.
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în unități industriale

și agricole
(Urmare din pag. a II-a)

Pe străzile orașului, tineri și 
vîrstnici, practic întreaga sa popu
lație, au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
o vibrantă manifestare de dragoste, 
stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sint invitați să 
viziteze, în continuare, COMBI
NATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE din localitate — astăzi 
cel mai mare producător de îngră
șăminte de tip superfosfat din țară 
și unul din marii producători de acid 
sulfuric.

în urmă cu un sfert de secol, cînd 
Dobrogea încheia — prima — marea 
acțiune de cooperativizare a agri
culturii, pe coasta dobrogeană, pe un 
loc retras, la Năvodari, se înălțase 
combinatul de îngrășăminte chimice, 
care dădea atunci primele șarje de 
îngrășăminte fosfatice. în cei 25 de 
ani de existență, combinatul și-a 
confirmat an de an aportul în opera 
de fertilizare, de întinerire a pămîn- 
tului și de înflorire a agriculturii so
cialiste. ‘ Destinul acestei unități se 
înscrie semnificativ în peisajul in
dustrializării socialiste, mărturie a 
importantelor investiții ce s-au făcut 
șțȘse fac in România pentru dezvol
tarea unei agriculturi moderne, știin
țifice, potrivit programului partidului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au fost întîmpinați 
de loan Nica, director general al Cen
tralei industriale de îngrășăminte chi
mice, de membri ai conducerii uni
tății vizitate.

în centrul dialogului purtat de 
conducătorul partidului și statului cu 
ministrul de resort, cu specialiștii 
combinatului, s-au situat probleme 
legate de valorificarea materiilor pri
me. in condiții de eficientă spori
tă. de modul în care se acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an. ca și pe între
gul cincinal, dezvoltarea în perspec
tivă a unității.

Secretarul general al partidului 
este informat de directorul combi
natului, Nicolae Popescu, că indi
catorii de plan pe 10 luni din acest 
an au fost îndepliniți și chiar de
pășiți. Este subliniat faptul că planul 
la producția netă a foșt realizat în 
proporție de 103 la sută, la produc- 
ția-mairfă de 101,3 la sută, iar la ex
port în proporție de 102,7 la sută. 
Anual, combinatul de la Năvodari 
furnizează pentru pămînturile Do- 
brogei și ale țării peste 200 mii tone 
substanță activă asimilabilă. în pe
rioada care a trecut de la intrarea 
în producție, combinatul de aici a 
livrat circa 4,5 milioane tone îngră
șăminte cu fosfor.

Gazdele înfățișează, de asemenea, 
preocupările colectivului de chimiști 
din Năvodari pentru diversificarea 
continuă a producției, pentru recu
perarea și valorificarea suoerioară a 
materiilor prime în procesul de fa
bricație. Este subliniat, totodată, fap
tul că, datorită eforturilor depuse de 
colectivul acestei unități, în prezent, 
combinatul își asigură intreg nece
sarul de piese de schimb pe baza 
eforturilor proprii.

Abordînd coordonatele dezvoltării 
viitoare a unității — pînă la sfîrși- 
tul actualului cincinal combinatul 
urmează să se îmbogățească cu încă 
zece noi capacități de producție, in
stalații pentru producerea amoniacu
lui. îngrășămintelor cu azot, tripoli- 
fosfatului necesar pentru detergenți, 
a produselor de mic tonaj — tova
rășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se treacă imediat la construc
ția acestor noi capacități, menite să 
asigure un profil 
și valorificarea 
din zonă.

Dind o înaltă 
lor obținute de chimiștii de aici, to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a feli- 

' citat și le-a recomandat să depună 
eforturi în continuare pentru reali
zarea in bune condiții a sarcinilor 
de plan pe anul în curs și pe în
tregul cincinal, pentru diversificarea 
continuă a producției.

„Vă felicit pentru rezultatele obți
nute și vă urez succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire" — a spus 
secretarul general al partidului la 
încheierea vizitei.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita efectuată, 
gazdele s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru transpu
nerea întocmai in practică a pre
țioaselor indicații primite cu acest 
prilej, pentru creșterea in continua
re a aportului lor 
goarelor din acest 
treaga tară.

Cei prezenți au 
numele partidului, al secretarului său 
general, dind glas voinței lor ferme 
de a-și spori contribuția Ia prospe
ritatea patriei noastre socialiste.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au luat loc 
în elicopterul prezidențial, indrep- 
tindu-se spre următorul obiectiv în
scris pe agenda vizitei de lucru — 
INSTITUTUL DE CERCETARE 
SI PRODUCȚIE PENTRU 
CREȘTEREA OVINELOR SI 
CAPRINELOR PALAS-CON
STANȚA.

Un mare număr de oameni ai 
muncii, cercetători și lucrători ai in
stitutului. locuitori ai municipiului 
Constanta și ai localităților apro
piate au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
o primire entuziastă, deosebit de 
călduroasă. exprimîndu-și. astfel, 
bucuria de a-i avea ca oaspeți dragi, 
acum, la culesul roadelor acestei toam
ne bogate și la aniversarea a 25 de 
ani de la încheierea cooperativi
zării agriculturii în Dobrogea. Ei 
purtau portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, scandau cu în
suflețire pentru popor, pentru partid 
și secretarul său general.

La sosire erau de față Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare. Marin Capisizu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare. 
Angelo Miculescu, președintele Aca
demiei de științe agricole și silvice, 
Gheorghe Popa, primarul municipiu
lui Constanța. __

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt invitați în fața unor

complex unității, ca 
potențialului uman

apreciere rezultate-

la fertilizarea o- 
județ și din in-
scandat îndelung

cunoscut. în răs-

ilustrative grafice în care este pre
zentată sintetic dezvoltarea zooteh
niei județului — îndeletnicire cu o 
bogată și îndelungată tradiție pe a- 
ceste meleaguri — în perioada care 
a trecut de la încheierea cooperati
vizării agriculturii și în perspectivă. 
Prezentind secretarului general al 
partidului evoluția efectivelor de a- 
nimale pe specii și producții. Dumi
tru Anghelina, director general al 
Direcției generale pentru agricultură 
și industrie alimentară Constanța, 
arată că în perioada amintită s-a 
înregistrat o dublare a numărului 
de bovine, pentru următorii trei ani 
prevăzîndu-se o creștere cu 160 la 
sută față de 1982. Deosebit de eloc
vente sînt și alte cifre înfățișate de 
gazde. Producția de lapte de vacă 
livrată statului a cunoscut, în răs
timpul 1957—1982, o creștere de 3.4 
ori, iar cea de carne de bovine — 
de 3.2 ori. Din cele prezentate de 
gazde reiese, de asemenea, o crește
re continuă a efectivelor de ovine, 
porcine și păsări, care urmează să 
cunoască, de asemenea, o sporire 
considerabilă și în anii viitori.

Sînt prezentate apoi preocupările 
pe linia asigurării bazei furajere, 
care acoperă în întregime necesită
țile din zootehnia județului.

în discuția avută cu cei prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se manifeste o preocupare sus
ținută pentru asigurarea tuturor con
dițiilor care să conducă la sporirea 
efectivelor de vaci și oi în gospodă
riile populației.

Ahaliza se axează în continuare pe 
activitatea Institutului de cercetare 
și producție pentru creșterea ovine
lor și caprinelor Palas-Constanța. Di
rectorul acestuia, Ștefan Moise, s-a 
referit la modul în care este orga
nizată activitatea în unitate, prezen
tind, totodată, cele patru programe 
naționale de dezvoltare a creșterii 
ovinelor și caprinelor in țara noas
tră, modul în care se acționează pen
tru aplicarea cercetării în producție, 
realizările și preocupările pe linia 
îmbunătățirii raselor de animale. 
Gazdele il informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre măsurile 
luate de ministerul de resort, în co
laborare cu institutul, pentru trans
punerea în practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului 
privind creșterea suplimentară a e- 
fectivelor de ovine in acest cincinal 
cu încă trei milioane de capete. Se 
arată că pînă în prezent au fost sta
bilite unitățile ce urmează a fi ex
tinse. este asigurat materialul de re
producție pentru perioada imediat 
următoare, s-au luat măsuri pentru 
acoperirea necesarului de furaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to- 

• varăși din conducerea partidului și 
statului au vizitat apoi expoziția rea
lizărilor județului Constanta în do
meniul zootehniei. Produc o impre
sie deosebită exemplarele de ovine, 
caprine, noile rase de cai de trac
țiune și reproducție, cele de iepuri 
de casă. în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut specialiști
lor să îmbunătățească tehnologiile de 
creștere a păsărilor în baterii.

Gazdele au prezentat, de aseme
nea, preocupările pe plan local pri
vind dezvoltarea sericiculturii și api
culturii.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe a- 
gricultorii constănteni pentru reali
zările lor. Cei prezenți s-au angajat 
să facă totul pentru a da viață pro
gramelor cuprinzătoare de dezvoltare 
a .agriculturii in anii ce vin, indica
țiilor, sarcinilor și orientărilor date și 
cu acest prilej de secretarul general 
al partidului.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit ferma zootehnică nr. 6 a 
ÎNTREPRINDERII AGRICO
LE DE STAT DOROBANȚU 
DIN COMUNA NICOLAE 
BĂLCESCU.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat cu bucurie de locuitorii 
comunei și din satele învecinate, 
care fluturau stegulețe roșii și' tri
colore, buchete de flori.

La coborîrea din elicopter, secre
tarul general al partidului este salu
tat cu deosebit respect de Gheorghe 
Ciolănescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
șef al Departamentului agriculturii 
de stat.

Directorul unității, inginerul loan 
Binder, informează despre principa-
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La I.A.S. Dorobanțu

In mijlocul brigadierilor Șantierului național al tineretului de pe platforma Combinatului petrochimic Midia-Nâvodarl

Sint apreciate rezultatele producției la C.A.P Chirnogeni

La Institutul da cercetare șl producția Palas-Constanța

Primire călduroasă la Combinatul chimic Năvodari

lele realizări obținute in acest an de 
lucrătorii întreprinderii. Dispunînd 
de 9 372 ha teren arabil, din care 
aproape 5 000 ha sint irigate, anul 
acesta au fost depășite producțiile 
medii la hectar la'grîu, orz, porumb, 
fasole boabe și la' alte culturi de 
bază, cit și la producția animalieră. 
Au fost reliefate. în continuare, 
preocupările actuale ale colectivului 
întreprinderii pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic, pentru o mai 
bună repartizare a culturilor în ve
derea asigurării necesarului de fu
raje pentru hrănirea animalelor.

în legătură cu stadiul înfăptuirii 
indicatorilor producției animaliere, 
gazdele raportează că, în acest an, 
cantitatea de lapte pe cap de vacă 
furajată depășește prevederile de 
plan, indicele de natalitate se situ
ează între 80 și 81 la sută, iar sporul 
zilnic de greutate al animalelor este 
de 550 grame.

în timpul vizitării fermei de 
vaci cu lapte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de modul de 
furajare a animalelor, cum s-au efec
tuat modernizările în grajduri. S-a 
arătat că, în spiritul indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
din vara acestui an de la Neptun, 
se acționează cu fermitate pentru fo
losirea la maximum a tuturor posibi
lităților existente în vederea obținerii 
unor producții sporite de carne, lapte, 
prin îmbunătățirea îngrijirii anima
lelor, prin furajarea acestora pe baza 
unor norme științifice, raționale, care 
să asigure depășirea atit a efective
lor, cit și a producțiilor de lapte șl 
carne planificate, Apreciind rezulta
tele obținute, secretarul general al 
partidului a indicat ca la spațiile deja 
amenajate să se adauge noi grajduri 
realizate cu cheltuieli reduse, în ve
derea creșterii substanțiale a capa
cității de producție a unității. De ase
menea, întrucît între grajduri sînt te
renuri bune, s-a cerut ca acestea să 
fie cultivate. Totodată,' pentru asi
gurarea unei bune hrăniri a anima
lelor și pentru reducerea substanțială 
a cheltuielilor de producție, s-a reco
mandat să se întreprindă măsuri pen
tru o mai bună organizare a păscu
tului liber, astfel încît vitele să ră- 
mină pe cimp 6—7 luni pe an, întru- 
cit condițiile climaterice din zonă 
permit acest lucru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să viziteze în continuare 
complexul de îngrășare a tineretului 
taurin. Aici se prezintă modul de or
ganizare a producției și rețetele folo
site în furajare. Gazdele arată că 
procesul de producție se desfășoară în 
două faze, una pînă la atingerea 
greutății de 110 kg, iar cealaltă, in
tensivă, pină la depășirea celei de 
400 kg.

La sfîrșitul vizitei, felicitîndu-1 
pentru rezultatele bune obținute, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă tuturor lucrătorilor întreprin
derii, reprezentanților organelor agri
cole județene să persevereze în 
direcția creșterii randamentelor la 
hectar, să practice o agricultură in
tensivă, de mare productivitate, la 
nivelul cerințelor actuale.

Conducerea unității, specialiștii în
treprinderii, după ce au mulțumit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru vizita în unitatea lor, s-au anga

jat să acționeze cu toată fermitatea 
pentru a transpune în viață măsurile 
și indicațiile trasate cu acest prilej.

In continuare este vizitată COO
PERATIVA AGRICOLĂ DE 
PRODUCȚIE CHIRNOGENI.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint intimpinați cu aceleași manifes
tări de dragoste și recunoștință de 
numeroșii locuitori de pe raza comu
nei, precum și din localitățile înve
cinate.

Dialogul de lucru al secretarului 
general începe in fața unor grafice, 
care ilustrează evoluția producției 
acestei unități de la crearea sa — la 
30 martie 1952 — și pină astăzi. Cu 
justificată mîndrie, ingincrul-șef al 
cooperativei, Martin Ștoleac. rapor
tează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că. față de anul înființării coopera
tivei, producțiile la principalele cul
turi au crescut de zece ori. Coope
rativa obține astăzi peste 4 000 kg 
grîu la ha. 7 500 kg porumb boabe și 
peste 41 000 kg sfeclă de zahăr la 
unitatea de suprafață.

în cadrul unei microexpoziții, cu- 
prinzind produsele obținute pe ogoa
rele Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Chirnogeni, 
secretarul general al partidului ana
lizează, împreună cu conducerea 
ministerului de resort, cu factorii de 
răspundere din agricultura județului 
și cu specialiștii unității posibilită
țile de sporire a producțiilor medii 
la hectar, indicînd să se folosească 
cu precădere soiurile de porumb din 
grupa 400, care răspund mai bine 
condițiilor pedoclimatice din această 
zonă și s-au dovedit mai productive. 
Sînt apreciate rezultatele bune obți
nute de țăranii cooperatori la pro
ducția de legume, care anul acesta a 
fost superioară prevederilor cu mai 
mult de o tonă la hectar.

Se vizitează apoi sectorul zooteh
nic al cooperativei, constituit din 
efective de bovine, ovine și porcine, 
însumînd aproape 9 000 capete. To
varășului Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate, în continuare, două graj
duri modernizate, în care spațiul este 
bine folosit, iar sistemul de hrănire, 
precum și cel de evacuare sînt auto
matizate, redueîndu-se astfel forța de 
muncă, ce este folosită la celelalte 
lucrări.

Mulțumind pentru vizită, condu
cerea consiliului agroindustrial și a 
unității vizitate se angajează în fața 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca, in 
lumina indicațiilor date cu acest pri
lej, precum și în cadrul consfătuirii 
cu cadrele de conducere din agricul
tura județului Constanța din vara 
acestui an, să sporească an de an re
coltele, contribuind, în felul acesta, la 
înfăptuirea, programului de autoapro- 
vizionare a județului, a programului 
partidului de ridicare necontenită a 
nivelului de trai al poporului.

în încheierea vizitei, adresîndu-se 
cooperatorilor, tuturor celor prezenți, 
care ovaționează neîntrerupt, scan- 
dind cu însuflețire numele partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, a 
spus : „Dragi tovarăși, vă felicit pen
tru rezultatele obținute in acest an și 
vă urez să obțineți succese și mai 
mari in toate domeniile, recolte și 
mai bogate. Multă sănătate si multă 
fericire !“.
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„SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI" ORDIN DE ZI

Spiritul de bun gospodar-virtute
caracteristică a poporului nostru

desti- 
li'mbii 

un

Dintotdeauna, cumpătarea și pre
vederea s-au constituit printre cele 
mai alese virtuți ale poporului nos
tru.

Dintotdeauna, munca și hărnicia 
au fost însoțite de chibzuință și în
țelepciunea omului gospodar.

în anii construcției socialiste, a- 
ceste alese însușiri și deprinderi au 
căpătat noi valențe, urmare firească 
a dezvoltării în ritm susținut și mul
tilateral a economiei naționale și, pe 
această bază, a creșterii necontenite 
a nivelului material și spiritual al 
întregului popor. Sporirea venituri
lor bănești ale populației a creat și 
creează, de la un an la altul, dispo
nibilități pentru depuneri de sume 
tot mai însemnate la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, în vederea 
utilizării acestora în timp și pentru 
bunuri de folosință îndelungată și cu 
valoare mai mare.

La amplificarea acțiunii de econo
misire, o contribuție esențială, bine
făcătoare o are efortul permanent 
făcut de societatea noastră socialistă 
pentru ocrotirea sănătății populației, • 
dezvoltarea invățămîntului, culturii, 
artelor etc. Este semnificativ faptul 
că în bugetul de stat al României pe 
anul 1982 s-a prevăzut pentru acțiuni 
social-culturale suma de 76,9 miliar
de lei, revenind sub formă de retri
buție socială, în medie, pe o familie, 
10 568 lei față de numai 3 409 lei în 
1965, în afară de marile sume chel
tuite pentru construcția și dotarea 
școlilor de toate gradele, a spitalelor, 
teatrelor și altor așezăminte social- 
culturale. Se relevă și în acest do
meniu, cu pregnanță, grija perma
nentă a partidului nostru, a secre
tarului său general, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea bunăstării oameni
lor muncii, a tuturor cetățenilor țării.

Potrivit tradiției statornicite in 
anii socialismului, în fiecare an, în
tre 25 și 31 octombrie, se organizează 
„Săptămîna economiei". Ultima zi — 
31 octombrie — coincide cu Ziua 
mondială a economiei, inițiată cu 
mai bine de cincizeci de ani în urmă 
de către reprezentanți ai caselor de 
economie din mai multe țări. De a- 
tunci și pînă acum, tot mai multe or
ganizații reprezentînd sute de mili
oane de oameni au aderat la această 
sărbătorire, astfel că Ziua mondială 
a economiei și-a cîștigat un loc im
portant și în preocupările guverna
mentale. în țara noastră, în ultimele 
decenii, Ziua economiei a fost ex
tinsă pe parcursul unei întregi săp- 
tămîni. Și în acest an vor avea loc 
ample manifestări menite să ridice 
pe noi trepte frumoasa tradiție ro
mânească, să dezvolte pe mai depar
te acțiunea de economisire, care a 
dobîndit de pe acum un caracter de 

z masă, dacă ținem seama de faptul că 
în prezent există aproape 20 mili
oane de librete de economii, adică un 
libret la 1,2 locuitorii că economisi
rea organizată s-a extins în măsură 
tot mai mare în lumea satelor și — 
lucru deosebit de îmbucurător — în 
rîndurile tinerei generații. în pre
zent, soldul general al depunerilor 
populației la C.E.C. este, cu 4,4 la 
sută mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut și de 9,4 ori 
mai mare decît la 31 decembrie 1966.

Acțiunea de economisire în țară 
noastră are la temelie, fără îndoială, 
factori obiectivi : creșterea continuă

ă veniturilor bănești ale populației, 
concomitent 
naționale, . 
fondului de 
îndeosebi a 
mare și de 
asigurarea 
taje (garanția statului și secretul 
depunerilor, dobinzi și cîștigurl etc.). 
Totodată, nu se 1 poate neglija 
factorul subiectiv, și anume creș
terea continuă a încrederii popu
lației în Casa' de Economii și 
Consemnațiuni, prestigioasă institu
ție înființată acum aproape o sută 
douăzeci de ani.

„Săptămina economiei" constituie 
un bun prilej de retrospectivă și 
bilanț, dar și de analiză temeinică, 
realistă a perspectivelor și sarcini-

. cu întărirea monedei 
sporirea permanentă a 
mărfuri de larg consum, 
bunurilor de valoare mai 

folosință îndelungată, 
de numeroase avan-

Petre GIGEA 
ministrul finanțelor

loir de viitor. Recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. a aprobat proiectul de plan 
pe 1983 și, prin aceasta, a jalonat 
coordonatele de bază ale dezvoltării 
noastre economice, implicit condiții
le obiective ale desfășurării acțiunii 
de economisire. Venitul național, în 
creștere față de anul precedent, va 
fi folosit în proporție de peste 70 la 
sută pentru fondul de consum ; re
tribuția medie reală va spori cu 4 la 
sută, iar veniturile reale ale țărăni
mii cu circa 10 la sută ; vînzările de 
mărfuri prin comerțul socialist vor 
crește cu aproape 3 la Sută ; se vor 
construi 180 000 de locuințe, precum 
și alte obiective social-culturale ; se 
vor aplica măsuri pentru consolida
rea monedei noastre naționale, atit 
pe plan intern, cit și în raport cu 
alte monede. Vom avea, deci, o baza 
solidă pentru lărgirea și adincirea 
acțiunii de economisire.

în același timp, Casa de Economii 
șl Consemnațiuni va trebui — folo
sind condițiile pe care le va avea — 
să-și îmbunătățească activitatea or
ganizatorică, de servire a populației, 
să popularizeze temeinic avantajele 
economisirii organizate prin multi
plele instrumente ce îi sînt la dispo
ziție, să accentueze preocupările pen
tru răspîndirea folosirii de instru
mente moderne, care denotă un grad 
ridicat de civilizație și de satisfacere 
a intereselor și solicitărilor depună
torilor. Prin Statutul său de organi
zare, prin Întreaga sa activitate, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
asiguiră cu promptitudine depunăto
rilor primirea sumelor economisite, 
restituirea lor oricînd, Ia cerere, ga
ranția sumelor, precum și secretul 
operațiunilor.

Este de la sine înțeles că sarcinile 
trasate de secretarul general al par
tidului, la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., Ministerului Finanțelor, Băn
cii Naționale, întregului aparat finan- 
ciar-bancar referitor la ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a întregii 
activități privesc în deplină măsură 
și Casa de Economii și Consemna
țiuni, pe toți oamenii muncii din 
această organizație, care vor trebui să 
depună întreaga lor pricepere profe
sională, să acționeze cu toată răspun
derea pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor specifice ce le revin. în

acest scop, Casa de Economii și Con
semnațiuni va trebui să conlucreze 
cît mai strîns cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare, cu or
ganele sindicale din întreprinderi și 
instituții, cu organizațiile cooperatis
te și, în primul rînd, cu cetățenii — 
reali sau virtuali depunători. De ase
menea, o atenție deosebită va trebui 
acordată educării tineretului în spiri
tul economiei și cumpătării. Tînărul 
care învață să fie econom și bun 
gospodar pentru sine reprezintă o ga
ranție că va deveni și un bun gos
podar al averii obștești.

în această ordine de idei, amintesc 
cuvintele marelui nostru poet Tudor 
Arghezi : „Nu uita, iubite cititorule, 
să te gîndești mereu Ia datoria față 
de dumneata și față de ai dumitale. 
Pune cite o frîntură din salariu la 
C.E.C., chiar cu prețul unei chib
zuințe anume pentru asta. E și o pil
dă bună dată copiilor încă de 

' prunci".
După cum se știe, începînd din anul 

1970, Casa de Economii și Consem
națiuni a preluat sarcina de credi
tare a populației pentru construirea 
de locuințe proprietate personală și 
cumpărarea de locuințe din fondul 
de stat. în perioada care a trecut de 
atunci și pînă acum C.E.C. a acordat 
peste un milion de credite de acest 
fel, în sumă de aproape 46 miliarde 
de lei, soldul acestor credite urmînd 
să depășească la finele anului cu
rent 28 miliarde de lei. Toți be
neficiarii de credite de azi sau de 
miine știu de unde provin marile 
resurse financiare folosite în acest 
scop, știu că, de fapt, prin C.E.C. s-a 
creat o mare mutualitate de ajutor 
reciproc a cetățenilor țării, depune
rile temporare ale unora fiind folo
site pentru sprijinirea financiară, tot 
temporară, a altora, că în acest fel 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
a devenit, după cum i se mai spune, 
o „bancă a populației". Și în viitor, 
avînd în vedere sarcinile generale 
privind construcția de noi locuințe, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
va dezvolta acest sector de activitate, 
contribuind și pe această cale la în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru privind creșterea neabă
tută a calității vieții poporului.

începem „Săptămîna economiei" cu 
convingerea că generoasa toamnă a 
acestui an va fi de bun augur și pen
tru dezvoltarea acțiunii de economi
sire, ca unul din factorii de 
propulsare a civilizației și progresu
lui pe pămîntul României socialiste.

Limba română „ca 
un fagure de miere" 
n-a fost numai o ob
sesie eminesciană. Des
tinul dramatic, 
nul fericit al
române a devenit 
subiect predilect atît 
pentru învățații 
ceputurilor scrisului 
românesc, cît și pen
tru cei ce au continuat 
și în veacul XX subli
mul testament literar 
(care nu e doar literar) 
al Văcărescului Ienă- 
chiță : „Urmașilor mei 
Văcărești / Las vouă 
moștenire / Creșterea 
limbii românești 7 Și-a 
patriei cinstire".

Semn al nobleței 
stirpe, concentrat de 
istorie în stare să ne 
ateste, doar el. obîr- 
șiile și mai ales con
tinuitatea pe aceste 
meleaguri („nedezrup- 
ta continuație", zicea 
Dimitrie Cantemir), 
limba română ne e 
zestre primordială, 
griu crescut din pă- 
mînt și flori, matcă de 
vis, treaptă de gresie 
translucidă ducînd spre 
turnul desăvîrșirii, ne 
e casă, patrie, ne e iu
bire și speranță.

Cineva a avut ferici
ta idee de a solicita, 
stăruitor, mărturia 
poeților de azi (sau de 
mai ieri) despre limba 
română și a izbutit 
să-i aducă în fața mi
crofonului radiofonic 
pe bătrînii și tinerii 
poeziei noastre într-o 
emisiune ce s-a întins 
pe parcursul cîtorva 
ani buni. E vorba de 
George Mirea, un căr
turar ce a simțit ne
voia să transforme ru
brica de incantare a 
limbii române (din 
emisiunea ctitorită și 
continuată și acum cu 
strălucire) într-o în
flăcărată tribună liri
că. Am auzit rostite 
vocile poeților pe care 
același George Mirea 
a avut răbdarea de a 
le aduna într-o carte, 
deci de a ni le face 
vizibile și astfel. Anto
logia „Ca o vatră lim
ba noastră" (Editura 
„Emlnescu", 1982) îmi 
pare a fi un dar de 
preț cu care biblioteci-

în-

de

•) George Mlrea : „Ca 
o vatră limba noas
tră". Editura „Emi- 
nescu" 1982.

fi Teatrul Național (14 71 71, 
mică) : O scrisoare pierdută 
Hagi Tudose — 15; Inocentul — 19,30; 
(sala Atelier) : Act Venetian — 19; 
(sala mică a Palatului) ; Gimnastică 
sentimentală — 15,30; 19,30.
fi Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Bicente
narul nașterii Iul Paganini. Recital de 
vioară : Liliana Ciulci-Atanasiu. La 
pian : Ogneanca Lefterescu — 19,30.
fi Opera Română (13 18 57) : Căsătoria 
secretă — " 
fi Teatrul 
Fair Lady
— 19,30.
fi Teatrul ..
(sala Schitu
Gin-Rummy — 10; Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic — 
15; Ferma — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Cabala blgoților — 
10,30; Anecdote provinciale — 19.
fi Teatrul Mic (14 70 81) : Efectul ra
zelor gamma asupra anemonelor — 
19,30.
fi Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Poli
tica — 10,30; Necunoscuta și funcțio
narul — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : Don 
Juan — 10; Măseaua de minte — 15; 
Pețitoarea — 19,30; (sala Teatrului
„Ion Creangă") : Concurs de frumu
sețe — 19,30.
13 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Jocul 
vieții și al morții în deșertul de cc-

11; Don Quijote — 18. 
de operetă (13 98 48) : My 
— 10,30; Prințesa circului

„Lucla Sturdza Bulandra" 
Măgureanu, 14 75 46) : 

Anchetă

nușă — 19,30; (sala Studio) : Scoica 
de lemn — 19.
B Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Ordinatorul — 10; Jean, fiul 
lui Ion — 19,30.
B Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 11;
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Ex — 11; Somnoroasa aventură —
18.30.
H Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Ritmurile tinereții — 19; (la 
Palatul sporturilor și culturii) : A ru
ginit frunza din vii — 18.
B . Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Joc dublu — 19,30.
B Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 10; 16; 19,30.
H Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tlgrișorul Petre — 10; 12; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Aventurile 
lui Plum-Plum — 11.

cinema
H Pădurea nebună : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
fi Așteptînd un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
Ei Un saltimbanc Ia Polul Nord : 
LIRA (317171) — 15,30; 18; 20, TOMIS

expoziți i

le se „căftănesc" (ex
presie a magistrului 
de alchimii seman
tice, Ion Barbu), ilus- 
strînd „sublimitatea" 
(expresie călinesciană) 
limbii române.

Ce e limba română 
pentru poeții români ?

„Grai tămîiat cățuie 
de petale" sau „Slăvit 
pristol de piatră și de 
floare" (V. ” '
lescu),

„Pumn de 
șl „Moșie" 
Blaga).

„Boabe de 
griul decantat", 
dul Inimii", „i 
tar" (loan 
xandru).

„Dor aproape stînd

Voicu-
pămint" 
(Lucian
jar în 

„ro- 
.mărgări- 

Ale-

însemnări de
Gheorghe 
TOMOZEI

ține 
cînd

H Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România (etajul II) : „Pacea
— bunul cel mai de preț al omenirii"
— expoziție de grafică românească 
contemporană ; (etajul III) : expozi
ție de covoare turcești sec. XVI-XIX. 
fi Muzeul colecțiilor : Deciko Uzunov 
(R.P. Bulgaria), pictură.
IS Sălile Dalles : „Noutăți in arta 
plastică iugoslavă a anilor ’70", ex
poziție de pictură, sculptură șl gra
fică ; expoziție de acuarele din Re
publica Democrată Germană.
fi Galeria Slmeza : Tim Fedorencu, 
pictură.
fi Galeria Galateea : Ana Ruxandra 
Ilfoveanu, pictură, desen.
fi Galeria Eforie : Tiberlu Zeiea, pic
tură.
H Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Gabi Moldovan Bubă, grafică ; 
(etaj) : Bandalac Olimpiu, desene.
0 Galeria municipiului București ; 
Rodica Lazăr, pictură.
13 Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei): 
Dan Mihalache, desen.
fi Muzeul satului și de artă popu
lară ; „Vrancea — vatră de civilizație 
și cultură".
fi Foaierul sălii mici a Teatrului Na
țional : Expoziție de artă decorativă 
a artiștilor plastici amatori.

lul lor de educație în spiritul respectului 
față de bunul public sînt... devizele întoc

al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste Românialor e o stare care 

de firesc atunci 
își declină identitatea 
în Cosmos vorbind și 
gindind românește.

Dar limba română 
nu e chihlimbarul ce 
ne închide în el ca pe 
crisalide, ci ne, mijlo
cește — poartă spre 
mări și zări — comu
nicarea cu toate gra- 
iurile pămîntului. Au
rul ei e fluid și l-am 
văzut umezind buzele 
unor oameni de depar
te ce-i învață vocabu
lele. Catedrele de lim
bă română deschise 
într-un mare număr 
de universități celebre 
nu sînt (ori nu mai 
sînt) un fenomen 
exotic. Limba română 
se face cunoscută și 
respectată. I se pun în 
valoare nestematele. 
Desfăcînd cheutorile 
subtile ale lacrei cu 
arome și euritmii uni
ce, care e limba româ
nă, străinii se de
prind să ne vadă așa 
cum de totdeauna am 
fost, pașnici și deopo
trivă plini de demnita- 

. te, iubitori de mește
șuguri și făuritori de 
dreptate.

Iată de ce nouă, ce
lor norociți de faptul 
că-i aparținem, se 
cade s-o iubim și s-o 
apărăm. Cu patetismul 
cu care, dacă ar fi ne
voie, am pune mina pe 
arme spre a ne apăra 
țara. Stricătorii de lim
bă comit. în primul 
rînd, un delict de ne- 
patriotism. Să nu-i lă
săm să-și pocească 
rostirea (cea lăuntrică, 
precum și cea auzită 
într-afară de trup) îm- 
prumutînd facile cioz- 
vîrte din graiuri ce-i 
par mai sonore (ce 
dezolare pe cei cărora 
li se traduce cuvintul 
cowboy, să zicem !) 
ori refuzîndu-și harul 
dobîndit de la pă
rinți : vorbirea simplă,

Ziua armatei Republicii Socialiste România,

de lume, / Dor aproa
pe stînd de mine / 
Substantive și 
me / Ale 
străbune", 
diana).

„Cronică 
nicie / cum 
cum florile, 
te / pe vaste pămînturi 
știu să-nflorească“ 
(Cleopatra Lorințiu).

„Limba, limba e o 
țară / pentru toți pă
rinții ei / care-n timp 
o semănară / cu istorie 
și zei". (Gheorghe 
Pituț).

„A vorbi despre lim
ba în care gîndești, / 
a gîndi — / a gîndi nu 
se poate face decît în
tr-o limbă — / a vorbi 
despre limba română / 
este ca o duminică". 
(Nichita Stănescu).

Metaforele definind 
limba sint (e lesne de 
observat) aceleași ce 
înluminează ideea de 
patrie. Limba noastră 
e mirabilul mijloc de a . ,
vorbi cu trecutul, ea firească, suplă și plină 
ne asigură conexiuni 
cu timpii netrăiți și ne 
logodește astral cu 
viitorul.

Locuitorii de rînd ai 
limbii române, slujbași 
ai ei, tîmplărindu-i 
dulcele lemn și rîcîin- 
du-1 cu pisanii, poeții 
simt trăinicia acestui 
simbol total al vieții și 
al muncii. Inspirarea

pronu- 
unei limbi 
(Ana Blan-

de stator- 
i privirile, 
, cum toa-

de savori.
Topite într-un sunet 

amplu, versurile poe
ților dedicate „înaltei 
Doamne", limba româ
nă se constituie în
tr-un delicat florilegiu 
care dă prestigiul ac
tului editorial, dar și 
alcătuitorului cărții 
despre care am vorbit 
în atît de puține cu
vinte

La 25 octombrie sărbătorim 
în condițiile în care întregul popor — strîns unit în jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — în
făptuiește neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea, întimpină Conferința 
Națională a partidului cu succese remarcabile în îndeplinirea actualului plan 
cincinal, în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a patriei spre comunism.

Constituind un simbol emoționant al profundei recunoștințe purtate de 
generațiile de astăzi ale patriei înaintașilor pentru eroismul și dîrzenia cu 
care au luptat de-a lungul veacurilor pentru libertate, neatîrnare și unitate 
națională, sărbătoarea de la 25 octombrie evocă momentul înălțător de acum 
38 de ani cînd a fost desăvîrșită eliberarea teritoriului național de sub do
minația cotropitorilor fasciști. Și cu acest prilej, aducem un fierbinte omagiu 
spiiitului de sacrificiu ș’i abnegație dovedit de comuniști, de toți fiii țării 
in confruntările decisive pentru victoria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, eroismului mani
festat de ostașii armatei române in crîncenele bătălii duse umăr la umăr 
cu ostașii armatei sovietice pentru alungarea trupelor hitleristo-horthyste 
din partea de nord-vest a țării, precum și în grelele lupte purtate pentru 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, pînă la victoria finală asupra 
fascismului.

Ducînd mai departe, cu mîndrie și demnitate, luminoasele tradiții ale 
înaintașilor, oștirea de astăzi a României socialiste — făurită, educată și 
condusă de gloriosul nostru partid comunist — își face cu cinste datoria, 
slujind, împreună cu întreaga națiune, măreața cauză a înfloririi neconte
nite și apărării ferme a țării. Profund devotată poporului și partidului, ar
mata română prezintă și la această aniversare a sa cel mai înalt onor pa
triei și comandantului nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu raportul ostășesc al rezultatelor bune obținute în întreaga activitate.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și ge
nerali,

în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului, asemenea întregului 
nostru popor, consacrați-vă în continuare energia și cunoștințele, capacitatea 
și experiența înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a României 
socialiste. Militați cu pasiune și dăruire revoluționară pentru realizarea sar
cinilor ce revin armatei din istoricele documente ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, din opera secretarului general al partidului, 
pentru îndeplinirea ireproșabilă a prevederilor Directivei comandantului su
prem al forțelor noastre armate. '

în spiritul ideilor, orientărilor și tezelor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în strălucita expunere-program prezentată la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., acționați cu destoinicie și spirit creator 
pentru înfăptuirea unei calități noi, superioare, în toate domeniile de acti
vitate din armată, pentru creșterea măiestriei ostășești. însușirea exemplară 
a cunoștințelor militare și politice, formarea deprinderilor de a lupta cu 
iscusință potrivit principiilor doctrinei militare naționale, pentru afirmij^a 
tot mai puternică a stilului de muncă partinic, dinamic și novator, a r 
melor eticii și echității socialiste, pentru întărirea continuă a ordinii și dis
ciplinei. Folosiți și întrețineți în condiții perfecte armamentul și celelalte 
bunuri din înzestrare, realizați economii de energie, carburanți și materiale, 
îndepliniți-vă întocmai îndatoririle ce vă revin în economia națională, în 
întreaga viață social-politică a țării.

în frunte cu comuniștii, faceți dovada priceperii șl conștiinței revoluțio
nare ce vă caracterizează, sporind permanent capacitatea combativă a unită
ților și marilor unități, astfel îneît, așa cum ne ordonă comandantul nostru 
suprem, armata să fie gata în orice moment ca, în strînsă conlucrare cu 
unitățile Ministerului de Interne, cu gărzile patriotice și celelalte formațiuni 
populare, împreună cu întregul popor, să apere cu hotărîre libertatea, inde
pendența, suveranitatea și integritatea scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

Trăiască patria noastră liberă și independentă, Republica Socialistă 
România ! ;

Trăiască armata română !
în cinstea Zilei armatei Republicii Socialiste România,

ordon:
La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage, în semn de salut, 

21 salve de artilerie.
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Toamnă însorită la Sinaia Foto : Gh. Vințilă
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(21 49 46) •
20,15.
B Femela
(17 55 46) -
20, COSMOS (27 54 95)
17,45; 20.
H Prietenii copilăriei
— 9; 11.
El Program de desene 
copii — 14; Cine iubește și lasă —
— 15,30; 17,30; 19,30 : VIITORUL
(11 48 03).
13 Clinele electronic — 9; 11,15; Alo, 
aterizează străbunica 1 — 13,30; 15,45; 
18; 20: TIMPURI NOI (15 6110).
EJ întilnirea : ARTA (21 31 86) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
E Nea Mărin miliardar: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
H Oglinda spartă — 10; 12; 14; 16; 
20; Un om trăind In viitor — 18 :
STUDIO (59 53 15).
fi Margarete pentru castelană: VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; -----
16; 18; 20.
@ Dragoste la prima vedere :
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30 
18; 20.
H Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15; 15,45; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 12,30; 16; 19,30.
B Papillon : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 10.
H Condurul șl trandafirul — I !; 
15; Unde-1 generalul — 17,45; :
DOINA (16 35 38).
63 Valentina — 18; 
tici — 15,30; 20 :
(31 28 13).
H Curcubeul celor
FERENTARI (80 49 85)
19,30.
E3 Minorii : COTROCENI (49 48 48) 
14; 16.

din Ursa Mare : GIULEȘTI
- 9; 11,15; .................. .13,30; 15,45; 13; 

— 13,15; 15,30;

mele: COSMOS

animate pentru

Cel șapte 
DRUMUL

CEN- 
15,45;

fantas- 
SĂRH

șapte speranțe :
— 15,30; 17,30;

Ministrul apărării naționala 
general-locotenent 

CONSTANTIN OLTEANU
%

25 octombrie Ziua armatei Republicii Socialiste România
nentul-major Ion Pavel, 
comandantul unui bata- 

__ — lion de infanterie — clipa 
înarmat, oricînd gata să-i cînd tovarășul Nicolae 

umăr la umăr cu Ceaușescu s-a apropiat și 
m-a întrebat simplu, di
rect :
„Am . _ .
comandant suprem !“.
fost cel mal emoționant 
mai înălțător moment 
vieții mele.

„Servim patria !", a ră
sunat puternic in amfitea
trul natural de la km 40 
și în alte puncte fierbinți 
de pe șantierul Canalului 
Dunăre—Marea Neagră.

Și pentru a putea întot
deauna să răspundă astfel

în fiecare an, în miez de 
toamnă, tara își sărbăto
rește oștirea — brațul ei

printre lupi : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,S0; 15,45;

fi O fată fericită : COTROCENI — 18; 
20, FLACARA (20 33 40) — 15,30; 17,30;
19.30.
Ei Lanțul amintirilor — 11; Pirații se
colului XX — 15; 17,15; 19,30; POPU
LAR (35 15 17).
Q Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,30; 
16; 19,30. V
fi Infernul dim zglrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
fi Gol
(16 29 71)
18; 20.
fi Plcdono Africanul : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9,15; 12,30; 16,30;
19.30, GLORIA ...........................................
14,15; 17; 19,30.
fi Antoniu și
(15 63 84) — 9;
fi Provocarea
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fi I sc spunea „Buldozerul" : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30 
20,15, VOLGA (79 71 26) 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
fi Bunul meu vecin Sam : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 13; 16; 19,15.
fi Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
fi Salutări profesorului: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
fi Sphinx : AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
fi Cursa infernală :
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
20, CULTURAL (83 50 13) -
13,30; 15,45; 18; 20,15.
S3 Lanțul amintirilor s 
(21 50 97) — 9; 12; 16; 19.

(47 46 75) — 9; 11,30

Cleopatra : FESTIVAL 
12; 16; 19. 
dragonului : GRIVIȚA

MIORIȚA
15,45
8:

MUNCA

apere, 
întregul popor, suverani
tatea și independența. în
scrisă în 
istoriei 
eroismul 
urmă cu 
beau, 
ultima 
tul românesc cotropit de 
trupele hitleristo-horthyste 
— ziua de 25 octombrie se 
numără printre sărbătorile 
scumpe poporului nostru 
ca Zi a armatei Republicii 
Socialiste România. Ziua 
cînd .;purtătorii uniformei 
ostășești, încolonați sub 
falduri de tricolor, prezintă 
partidului și poporului un 
raport bogat in realizări. 
Rod al angajării lor con
știente în muncă, pe tere
nurile de instrucție. în po
ligoane, pe șantierele eco
nomiei naționale, 
conferă astfel sens 
înaltelor cuvinte : 
vim patria !“.

Am auzit rostite 
aceste cuvinte de multe ori 
în vara acestui an, de că
tre militarii care au avut 
cinstea să-l aibă in mijlo
cul lor pe cel mai iubit fiu 
al națiunii, pe secretarul 
general al partidului, pre
ședintele republicii și co
mandant suprem al forțe
lor noastre armate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Le-au rostit cu fruntea în 
soare oștași din glorioasa 
Divizie „Mărășești", atunci 
cînd li s-au adresat apre
cieri pentru înalta măies
trie de luptă demonstrată 
într-o complexă aplicație 
cu trageri de luptă, execu
tată în cooperare cu sub
unități din trupele Minis
terului de Interne, cu sub
unități de gărzi patriotice 
și de pregătire militară a 
tineretului.

■ Nu voi uita niciodată 
ne mărturisea locote-

cartea de aur a 
patriei — prin 

ostașilor care în 
_ 38 de ani dezro- 
prin lupte crîncene, 

brazdă din pămîn-

„Ați cîștigat lupta?", 
cîștîgat-o, tovarășe ... A 

și 
al

nici o șansă. Combină in
genios focul cu mișcarea, 
execută manevre îndrăz
nețe, neașteptate. Condu
se cu iscusință, tancurile 
urcă pante grele si trec 
peste ripe abrupte. Tînărul 
comandant al unității nu-și 
poate stăpîni o exclamație 
de satisfacție : „A noas
tră-! izbinda !“.

A lor a fost. Unității i 
s-a acordat, pentru a doua 
oară consecutiv, califica
tivul maxim la 
ministrului apărării națio
nale. îl întreb pe maiorul 
loan Popa prin ce se deo
sebește totuși foarte bine
le de azi față de cel do-

militarii 
major 
„Ser-

solemn

Su 
de

b fa
i tri

Id 
co

uri 
lor

la chemarea țării, toți mi
litarii armatei noastre nu 
ostenesc in aspirația lor 
neîncetată de a se autode- 
păși. Ne-am convins de ne
numărate ori de acest lucru 
străbătînd în lung și în lat 
drumurile oștirii.

...Trage artileria. Foc 
concentrat și de baraj. De 
aici, din punctul de co- 
mandă-observare, specta
colul este impresionant. 
Exploziile proiectilelor în
cadrează obiectivele de 
parcă ar fi 
N-ai zice 
veritabile 
tileristice 
tanchiști. 
este, 
tancuri 
cotenenți-coloneii Liviu 
Grigoraș și Ion Ion se do
vedesc tot atît de bine pre
gătite la tragerile din pozi
ții acoperite, ca și la cele 
directe. Le urmărim apoi 
cum pornesc la contraatac. 
Nu lasă „adversarului"

obiectivele
„puse cu mina", 

că autorii acestei 
performanțe ar- 
sînt, de fapt, 
Și totuși, 

Batalioanele 
comandate de lo-

așa 
de

bindit cu doi ani în urmă. 
Rămîne gînditor cîteva 
clipe, apoi explică rar, 
metodic :

— Conținutul calificati
vului actual încorporează 
progresele, acumulările în
registrate în conceperea, 
organizarea și desfășura
rea instrucției pe baza 
prevederilor și exigențelor 
Directivei comandantului 
nostru suprem privind pre
gătirea militară și politică 
a armatei. Totodată, acest 
nou „foarte bine" include 
eforturile comuniștilor din 
unitate de a soluționa op
tim problemele mai dificile 
cu care ne confruntam în 
trecut, cum ar fi : extin
derea folosirii procedeelor 
tactice specifice acțiunilor 
duse de subunitățile de 
tancuri în concordanță cu 
pripcipiile doctrinei noas
tre militare, creșterea for
ței de înrîurire a muncii 
de educație, însușirea și 
promovarea unor metode

moderne de instruire în 
flux continuu etc. Putem 
spune deci că ne apro
piem de parametrii de ca
litate pe care-i presupune 
atingerea obiectivului tra
sat de comandantul su
prem — ca fiecare unitate 
și subunitate militară să 
fie un detașament de luptă 
revoluționară și patriotică. 

...Moment sărbătoresc, la 
deschiderea anului de în- 
vățămint într-o școală mi- 

inspecția litară. Cadrele și elevii a- 
cestei instituții de învăță- 
mint militar s-au angajat 
din prima zi să ridice pe 
noi trepte de 
tregul 
educativ, 
încetat 
mintului
cetarea, cu cerințele vieții 
din unități.

— Aprecierea 
lui general al 
privind crearea 
tehnico-materiale în vede
rea trecerii și in domeniul 
învățămîntului la o nouă 
calitate — ne spunea, cu 
acest prilej, colonelul Con
stantin Anghel — este pe 
deplin valabilă și în școala 
noastră. Anul acesta au 
fost date în folosință noi 
laboratoare, săli de spe
cialitate, trenajoare și si
mulatoare realizate pe 
baza celor mai moderne 
soluții științifice și teh
nice. Avem deci toate 
condițiile să realizăm o 
instruire temeinică a vii
torilor ofițeri, să-i 
tim deopotrivă ca 
liști militari și 
politici.

calitate în- 
proces instructiv- 

să întărească ne- 
legătura învăță- 
cu practica și cer-

secretaru- 
partidului 
condițiilor

pregă- 
specia- 

activiști

★
Ostașii tării — bărbați al 

cutezanței ’
Cutezanță și vrednicie ca 
un firesc răspuns la che
marea înscrisă cu litere de 
aur pe mătasea tricoloru
lui : „Pentru patria noas
tră, Republica Socialistă 
România !“.

și vredniciei.

Lt. col. Cristian

fi DiN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE fi DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE fi A
Educația 

și bunul public
Constatăm frecvent și cu îndreptățită 

nemulțumire starea proastă de întreținere 
a telefoanelor publice. Interpelați, factorii 
de resort se plîng de mania distrugerii 
acestor bunuri de către unii mici „amatori 
de radio-tehnică" prost educați. Se speră 
că viitoarea Lege cu privire la gospodă
rirea localităților și păstrarea ordinii pu
blice va rezolva și această problemă. Ea 
va întări, dealtfel, reglementări aflate și 
acum in vigoare. Cu aplicarea lor ne-am 
întilnit într-un proces recent — dosarul 
4 024/1982 de la Judecătoria sectorului 5.

Minorii P. M. Ginel (16 ani), C. Răzvan 
(13 ani) și C. Aurel (10 ani), vecini in blo
cul de pe șoseaua Alexandriei 98, se hotă- 
rîseră să-și instaleze un sistem de interfo- 
nie intre locuințele lor, să se poată chema 
la joacă între ei, folosind „tehnică supe
rioară". Le trebuiau capsule cu cristale de 
galena. Pentru asta au devastat 14 apa
rate din cartier. Edificatoare pentru nive

mite de direcția municipală de poștă șl 
telecomunicații. Fiecare furtișag s-a soldat 
cu o pagubă de patru-cinci sute de lei, 
fiind comis cu smulgerea violentă a micro- 
receptorului, deșirarea șnurului, devastarea 
și aruncarea pieselor netrebuitoare.

Instanța a decis măsura educativă cuve
nită. Școlile unde urmează cei în cauză vor 
dezbate cu severitate faptele celor trei 
miniradioamatori devastatori. Viitoarea 
legd va întări- protecția bunurilor publice. 
Dar părinții celor trei pasionați și ai altora 
asemenea lor ? Observînd confecționarea 
instalațiilor de către odraslele lor. cum de 
nu s-au întrebat de unde le-au obținut 1

în general, cum de dezarmează unii edu
catori atit de ușor în spatele scuzei : „Par
că eu știu ce face copilul"... Trebuie să 
știe, că de a'ceea sînt părinți 1 Fără un in
teres maxim din partea familiilor față de 
fiecare amănunt din viața copiilor, înseși 
destinele acestora pot ajunge in derivă...

Saltul în gol
Informații despre ciudata comportare a 

lui Surdu Nicolae din București au mai a- 
părut in presă, la vremea deschiderii an
chetei. Acum, la procesul judecat in in

stanța de fond, vinovăția lui a fost confir
mată : da, S. N. este răspunzător pentru 
ucidere din culpă.

Reamintim pe scurt faptele : conform 
unui vechi nărav al său, beat, S. N. și-a 
luat într-o zi, din nou, concubina la bătaie. 
Văzînd că femeia e luată cu „Salvarea", 
abrutizatul bețiv s-a simțit cuprins de dis
perarea faptei sale. Din fericire, victima 
nu-și avea viața pusă in primejdie, dar vio
lentul ei ibovnic nu știa asta. Deprimat de 
propria-i faptă, a deschis fereastra aparta
mentului și... s-a aruncat în gol.

S-a aruncat pe spate, fără să privească 
dedesubt. „După ce am sărit — va declara 
el la anchetă — am simțit că am nimerit 
peste un cetățean, l-am dărîmat, căzînd 
amîndoi pe trotuar. Am văzut cum cetă
țeanul necunoscut, peste care picasem, a 
rămas întins pe jos, după care lumea din 
jur a început să țipe. Dindu-mi seama de 
ceea ce-am făcut, m-am ridicat de pe tro
tuar și m-am aruncat înaintea unei mașini 
care tocmai trecea pe stradă. Șoferul a reu
șit să frineze brusc. Atunci am încercat a 
doua oară, aruncindu-mă înaintea altei ma
șini. Nici de această dată nu am fost 
călcat".

Fapta pentru care a fost inculpat S. N. 
este uciderea celui asupra căruia căzuse, 
un pensionar ce aștepta deschiderea maga
zinului de la parter. Pentru juriști, intere

sante au fost discuțiile pe marginea califi
cării faptei conform normelor legale. Pen
tru morală, semnificativ este profilul celui 
în cauză, ins capabil de o asemenea rapidă 
oscilație între violență și deprimare. Poate 
că acest caz nu merita să fie relatat, 
dacă nu ar fi existat și anumite ele
mente biografice semnificative care au pre
cedat „saltul în gol" :

— soț abandonară ; părăsise de mai mult 
timp domiciliul conjugal pentru a con
viețui cu amanta maltratată ;

— submediocru intr-o profesie modestă : 
primitor-distribuitor la o fabrică de 
piine ;

— vicios al alcoolului. (înaintea faptelor 
descrise, cu toate că era numai ora 
prînzului, dăduse pe gît lichior, coniac 
și bere. Văzindu-și concubina însînge- 
rată, a dat să o spele cu... băutură ; 
avea o sticlă la dispoziție, în buzunar);

— scandalagiu terorizant pentru vecini ; 
cu numai o lună și o zi înaintea aces
tor întimplări, fusese amendat cu 1 000 
lei pentru hărmălaie în bloc Ia miezul 
nopții.

Sînt elemente care au pregătit saltul in 
gol printr-o viață trăită în gol... Oricare 
dintre apucăturile de mai sus constituia un 
germene capabil să-1 aducă, mai devreme 
sau mai tîrziu, în boxă. Cumulate, ele au 
conturat un final tragi-ridicol.

Din caietul 
grefierului

„Nu pot plăti pensie alimentară pentru 
că, de la căsătorie, am rămas cu bronșită 
pulmonară și anemie dublă".

★
„Inculpafii au fost nevoiți sd fure dami

geana de la V. Sofia, deoarece altfel nu 
aveau in ce să fure vinul din butoiul lui 
M. Gheorghe".

*■
„Pășteam vaca. Pirita a venit nervoasă 

și sub influenta alcoolului, după cum do
vedeau fizicul plus cuvintele triviale, spiise 
prin apropouri : «Ai certificat de nebun !». 
Apoi a strigat cu tot efortul : «La Socola 
cu tine !»■“.

Comunicate de tovarășul judecător 
Ștefan I. Apăteanu, din dosarele nr. 
825/1982 și 721/1981 ale Tribunalului ju
dețean Botoșani și dintr-o sesizare in
trodusă la Comisia de judecată din co
muna Todireni.

Sera iu ANDON
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Depunerea jurămîntului în școlile militare - 
ale Ministerului de Interne

Sîmbătă dimineața, in școlile da 
ofițeri și subofițeri aparținind Mi
nisterului de Interne a avut loc festi
vitatea depunerii jurămîntului mili
tar de către elevii anului întii.

La solemnități, care s-au transfor
mat într-o vibrantă manifestare a 
dragostei fierbinți față de patrie, 
partid și popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor' 
noastre armate, au participat tova
rășul Nicolae Gîrbă. adjunct al mi
nistrului de interne și secretar al 
Consiliului Politic, membri ai Con
siliului de conducere al Ministerului 
de Interne, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori din 
unitățile ministerului, membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, pionieri, părinții 
elevilor.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm au fost adresate telegrame

Cronica
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit, sîmbătă, pe Marko Xega, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior din Albania.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme legate de dezvoltarea în 
continuare a schimburilor comercia
le și a colaborării economice dintre 
România și Albania.

în aceeași zi, la București a fost 
semnat Protocolul comercial pe anul 
1983 i tre Republica Socialistă 
România* și Republica Populară So
cialistă Albania.

Documentul prevede creșterea In 
continuare a schimburilor reciproce 
de mărfuri. România va exporta în 
Albania, printre altele, utilaj petro
lier și material tubular pentru foraj, 
țevi, cabluri, tractoare, autoturisme 
de teren, diverse produse chimice, 
hîrtie și cartoane, anvelope, medica
mente, diverse bunuri de consum 
ș.a. La rîndui său, Albania va livra 
în țara noastră, în principal, cărbune 
energetic, minereu de crom, bitum 
de petrol, cupru și semifabricate din 
cupru, sulf, bauxită, produse textile, 
diverse bunuri de consum din do
meniul .industriilor ușoară și alimen
tară ș.a.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea albaneză de Marko 
Xega, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Au fost de față Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Aldea Militaru, ambasado
rul României la Tirana.

A participat Jordan Pani, ambasa
dorul Albaniei la București.

★
Sîmbătă a avut loc festivitatea de 

încheiere a cursurilor și înmînare a 
diplomelor de absolvire a cursurilor 
Institutului central de pregătire a 
cadrelor de conducere din economie 
și administrația de stat din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

Pe parcursul unui an de studiu, cei 
140 .de absolvenți — cadre cu funcții 
de conducere în unități industriale, 
agricole, de construcții, transporturi, 
comerț interior, comerț exterior, tu
rism, în organe ale administrației de 
stat — au aprofundat probleme ale 
politicii economice și sociale a parti
dului nostru, ale legislației, ale știin
ței conducerii societății cu aplicare 
in unitățile economice și ale adminis
trației de stat.

Intr-o atmosferă de caldă însufleți
re, sărbătorească, absolvenții și ca
drele didactice au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, în care se spune :

„Vă încredințăm, mult stimate șl 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom răspunde eforturilor făcute de 
partid și popor pentru pregătirea 
noastră prin a ne dărui întreaga 
energie și capacitate pentru transpu
nerea în viață a obiectivului fun
damental al etapei actuale — reali
za- ?a unei noi calități a muncii și 
vil. ii în societatea socialistă româ- 

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care tinerii elevi, 
mulțumind pentru minunatele condi
ții de studiu și de viață create, și-au 
exprimat hotărirea nestrămutată de 
a întîmpina Conferința Națională a 
partidului cu noi succese în activi
tatea de pregătire, de a depune toa
te eforturile, pe întreaga perioadă a 
școlarizării, pentru a deveni cadre 
cu înalte calități politice, morale, 
profesionale și cetățenești, apărători 
fermi și deplin devotați ai indepen
dentei și suveranității patriei, ai cu
ceririlor revoluționare ale poporului 
nostru, ai drepturilor și intereselor 
legale ale cetățenilor.

Jurînd credință patriei socialiste, 
conștienți de menirea pe care o au 
și de sarcinile pe care sînt chemați 
să le îndeplinească, tinerii elevi și-au 
afirmat dragostea fierbinte față de 
comandantul suprem al forțelor ar
mate, devotamentul nețărmurit față 
de politica înțeleaptă și clarvăzătoa
re a partidului, al cărei genial ctitor 
și arhitect este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

zilei
nească, dovedind, astfel, că vom fi în 
primele rînduri ale constructorilor so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră".

*
La Galați,' sîmbătă, a avut loc o 

adunare festivă consacrată aniversă
rii a 150 de ani de atestare docu
mentară a spitalului militar din lo
calitate — una dintre cele mai vechi 
unități sanitare din țara noastră.

într-o atmosferă vibrantă, partici- 
panții la adunarea festivă au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

★
In perioada 18—24 octombrie, Ia 

București a avut loc cea de-a XIII-a 
Consfătuire a șefilor secțiilor de în- 
vățămînt ale orașelor Berlin, Bra
tislava, Budapesta, Moscova, Praga, 
Sofia și Varșovia.

Tema consfătuirii a fost integrarea 
învățămîntului cu producția și cerce
tarea, cu practica social-politică. 
Participanții au prezentat experiența 
proprie în domeniul legării tot mai 
strînse a școlii de viață, de practica 
construcției socialiste, au făcut un 
util schimb de idei și opinii.

★
La Ateneul Român a avut loc, 

sîmbătă seara, concertul cvintetului 
De Jacobijnen din Belgia.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă.

A fost prezent Yves Vercauteren, 
ambasadorul Belgiei la București.

■k
La Centrul național de fizică 

București-Măgurele s-au încheiat, 
sîmbătă, lucrările Conferinței națio
nale de fizică, prestigioasă manifes
tare științifică, organizată sub auspi
ciile Facultății de fizică a Universi
tății din București, Institutului cen
tral de fizică. Comitetului național 
român de fizică și Societății de 
fizică și chimie.

Timp de trei zile, partîcipanțil au 
luat în discuție peste 500 comunicări 
și referate, ce au abordat o bogată 
problematică izvorîtă din principa
lele domenii ale fizicii moderne. Au 
fost prezentate rezultatele investiga
țiilor științifice în fizica atomică și 
nucleară, a plasmei și laserilor, fizica 
și electronica corpului solid, a poli
merilor, biofizica pămîntului, pre
cum și aspecte actuale ale energe
ticii nucleare și noi surse de energie.

Dezbaterile au evidențiat impor
tanța integrării școlii superioare cu 
cercetarea științifică și activitatea 
de producție, care își găsește condiții 
optime de desfășurare in Centrul 
național de fizică, creat din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Au avut loc. de asemenea, mesele 
rotunde intitulate „Fizica și indus
tria". „Fizica și învățămîntul" și 
„Istoria fizicii și filozofia", activități 
ce au prilejuit un larg schimb de 
opinii și experiență.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS ZAMBIA

Tovarășului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independentei Naționale, 

Președintele Republicii Zambia
Cea de-a XVIII-a aniversare a proclamării independenței de stat a Re

publicii Zambia îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a adresa Partidului 
Unit al Independenței Naționale, guvernului și poporului zambian, în numele 
Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, precum și al 
meu personal, calde felicitări și urări de noi succese în dezvoltarea indepen
dentă a Zambiei pe calea progresului economic și social.

Sînt ferm convins că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare mul
tilaterală statornicite între partidele și țările noastre,, ca și conlucrarea noas
tră pe arena internațională se vor adinei și diversifica continuu în interesul 
popoarelor român șl zambian, al politicii de pace, dezarmare și destindere, 
respect al independenței naționale și cooperare egală în drepturi între toate 
statele lumii.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului zambian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul zambian săr
bătorește astăzi împli
nirea a 18 ani de la 
proclamarea indepen
denței țării, act care 
a pus capăt domina
ției coloniale și a des
chis calea unor ample 
transformări social-e- 
conomice cu caracter 
înnoitor.

Republica Zambia 
(suprafața — 752 614
kmp ; populația — 
5 140 000 locuitori) este 
situată în sudul conti
nentului african și 
dispune de vaste bo
gății ale subsolului, in 
primul rînd cupru. 
Principalele rezerve 
de „metal i-oșu" sînt 
concentrate în faimoa
sa „centură de cupru", 
din vecinătatea grani
ței cu Zairul, unde se 
află circa un miliard 
de tone de minereu, 
adică un sfert din re
zervele mondiale. în 
anii care au trecut de 
la proclamarea inde
pendenței, statul zam
bian a depus eforturi 
susținute in vederea 
valorificării în folo
sul propriu a acestei

mari bogății naturale, 
reușind să obțină o 
serie de succese no
tabile.

Astfel,- producția a- 
nuală se ridică la a- 
proape 800 000 tone ; 
cuprul asigură circa 90 
la sută din veniturile 
Zambiei obținute din 
export. Toț în acest 
răstimp, pe harta țării 
au apărut fabrici și 
uzine în domeniile si
derurgiei, cimentului, 
chimiei, s-au înălțat 
baraje și hidrocentra
le, a fost declanșată 
o vastă acțiune pen
tru sporirea produc
ției agricole pentru ca 
întregul necesar de 
produse alimentare să 
fie acoperit din resur
se proprii. Toate aces
tea reflectă dorința 
poporului zambian de 
a lichida într-un timp 
cît mai scurt urmările 
dominației coloniale, 
de a consolida inde
pendența țării.

Animat de sentimen
te de prietenie și soli
daritate față de tine
rele state independen
te ale Africii, poporul

PROGRAMELE 1 șl S
8.00 Teleșcoalâ
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei. Emisiune dedi

cată Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România

9.30 Reportaj de scriitor. Oameni de la 
Dunăre. Un Ulm de Nicolae 
Dragoș

, 10.00 Viața satului B Ziua recoltei. Mo
ment de bilanț pe ogoarele țării 
EJ Dobrogea de aur. 25 de ani de 
la încheierea cooperativizării a- 
griculturii în Dobrogea tS Cîntece 
și dansuri populare de pe întreg 
cuprinsul țării

în jurul orei 10,30 — Transmi
siune directă de la Constanța. 
Adunarea populară prilejuită do 
vizita de lucru în județul Con-, 
stanța a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și de sărbătorirea 
„Zilei recoltei".
Muzică populară

12.15 Lumea copiilor

PROGRAMUL 1
13.00 Album duminical
17.40 O.N.U. — a 37-a aniversare
17.50 Călătorii spre viitor. Emislune- 

concurs
10.40 Reportaj pe glob. Panoramic Iu

goslav
19.00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea. Pe ma

gistrala E 15 (V). Cîmpla Vlăsiel
19.50 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. 
Toamnă românească

20.30 Film artistic : „Chermesa". Pre
mieră TV. Producție a studiourilor 
din R.F.Germania

22.10 Telejurnal
22.30 Studioul operetei 

român urmărește cu 
caldă simpatie efortu
rile depuse de poporul 
zambian pe calea fău
ririi unei vieți noi. 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Zambia s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colabora
re, care cunosc o con
tinuă dezvoltare. O
contribuție de cea mai 
mare importanță la 
realizarea acestui curs 
pozitiv au adus-o în- 
tîlntrile frecvente din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Kenneth David 
Kaunda, care s-au în
cheiat de fiecare dată 
cu rezultate rodnice 
pentru relațiile reci
proce, ca și pentru 
conlucrarea celor două
țări pe plan interna
țional. Traducerea în 
viață a înțelegerilor și 
acordurilor convenite 
la cel mai înalt nivel
corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor 
român și zambian, 
cauzei independenței 
și progresului tuturor 
popoarelor. ,

PROGRAMUL S 
13.00 Concert de prînz
14,05 Teatrul TV : „Acolo, departe". Ro

man dramatic de Mircea ștefănes- 
cu

16.00 Clubul tineretului
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Muzica, sănă

tatea și echilibrul uman s
19.00 Telejurnal
19.30 Telerama 
20.00 Serată muzicală TV (continuare)
21.25 Din marea carte s patriei
21.45 Romanțe și cîntece dc petrecer»
22.10 Telejurnal
22.30 Melodii instrumentale cu orches

tra condusă de Paraschlv Oprea
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15.00 Telex
15.05 Emisiune In Umil* maghiara
17.30 1001 de seri- . ■
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Sub al țării tricolor. Selecțiunl din 

spectacolul festiv prezentat cu 
ocazia Zilei Armatei de Ansamblul 
artistic „Doina"

20.45 Orizont tehnico-ștlințific B Prio
rități șl perspective în știința ro
mânească

21.05 Teatru în serial s „Anton Panii” 
de Lucian Blaga

22.00 Telejurnal

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului H O vîr

stă frumoasă ca țara. Muzică șl 
poezie

15.35 Tineri interpret!
16.00 La început de săptămlnă
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Bijuterii muzicale
30,55 Moștenire pentru viitor. George 

Topîrceanu
21.30 Meridianele clnteculuî
20.00 Telejurnal

Pentru sporirea roiului și eficienței 0. N. U. 
în abordarea și soluționarea marilor 

probleme ale contemporaneității!
în fiecare an, la 24 octombrie este 

celebrată Ziua Națiunilor Unite, zi în 
care, cu 37 de ani în urmă, a intrat 
în vigoare Carta O.N.U., document 
fundamental al organizației mondia
le. Tot în această zi de octombrie 
începe Sâptămîna pentru dezarmare, 
manifestare cu caracter amplu, ce 
invită statele membre ale O.N.U., 
popoarele lumii la acțiuni hotărîte 
pentru dezvăluirea pericolului uriaș 
al cursei înarmărilor, pentru oprirea 
acestei curse, pentru trecerea la de
zarmare generală și totală, în pri
mul rînd la dezarmare nucleară.

în decursul existentei sale. O.N.U. 
și-a mărit rindurile de la 51 de state 
membre în 1945 la 157, adică cvasi- 
totalitatea națiunilor lumii, devenind 
cel mai larg și cuprinzător for in
ternațional. în care popoarele să 
poată narticipa activ, cu drepturi 
egale, la dezbaterea și soluționarea 
complexelor probleme ce confruntă 
omenirea. Evenimentele internațio
nale ce au jalonat activitatea O.N.U. 
ilustrează o serie de succese și rea
lizări obținute in cadrul organizației. 
Din șirul acestor evenimente se cu
vin a fi relevate sesiunea Adunării 
Generale din 1960, care a aprobat is
torica declarație asupra acordării in
dependenței țărilor și popoarelor su
puse dominației colonialiste, sesiuni
le speciale ale Adunării Generale 
consacrate dezarmării, sesiunea spe
cială în legătură cu Instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
diferite conferințe mondiale privind 
dezvoltarea, știința și tehnologia, co
merțul. alimentația ș.a., cu toate a- 
ceste prilejuri fiind adoptate o serie 
de rezoluții importante pentru ra
porturile dintre statele membre, pen
tru întreaga viată internațională.

Din păcate, documentele și hotărî- 
rile adoptate nu și-au găsit întot
deauna suportul necesar în voința 
politică, a tuturor statelor în vederea 
transpunerii lor in viață. Or, intere
sele păcii și securității internaționale

Adunare festiva
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 

sîmbătă a avut loc la Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din Capitală o adunare 
festivă organizată de Asociația 
română pentru Națiunile Unite — 
ANUROM- și Asociația tineretului șl 
studenților din România pentru Na
țiunile Unite.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
tie, prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, 
secretarul. ANUROM. A luat apoi 
cuvîntul prof. univ. dr. docent Ale
xandru Bălăci, președintele ANUROM. 
Abdel Salam Dajani, directorul Cen
trului de Informare al O.N.U. Ia 
București, a prezentat apoi mesajul 
secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, cu ocazia 
Zilei Națiunilor Unite.

în încheierea adunării, prof. univ. 
Nestor Ignat, vicepreședinte al 
ANUROM, a vorbit despre Ziua de 

; informare asupra dezvoltării.
★

Tot cu acest prilej, sîmbătă dimi
neață, în Piața Națiunilor Unite din 
București a avut loc solemnitatea 
arborării de către un grup de pio
nieri a drapelului Națiunilor Unite.

A vorbit cu această ocazie Con
stantin Radu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

La cele două manifestări au parti
cipat Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai consiliului popular mu
nicipal, ai Asociației de Drept In
ternațional și Relații Internaționale, 
un public numeros.

Au fost de față A., S. Dajanî, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, conducători al 
altor instituții internaționale cu se
diul în România.

(Agerpres) 

cer ca rezoluțiile O.N.U. să fie res
pectate și aplicate în viață, pentru a 
se asigura instaurarea fermă în re
lațiile dintre state a normelor de le
galitate.

Tocmai necesitatea creșterii rolului 
și eficientei O.N.U. în viața interna
țională cere ca organizația mondială 
să reflecte schimbările petrecute in 
lume, de la înființarea ei pînă în 
prezent. Creată cu aproape patruzeci 
de ani în urmă, organizația mondială 
oglindea la vremea respectivă o 
realitate a lumii diferită de cea de 
astăzi, atît în ce privește raporturile 
dintre state, cît și numărul țărilor 
dornice să-și asigure o dezvoltare li-

DE ZIUA
NAȚIUNILOR UNITE

beră, de sine stătătoare. Cu cît rea
litățile lumii de astăzi își vor găsi o 
reflectare fidelă în conținutul acti
vității Națiunilor Unite, cu atît 
O.N.U. va deveni un instrument mai 
eficace în dezbaterea și soluționarea 
problemelor vitale ale contempora
neității.

Pornind de la aceste cerințe, 
România socialistă, președintele ei 
au acționat și acționează statornic 
pentru creșterea substanțială a rolu
lui și eficienței O.N.U. în viața in
ternațională, astfel îneît organizația 
să-și poată îndeplini misiunea în
credințată de popoare — apărarea pă
cii și securității internaționale. Re- 
afirmînd recent poziția țării noastre 
în această direcție. președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Acordăm o mare însemnătate creș
terii rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională. Consi
derăm că este necesar să se acțio
neze în așa fel incit hotărîrile adop
tate de Organizația Națiunilor Uni
te să fie aplicate în viață. Să adu
cem asemenea îmbunătățiri acestui 
forum mondial, îneît el să aducă o 
contribuție mai puternică la instau
rarea păcii, la obligarea tuturor sta
telor să respecte hotărîrile Națiuni
lor Unite consacrate independenței 
fiecărei națiuni".

Una dintre problemele cele mai 
arzătoare aflate in fața O.N.U., a 
popoarelor lumii este problema 
dezarmării. Cum este știut, dezarmă
rii i-au fost consacrate sesiuni spe
ciale ale organizației, au fost adop
tate numeroase documente și rezo
luții, dar ele nu și-au găsit încă moMesajul secretarului

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — In mesajul secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, publicat cu ocazia Zilei 
Națiunilor Unite, se arată că adop
tarea, în urmă cu 37 de ani, a Cartei 
O.N.U. a fost „o expresie a hotărîrii 
omenirii de a elimina flagelul războ
iului și a instaura un climat de 
pace, stabilitate și progres". Ome
nirea — se spune în mesaj — „și-a 
demonstrat hotărirea fermă ca rela
țiile internaționale șă fie bazate nu 
pe dreptul forței, ci pe justiție, res
pectarea legii, a demnității umane 
și egalitatea în drepturi dintre na
țiuni, fie ele mari sau mici".

Arătînd că, în ultima perioadă, 
omenirea a fost martoră a „reîn
vierii acelui mod de a gîndi și a se 
manifesta în relațiile internaționale 
care a distrus infrastructura păcii la 
începutul acestui secol și a provocat 
omenirii tragedii de nedescris", me
sajul secretarului general al O.N.U. 
subliniază că „lumea este astăzi 
marcată de violentă și conflicte". 
Cursa înarmărilor continuă fără în
cetare, impunînd omenirii o grea 

dalitățile de transpunere în viață. 
Tocmai de aceea revine statelor 
membre datoria de a manifesta vo
ința politică necesară pentru adop
tarea unui program global, realist și 
eficace de dezarmare, pentru elabo
rarea unor mecanisme cu ajutorul 
cărora- măsurile aprobate să fie în 
sfirșit aplicate în practică.

In condițiile agravării crizei eco
nomice, ale cărei efecte se răsfrîng 
asupra tuturor statelor și, în primul 
rînd, asupra țărilor în curs de dez
voltare, adîncind decalajele economi
ce și perpetuînd starea de subdez
voltare, este necesar să crească ro
lul O.N.U. în abordarea și soluționa
rea problemelor cu care se confrun
tă economia mondială. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cît persistă, în mod 
regretabil, încercări de tratare a a- 
cestora în cadru restrîns, în afara 
O.N.U., fără a se lua în considerare 
interesele tuturor națiunilor lumii. 
Iată de ce este mai necesară decit 
oricind lansarea în însuși cadrul 
O.N.U. a negocierilor globale asupra 
cooperării economice internaționale, 
ca un pas important în procesul edi
ficării noii ordini economice interna
ționale.

Atașamentul profund al României 
față de scopurile și principiile Car
tei O.N.U., activitatea sa constructi
vă, vizînd ridicarea organizației la 
înălțimea responsabilităților ce-i re
vin în construirea păcii și securității 
internaționale, a unei lumi a pro
gresului economic și social, se bucu
ră de o largă recunoaștere pe plan 
internațional. Sînt semnificative, în 
acest sens, aprecierile secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cu prilejul recentei vizite la 
București: „Președintele Nicolae
Ceaușescu este un ora care crede in 
Organizația Națiunilor Unite, crede 
că O.N.U. este un instrument adec
vat pentru soluționarea problemelor 
internaționale, dar că, pe de altă 
parte, se simte nevoia unei schim
bări a modului în care organizația 
mondială este folosită de țările mem
bre. Activitatea României a exerci
tat o deosebită influență asupra țări
lor membre ale O.N.U. Ea a obținut 
rezoluții de o importanță extraordi
nară pentru viața internațională".

Aniversarea în întreaga lume a Zi
lei Națiunilor Unite prilejuiește un 
moment de afirmare a puternicei vo
ințe a popoarelor de a face ca O.N.U. 
sâ devină un real și eficient instru
ment în vederea înfăptuirii năzuin
țelor de pace și progres ale tuturor 
națiunilor lumii.

Valentin PA.UNESCUgeneral al 0. N. U.
povară și determinînd un consum 
inutil de resurse științifice și mate
riale, în timp ce „problema sărăciei 
într-o mare parte a globului rărnîne 
practic nerezolvată", se spune in 
mesaj, adăugîndu-se că acești factori 
subminează temelia însăși a păcii.

Există totuși elemente dătătoare 
de speranță, care trebuie să fie dez
voltate dacă vrem să redresăm situa
ția internațională, unul dintre aceste 
elemente constituindu-1 „totala 
aversiune față de război șl atașa
mentul față de justiție, adine înră
dăcinate în conștiința popoarelor și 
în special a tineretului", se relevă 
in mesaj, menționîndu-se necesita
tea unor acțiuni îndreptate spre 
transformări raționale și pașnice, in 
spiritul principiilor Cartei O1N.U. 
Reamintindu-se că O.N.U. simboli
zează tendința spre pace, pentru tre
cerea de la confruntare la consens 
în limitele procesului laborios al ne
gocierilor, în încheierea 
secretarului general al 
lansează un apel pentru 
tuturor țărilor in această

mesajului 
O.N.U. se 
angajarea 

direcție.

® SPORT ® SPORT
FOTBAL : Ieri, în divizia „A"

Victorie la scor a Stelei
Azi, derbiul Dinamo-Sportul studențesc, meci televizat

Sîmbătă, în etapa a Xll-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal, s-au 
disputat șase meciuri, încheiate cu 
următoarele rezultate : F.C.M. Bra
șov — F.C. Argeș 1—0 (0—0) ; Poli
tehnica Iași — F.C. Constanta 2—1 
(1—1); F.C. Bihor — Chimia Rm. Vîl- 
cea 2—1 (1—0) ; C.S. Tîrgoviște — 
Jiul Petroșani 3—0 (0—0) ; A.S.A. — 
S.C. Bacău 1—1 (0—0).

La București, Steaua a întrecut pe 
F.C. Petrolul cu 5—1 (2—1), o contri
buție importantă la realizarea aces
tui scor avînd-o Șeptimiu Cîmpean,
RUGBI : Formația Franței pentru partida cu echipa țării 

noastre
După cum transmite agenția France 

Presse, a fost alcătuită selecționata 
Franței în vederea meciului cu e- 
chipa României din cadrul campio
natului european de rugbi — „Cupa 
F.I.R.A.". ce se va disputa duminică, 
31 octombrie, la București.

Iată componența „15“-ului francez s 
Serge Blanco (Biarritz), Michel Fabre 
(Beziers). Philippe Sella (Agen), 
Pierre Chadebech (Brive), Patrick 
Esteve (Narbonne). Didier Cambera,- 
bero (La Voulte), Pierre Berbizier 
(Lourdes), Jean-Franțois Rodriguez

în cîteva
La Zagreb, In „Cupa mondială" la 

gimnastică, în competiția masculină, 
la individual compus, pe primul loc 
s-a clasat Li Ning (R.P. Chineză) cu 
59.45 puncte, urmat de Tong Fei (R.P. 
Chineză) — 59,10 puncte și Iurl Ko
rolev (U.R.S.S.) — 59,05 puncte.

In cadrul competiției naționale 
„Daciada". astăzi de la ora 9, pe

Timpul probabil pentru intervalul 24 
octombrie, ora 20 — 27 octombrie, ora 
20. In tară : vremea va fi în general 
caldă la început, apoi în răcire ușoară. 
Cerul va fi schimbător cu înnorărl 
mal accentuate în Crișana, Transilvania 
șl nordul Moldovei, unde vor cădea

care ieri a destrămat tn repetate 
rînduri apărarea ploieșteană, mar- 
cind și trei goluri.

Celelalte trei partide ale etapei se 
vor desfășura astăzi, la ora 15, 
după următorul program : Dinamo — 
Sportul studențesc (stadion „Dina
mo") ; Corvinul — Politehnica Ti
mișoara și F.C. Olt — Universitatea 
Craiova.

Meciul Dinamo — Sportul studen
țesc va fi televizat direct. Posturile 
noastre de radio vor transmite alter
nativ aspecte de la aceste întîlniri.

(Mont de Marsan). Jean-Luc Joinel. 
Jean-Pierre Rives (Racing Club de 
France) — căpitanul echipei, Jean 
Condom (Le Boucau). Daniel Neval- 
lier (Graulhet), Robert Paparem- 
borde (P.A.U.), Philippe Dintrans 
(Tarbes), Pierre Dospital (Bayonne).

Ca rezerve figurează Jean-Louis 
Dupont, Daniel Dubroca (Agen), Phi
lippe Buchet (Nisa). Gerald Marti
nez (Stade Toulousain), Patrick 
Mesny (Grenoble) și Bernard Vivies 
(Agen).

rînduri
stadionul Tineretului din Capitală, 
vor avea loc întrecerile competiției 
populare „Aleargă pentru sănătatea 
ta", competiție organizată de Con
siliul de educație fizică și sport al 
sectorului 1. în program figurează 
întreceri de cros pe categorii de 
vîrstă precum și o serie de de
monstrații de aeromodele, gimnastică, 
volei, baschet și rugbi.

ploi locale, in rest ploi Izolate. VInt 
moderat cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 1—11 grade, Izolat mal 
scăzute în depresiuni, Iar maxima în
tre 10—20 grade. Dimineața și sea
ra ceată slabă. In București : vremea 
va fi în general caldă la început, apoi 
se va răci ușor. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil ploii de scurtă durată. 
Minimele vor fi cuprinse între 2—4 
grade, iar maximele între 17—19 grade. 
Ceață slabă. (Constantin Țicu, meteo
rolog de serviciu).

La Rieka și Bar, în oricare din 
numeroasele porturi de pe litoralul 
adriatic al Iugoslaviei, vizitatorul 
este impresionat de amploarea lu
crărilor de modernizare, de varieta
tea echipamentelor destinate să lăr
gească activitatea comercială, să în
trețină vigoarea întinsei rețele de 
„artere vitale" spre și dinspre toate 
colțurile lumii. îndeosebi marelui 
colectiv ție la șantierele navale din 
Rieka, principala bază a flotei co
merciale a țării, ii revine meritul de 
a fi realizat capacități de transport 
care au ridicat pînă la 35 milioane 
tone anual cantitatea de bunuri ma
teriale vehiculate de-a lungul și 
de-a latul oceanului mondial, ceea 
ce a contribuit în 1981 la sporirea 
avuției naționale cu un miliard de 
dolari. Marinăritul și construcția na
vală au în așezările adriatice tra
diții îndelungate — în povestirile 
care circulă în rîndurile locuitorilor 
din Dubrovnik, de pildă, afirmîn- 
du-se că doi localnici ar fi făcut 
parte din echipajul caravelelor 
lui Columb... Nici cei mai cutezători 
dintre înaintași nu și-ar fi putut 
însă imagina amploarea actuală a 
construcției navale, devenită una 
dintre cele mai importante și mai 
dinamice ramuri ale economiei na
ționale. Șantierele navale și portu
rile moderne adaugă atribute ale ci
vilizației zilelor noastre zestrei epo
cilor trecutului.

In contrast cu seninul cerului 
acestor locuri, oamenii trăitori aci 
au fost cei mal expuși pe parcursul 
veacurilor tentativelor de cucerire 
din partea vrăjmașilor, au avut pu
ține zile de liniște. Refăcîndu-și 
mereu localitățile arse, dărîmate, 
prădate, ei nu s-au împăcat niciodată 
cu asuprirea străină. La intrarea în 
fortul Lovrjenac din Dubrovnik, 
atenția vizitatorului este atrasă de 
inscripția : „Libertatea nu se vinde 
pe tot aurul din lume", cuvinte care 
exprimă concis ideea fundamentală 
călăuzitoare, din generație în gene
rație, a vajnicilor locuitori ai aces-

R. S. F. IUGOSLAVIA

Mărturii ale unei prietenii
rodnice multiseculare

tor meleaguri. Dar nu numai a lor, 
ci a tuturor popoarelor Iugoslaviei, 
care, infruntînd seismele istoriei, au 
făcut din dobîndirea și păstrarea li
bertății supremul lor obiectiv. Și ce 
poate simboliza mai bine eforturile 
titanice ale popoarelor iugoslave în 
lupta pentru libertate decit monu
mentul de bazalt al Eroului necu
noscut, de pe colina Avala din Bel
grad, operă a renumitului sculptor 
Ivan Mestrovici ?

S-a spus că, prin specificul con
figurației sale arhitectonice, vechiul 
Belgrad își păstrează istoria — scri
să adesea cu singele locuitorilor săi 
— ca în paginile unei cărți cu co- 
perți de piatră. Răsflrîndu-se pa 
malul stîng al Savei, prin liniile 
zvelte ale edificiilor sale ultramo
derne, prin grădinile și parcurile eu 
care este împodobit, „Novi Beograd" 
sugerează, dimpotrivă, însuși spiri
tul noii epoci, al socialismului. Nouî 
Belgrad își are obîrșia în entuzias
mul celor care, neapucind bine nici 
să-și atîrne în cui armele de partizani, 
au pornit împreună cu întregul po
por la reconstrucție, la o a doua ge
neză a țării, făcînd ca de sub tîrnă- 
coape și lopeți, din dure Încleștări 
cu natura să izbucnească conturu-. 
rile concrete ale noii Iugoslavii.

Străbătînd meleagurile iugoslave, 
Intîlnești nenumărate mărturii ale 
acelui adevăr ce sintetizează progre
sul general al țării in anii socialis
mului. Este vorba de industrializare, 
reprezentată de sute și sute de în
treprinderi ridicate in toate republi
cile și dotate cu tehnologii moderne. 
Făcînd să crească de 18 ori capaci
tatea industrială față de acum trei 
decenii, ele oferă temelia materială 
a dezvoltării in continuare a țării. 
Ca o expresie a responsabilității pe 
care și-o asumă comuniștii, clasa 
muncitoare pentru soluționarea pro
blemelor complexe ale dezvoltării 
țării. hotărîrile Congresului al 
XII-lea al U.C.I. concentrează efor
turile spre înfăptuirea consecventă a 
unul program de lungă durată in 

politica de stabilizare a economiei, 
în special prin sporirea productivi
tății muncii, a altor factori calitativi, 
a producției destinate exportului. 
Intense eforturi se depun pentru 
consolidarea și lărgirea bazei ener
getice. Paralel cu explorarea a noi 
surse de petrol se extinde extracția 
de cărbune, a cărui producție se 
prevede să ajungă anul acesta la 
54 milioane tone. Construirea uneia 
dintre cele mai mari exploatări „la 
zi" de cărbune, a început, cu cîteva 
săptămîni în urmă, în zona locali
tății Tuzla. Se urgentează lucrările 
pentru terminarea centralelor elec
trice prevăzute să intre în funcțiune 
în cincinalul precedent. A ajuns în 
fază finală construirea noii termo
centrale „Bitolia-1" din Macedonia, 
în aceeași republică, pe rîurile Vrot- 
niciko, Bistrița, Ribnița, se pregă
tește ridicarea a 14 hidrocentrale de 
capacitate mică. Iar o uzină din Niș 
se specializează in producția de 
echipamente pentru asemenea obiec
tive. Construirea unei noi hidrocen
trale a început pe Nerețva, în repu
blica Bosnia și Herțegovina.

...Sus, In „Munții Negri", nu mică 
este surprinderea vizitatorului din 
România să constate cit de aproape 
de legenda Meșterului Manole este 
cea a zidirii cetății Skadar din apro
piere. La Titograd află că, după cu
cerirea otomană, un meșter tipograf 
din Cetinje, vechea capitală a Mun- 
tenegrului, a găsit adăpost și sprijin 
pentru continuarea meșteșugului său 
în cetatea Tîrgoviștei. Dar cite alte 
asemenea mărturii nu există 7 Ne
gustori din Dubrovnik stabiliseră 
încă în veacul al XVI-lea legături cu 
producătorii de bunuri din Timi
șoara, Bistrița, Cluj, Brașov. Titu- 
lescu elogia prietenia tradițională 
dintre poporul român «și popoarele 
iugoslave, prietenie - despre care 
spunea că a fost „consacrată în 
lupta pentru libertate". La Belgrad, 
academicianul Radojcici ține să sub-r 
linieze că, din perioada stabilirii 
lor permanente pe actualele teritorii, 

sîrbii „au trăit in comuni
tate sau în cea mai apro
piată vecinătate cu româ
nii", că „treisprezece secole 
s-au scurs fără ca vreun 
război să fi avut loc intre 
ele", ceea ce constituie „un 
exemplu rar de coexistență 
pașnică intre popoare".

în anii socialismului, 
prietenia româno-iugosla- 
vă avea să dobîndească un 
conținut nou, și mai 
rodnic, și mai bogat. La 
Sarajevo mulți sînt cei care 
își amintesc cu drag de ti
nerii veniți din România 
în 1946, pentru a participa 
la construirea, adesea prin 
spintecarea unor munți de 
cremene, a primei căi fe
rate din zonă. La Scopje, 
medicii și populația își ex
primă și acum calda recu
noștință pentru spitalul 
construit de țara noastră în 
localitate, ca ajutor in 
urma marelui cutremur, 
sentimente împărtășesc toți 
vin în contact cu ' ': 
cinj, orașul ce! mai de sud și cel 
mai vechi al litoralului muntene
grean, unde de anul trecut funcțio
nează o altă instituție medicală 
construită cu ajutorul României.

In discuțiile din Iugoslavia este 
frecvent evocată rodnicia continuită
ții marii opere a președinților Tito 
și Nicolae Ceaușescu, străluciții ar- 
hitecți ai relațiilor noastre actuale 
de sțrînsă și tot mai densă conlu
crare, Cristalizînd hotărîrile și pre
ocupările celor doi conducători, de 
un deceniu revarsă șuvoaie de ener
gie complexul Porțile de Fier-1, 
care. în plus, a dus la creșterea de 

capacității de 
Ce poate fi 
eficiența con- 
și popoarele 

Aceleași 
cei care 

românii la Ul-

peste patru ori a 
transport pe Dunăre, 
mai pilduitor’ pentru 
lucrării dintre țările
noastre decit faptul că resursele fi
nanciare necesitate de ridicarea

a»::

Profiluri ole noului Belgrad privit din marele parc 
Kalemeadan, unde se ridica monumentul Mesa

jul Victoșiei

României și 
intirzia să se

reciprocă

acestui măreț obiectiv, unul din cele 
mai mari din Europa, au fost recu
perate în numai trei. ani ? Iar in 
prezent continuă în ritm alert zidi
rea complexului Porțile de Fier-2, 
ale cărui efecte pozitive pentru eco
nomiile naționale ale “ 
Iugoslaviei nu vor 
arate.

Desigur, conlucrarea 
statornicită pe asemenea temelii trai
nice și impulsionată în continuare 
prin sistematicele întilniri la nivel 
înalt — se dezvoltă in numeroase alte 
domenii. Și este unanimă aprecierea 
împărtășită de cele două popoare că 
apropiata vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia, convorbi
rile la nivel înalt de la Belgrad vor 
conferi acestei colaborări prietenești 
o nouă vigoare, perspective și mai 
ample.

AI. - CAMPEANU
O



Popoarele lopbs așteaptă cu sentimente 
de caldă prfeteole si înaltă prețuire 
vizita tovarâsuîui Nicolae Ceausescu 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu
în agenda activității politice in

terne și externe a Iugoslaviei prie
tene, vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. o va 
face in țara vecină, la invitația to
varășului Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, este așteptată ca un eveni
ment de o însemnătate deosebită, 
menit să adîncească în continuare 
relațiile prietenești dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre po
poarele României și Iugoslaviei. 
Pregătirile în vederea primirii con
ducătorului partidului și statului 
român,. precum și întreaga evolu
ție a relațiilor româno-iugoslave 
pun în evidentă însemnătatea deo
sebită a noului dialog la nivel înalt 
ce se va'adăuga la cronica amplă 
a colaborării dintre România și Iu
goslavia. Așteptate cu un viu in
teres de opinia publică iugoslavă, 
convorbirile ' pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le va avea cu 
conducătorii de partid și de stat iu
goslavi au, în mod firesc, ample re
zonanțe ce pornesc din convingerea 
nestrămutată că ele vor da un nou 
impuls dezvoltării cu succes a rela
țiilor bilaterale, vor deschide noi și 
largi perspective de afirmare.

Interesul deosebit al factorilor 
politici și al opiniei publice din 
țara-vecină și prietenă față de vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
decurge și din faptul că președin
tele României este bine cunoscut ca 
prieten al popoarelor iugoslave, 
care și-a adus o contribuție perso
nală la ridicarea relațiilor dintre 
cele două țări pe trepte tot mai 
înalte, dar și ca militant neobosit 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și înțelegere intre popoarele 
lumii, pentru așezarea relațiilor in
ternaționale pe temelii noi, echita
bile.

în discuțiile cu factori ai vieții 
politice și economice s-a subliniat 
rolul determinant al întîlnirilor și 
dialogului la nivel înalt în promo
varea legăturilor de prietenie trai
nică și colaborare dintre partidele 
și popoarele celor două țări, la a 
căror bază se află sentimentele de 
stimă și încredere reciprocă.

„Vizita înaltului oaspete din Ro
mânia prietenă se înscrie pe linia 
continuității dialogului care, de ani 
îndelungați, caracterizează relațiile 
de prietenie dintre Iugoslavia 
ii România și tint in spiritul dez

voltării colaborării multilaterale și 
a relațiilor de bună vecinătate din
tre cele două țări, întemeiate pe 
principiile ferme ale suveranității 
Si integrității teritoriale și nea
mestecului in treburile interne", 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului federal pentru afa
cerile externe. Relevînd că „cele 
două părți acordă o mare atenție 
extinderii diferitelor forme de co
laborare, îndeosebi stimulării dez
voltării in continuare cu succes a 
relațiilor economice", purtătorul de 
cuvînt a arătat că schimbul de pă
reri care va avea loc la Belgrad cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „va constitui o nouă 
contribuție la eforturile celor două 
țări in direcția întăririi păcii, sta
bilității și colaborării internațio
nale egale în drepturi in Balcani, 
in Europa și pe un plan mai larg".

Corespondență 
din Belgrad

„Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena. 
Ceaușescu este așteptată cu senti
mente de stimă și prețuire. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. sînt totdeauna 
bineveniți in Iugoslavia, fiecare 
vizită a înalților oaspeți români fi
ind un prilej pentru a ne exprima 
sentimentele de cinstire a poporu
lui prieten român" — a subliniat 
dr. Vladimir Pavicevici, locțiitor al 
directorului Direcției pentru țările 
vecine din Secretariatul federal 
pentru afacerile externe. „Intre 
cele două țări ale noastre — a ară
tat el — există relații deosebite 
ale căror temelii au fost puse de 
președintele Ceaușescu și președin
tele Tito, iar noi ne străduim să 
le dezvoltăm. Este ușor să discuți 
cu prieteni, cu vecini. La frontiera 
noastră nu există nici o problemă, 
dimpotrivă există sistemul „Porți
le de Fier", care simbolizează in 
mod elocvent esența legăturilor 
dintre România și Iugoslavia. Con
siderăm că este de datoria noastră 
ca pe plan bilateral să facem to
tul pentru transpunerea în viață a 
celor convenite la nivel înalt, de
oarece este in interesul ambelor 
țări".

Punînd In evidență faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu desfă
șoară o activitate intensă pe plan 
internațional, dr. Pavicevici a ți

nut să releve faptul că cele două 
țări colaborează cu succes și în or
ganizațiile internaționale, pornind 
de la faptul că România și Iugo
slavia au puncte de vedere iden
tice sau foarte apropiate în pro
blemele majore ale vieții interna
ționale.

„intr-un cuvînt — a spus el în 
încheiere — relațiile dintre Româ
nia și Iugoslavia sint un exemplu 
de colaborare și de bună vecinătate 
in Balcani, în Europa și pe un 
plan mai larg. Sintem convinși câ 
vizita tovarășului Ceaușescu va da 
un nou impuls adincirii in conti
nuare a legăturilor reciproce".

„Intilnirile la nivel înalt au acor
dat, de fiecare dată, o atenție deo
sebită problematicii colaborării e- 
conomice reciproce. De aceea, sin
tem convinși că și actualul dialog 
prilejuit de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu va da un nou 
impuls colaborării economice, găsi
rii de noi forme, superioare de co
laborare, va trasa căile, prin care 
să se atingă aceste obiective", a 
declarat Dobrila Nikolaievici, ad
junct al secretarului federal pentru 
comerțul exterior. .„Vecinătatea 
noastră, potențialul economic al ce
lor două țări, posibilitățile existente 
sint factori care ne determină să ac
ționăm împreună pentru ridicarea 
cooperării reciproce pe un plan su
perior. Sint bine cunoscute rezulta
tele colaborării reciproce în con
strucția de mașini, în petrochimie, 
electronică și electrotehnică, ca să 
nu amintesc decit unele dintre 
domeniile în care au fost înregis
trate rezultate demne de mențio
nat. Nu pot însă să nu amintesc 
„Porțile de Fier", un simbol al e- 
forturilor popoarelor celor două 
țări pe care le leagă sentimente 
de stimă și prietenie. Barajul de 
la Porțile de Fier a făcut ca Dună
rea să devină dintr-o frontieră o 
punte intre cele două țări, un 
exemplu unic de ce pot realiza 
două țări cind își unesc eforturile", 
a spus Dobrila Nikolaievici.

Date fiind auspiciile favorabile 
sub care debutează noul dialog al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii de partid și de stat 
iugoslavi, se așteaptă pe bună 
dreptate ca actuala vizită .și con
vorbirile la nivel înalt <să, consem
neze un moment de o deosebită 
însemnătate în evoluția legăturilor 
româno-iugoslave, care se carac
terizează prin continuitate și trăi
nicie.

S. MORCOVESCU

România se pronunță pentru măsuri imediate 
si concrete de dezarmare
5

Intervenția reprezentantului țării noastre in Comitetul 
pentru problemele politice și de securitate al Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— în Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. a început, în a- 
ceastă săptămînă, examinarea an
samblului punctelor ordinii de zi re
feritoare la dezarmare.

Intervenind în dezbateri, reprezen
tantul țării noastre, ambasadorul 
Teodor Marinescu, a subliniat că lip
sa de rezultate semnificative ale se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată dezarmării, din 
vara acestui an, face și mai, necesare 
unirea eforturilor tuturor națiunilor, 
cooperarea lor tot mai strînsă pentru 
a se trece la dezarmare și a se opri 
cursul periculos al evenimentelor că
tre confruntare și război, pentru a se 
renunța complet la forță și la ame
nințarea cu forța în relațiile interna
ționale, pentru respectarea suverani
tății și independenței popoarelor. 
Vorbitorul a reluat propunerile pre
zentate celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U.

consacrate dezarmării din însărcina
rea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pe baza mandatului încredințat de 
Marea Adunare Națională.

A fost exprimată îngrijorarea deo
sebită pe care o provoacă acumula
rea armamentului nuclear în Europa, 
subliniindu-se urgența opririi ampla
sării pe continent a noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, a retragerii 
și reducerii celor instalate și a eli
minării tuturor armelor nucleare.

Reprezentantul țării noastre a evi
dențiat actualitatea stringentă a re
ducerii cheltuielilor militare. El a 
reiterat propunerea României pri
vind înghețarea bugetelor militare la 
nivelul anului 1982 și reducerea lor 
pină în 1985 cu 10—15 la sută. Au 
fost expuse, de asemenea, conside
rentele și propunerile țării noastre 
privind reducerea armamentului con
vențional, întărirea încrederii între 
state și importanța măsurilor de ve
rificare a acordurilor de dezarmare.

Ședința Comitetului C. A. E. R.
pentru colaborare în domeniul activității 

de aprovizionare tehrrico-materială
PRAGA 23 (Agerpres) — La Pra- 

ga s-au desfășurat lucrările ședinței 
a 14-a a Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul activității de 
aprovizionare tehnico-materială, care 
a adoptat măsurile pentru înfăptui
rea unor importante acțiuni de cola
borare. convenite în timpul celei 
de-a 36-a ședințe a Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
în domeniul utilizării cu eficientă 
sporită a resurselor materiale, inclu
siv a celor refolosibile, precum și al 
introducerii pe scară industrială a 
roboților industriali, îndeosebi la 
operațiunile de încărcare-descărcare 
și manipulare a mărfurilor în depo
zite.

în timpul ședinței comitetului a 
fost semnată Convenția de colabora
re tehnico-științifică în domeniul or

ganizării colectării și reciclării in
dustriale a deșeurilor de metale ne
feroase.

Participanții la ședință au convenit 
noi acțiuni menite să sporească vo
lumul schimburilor reciproce de ma
teriale și produse ce se efectuează 
între organele centrale de aprovizio
nare ale țărilor membre, peste pre
vederile protocoalelor comerciale 
anuale.

Conducătorii delegațiilor partici
pante la ședință au fost primiți de 
Miloș Jakeș, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., secretar al 
C.C. al P.C.C. Delegația română a 
fost condusă de Richard Winter, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe.

^Agențiile de presa transmit .1o

ROMÂNIA - IN COMENTARIILE PRESEI

INTERNAȚIONALE

„0 politică clarvăzătoare, în consens 
cu interesele păcii și colaborării 

internaționale11
tn ample relatări, reportaje și articole, emisiuni radio și la televiziune, 

presa din numeroase țări ale lumii evidențiază realizările României socia
liste din diferite domenii de activitate, dinamismul politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, inaltul prestigiu și stima de care se 
bucură, pe toate meridianele, țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu. 
Sînt subliniate, in mod deosebit, activitatea neobosită a șefului statului ro
mân pentru asigurarea dezvoltării multilaterale a României socialiste, ata
șamentul său ferm față de cauza păcii și progresului.

CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
MĂNO-SINGAPOREZE. Ion M. 
Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, a avut, în Singapore, o între
vedere cu Tony Tan, ministrul co
merțului și industriei, și a purtat 
convorbiri cu Yeo Seng Teck, pre
ședinte al Comitetului pentru dez
voltare economică, și cu Chandra 
Das, membru al parlamentului, di
rectorul Societății comerciale de 
stat „INTRACO". Cu acest prilej 
s-a efectuat un schimb de păreri 
referitor la modalitățile de dez
voltare, în continuare, a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări.

mână din Roma (Accademia di 
Romania) a fost deschisă o expo
ziție de carte social-politică care, 
la loc de frunte, prezintă operele 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
apărute in limba italiană, și lucră
rile științifice ale 
mician doctor 
Ceaușescu.

tovarășei acade- 
inginer Elena

IN PROBLEMA 
DINTRE IRAN ȘI 
ierea dezbaterilor asupra conflictu- 

Iran și Irak, Adunarea 
a O.N.U. a adoptat, cu 

pentru, unul contra 
15 abțineri, o rezoluție 

afirmă „necesitatea rea-

CONFLICTULUI 
IRAK, tn înche-

I „ZILELE CULTURII ROMA
NEȘTI" au fost inaugurate in Italia. Lc“_ acest prilej la Biblioteca Ro

lui dintre 
Generală
119 voturi 
(Iran) și 
prin care _
Iizării unei încetări imediate a fo
cului și a retragerii 
frontierele recunoscute 
tcrnațional, ca un pas 
spre o reglementare

forțeior la 
pe plan In- 

preliminar 
a <disputei". |

SĂPTĂMÎNĂ NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZARMARE
- prilej de mobilizare a opiniei publice mondiale împotriva primejdiei nucleare

niei publice, a forțelor progresiste, a popoarelor 
lumii pentru a determina încetarea cursei în
armărilor, pentru înfăptuirea dezarmării.

La prima sa sesiune specială din 1978 con
sacrată problemei dezarmării, Organizația Na
țiunilor Unite a stabilit ca, în fiecare an, săptă
mâna între 24—31 octombrie să fie marcată în

întreaga lume ca „Săptămînă Națiunilor Unite 
pentru dezarmare".

în concordanță cu interesele vitale ale între
gii omeniri, este un prilej de mobilizare a opi-

Pentru fiecare locuitor al Terrei - 
15-20 tone exploziv

Pe glob există în prezent 50 000 focoase nucleare a 
căror putere de distrugere echivalează cu aceea a peste 
1 milion de bombe de mărimea celei lansate la Hi
roshima.

• Fiecăruia din cei peste patru miliarde de locuitori 
ai Terrei ii revine o cantitate de explozibil de circa 15—20 
tone.

® Un singur submarin atomic de tipul „Poseidon” 
sau „Trident" transportă la bord suficient armament nu
clear pentru a transforma în pustiu o suprafață DE TREI 
ORI MAI MARE DECIT CEA A EUROPEI.

• Explozia unei bombe de 10 pînă la 20 megatone 
deasupra unui oraș ca New York-ul ar provoca între 5 și 
10 milioane de victime.

„Bombele 
nu-și aleg 
victimele!“

Dacă in timpul primului 
război mondial la 20 de vic
time in rindul militarilor 
s-a înregistrat o singură 
victimă in rindul civililor, 
in cel de-a doilea război 
mondial raportul a fost de 
un civil la un militar. In
tr-un viitor război nuclear 
raportul ar fi de 100 de ci
vili la un militar.

Revista „NEWSWEEK" de
scrie astfel efectele unui 
atac nuclear In care s-ar fo
losi focoase de o megatonă : 
„La fiecare explozie, tempe
ratura la sol ar fi apropiată 
de cea a Soarelui ; căldura va 
incinera toate ființele vii și 
suflul va pulveriza toate clă
dirile pe o rază de 4 km".

O uriașă forță de distrugere

Europa — un teribil arsenal
PE CONTINENTUL EUROPEAN SINT AMPLASATE t

• PESTE 15 000 DE ÎNCĂRCATURI NUCLEARE ; 2 452 
rachete cu rază lungă de acțiune (intercontinentale) ; 
1 803 rachete instalate pe submarine ;

® 2 000 DE RACHETE CU RAZA MEDIE DE ACJIUNE 
(eurorachete) sau 4 000 de încărcături nucleare.

• PESTE 10 000 DE ARME NUCLEARE TACTICE.

® Puterea explozivă a armamentului nuclear destinat 
Europei este de 2 000 DE MEGATONE, echivalentul a 
PESTE 108 000 BOMBE DE TIPUL HIROSHIMEI ; ceea 
ce înseamnă că fiecare european poate fi, teoretic, 
UCIS DE 144 000 DE ORL

Popoarele — hotărîte să împiedice cursa spre neant!

Manifestația^ la Londra, împotriva proiectelor de amplasare a noilor racheta nucleare, pentru pace 
pe continentul nostru și în întreaga lume

Făcîndu-se ecoul unor idei majore 
exprimate de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul recentei sale vizite în Bulgaria, 
agenții de presă și ziare au subliniat 
că șeful statului român a adresat ade
vărate mesaje în apărarea și promo
varea ideilor păcii, înțelegerii și co
laborării.

Astfel, agenția sovietică T.A.S.S. 
arată.:, „România și Bulgaria apre
ciază că în actualele condiții sarcina 
primordială este preîntimpinarea 
războiului nuclear, menținerea păcii, 
consolidarea destinderii". „Părțile — 
scrie T.A.S.S. — au subliniat hotă- 
rîrea popoarelor lor ca, împreună cu 
popoarele din țările frățești, să des
fășoare tot mai larg lupta pentru 
pace, pentru încetarea cursei înarmă
rilor, pentru libertate, progres și dez
voltare independentă".

Relevînd că ambele țări salută an
gajamentul asumat de Uniunea So
vietică de a nu folosi prima . arma 
nucleară, agenția sovietică subliniază 
că atît România, cit și Bulgaria și-au 
exprimat deosebita îngrijorare în 
legătură cu hotărîrea N.A.T.O. de a 
amplasa în unele state vest-europene 
noi arme racheto-nucleare cu rază 
medie de acțiune.

Aceleiași teme îi este consacrat și 
un articol din ziarul polonez „ZYCIE 
WARSZAWY", care, relatînd despre 
rezultatele vizitei președintelui 
României în Bulgaria, subliniază că 
ea ..se înscrie în bunele tradiții ale 
colaborării dintre statele socialiste 
prietene și vecine". „Fiecare din 
aceste vizițe — scrie ziarul polonez 
— reprezintă un pas înainte în întă
rirea conlucrării dintre România și 
Bulgaria". „Colaborarea rodnică din
tre România și Bulgaria este impor
tantă nu numai pentru cele două 
țări, ci și pentru întreaga comuni
tate socialistă. Ea contribuie, de 
asemenea, la stabilizarea situației în 
Peninsula Balcanică".

Revista mexicană „CUADERNOS 
AMuRICANOS", inserind în paginile 
sale un amplu material consacrat 
Anului internațional al tineretului *Și 
mesei rotunde „Tineretul anilor ’80", 
acțiune desfășurată la Costinești, în 
iunie anul acesta, la care a participat 
și .tovarășul Nicu Ceaușescu, pre
ședintele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul internațional al 
tineretului, ce va fi marcat în 1985, 
relevă că „tineretului, importantă 
forță purtătoare a înnoirilor, a pro
gresului, trebuie să-i fie create con
diții în vederea sporirii participării 
sale active, responsabile la eforturile 
de edificare a unui viitor de pace, 
colaborare și progres".

Tematica construcției socialiste din 
România, rezultatele importante ob
ținute'de oamenii muncii în îndepli
nirea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării sînt reflectate 
de o serie de publicații străine. Ast
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fel, într-o corespondență, ziarul so
vietic „PRAVDA" relevă succesele 
importanțe obținute de metalurgiștii 
din România in acest cincinal. „Oțe- 
larii din Galați, Tîrgoviște, Reșița, 
Cîmpia Turzii au asimilat fabricarea 
de noi mărci de oțel de calitate su
perioară" — scrie ziarul sovietic. „In 
acest fel, necesitățile economiei na
ționale de oțeluri inoxidabile și cu o 
înaltă rezistență, pentru scule și 
electrotehnică sînt satisfăcute în mă
sură considerabilă pe baza resurselor 
interne."

Agenția iugoslavă de presă „TA- 
NIUG", mareînd, într-o corespon
dență din București primirea la pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a lui 
Milenko Boianici. secretate ^federal 
pentru comerțul exterior a, .'■.S.F.I., 
conducătorul părții iugoslav'/in Co
misia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, relevă că aceas
tă primire a prilejuit „președintelui 
Nicolae Ceaușescu să-și exprime în
crederea în extinderea, în conti
nuare, a cooperării economice dintre 
România și Iugoslavia în numeroase 
domenii". Șeful statului român — 
subliniază Taniug — „s-a pronunțat 
pentru diversificarea producțiilor în 
comun în domeniile industrial și a- 
gricol, în folosul edificării socialis
mului în România și Iugoslavia".

Cotidianul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO“, într-o amplă corespondență 
din București, intitulată „Economi
sirea energiei — sursa cea mai ief
tină" arată că „economiile care au 
devenit parte componentă a vieții 
economice din multe țări industriale, 
se aplică și în România". „în primul 
rînd — scrie ziarul — este vorba de 
economisirea producției proprii de 
energie electrică — producție care, 
anual. însumează circa 75 miliarde 
kWh (ceea ce înseamnă de 25 de ori 
mai mult decit producea România in 
urmă cu 30 de ani)“. „Programul de 
economii este axat pe economisirea 
materiilor prime energetice necesare 
producției de energie electrică, pa 
măsuri cu caracter tehnologic".

Tn numărul din octombrie, publi
cația italiană „INFORMAȚIA", sub 
titlul „România în marș", consacra 
țării noastre un grupaj de articole, 
în articolul „Democrația și partici
parea populară ip folosul poporului", 
însoțit de o fotografie prezentind pe 
șeful statului nostru în mijlocul oa
menilor muncii, se relevă modul cum 
funcționează și este aplicat în prac
tică sistemul democrației socialist^ 
în țara noastră și preocuparea con
tinuă a Partidului Comunist Român 
pentru perfecționarea acestei demo
crații.

„Obiectivul fundamental al politi
cii românești actuale, se arată în ar
ticol, este afirmarea democrației so
cialiste în sensul participării tot mai 
largi a maselor ia conducerea activi} 
tații în toate sectoarele de muncă 
ale țării".

Completare la „Interpol"
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■ atunci, pe cind Adam a preferat să fure mere in loc să le cum-l 
de la I.L.F.-ul din colț, sau cind Cain, pornind de la principiul

Pe 
pere i 
„frate-frate, dar brînza-i pe bani", a folosit cuțitul - dar nu pentru 
telemea - deci, la începutul începutului, fărădelegea a avut un carac
ter stiict individual. Abia cînd lumea a progresat și civilizația a avansat, 
abia atunci s-a îmbunătățit și crima, luînd caracter social și chiar 
internațional, prin apariția rețelelor și filierelor de gangsteri, cu rami
ficații peste frontiere, mări și țări.

Ca ripostă, s-a creat „lnterpol"-ul. Care și-a ținut recent Adunarea 
Generală in localitatea spaniolă Toiremolinos. Ău participat sute de 
reprezentanți ai organelor polițienești din 133 de țări - s-ar putea spu
ne, un fel de sesiune O.N.U. a detectivilor.

S-au dezbătut probleme intr-adevăr stringente pentru preacinstita 
noastră planetă. Ca, de pildă, drogurile — despre care se știe ce ravagii 
produc : anual mii și mii de intoxicați, otrăviți. Și totuși, ele sînt nevi
novate ca o limonadă sau ca praful de zahăr pudră în comparație 
cu celelalte droguri și toxine - capabile să drogheze pe vecie întreaga 
omenire. Droguri care nu sînt ascunse in roțile mașinilor, în tuburile 
pentru pastă de dinți sau în tocurile pantofilor, ci se acumulează mereu 
in binecunoscutele depozite de arme chimice.

La „Interpol" s-a discutat despre necesitatea de a se contracara 
terorismul - și, intr-adevăr, este imperios a-i face inofensivi pe 
nememicii care împușcă in plină stradă magistrați ori aruncă bombe în 
cinematografe sau restaurante. Numai că ar trebui cătușe și pentru cei 
ce aruncă bombe nu cu bucata, ca lucru manual - ci cu avioanele, 
cu tunurile și tancurile, transformind in ruine nu vreo cafenea, ci orașe 
și sate, regiuni și țări.

Pe ordinea de zi a figurat și „combaterea traficului cu obiecte de 
valoare furate" - căci azi există veritabile organizații internaționale 
care se ocupă cu jefuirea și comercializarea secretă de asemenea piese. 
Numai că, pe lingă hoții tablourilor de Cezanne, gravurilor de Durer 
sau statuetelor Tanagra, ar mai trebui puși sub urmărirea polițiști
lor și jefuitorii de alte obiecte, poate mai prozaice, cum ar fi petroiul, 
rriinereurile de fier și aur, argint și cupru sau de cereale și avuții fores
tiere. Care nu sînt șterpelite din vreun muzeu, ci din pămîntul altor 
țări, și sint transportate nu ascunse sub haină, ci cu trenurile și va
poarele...

La Torremolinos s-a discutat și despre investigarea „resurselor finan
ciare provenite din activități criminale". O problemă în care n.u este 
nevoie de nici un Sherlock Holmes, care să cerceteze „urmele" 
cu lupa : ajunge să fie citite bilanțurile unor mari concerne cu cifre 
de afaceri de miliarde de dolari - obținute se pare nu din donații 
caritabile, ci mai mult din producția filantropicelor rachete atomo-nu- 
clearo-aero-submersibilo-cosmico-neutronice. Și deși se spune că banii 
n-au miros, orice laborator criminalistic ar descoperi pe aceștia 
miasmele dulcege ale invizibilelor pete de lichid roșu...

Indiscutabil, „lnterpol"-ul face o treabă foarte utilă, pentru că e 
dreaptă și necesară arestarea răufăcătorilor, Rămine însă problema 
crimei de anvergură mondială, a superangrosiștilor omuciderii, gata să 
tragă nu cu pistolul, ci cu rachete de megatone. Pentru că, dacă la 
începutul începutului, crima lui Coin a fost individuală, acum victima 
ar fi multiplă, ar fi întreaga omenire - mareînd sfîrșitul sfîrșitului.

E o problemă care depășește insă „lnterpol"-ul, ale cărui rînduri 
ar trebui completate. Căci singura eficientă ar fi o poliție unică, deasu
pra frontierelor, formată din agenți fără uniforme 
meni simpli, de toate profesiile, națiunile, rasele,

Adică o forță publică — reprezentată de forța unită a popoarelor.

— respectiv din oa- 
vîrstele.

N. COR3U
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