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Un nou și rodnic dialog cu producătorii de bunuri materiale, o elocventă
expresie a preocupării constante pentru soluționarea problemelor economice

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în Capitală, pe platforma industrială Brănești
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
V^ecretar general al Partidului
Somunist Român, președintele
epublicii Socialiste Roriiânia,
a efectuat, joi, o vizită de lu
cru in Capitală, pe platforma
industrială Brănești.
Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășa
Elena Ceaușescu, de tovarășii
Ion Dincă și Gheorghe Pană.
Au participat, de asemenea,
Gheorghe Caranfil, ministrul
industriei chimice, și Mihai
Florescu, ministru secretar de
stat la Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie.
Intilnirea tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu muncitori și specialiști
care lucrează in unități situate in această parte a Capitalei se inscrie.
prin obiectivele și tematica sa. in se- ’
ria de analize initiate de conducă
torul partidului și statuluj -in vederea
examinării, impreună cu producăto
rii de bunuri materiale, a probleme
lor esențiale ce privesc înfăptuirea
prevederilor planului de dezvoltare
economico-socială a tării, a obiecti
velor stabilite de Congresul al XIIlea al P.C.R. Acest nou dialog de
lucru cu reprezentanți ai industriei
bucureștene și cercetării științifice,
care continuă seria de întilniri din
acest an cu colectivele muncitorești
din Capitală și din numeroase județe
ale țării, a avut in atenție o proble
matică largă : intensificarea activită
ții consacrate valorificării superioare
a minereurilor indigene de metale
neferoase și rare, elaborarea și per
fectionarea procedeelor de prelucrare
tehnologică in acest domeniu, reali
zarea de instalații pentru între
prinderi românești și pentru export
care să permită obținerea de produse
cit mai valoroase in condiții de efi
Primire călduroasă in
cientă maximă. în același timp, au
fost discutate aspecte âle producției
de metale și aliaje neferoase din
buie să susțină efortul de rezolvare
borare ’ a tehnologiilor, acordînd în
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sin
materiale refolosibile. ale reciclării
a acestora. In același timp, s-a cerut
tetizat, in prezența reprezentanților
același timp atenția corespunzătoa
tuturor materialelor utile in vederea • conducerii institutului, concluziile vi
re aplicării lor fără intirziere in pro
constituirea unor colective de spe
recuperării elementelor deficitare.
zitei, formulind totodată o serie de
ducție. Ținind seama de necesitatea
cialiști din diferită domenii care, luobservații, de indicații și recoman
scurtării ciclului cercetare-produccrind impreună, să grăbească finali
Primul obiectiv al vizitei a fost
zarea tehnologiilor, a aparaturii, a
dări.
ție.! s-a cerut să se ia. măsurile ne
Institutul de cercetare, ingi
utilajelor necesare experimentării și
cesare pentru organizarea pe baze
Impresiile de ansamblu sint bune,
definitivării
lor. Muncind aicț — a
industriale atit a activității in stațiaa spus secretarul1 general al partidu
nerie tehnologică, proiecta
spus secretarul general al partidului
pilot, cit și a micii producții in ca
lui, referindu-se la rezultatele obți
T- urmărind îndeaproape procesele
re ' producție pentru chimia
drul institutului in condiții similare
nute pină in prezent de colectivul in
de labo-ator și de producție, vor pu
celor din uzină, creindu-se astfel
Dar. a subliniat tovarășul
anorganică și metale ne stitutului.
tea găsi soluțiile corespunzătoare,
premise pentru concluzii viabile in
Nicolae Ceaușescu. ritmul de rezol
vor putea contribui la scurtarea pe
faza utilizării tehnologiilor respec
vare a temelor din programul de
feroase.
rioadei aplicării tehnologiilor elabo
tive în întreprinderi.
cercetare este încă prea lent in ra
La sosire. tovarășul Nicolae
rate in intreprinderi industriale.
în ceea ce ’privește producția pre
port
cu
cerințele
economiei
națio

Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu ■ nale, cu imperativele revoluției tehvăzută pentru diferite metale și alia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sînt salutați cu cordialitate de
je, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
dicat să se întocmească un program
nico-științifice. Atrăgind atenția că
Gheorghe Bujgoi, directorul, institu
combătut ideea planificării unor ni
se
află
in
studiu
intr-adevăr
multe
cuprinzător privind sarcinile multiple
tului. Măria Ionescu, director general
veluri care să vizeze doar acoperi
probleme in același timp, dar finali
ce trebuie rezolvate de institut în pe
al Institutului Central de Chimie.
rea consumurilor interne. S-a cerut,
zarea
lor
intirzie,
secretarul
general
Se află, de asemenea, prezent
rioada imediat următoare si în per
în acest sens, proiectarea de capaci
al
partidului
a
insistat
asupra
nece

Nicolae Badea, prim-secretar a! Co
spectivă. insistînd in mod deosebit
tăți de producție capabile să satisfa
sității
de
a
se
grăbi
definitivarea
mitetului de partid al sectorului 2.
asupra cerinței ca termenele de so
că pe de-a-ntregul nevoile economiei
procedeelor
tehnologice
existente
in
Colectivul institutului, muncitori și
naționale, dar să se asigure și dispo
luționare a temelor de t> cercetare să
plan,,
găsirea
de
soluții
cu
randa

Ingineri, a venit in intimpinarea to
nibilități cit mai mari pentru export.
fie cit mai strinse posibil.
ment maxim, de cea mai înaltă efi
varășului Nicolae Ceaușescu. a tova
ciență, care să conducă la reducerea
Țovarășul Nicolae Ceaușescu a
Directorul institutului a adresat cele
rășei Elena Ceaușescu. a celorlalți
substanțială a consumurilor de ma
subliniat că, pornind de la sarcinile
mai vii mulțumiri tovarășului Nicolae
tovarăși din conducerea partidului și
importante
ce
revin
institutului,
se
terii
prime,
de
energie
și
combusti

statului.
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu
bili. Colectivul institutului a fost che
impune o colaborare strinsă la nive
Bucuria de a-i saluta pe secretarul
pentru această vizită, pentru cuvingeneral al partidului. tovarășul
mat să acționeze pentru scurtarea la
lul ministerului de resort cu alte
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena
(Continuare în pag. a V-a)
minimum posibil a perioadei de ela
ministere și instituții centrale ce tre
Ceaușescu se regăsește în aplauzele
însuflețite, in căldura cuvintelor de
bun venit. în afecțiunea cu care sint
inmînate flori. Se scandează cu însu
flețire
intr-un
singur
glas :
„Ceaușescu — P.C.R..!“.
In cinstea sosirii conducătorului
partidului și statului a fost aliniată
o gardă de onoare. .
Gazdele prezintă tovarășului Nicolae
Ceaușescu. tovarășei Elenă Ceaușescu
aspecte din activitatea la zi și de
perspectivă a institutului, chemat să
joace un rol determinant in definiti
varea tehnologiilor de prelucrare a
minereurilor neferoase, să contribuie
la valorificarea deplină, eficientă
a concentratelor obținute din zăcă
mintele existente in țară. Directorul
institutului scoate in evidență orien
tarea activității colectivului in di
recția cercetărilor aplicative, a sta
bilirii de fluxuri tehnologice optime
în vederea obținerii de metale și aliaje neferoase de puritate cit mai
ridicată. Sint relevate o seamă de
succese dobindite pe această linie,
precum și. stadiul diferitelor progra
me de cercetare care vizează reali
zarea de produse pe bază de zirco
niu, titan, magneziu, cadmiu. în același timp, se evidențiază Că specia
liștii acordă o atenție deosebită pu
nerii la punct a procedeelor de re
cuperare a unor metale rare, cum
sînt molibdenul, wolframul, a cata
lizatorilor din industria petrochimică.
Secretarul general al partidului
este invitat să cunoască o serie de
produse realizate pe baza tehnologii
lor proprii și reunite într-o expoziție
organizată în secția de mic/oproducție a institutului : semifabricate de
alamă, catalizatori, electrozi, anozi
solubili de cadmiu. ■ pulberi pentru
piese sinterizate. bare trase. Se sub
liniază faptul că producția realizată
are o contribuție însemnată în redu
cerea importurilor.
în cursul vizitei, secretarul general
al partidului a cerut explicații in
legătură cu modul de organizare a
activității institutului, s-a interesat
îndeaproape de funcționarea stațiilor-pilot, de rapiditatea cu care so
luțiile tehnologice definitivate de in
stitut trec în faza producției indus
La Institutul de cercetare, inginerie tehnologică, proiectare și producție pentru chimia anorganică și metale neferoasa
triale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, a primit, joi, delegația Parti
dului Comunist din India, formată
din tovarășii Muqimuddin Farooki.
membru al Comitetului Central Exe
cutiv. secretar al Consiliului Națio
nal al Partidului Comunist din India
'conducătorul delegației, și Velappan
Raghavan. membru al Consiliului
Național al Partidului Comunist din
India, care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită în țara noastră.
La primire a participat tovarășul
Miu Dobrescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar. al C.C. al P.C.R.
Conducătorul delegației a adresat
secretarului general al Partidului Co
munist Român mulțumiri pentru in
vitația de a vizita România, pentru
prilejul oferit de a cunoaște din
realizările obținute de poporul ro
mân în opera de dezvoltare econo
mico-socială a patriei și a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con
ducerii partidului, un salut frățesc
din partea tovarășului C. Rajeswara
Rao, secretar general al Consiliului
Național al Partidului Comunist din
India, a conducerii partidului și a
întregului partid.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat din partea sa. a

Comitetului Central, a întregului
partid un călduros salut și cele mai
bune urări de succes in întreaga ac
tivitate secretarului general ai Parti
dului Comunist din India, conducerii
partidului. '
în cadrul întrevederii au iost evo
cate relațiile de prietenie și colabora
re dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist din India și a
fost exprimată dorința' de a acționa
pentru extinderea acestor relații.
Totodată, a fost subliniată satisfacția
pentru dezvoltarea continuă a rapor
turilor de conlucrare dintre România
și India in diferite domenii de inte
res reciproc. inclusiv pe arena inter
națională. in folosul popoarelor noas
tre. al cauzei păcii. destinderii și
cooperării in întreaga lume..
Schimbul de vederi în probleme
ale’ mișcării comuniste și muncito
rești a relevat voința celor două
partide de a acționa pentru întărirea
prieteniei, solidarității și colaborării
dintre partidele comuniste și munci
torești.- pe baza deplinei egalități.în
drepturi, a stimei și respectului re
ciproc. â dreptului fiecărui partid de
a-si elabora în mod independent
linia 'politică, tactica și strategia re
voluționară in conformitate cu reali
tățile istorice, naționale și sociale.

specifice din fiecare tară. în același
timp, s-a evidențiat însemnătatea în
tăririi colaborării dintre partidele co
muniste. socialiste, social-democrate,
dintre toate forțele democratice și
progresiste, in' lupta împotriva po
liticii imperialiste și neocolonialiste.
pentru lichidarea subdezvoltării și
edificarea unei noi ordini economice
internaționale. Totodată, au fost
trecute in revistă aspecte actuale ale
vieții politice internaționale. în acest
context, a fost evidențiată necesita
tea intensificării. eforturilor tuturor
statelor, ale țărilor in curs de dezvol
tare. ale statelor nealiniate pentru
oprirea agravării climatului politic,
pentru reluarea și continuarea politi
cii de destindere, colaborare și res
pect al independenței popoarelor,
pentru soluționarea pe cale politică,
prin tratative, a tuturor conflictelor
din diferite zone ale lumii, pentru
incetarea cursei înarmărilor, pentru
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare. în primul rind de dezarmare
nucleară.
A fost subliniată importanta deo
sebită a amplei mișcări pentru pace
care se desfășoară în Europa, în
întreaga lume.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele companiei „Pepsico-lnternational"
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit, joi. pe Peter Warren, pre
ședintele . companiei , „Pepsico-International“ din S.U.A.
La întrevedere a participat to

IN ZIARUL DE AZI :

RUBRICILE NOASTRE :
Recuperarea, recondiționarea, refolosirea mate
rialelor — obiectiv prio
ritar în economie ; Știin
ța în confruntare crea
toare cu cerințele eco
nomiei ; Cronica lite
rară ; Faptul divers

varășul Nicolae Constantin, ministrul
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.
în cursul .întrevederii au fost
abordate probleme privind colabo
rarea româno-americană și. in acest

cadru, posibilități de dezvoltare a
cooperării intre compania respectivă
și intreprinderi românești.'
Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

Primul ministru al Republicii Elene,
Andreas Papandreu, va efectua o vizită
oficială de prietenie în țara noastră
La invitația președintelui Repu
blicii Sociaîiste România, Nicolae
Ceaușescu. și a primului minis
tru al guvernului român. Constantin
Dăscălescu, primul ministru al Repu

blicii Elene. Andreas Papandreu. va
efectua o vizită oficială de prietenie
in România, in perioada 2—4 noiem
brie 1982.

I
tovarășul j

) Deplină satisfacție, unanimă apreciere a rezultatelor

i

vizitei oficiale de prietenie întreprinse de
|
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

|

I

j

Elena Ceaușescu, în R. S. f. Iugoslavia

î
întregul nostru popor, care a urmărit cu
i viu interes desfășurarea vizitei oficiale de

/ prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
J împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
’ R. S. F. Iugoslavia, salută cu căldură rezulta\ tele rodnice ale noului dialog la nivel înalt
ț româno-iugoslav, nutrind convingerea că. ele
l vor da un impuls și mai puternic bunelor rei lății dintre partidele, țările și popoarele noas? tre. Satisfacția față de aceste rezultate, ade’ ziunea la politica externă, principială și con

structivă, a partidului și statului își găsesc
reflectare în telegramele și mesajele sosite
din toate colțurile țării, care dau glas sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință
față de secretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru modul. strălucit în care
conduce destinele țării, pentru- contribuția sa
remarcabilă la promovarea cauzei socialismului și păcii, la creșterea prestigiului internațional al României socialiste.

ț
ț

\
i

/
>
Ț
ț
ț
ț

FAGINA A III-A j

BUZĂU : Valorificare superioară a resurselor materiale
Pe ansamblul județului Buzău,
ponderea produselor noi și reproiectate in acest an a ajuns la 15 la
sută din totalul producției-marfă
industriale. De la ‘începutul anului
s-au introdus 36 de tehnologii per
fecționate și au fost asimilate 31
de produse noi. Ca urmare, valoa
rea producției realizate dintr-o
tonă de laminate, de PVC, ciment,
dintr-o tonă de fire de bumbac,
dintr-un metru cub de lemn pen
tru mobilă a' crescut și, in unele

cazuri, s-a dublat. în plus, s-au
economisit 3 337 tone metal, peste
1 100 tone combustibil și aproape
13 milioane kWh energie electrică.
Totodată, prin valorificarea supe
rioară a inteligenței tehnice pro
prii, s-au adoptat .și aplicat cu
succes soluții originale, noi pro
cedee tehnologice, a căror eficien
ță se concretizează in reducerea
importului de materii prime, ma
teriale și piese de schimb cu peste
46 milioane lei. (Stelian Chiper).

La întreprinderea „Neferal

ARAD : O nouă fabrică
de zahăr produce
O nouă fabrică de zahăr a
intrat in funcțiune in municipiul
Arad. Ea are o capacitate de
prelucrare zilnică de 4 000 tone
sfeclă. Utilajele acestui modern
obiectiv industrial sînt produse
aproape în • întregime în țară.
Alături de constructori și montori. beneficiarul și-a adus o im
portantă contribuție la revizui
rea utilajelor și instalațiilor, la
punerea lor în funcțiune. (Tris
tan
Mihuța,
corespondentul
„Scînteii").
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Investigație, după nouă luni, pe DRUMUL OȚELURILOR ALIATE („)

Mari resurse și mari posibilități
de reducere a importurilor
Relatam In ancheta precedentă
(„Scînteia nr. 12 480) despre ne
ajunsurile existente in fundamenta
rea cifrelor de plan pentru recupe
rarea și valorificarea deșeurilor din
oțeluri aliate. Situație care, evident,
nu este de natură să stimuleze în
treprinderile în realizarea unor sar
cini arbitrare, din start... nerealiza
bile. Aceasta nu înseamnă însă că
Ia nivelul' fiecărei unități nu trebuie
să se acționeze în așa fel ineît abso
lut toate resursele de oțeluri aliate
să fie folosite și valorificate cu efi
ciență maximă. Dincolo deci de ni
velul indicatorilor de plan, să vedem
cum sînt recuperate și valorificate
in întreprinderi deșeurile din oteluri
aliate.
Problema are o deosebită impor
tanță dacă avem în vedere că 15—25
la sută din cantitățile de oțeluri
aliate care se prelucrează în unită
țile industriale nu se regăsesc în
produsele finite, ci în șpan sau alte
resturi tehnologice, iar o tonă de
oțel aliat — procurată din import —
ajungo să coste și peste 1200 de
dolari.
Un fapt îmbucurător : în general,
în unitățile investigate există mai
multă ordine și disciplină în secți
ile de debitare, adică acolo unde se
manipulează loturi omogene de ma
teriale și unde deșeurile de oțeluri
aliate pot fi mai ușor recuperate și
sortate. In secția de debitară a în
treprinderii mecanice de utilaj chi
mic din Capitală, de pildă, există
conteinere speciale în care deșeurile
de oțeluri aliate sînt depozitate se
parat de celelalte resturi metalice,
După cum ne relata tovarășul Spiridon Gonțescu» șeful secției, la., retopit sint trimise, de fapt, numai
acele resturi metalice din care nu se
mai pot fabrica nici un fel de repe
re. Grija pentru valorificarea supe
rioară a oțelurilor aliate este evi
dentă în activitatea tuturor munci
torilor din secție, De pildă, cele 76,2
tone deșeuri de oțeluri aliate valo
rificate de întreprindere provin tocmai din această secție.
Oțeluri aliate se prelucrează insă
nu _____
__
numai la debitare,
______ , ci pe tot
... flu
xul tehnologic de producție. Numai
că, ieșind din secția de debitare,
ai senzația că ai pășit intr-o cu totul
altă unitate, în care despre recupe
rarea și valorificarea oțelurilor ali
ate nici nu s-a auzit pînă acum.- în
conteinerele din hala de mecanisme,
șpanul de oțel inoxidabil era ames; tecat cu plasă de alamă, șpan de
fier și chiar... resturi menajere.
£ „Compoziții" asemănătoare’'se
gă
seau și în conteinerele din secția de
t prelucrări mecanice. Explicațiile pri
mite au fost dintre cele mai bizare.

Cazangiul Lucian Nicolae aprecia Că
nu sînt suficiente conteinere în hală.
Punct de vedere însușit și de șeful
de echipă Stelian Băilescu. Intr-o
secție cu meseriași de înaltă califi
care nu s-a putut găsi „soluția" pen
tru confecționarea citorva conteinere
simple, funcționale ? Secretarul co
mitetului de partid pe întreprindere,
tovarășul Constantin Oprea, ne spu
nea chiar că peste cîteva zile se va în
cepe confecționarea ’ unui nou model
de conteiner. După explicațiile pri
mite, ai crede că toată problema re
cuperării deșeurilor de oțeluri aliate

Zițiel chimice și vor conține o singu
ră marcă de otel".
O prevedere simplu de ținut minte
chiar și dacă nu ar fi fost emisă
încă de acum 4 (patru) ani 1 Desigur,
cu condiția ca factorii responsabili să
aibă cel puțin intenția de a-și înde
plini obligațiile ce le revin. Și nu să
caute cu tot dinadinsul motive pen
tru eludarea preVederilor legale. Așa
cum se intimplă la întreprinderea
„Unio" din Satu Mare, unde se sus
ține că recuperarea separată a spâ
nului de oțel aliat este o soluție
prea... costisitoare, nerentabilă. „Pen
tru a recupera separat șpanul de oțel
aliat ar trebui să avem o secție spe
cială unde să prelucrăm numai oțe
luri aliate, ne-a spus inginerul Aris
tide Severin. .Și, apoi, noi consumăm
cantități mici de oțeluri aliate, astfel
că și specialiștii veniți în control de
la Ministerul Aprovizionării au fost
de acord ca deșeurile de oțeluri alia
te să nu fie recuperate separat".
Deci de la conteinerele speciale
s-a ajuns la necesitatea unor secții
de producție speciale. Să facem însă
citeva calcule. La ,,Unio“ se consumă
anual circa 5 000 tone oțeluri aliate.
Din această cantitate, cel puțin 750
tone nu se regăsesc în produsele fi
nite. fiind deșeuri. Oare pentru spe
cialiștii întreprinderii cele 750 tone
deșeuri de oțeluri aliate să fie o'can" titate chiar atît de neglijabilă ?
Nu-i mai puțin adevărat că, une
ori, deșeurile din oțeluri aliate nu
sînt valorificate chiar din cauza ce
facă asemenea analize, iar cei de la
lor care au datoria să le valorifice.
întreprinderea județeană de valori
Așa, de exemplu, la întreprinderea
ficare afirmă contrariul, că ei cer
de ventilatoare din Capitală s-au re
aceste buletine, dar nu le întocmește
cuperat de aproape doi ani circa 12
nimeni 1
tone de oțel inoxidabil, pentru care
Vorbe multe, fapte puține. Este
întreprinderea de valorificare a mar
una din concluziile posibile ale an
terialelor refolosibile București nu a
chetei noastre. Motive se găsesc des
găsit încă un beneficiar.
tule : într-o unitate nu s-a proiectat
Altfel spus, obstacolele artificiale
încă modelul... ideal de conteiner, în
ridicate pe drumul valorificării supe
alta nu se știe că trebuie întocmite
rioare a otelurilor aliate — realizate
certificate de calitate pentru deșeu
în bună măsură cu materii prime din
rile din oteluri aliate ș.a.m.d. Toate
import — sînt atît de numeroase,
acestea sînt însă numai încercări de
îneît nici» nu este de mirare că
a ocoli adevărul : lipsa de preocu
sarcinile stabilite în acest domeniu
pare pentru desfășurarea în cele mai
nu sînt îndeplinite. Se impun,
bune condiții a unei acțiuni de cea
deci, cu atît mai mult măsuri hotă
mai mare importantă pentru econo
rite. ferme pentru respectarea pre
mia națională — recuperarea și valo
vederilor legale din partea factorilor
rificarea deșeurilor din oțeluri aliate.
de răspundere. în această privință,
In locul oricărui comentariu să no
orice indulgență se soldează cu pa
tăm una ■ din prevederile Stas-ului
gube însemnate pentru economia na
6058, din anul 1978 : „Pentru Ioturile
țională.
do materiale secundare și deșeuri fe
Dar despre alte aspecte privind
roase aliate livrato (predate), furni
recuperarea și valorificarea otelurilor
zorul este obligat să emită buletine
aliate — intr-un număr viitor.
de analiză chimică în care va speci
fica conținutul pentru fiecare ele
Ion TEODOR
Gh. CRISAN
ment de aliere. Loturile vor fi omo
gene din punct de vedere a! compoO. GRUMEZA

menajere. Cert este că otelurile aIiate nu .se predau întreprinderii ju
dețene de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile cu certifi
cat de calitate, cum prevede legea.
Surprinzător este că după ani de zile
de la emiterea unor reglementări le
gale se poartă incă discuții cu pri
vire la ceea ce trebuie făcut pentru
valorificarea cit mai eficientă a de
șeurilor din oteluri aliate. Astfel,
specialiștii de la I.U.T. Bistrița sus
țin că nu li se solicită certificate de
calitate pentru deșeurile din oteluri
aliate, deși ar avea posibilitatea să

MATERIALELOR
obiectiv prioritar în economie
se invirte In jurul modelului de con
teiner care să fie confecționați
Un alt popas — la întreprinderea
de utilaj tehnologic din Bistrița. Aici,
în perioada care a trecut de la înce
putul anului s-au recuperat și valo
rificat numai 8,5 tone deșeuri de oțeluri aliate, ceea ce reprezintă mai
puțin de 20 la sută din sarcina pe
întregul an. Dar și această cantita
te,' după afirmația tovarășului Mir
cea Chima, șeful biroului depozitetransporturi, este formată din pie
sele și rulmenții uzați obținuți prin
dezmembrarea unor mașini casate.
„Din procesul de producție nu re
zultă deșeuri din oțeluri aliate, de
oarece profilele și tablele sînt foarte
judicios folosite" — ne spune inter
locutorul.
Evident, nu am putea decît să ne
bucurăm dacă cele 812,7 tone oțeluri
aliate introduse în procesul de fabri
cație ar fi folosite pînă la ultimul
gram. Dar chiar așa stau lucru
rile ? Din investigația făcută rezultă
că in secțiile de prelucrări mecanice
șpanul este sortat doar pe două ca
tegorii t otel și fontă. Si aceasta în
cazul în care în aceleași conteinere
nu sînt aruncate și diferite resturi

CHIMIZAREA AGRICULTURII
o acțiune de actualitate, dar și de mare răspundere
Constituite la începutul anului 1980,
pe baza hotăririi plenarei C.C. al
P.C.R. din februarie 1979, sectoarele
de chimizare trebuiau-să funcționeze
ca subunități specializate în cadrul
stațiunilor de mecanizare a agricul
turii și aveau ca sarcină de a coor
dona în mod unitar, pe raza lor de
activitate, toate acțiunile de fertili
zare, erbicidare și de combatere a
bolilor și dăunătorilor. In esență,
prin înființarea lor se urmărea in
fapt crearea unui cadru organizatoric
nou care să pună pe baze științifice
întreaga activitate de chimizare din
agricultura noastră. Se materializa
astfel un deziderat atît de mult dorit
și așteptat de specialiștii din agri
cultură, și nu numai de ei. Pentru
că dincolo de efectele pozitive ale
chimizării in ce privește . sporirea
randamentelor la hectar, aceste sub
stanțe pot constitui o sursă poluantă
deosebit de vătămătoare pentru să
nătatea plantelor în special și a
omului in general, dacă în foloșirea
lor nu se respectă cu strictete nor
mele tehnologice stabilite. Tocmai
acestui din urmă scop îi sînt subordo
nate măsurile de prevenire și pro
tecție cuprinse în recentul proiect al
Legii privind protecția plantelor cul
tivate și a pădurilor și regimul pesticidelor, supus dezbaterii publice. Or,
scurtă, foarte scurtă viață au avut
sectoarele de chimizare în agricultura
noastră. Atît de scurtă incit cei care
s-au aflat la conducerea lor nici nu
au apucat să Ie pună la punct măcar
din punctul de vedere al formei organizatorice.
Cine și cum se ocupă de problemele chimizării în agricultura noas
tră In condițiile în care, începînd
cu acest an, factorii răspunzători din
Ministerul Agriculturii au dispus
desființarea sectoarelor de chimiza-

Instalație care sporește de zece ori
productivitatea muncit

Asigurarea utilajelor este decisivă,
dar cine va fi producătorul lor ?

e

Prin proprietățile sale fizico-chimice. teflonul se detașează net de
restul mâselor plastice și, chiar, de
metalele cu însușiri anticorozive.
Realizat în puține țări din lume, te
flonul este materialul care rezistă cel
mai bine la medii puternic corozive
si la temperaturi de pină la 200° C.
In același timp, este și un material
cu însușiri antifricționale, ceea ce-1
face solicitat ca înlocuitor al metale
lor și in alte ramuri, cum ar fi con
strucția de mașini, electrotehnica etc.
Inconvenientul său principal îl con
stituie faptul că se importă, fie sub
forma pudrei, fie sub cea a unor ma
teriale și piese prelucrate.
Pentru a răspunde necesităților eco
nomiei naționale și a se reduce im
portul. de circa un an de zile pe
platforma Combinatului chimic din
Făgăraș au început lucrările de con
strucție Ia două instalații : una care
va produce pudra de teflon și alta
care va transforma această pudră,
prin- presare, într-o gamă foarte
largă de materiale și piese finite.
Prin prevederile de plan, cele două
instalații au termen de dare in ex
ploatare în luna decembrie a.c. Nu
mai că ing. Nicolae Ghindeanti, șe
ful serviciului de investiții al combi
natului. este de altă părere : „Cele
două instalații vor intra, probabil, in
funcțiune abia în trimestru] III al
anului viitor". Scepticism pe care,
bineînțeles, nu-1 împărtășim, dar care

se datorează faptului că. luni de zile,
pe șantier s-a lucrat cu efective re
duse. iar o parte din amplasamentul
noii investiții n-a fost disponibilă
din vina comună a constructorului și
beneficiarului.
Problema care se ridică acum con
stă in inițierea unor măsuri hotărite
pentru ca ritmul de lucru pe șantier
să fie intensificat, în așa fel incit
cel puțin o parte din intîrziere să fie
recuperată.
r
Șeful șantierului, ing. Constantin
Chira, ne-a asigurat că se vor lua
măsuri pentru ca. în perioada urmă
toare. inclusiv pe timp friguros, Ia
toate cele cinci puncte de lucru mai
importante să se poată lucra neîn
trerupt. cu efective suficiente. Fap
tele susțin din plin această afirma
ție. Se acționează energic, bunăoară,
pentru intensificarea ritmului de lu
cru la obiectivele ce trebuie închise
oină la sosirea timpului friguros,
astfel ca aici să se poată executa
nestingherit finisările și montajele.
Două din aceste construcții vor fi în
chise și asigurate cu căldură în so
luție definitivă, iar restul în soluție
provizorie.
,
La observația făcută de tovarășul
Gheorghe Simeu, reprezentant al be
neficiarului. că ritmul de lucru poate
să fie intensificat, șeful șantierului
apreciază că acest lucru este pe de
plin posibil și că, împreună cu orga
nizația de partid și cea sindicală, se

Măsuri pentru mai buna aprovizionare
a magazinelor sătești cu unelte agricole

va acționa de așa manieră Incit
asigure pretutindeni un ritm ridicat
de lucru. în rest, după părerea sa,
nu se ridică probleme.
Si totuși, dacă constructorul nu are
probleme, în schimb are beneficiarul.
Este vorba de asigurarea unor utilaje
tehnologice, mai precis, 4 compresoare de producere a freonului și
.discurile de rupere din oțel inoxi
dabil. pentru care nu există la ora1
actuală furnizor. Or, este limpede că
fără cele 4 compresoare și fără dis
curile de rupere, noul obiectiv indus
trial nu va putea funcționa. Iată de
ce' considerăm absolut necesar ca or
ganele de resort din cadrul Ministe
rului Industriei Chimice, împreună
cu cele ale M.I.C.M., să rezolve fără
intîrziere această problemă, avînd in
vedere că asimilarea și realizarea in
tară a compresoarelor respective —
așa cum se preconizează — cer
timp. Or, ar fi cu totul neindicat și
păgubitor pentru economia națională
ca după ce acest nou și important
obiectiv a fost început cu intîrziere
să se vină cu o nouă decalare a ter
menului de punere în funcțiune.

Nicolae MOCANU

Printre pieăele deosebit de im
portante care7 adeseori trebuie în
locuite cu ocazia reparațiilor capi
tale la motoarele autovehiculelor
figurează și arborii cotiți. De re
gulă, unitățile specializate in repa
rații cumpără aceste piese de la uzinele producătoare. La I.R.A. Grivița, arborii cotiți pentru motoare
le tip „Saviem" se execută pe o
linie de fabricație proprie.
Pînă nu de mult operația de călire prin curenți de înaltă frecven
tă a acestor piese se realiza pe o
instalație universală, cu o produc- !
tivitate foarte redusă, ceea ce crea
„gîtuiri" pe fluxul tehnologic. Un

in confruntare
creatoare cu
cerințele economiei,

(Iași), Strehala (Mehedinți), Ierrnit
(Mureș), Livada (Satu Mare), Ale
xandria (Teleorman), Adjud (Vrancea) și multe altele.
Cei interesați găsesc în aceste unltăți o gamă largă de unelte șt
utilaje mărunte de uz agricol ca :
sape — diferite tipuri, lopețl, caz
male, greble, pluguri ; articole de
grădinărit (săpăligț, prășitori ma
nuale, plantatori pentru legume,
greble și stropitori manuale, jar
diniere etc.) ; articole pentru po
micultură (ferăstraie și foarfeci
pentru pomi, bricege pentru altoit);
articole pentru viticultură (foar
feci, ferăstraie, aparate pentru stro
pit via) ; articole pentru zootehnie
(potcoave pentru cai, foarfeci pen
tru tuns oi etc.), precum și multe
altele.
In imagine s Magazinul Supercoop din comun» Movila Mlresii,
județul Brăila.

Opinii ale unor specialiști

din județul Teleorman
— Aș fi preferat să mă întrebați
cum am avut organizată această ac
tivitate cu ani în urmă, pentru a
putea prezenta prin comparație im
provizațiile pe care le simulăm
astăzi in domeniul chimizării.
— Este dreptul dv. de a răspunde
cum doriți. Important este să lămu
rim lucrurile.
Nu numai să' le lămurim, dar să
și facem ceva pentru a le rezolva.
Iar dacă organele noastre ierarhice
nu vor fi destul de convihse.de aruumentele pe care le vom aduce
.pentru . reconsiderarea’/organizării ac
tivității' de chimizare.-Te-sugerez ini
țierea unui dialog pe această temă
cu specialiștii din unitățile agricole.
Este adevărat, sectoarele de chimi
zare — în ultima lor formă de orga
nizare — nu au dat rezultatele do
rite. Aceasta pentru că înseși modul
in care au fost gîndite nu corespun
dea realităților din agricultura noas
tră. Dar activitatea lor putea și tre
buia să fie îmbunătățită. întreprinde
rile agricole de stat — care aveau deja
constituite asemenea sectoare —
ofereau în acest sens un exemplu
bun de organizare. Noi am ajuns să
facem din aceste sectoare adevărate
subunități de producție cu planuri de
venituri și cheltuieli proprii, integra
te in activitatea fermelor , vegetale, Eficiența activității acestui
sector a apărut încă din primul an de funcționare, cind pen
tru prima dată am reușit să
avem lanuri întinse de culturi fără
' buruieni și cu plante sănătoase. Or,
.pentru întreprinderea noastră aceas
ta a Însemnat un plus de recoltă, a
cărei valoare a amortizat toate chel
tuielile făcute cu organizarea secto
rului de chimizare. Cind. cu doi ani
în urmă, s-a hotărit organizarea pe
baze noi a sectorului de chimizare,
am trăit cu speranța că in curind se
va materializa un deziderat atît de
mult așteptat : desfășurarea unitară
a tuturor acțiunilor de combatere a
bolilor si dăunătorilor, precum și
cele legate de aplicarea elementelor
fertilizante. Am zis că prin aceasta
se va pune capăt actualei practici
dăunătoare de a împrăștia in dreapta

Cu mai bine de zece ani tn urmă,
de mari și urgente Impuse de pro-' Iorificării depline a acestei cercetări
te acum în situația unei... singure
lin colectiv de specialiști de la Insti
gramul privind economisirea com
— sistemul încă greoi al multor în
comenzi certe pentru întreprinderea
tutul de cercetare științifică și ingine
bustibilului lichid și gazos și înlo
treprinderi de a asimilp noi tehno
minieră Motru, dar și aceasta plătită
rie tehnologică pentru echipament
cuirea lui cu cărbune s-ar părea că
logii și produse, tnexistența unor re
de... institut. Pare, intr-adevăr,'ciu
energetic și mașini de ridicat
tehnologia arderii in strat fluidizat
gimuri preferențiale, în funcție de
dat, dar paradoxul iși are izvorul tot
(I.C.S.I.T.E.E.M.R.) din București în
este una din soluții. Si. intr-adevăr,
în acea neîncredere în nou de care
actualitate și importanță, în execu
cepuse cercetările privind un proce
așa este. - Dar deocamdată neope
tarea prototipurilor etc. — cea mai
aminteam înainte — I. M. Motru urdeu nou — abia întrezărit la acea
rantă ! In momentul de fată, cercetă
simptomatică în cazul de față este
mînd să devină beneficiar legitim,
vreme pe plan mondial — de ardere a
rile de mai bine de un deceniu de
atitudinea beneficiarilor față de
deci să și plătească, abia „după ce
cărbunilor inferiori. încetățenit astăzi
Ia I.C.S.I.T.E.E.M.R. sînt concretizate
ideea nouă. Cum putem altfel ex
instalația va funcționa".
sub denumirea de strat fluidizat.
în : o instalație pilot — omologată
plica' de ce Ministerul Industriei
întreaga lucrare — o centrală ter
Este, poate, unul din exemplele care
in 1977 — cu o capacitate de 1,6
Construcțiilor de Mașini — forul
mică in care cazanul cu ardere în
pun în lumină ce înseamnă gindirea
Gcal/oră (existentă în curtea institu
de resort al institutului — care a
strat fluidizat este doar o parte comprospectivă in domeniile științei și
tehnologiilor. Să nu uităm că Ia în
ceputul deceniului opt abundența și
prețul scăzut al petrolului plasaseră
cărbunele în negura desuetitudinii.
Chiar și preocupările legate de mai
buna valorificare a cărbunelui nu
păreau a fi, pentru mulți. decît cer
cetări de dragul cercetărilor. Dar '
cercetătorii institutului amintit au
crezut în idee și au perseverat. Iar
acum, cind în întreaga-lume asistăm
la o reconsiderare a cărbunelui, pu
tem spune că dispunem de o cerce
tare de mare valoare, finalizată într-o tehnologie de înalt randament
0 importantă tehnologie și cîteva măsuri necesare pentru finalizarea ei
privind arderea cărbunelui inferior.
Nu intrăm în amănunte privind
i i
tehnologia arderii în strat fluidizat,
ele sînt problemele specialiștilor.
tului) pe care s-au efectuat experi
ponentă — conform planului și anga
avut posibilitatea de a asimila și oVom evidenția însă cîteva din avan
mentele ; proiectele de execuție pen
jamentelor asumate, ar trebui să se
mologa aceste cazane in propriile utajele noii tehnologii față de cele
tru o familie de cazane cu apă fier
nități și totuși nu a făcut-o ? I.M.
termine anul acesta. După Cum se
clasice, folosite în actualele cazane
binte cu capacitatea cuprinsă între
Cimpina, I.P.S.A. Scornicești, I.M.
prezintă situația la fața locului, acest
de abur și apă fierbinte cu combus
1,6 și 10 Gcal/oră ; la fel proiectele
din orașul Dr. Petru Groza. I.U.R.T.
termen este practic greu să fie res
tibil solid. 1. Poate folosi cărbunele
pentru cazanele de produs abur pen-v
Lugoj sînt doar citeva din întreprin
pectat. De la începutul anului și pînă
din oricare bazin carbonifer al țării,
tru capacități cuprinse între 2 și 10'
derile aparținătoare acestui minister
acum nu s-a turnat decit... fundația.
inclusiv cel cu numai 1 200 kcal pe
tone abur pe oră, toate existente
în care, în intervalul 1977—1981, au
Lipsa de interes a întreprinderii de
kilogram și inclusiv praful de căr
fost instalate cazane de abur fier
in... portofoliul.de proiecte al Com
construcții montaj minier — Jilț
bune inutilizabil la celelalte tipuri
binatului de utilaj greu din Clujbinte de 10 Gcal/oră. dar toate arpentru realizarea acestei lucrări este
de cazane. 2. Randamentul de ardere
Napoca. Așadar, nici un cazan omo
zind... păcură. Teama de risc, subiec
evidentă ; se muncește cu forțe mi
superior — peste 80 la sută —. con
logat în condiții de exploatare indus
tivismul, dar mai ales comoditatea au
nime și printre picături. In aseme
duce la însemnate economii de căr
trială, nici o intrare în funcțiune
dat naștere acelui mod păgubitor de
nea condiții intirzie și intervenția
bune (la o unitate de 100 tone abur
după aproape cinci ani de la finali
gindire întîlnit nu de puține ori :
Grupului de șantiere montaj cazane
pe oră se reduce consumul anual cu
zarea și evidențierea rezultatelor
„Am un utilaj care merge, de ce să-l
— „Vulcan",' care trebuie să monteze
peste 40 000 tone cărbune provenit
schimb cu altul nou, care să-mi facă
cazanul și utilajele anexe necesare
cercetării 1
din bazinul Olteniei). 3. O scădere a
De ce această Indiferență care, In
somnul agitat ?" Și aceasta în situa
centralei termice, cit și a Întreprin
greutății cazanelor cu 50 la sută,
actuala competiție mondială a teh
ția cind unele țări cu tradiție indus
derii de montaj special pentru auto
ceea ce înseamnă consumuri mai re
nologiilor, nu conduce decît la peri
trială, aflind de cercetările noastre,
matizări și telecomunicații din Bucu
duse de metal, materiale refractare,
clitarea unui avans ciștigat cu greu 7
ne propun cooperarea și ne solicită
rești. De fapt, nici n-ar avea ce
beton șl materiale de construcții.
De ce asemenea tergiversări incom
instalațiile.
monta ! Cît privește cazanul,- mai
4. O simplificare a structurii cazanu
Așa se face că din 1977 și pină aspatibile cu eforturile noastre de în
mult de jumătate din componentele
lui și ca urmare o mai mare fiabili
noire și progres ? Din investigațiile
țăzi, timp în care respectivele cazane
sale nu au ajuns încă la Motru. Se
tate și siguranță in exploatare.
făcute am ajuns la concluzia că din
ar fi trebuit să fie realizate și omo
află fie în construcție la C.U.G.
Avînd în vedere sarcinile deosebit
tre opreliștile interpuse în calea valogate, C.U.G. Cluj-Napoca se găseșCluj-Napoca, fie prin gările — ni-

f—ȘTIINȚA

Organizațiile cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor acordă o deosebită atenție
aprovizionării populației din me
diul rural cu unelte, mașini și ma
teriale de uz agricol, contribuind
astfel la asigurarea realizării unei
producții agricole sporite pe loturi
le individuale.
în' acest scop, Centrocoop a luat
măsuri pentru dezvoltarea rețelei
sale de desfacere a acestor produse,
în toată țara, în prezent funcționind
circa 3 900 de raioane specializate
in cadrul magazinelor universale și
metalo-chiqiice, 10 000 puncte de
desfacere în magazinele sătești,'
precum și alte numeroase magazine
specializate in desfacerea uneltelor
și materialelor de uz agricol ca cele
de la : Otopeni (S.A. Ilfov). Chișineu-Criș (Arad). Rupea (Brașov),
Lehliu (Călărași), Gherla (Cluj),
Zagon (Covasna), Dobra și Geoagiu-Băi (Hunedoara), Tg. Frumos

grup de muncitori șl specialiști au
conceput și realizat o nouă instala
ție (in fotografie). Această, instala
ție care funcționează în regim se
miautomat asigură o productivitate
de zece ori mai mare și o calitate
superioară a arborilor cotiți.
Dacă această instalație ar fi fost
adusă din import ea ar fi costat
de cinci ori mai mult, fiind plătită,
firește, în Valută.
în ce-i privește pe realizatorii
instalației, ei sînt dispuși să ofere
solicitanților din economie toate
informațiile necesare și chiar să
execute, la cerere, asemenea insta
lații. (Corneliu Cârlan).

re ? Este această măsură în concor
dantă cu cerințele tot mai mari pe
care le presupun formele noi, mo
derne. de prevenire și combatere, la
scară de mari propcrțri, a bolilor și
dăunătorilor și chiar de aplicare a
elementelor fertilizante ? Cei mai în
măsură să răspundă la aceste între
bări sipt oamenii din producție, adică
tocmai aceia care. în fapt, sînt răs
punzători de felul în care asigură
folosirea substanțelor chimice. Iată
de ce în investigația de față tie-am
adresat unor specialiști cu o înaltă
probitate profesională și experiență
îndelungată în agricultura noastră,
cadre cu munci de răspundefe ce î$i
desfășoară activitatea în lifta din cele
mai mănoase cimpii ale tării —
Cimpia Teleormanului.
Interlocutori : Eugeniu Matei, di
rectorii! I.A.S. Zimnicele, Ion T. Simion, inspector-șef al Inspectoratu
lui pentru protecția plantelor, și
Vasile Boncotă, directorul general al
direcției agricole.
— Tovarășe inginer Matei, vă ru
găm să ne spuneți cum aveți orga
nizată activitatea de chimizare in în
treprindere,. și dacă considerați că
este bine așa ?

Cum poate crește
valoarea
cărbunilor inferiori

și in stirțga cu tot felul de chimi
cale, care nu o dată se soldează cu
pagube chiar și pentru producători.
Din păcate însă, lucrurile in acest
domeniu stau acum și mai rău, iar
perspectiva soluționării problemei
chimizării nu este deloc încuraja
toare,
— Tovarășe inginer Simion, dv.,
care răspundeți, cum s-ar. zice.. de
sănătatea plantelor,. ce credeți că ar
trebui făcut pentru a pune intr-ade
văr pe baze noi întreaga activitate
de chimizare din agricultură ?
— în primul rind să pregătim oa-i ■
meni pricepuți în acest domeniu. Nu
este căderea mea să apreciez dacăl ,
trebuie să se treacă la reînființarea)'
sectoarelor de chimizare, dar în mod
obligatoriu este nevoie să avem un
specialist in fiecare unitate care să
stăpinească foarte bine problemele
ce privesc folosirea pesticidelor și a
elementelor fertilizante. De fapt,
acest lucru îl aveam, realizat incă
cu ani in urmă.'cind in fiecare, uni
tate se află cîte un tehnician agro
nom care răspundea de problemele
chimizării, deși această activitate se
afla doar Ja început. . .Noi lucrăm
astăzi în agricultură cu sute da
substanțe chimice care se schimbă în
multe cazuri de la un an la altul.
Pe bună dreptate se spune că chi
mizarea este astăzi chiar.; mai im
portantă decit mecanizarea. Or, dacă
lucrurile stau așa, mă întreb de
ce acest sector nu poate fi or
ganizat după aceleași principii ca
mecanizarea. Nu este vorba aici
de a încărca schemele consilii
lor agroindustriale sau ale tinităților agricole cu personal in
plus, ci de o mai bună redistribuire
a specialiștilor, de a găsi acea formă
organizatorică care în condițiile agri
culturii noastre tot mai intensive să
ducă la creșterea producțiilor la
hectar, la sporirea eficientei economice.
Discuțiile cu ceî doi interlocutori,,
ca de fapt cu multi alți specialiști
din agricultura județului Teleorman,
le-am purtat in prezența directoru
lui general ăl . direcției agricole, tovar
„VASliI Vasjle Boncotă, pe care l-am so
licitat să-și expună punctul de ve
dere în această privință.
—- Pentru a arăta ce pondera
ocupă chimizarea în agricultura ju
dețului Teleorman,- este suficient eă
spun că sumele anual® ocazionate de
achiziționarea și administrarea chiț
micalelor se apropie de 500 milioane
lei. ceea ce reprezintă circa 30 la
sută din totalul cheltuielilor mate
riale. Specialiștii cu care ați discutat
și-au expus în mod corect părerile șl
de aceea nu am să repet decît faptul
că trebuie găsită o soluție pentru a
ridica activitatea de chimizare la ni
velul cerințelor actuale. Altfel, im
provizațiile pe care le încercăm
acum ne vor costa foarte 6cump.
Socotim că alte comentarii la
aceste opinii și propuneri sini- de
prisos. Subliniem doar obligația 'e
revine factorilor de răspundere o a
Ministerul Agriculturii, tuturor cel<vi
implicați în organizarea și desfășur'țț-,
rea activității de chimizare in agri
cultura noastră de a analiza cu răs
punderea necesară aceste puncte de
vedere și, mai ales, de a adopta mă
surile adecvate pentru a pune ordine
in acest domeniu. Chimizarea consti
tuie unul din factorii cei mai impor
tanți în realizarea obiectivelor noii
revoluții agrare. Si tocmai de aceea
trebuie eliminate cu desăvîrșire impro- retiile prin care se încearcă
substituirea unei activități științifice
Si -"iciente tn folosirea substanțelor
chimice.

Iosif POP
Stan STEFAN
meni nu știe exact — din Uricanl,
Lonea, Lupeni sau Petrila. De ce
tocmai In aceste localități din Valea
Jiului ? Aceasta aparține unui episod
anterior „fazei
‘ ' Motru"
*".......................
din istoria
acestui cazan. El_ fusese
__ .inițial
__ comandat de către Grupul de între
prinderi .pentru _gospodărie
'
_____
comunală
și locativă din Petroșani. A fost sin
gura instituție care, cum se spune.
Și-a luat inima-n dinți, și a solicitat
întreprinderii clujene nu unul, ci
două cazane cu ardere în Strat flui
dizat. Intenție lăudabilă dar, din pă
cate, nefinalizată — investiția pentru
lucrare fiind... sistată după ce aproape 80 la sută din componentele caza
nelor fuseseră executate și expe
diate.
Dar dacă astfel se prezintă situația
cu piesele cazanului propriu-zts, mai
neclară este cea a celorlalte utilaje
ce trebuie sâ constituie centrala ter
mică. La notele de comandă expe
diate de I.C.S.I.T.E.E.M.R. unor între
prinderi furnizoare, cum ar fi „Uuio"
Satu Mftre, I.E.P.A.M, Birlad, I.U.T.
Bistrița etc., livrarea unor utilaje
importante este garantată abia pen
tru trimestrele III sau IV ale... anu
lui viitor! Evident. în 'această
situație nici nu se poate pune orc
blema unei omoiogări în anul In
curs.
Necesitățile actuale ale economiei naționale impun
. . cu
__ acuitate
realizarea șl Omologarea rapidă a
acestor tipuri de cazane.
Ca atare, este absolut necesar ca
neîntirziat conducerea Ministerului
Industriei Construcțiilor de Mașini
— titularul cercetării și al execuției
cazanului cu ardere în strat fluidizat
— să analizeze cu toată răspunderea
cauzele acestei inadmisibile tergiver
sări și, mai ales, să Stabilească mă
suri practice și precise pentru depă
șirea impasului în care s-a ajuns.
Este intolerabil ca într-o perioadă
cind în întreaga lume se caută insis
tent soluții pentru depășirea crizei
energetice, o cercetare de mare va
loare de care dispunem să fie privită
cu neîncredere, în loc să-și găsească
o cit mai largă aplicare.

Vlaicu RADU
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Deplină satisfacție, unanimă apreciere a rezultatelor vizitei oficiale
de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din Ca
pitală, animați de cele mai calde sim
țăminte de nemărginită dragoste,
profund respect și adincă recunoș
tință ce vi le poartă dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, de numele
căruia sint strins legate toate marile
înfăptuiri hotărîtoare pentru făurirea
noului destin al țării, își exprimă, cu
legitimă mindrie patriotică, deplina
aprobare și satisfacție față de rezul
tatele vizitei oficiale de prietenie pe
care ați efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia — se
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI
AL P.C.R,
înscriindu-se firesc in continuarea
tradiționalului dialog la nivelul cel
mai înalt româno-iugoslav, a întîlnirilor pe care, în decursul anilor,
le-ați avut cu eminentul conducător
al Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, și care
și-au pus puternic amprenta asupra
întregului proces de făurire a unor
raporturi de tip nou între cele două
state socialiste vecine și prietene,
convorbirile rodnice purtate 'acum
adaugă o nouă și strălucită pagină în
cronica bogată a unei conlucrări deo
sebit de fructuoase.
Exprimîndu-ne adeziunea deplină
Ia înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului, vă
asigurăm că, însuflețiți de îndemnu
rile și exemplul dumneavoastră de
nemărginită dăruire patriotică, oa
menii muncii din municipiul Bucu
rești sint hotăriți, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să acționeze
cu întreaga lor pricepere și energie
pentru înfăptuirea sarcinilor și an
gajamentelor asumate pe acest an și
pe întregul cincinal actual, pentru a
întîmpina cu noi și tot mai impor
tante succese apropiata Conferință
Națională a partidului și cea de-a
35-a aniversare a proclamării Repu
blicii, pentru a spori continuu con
tribuția Capitalei la propășirea și în
florirea multilaterală a patriei noas
tre socialiste.

Eveniment de importanță deosebi
tă. cu semnificații multiple in croni
ca trainicelor relații de prietenie
dintre partidele, țările și popoarele
noastre. întreaga desfășurare a vizi
tei. convorbirile la nivel înalt, docu
mentele adoptate și înțelegerile con
venite înscriu o nouă și importantă
contribuție la amplificarea colaboră
rii româno-iugoslave — se arată în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R. Remarcabila
dumneavoastră contribuție personală
la dezvoltarea prieteniei dintre țările
socialiste, a colaborării cu toate na
țiunile lumii constituie pentru noi
un minunat prilej de satisfacție și
mindrie. mobilizindu-ne să facem
totul pentru înfăptuirea, împreună
cu întregul nostru popor, a hotărîrilor și acordurilor încheiate, în folosul
reciproc, al păcii și conlucrării > in
ternaționale. Urmărind strălucitul
dumneavoastră exemplu de dăruire
și abnegație revoluționară, dînd glas.
înLă o dată, dragostei și recunoștinii nemărginite pentru tot ce faceți
^pre binele și fericirea poporului, ne
Angajăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să muncim mai
mult și mai bine, pentru înfăptuirea
exemplară a hotărîrilor Congresului
al XII-lea, a obiectivelor care ne
revin in acest an și întregul cincinal,
să 'întimpinăm Conferința Națională
a partidului și cea de-a 35-a ani
versare a proclamării Republicii cu
noi și prestigioase fapte^de muncă.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se spu
ne : Ca de atitea ori în curSul vizi
telor pe care le-ați efectuat în nu
meroase țări ale lumii, am il'ăit și
de această dată sentimente de in
tensă mindrie patriotică, văzînd ma
nifestările de prețuire, stimă, respect
și înaltă cordialitate cu care ați fost
înconjurat pretutindeni — aceasta
fiind o nouă și elocventă expresie a
imensului prestigiu de care dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vă blicurați
în fața întregii lumi ca strălucit con
ducător al poporului român, ca emi
nentă personalitate a epocii contem
porane. Cu siguranță că noul dialog
la nivel inalt româno-iugoslav va
cimenta și dezvolta și mai mult prie
tenia și colaborarea pe multiple pla
nuri dintre România și Iugoslavia. ■
Aprobăm din toată inima rezultatele
deosebit de rodnice ale acestei vizite
și ne angajăm să ne aducem o con
tribuție cit mai mare la înfăptuirea
tuturor acordurilor și înțelegerilor de
cooperăre și colaborare stabilite cu
acest prilej.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
munci cu toată pasiunea și inalta
responsabilitate pentru îndeplinirea
sarcinilor economice și social-culturale ce ne revin, cu convingerea
fermă că numai astfel, prin muncă
responsabilă, vom da cea mai con
cretă expresie dragostei și recunoș
tinței pe care o purtăm partidului,
patriei noastre scumpe — Republica
Socialistă România.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BIHOR AL
P.C.R. se arată: Cu profundă satis
facție și mindrie patriotică, cu viu
interes și deosebită bucurie, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Bihor — români, maghiari și de
alte naționalități — au urmărit vi
zita oficială de prietenie pe care
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu
tovarășa Elena
Ceaușescu, ați efectuat-o in țara ve
cină și prietenă — Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia.
Trăim sentimente de vie și adîncă
mulțumire pentru rezultatele înregis
trate în cadrul noii întilniri la nivel
înalt, rezultate care deschid per
spective ample dezvoltării colaborării
dintre țările și popoarele noastre pe
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte sfere de acti
vitate. Oamenii muncii din județul

Bihor — români, maghiari, germani
și de alte naționalități — își exprimă,
și de această dată, întreaga lor ade
ziune la înțeleaptă politică internă și
externă a partidului și statului nos
tru. politică al cărei făurar sinteți, și
se angajează să întimpine Conferin
ța Națională a Partidului Comunist
Român și cea de-a 35-a aniversarea
Republicii cu noi' și însemnate succe
se în toate domeniile de activitate,
pentru transpunerea fermă în viață
a hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,’
a prevederilor Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul României.
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN
BISTRIȚANASAUD AL P.C.R. se arată : Comu
niștii, toți oamenii muncii români,
maghiari și germani de pe cuprinsul
județului Bistrița-Năsăud au urmărit
cu viu-interes și satisfacție vizita
efectuată de dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cii tovarășa
Elena Ceaușescu, în țara vecină și
prietenă, Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, strălucită conti
nuare a tradiționalului dialog la ni
vel înalt ' româno-iugoslav.
Profund conștienți că
chipul
României de azi, minunatele roade
ale muncii pașnice a neamului, imen
sul prestigiu de care se bucură po
porul și partidul nostru în lume sint
strîns legate de laborioasa dumnea
voastră activitate in fruntea parti
dului și a țării, de gîndirea dum
neavoastră înțeleaptă, plină de clar
viziune și cutezanță revoluționară, vă
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că pentru
noi nu este un scop mai înalt decît
acela de a munci cu dăruire și pa
siune pentru a traduce în fapte
demne de muncă însuflețitoarele în
demnuri ce ni le dați zi de zi. Exprimindu-ne incă o dată adeziunea
totală la politica internă și externă
a partidului și statului nostru — al
cărei ctitor sinteți — vă asigurăm că
vom face totul pentru îndeplinirea
mărețelor programe de prosperare a
patriei noastre strălucite, spre gloria
și măreția neamului.
împreună cu întregul popor, co
muniștii, toți locuitorii județului
Brașov, români, maghiari și germani,
vă intîmpină cu nețărmurită dragoste
și aleasă mindrie patriotică la reîn
toarcerea în patrie, după vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, se arată în telegrama adresată
de COMITETUL JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. Urmărind moment
cu moment. cu cel mai viu
interes, vizita efectuată sub presti
gioasa dumneavoastră conducere,
oamenii muncii brașoveni dau o
înaltă apreciere acestui eveniment
cu profunde semnificații politice și
economice, strălucit model de ra
porturi tradiționale între state in
dependente și suverane. între țări
socialiste vecine și prietene, care
conlucrează ■ multilateral, in ■ depli
nă egalitate, în spiritul stimei si
respectului reciproc, pentru edifica
rea cu succes a noii orînduiri, pen
tru a făuri popoarelor lor o viață
demnă, liberă și fericită.
Ne exprimăm deplina adeziune
față de întregul conținut al noului
dialog româno-iugoslav, care pune
în evidență voința comună a parti
delor, țărilor și popoarelor noastre
de a conferi dimensiuni și mai largi
conlucrării și colaborării pe multi
ple planuri. Cu inimile pline de
bucurie și profundă satisfacție, oa
menii muncii brașoveni, fără de
osebire de naționalitate, se an
gajează să acționeze cu toată ener
gia și fermitatea revoluționară pen
tru transpunerea in viață a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea al
.partidului, pentru a întimpina Con
ferința Națională a partidului nos
tru cu noi și'importante realizări în
industrie, agricultură, în toate dome
niile activității economico-sociale.

Asemenea întregului nostru popor,
oamenii muncii din județul Brăila își
exprimă satisfacția deplină față de
rezultatele excepționale ale vizitei oficiale de prietenie, întreprinsă de
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia — se arată în telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BRAILA AL P.C.R.
Acest nou dialog la nivel înalt ro
mâno—iugoslav, care reprezintă con
tinuarea tradiționalelor relații de
trainică prietenie dintre cele două
partide, țări și popoare, ne prileju
iește exprimarea celor mai alese sen
timente de firească și înălțătoare
mindrie patriotică pentru strălucita
și neobosita activita’te politică pe care
o desfășurați în slujba păcii și secu
rității in Balcani, în Europa și în în
treaga lume. Ne exprimăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, re
cunoștința noastră fierbinte pentru
rezultatele remarcabile ale vizitei.
Vă adresăm încă o dată mulțumirile
noastre izvorîte din sentimentul unui
nețărmurit atașament față de tot ce
întreprindeți spre binele și prosperi
tatea națiuni) române și ne angajăm
ca in cinstea Conferinței Naționale a
partidului să muncim cu și mai multă
pasiune și dăruire revoluționară,
pentru a contribui într-o măsură
mereu sporită la opera grandioasă
pe care o conduceți cu înțelepciune,
înfăptuind neabătut obiectivele sta
bilite de cel de-al XII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Buzău au urmărit cu deose
bită satisfacție și mindrie patriotică
tradiționalul dialog la nivel înalt
româno-iugoslav, prilejuit de vi
zită pe care dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ați efectuăt-o, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Iu
goslavia vecină și prietenă, se arată
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU
AL
P.C.R.
Alături de întreaga națiune, co
muniștii, toți oamenii muncii buzoieni dau o înaltă apreciere contri
buției dumneavoastră ia edificarea
și amplificarea permanentă a unor
fructuoase
schimburi economice,
tehnico-științifice și culturale, în fo
losul celor două țări vecine și ’ prie
tene, animate de voința comună de
a-și făuri, în actualele condiții internaționale, o viață tot mai îmbelșugată,. liberă și demnă.
Exprimindu-ne totala adeziune și
bucuria deplină față de rezultatele
excepționale ale vizitei întreprinse
de dumneavoastră în Iugoslavia, vă
încredințăm, și cu acest prilej, de
atașamentul nostru profund la în
treaga politică internă și externă a
partidului și statului și vă asigurăm
că vom acționa cu toată hotărirea și
răspunderea comunistă, după pildui
torul și mirțunatul exemplu ce ni-I
oferiți, pentru a întimpina cu suc
cese de seamă Conferința Națională
a partidului, pentru aplicarea neabă
tută în viață a programului de în
florire multilaterală a patriei noastre
socialiste, de afirmare a ei liberă,
independentă și suverană în rîndul
statelor lumii.

tru Înfăptuirea în cele mai bune con înscrie în cronica amplă a colabo
diții a sarcinilor pe acest an $i pe rării dintre România și Iugoslavia,
întregul cincinal, să întimpinăm Con ca un eveniment de mare însemnă
ferința Națională a partidului cu noi' tate, marchează un nou moment im
portant în tradiționalele noastre re
și remarcabile realizări.
1
lații de bună vecinătate și colabo
rare'
multilaterală — se arată in te
Profund atașați înaltelor idealuri
umaniste pe câre dumneavoastră, legrama adresată de COMITETUL
strălucită personalitate a vieții poli JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.
Permiteți-ne să folosim și această
tice internaționale, le slujiți cu
exemplar devotament, comuniștii, ocazie pentru a ne exprima, in nu
toti oamenii muncii de pe meleagu mele comuniștilor, al tuturor oame
rile Doljului au urmărit, animați de nilor muncii, români și maghiari,
un fierbinte sentiment patriotic, vi care trăiesc și muncesc înfrățiți pe
zita oficială de prietenie pe care ați minunatele plaiuri ale Harghitei,
efectuat-o, mult stimate și iubite stima și recunoștința față de tot ce
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu ați întreprins și întreprindeți pentru
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in' dezvoltarea fără precedent a tuturor
R.S.F. Iugoslavia — se arată în te zonelor țării, pentru creșterea preslegrama adresată de COMITETUL tigiului României în viața internaJUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.
țională. Asigurîndu-vă de înalta
Primirea 'sărbătorească, plină de noastră prețuire, ■ ne angajăm, mult
căldură, stimă și aleasă prețuire ce iubite și stimate tovarășe secretar
v-a fost rezervată, convorbirile deo general, că, acționînd în spiritul ma
sebit de fructuoase purtate cu pre gistralei expuneri-program, prezen
ședintele Petar Stambolici, cu ceilalți tată de dumneavoastră Ia Plenara
tovarăși din conducerea de partid și lărgită a . Comitetului Central al
de stat iugoslavă, noile înțelegeri Partidului Comunist Român din iu
convenite dau o largă perspectivă nie, și al cuvin,tării rostite la recenta
colaborării româno-iugoslave. atit pe consfătuire de lucru la nivel cen
plan bilateral, cit și pe plan inter tral, organizația de partid, toți oa
national. pentru cauza păcii în menii muncii harghiteni vor munci
Balcani, în Europa și in întreaga cu hotărîre pentru a întîmpina Con
lume. în atmosfera de vibrantă ferința Națională a partidului cu noi
trăire patriotică ce animă viața po și importante succese, sporindu-ne
litică și socială a tării in întimpina- astfel contribuția la propășirea pa

• Eveniment de importanță majoră în cronica
tradiționalelor relații dintre cele două țări vecine

și prietene, care deschide orizonturi și mai largi
colaborării lor prietenești

0

• Remarcabilă contribuție la promovarea țelu
rilor păcii, înțelegerii, securității și destinderii în

Balcani, in
• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii

de a acționa neabătut pentru înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și statului, de a
întîmpina cu noi realizări Conferința Națională a

partidului și aniversarea

a

35 de ani de

la

proclamarea Republicii
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR DIN ROMANIA se
arată : Această vizită reprezintă un
moment de deosebită însemnătate in
bogata cronică a tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare ro
mâno-iugoslave. dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. Manifestă
rile de adîncă stimă și respect cu
care ați fost intîmpinat pretutindeni
au scos din nou in evidență bucuria
popoarelor iugoslave de a avea ca
oaspeți pe inalții soli ai poporului
român. Ne exprimăm deosebita bucu
rie și satisfacție pentru înțelegerile
și acordurile încheiate, care, potrivit
voinței popoarelor noastre, vor ridica
pe noi trepte relațiile prietenești și
de colaborare româno-iugoslave, in
interesul ambelor popoare, al cauzei
păcii, securității și socialismului in
lume. Organele și organizațiile sin
dicale își reafirmă și cu acest prilej
întregul lor, atașament față de poli
tica internă și externă a partidului și
statului nostru, hotărirea de a nu
precupeți nici un efort pentru a-și
aduce întreaga contribuție la înfăp
tuirea marilor sarcini stabilite de
Congresul al XII-lea.

rea alegerilor 'de deputați. a Confe
rinței Naționale a partidului și a
celei de-a 35-a aniversări a Repu
blicii. vă raportăm, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general, că
oamenii muncii din județul Dolj, în
frunte cu comuniștii, sint ferm ahgajați in înfăptuirea sarcinilor ce ne
revin in acest an și pe intregul cin
cinal. in aplicarea neabătută a
orientărilor și sarcinilor ce ni le-ați
trasat pentru realizarea exemplară a
obiectivelor mărețe stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului și vă
încredințăm, totodată, că vom. depune
întreaga noastră energie și capacitate
pentru a obține noi și importante
realizări in, toate domeniile de
activitate.

triei noastre scumpe — România so
cialistă.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
AL P.C.R. se arată : Angajați ple
nar in muncă, intr-o deplină unitate
de voință și acțiune, pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului,
oamenii muncii din județul Hune
doara, in frunte cu comuniștii. au ur
mărit cu deosebit interes, cu vii și
alese sentimente' patriotice, de dra
goste și recunoștință, vizita dumnea
voastră. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia.
Dînd și cu acest prilej expresie
Exprimîndu-ne deplina adeziune la
mindriei de a vă avea in fruntea înțelegerile și documentele conveni
partidului și țării pe dumneavoastră, te, care - vor ridica la cote' și mai
mult stimate tovarășe Nicolae înalte relațiile de strînsă prietenie și
Ceaușescu, cel mai de seamă fiu al colaborare existente între România și
poporului român, ingăduiți-ne să vă Iugoslavia, între partidele, țările și
adresăm, și de această dată, un popoarele noastre în construcția so
fierbinte omagiu, întreaga noastră cialismului, ne reafirmăm profunda
recunoștință pentru contribuția re recunoștință, -mult stimate tovarășe
marcabilă pe care o aduceți la afir Nicolae Ceaușescu, față de activita
marea idealurilor de progres și pace tea neobosită ce o desfășurați pentru
ale națiunii noastre, a dorinței sale afirmarea idealurilor de pace și prie
ale țării noastre cu toate țările
în telegrama adresată de COMI de a dezvolta continuu prietenia și tenie
și popoarele lumii, în interesul păcii,
TETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL colaborarea cu țările socialiste, cu înțelegerii
colaborării internațio
P.C.R. se arată : Trăind legitima toate popoarele lumii — se arată in nale. Dînd și
glas și cu acest prilej, amindrie patriotică și profunda satis telegrama COMITETULUI JUDE leselor noastre
sentimente de stimă
facție pentru rezultatele remarcabile ȚEAN . GALAȚI AL P.C.R. Expriprețuire față de nobila dumneacu care s-a încheiat noua și stră mindu-ne deplina adeziune la poli 1 și
voastră
activitate,
toți oamenii munlucita solie de pace, prietenie și co tica internă și internaț ională a partiPe meleagurile străvechi ale
laborare pe care dumneavoastră, d'uîui și statului nostru — politică al țj>
Hunedoarei,
uniți
în jurul partidului,
”
J
‘..........
mult iubite și stimate tovarășe cărei strălucit arhitect sinteți — co- ne
exprimăm adeziunea deplină la
Nicolae Ceaușescu, ați purtat-o în m liniștii. toți oamenii muncii de pe politica internă și externă a parti
Iugoslavia, împreună cu mult stimata aceste meleaguri dunărene dăm o dului, hotărirea fermă de a nu pre
tovarășă Elena Ceaușescu, comuniș înaltă apreciere și aprobăm din adin- cupeți nici un efort pentru înfăptui
tii. toți locuitorii județului Dîmbo cul inimii rezultatele acestei rodnice rea exemplară a tuturor sarcinilor ce
vizite, cu ferma convingere că ele
vița vă adresează expresia celor mai servesc
plenar intereselor fundamen ne revin, pentru a. cinsti cu noi și
fierbinți sentimente de dragoste și
tale ale popoarelor român și iugo însemnate realizări apropiata Con
recunoștință pentru activitatea pro slave,
cauzei socialismului, conlucră ferință Națională a Partidului Comu
digioasă ce o desfășurați pe plan in
nist Român, alegerile de deputați în
tern și internațional, pentru contri rii în Balcani, a intereselor păcii ge consiliile populare și cea de-a 35-a
buția inestimabilă pe care o aduceți nerale. Urmind exemplul dumnea aniversare a proclamării Republicii.
la dezvoltarea raporturilor de bună voastră însuflețitor, de slujire devo
înțelegere între statele lumii, la cauza tată a cauzei socialismului și comu
în telegrama COMITETULUI JU
păcii și securității mondiale.
nismului, înfloririi continue a patriei, DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.
Însoțindu-vă permanent, cu inima ne angajăm solemn să acționăm cu se spune : Maramureșenii, fără deo
și gindul, cei ce trăiesc și muncesc- întreaga energie pentru a întimpina sebire de naționalitate, in frunte cu
pe înfloritoarele plaiuri dîmbovițene Conferința Națională a partidului cu comuniștii, au urmărit cu viu. interes
vă aduc un suprem omagiu pentru noi și mărețe realizări pentru în întreaga desfășurare a noului dialog
modul magistral în care vă faceți in făptuirea exemplară a obiectivelor la nivel inalt româno-iugoslav. Stră
terpretul dorinței noastre de a munci
lucita dumneavoastră solie de pace
și trăi ân libertate și liniște, de a stabilite de Congresul al XII-lea.
și colaborare se înscrie ca un eve
asigura scumpei noastre patrii și mi
niment important al vieții politice
Comuniștii,
toți
oamenii
muncii
nunatului nostru popor un loc demn
internaționale, ca o contribuție de
între națiunile lumii. însuflețiți de din județul Harghita, asemenea în excepțională valoare la adincirea
. strălucitorul dumneavoastră exemplu tregului popor, au urmărit cu deo prieteniei tradiționale dintre po
de inflăcărat patriotism și inaltă răs sebit interes și profundă satisfacție porul român și popoarele iugoslave,
pundere comunistă, ne exprimăm, și desfășurarea vizitei de prietenie pe la cauza socialismului și comunismu
cu acest prilej, mult iubite și stimate care ați efectuat-o dumneavoastră,- lui. întreaga desfășurare a vizitei
tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala mult stimate și iubite tovarășe' reprezintă o nouă și grăitoare ex
adeziune și devotamentul nemărginit
presie a preocupării constante a
față de politica internă și externă a Nicolae Ceaușescu, împreună cu to partidului și statului nostru, a dum
varășa
Elena
Ceaușescu,
în
R.
S.
F.
partidului și statului nostru și ne an
neavoastră. mult stimate tovarășe
gajăm să acționăm cu fermitate pen Iugoslavia. Această nouă vizită se Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea

colaborării dintre țările socialiste,
asigurarea în Balcani, în Europa și
în întreaga lume a unui climat de
pace și securitate.
Ne exprimăm deplina satisfacție și
recunoștință față de rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei, pre
cum și convingerea că aceasta de
monstrează incă o dată înaltele
dumneavoastră virtuți de mare
personalitate politică a lumii con
temporane. prestigiul de care vă
bucurați ca strălucit conducător al
României socialiste și neobosit luptă
tor pentru înfăptuirea celor mai
nobile idealuri de progres si pace
ale omenirii. Ne exprimăm adeziu
nea deplină la intreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, precum și hotărirea de
a nu precupeți nici un efort pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
ce ne revin.

Asemenea întregului nostru popor,
comuniștii, toți locuitorii județului
Sibiu — români, germani, maghiari —
înfrățiți în muncă și idealuri, au ur
mărit cu deosebit interes și deplină
satisfacție vizita oficială de priete
nie pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, ați întreprinș-o în
țara-vecină și prietenă, R. S. F. Iu
goslavia — se arată in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU
AL P.C.R. Ne exprimăm întreaga adeziune față de rezultatele fructuoa
selor convorbiri pe care le-ați pur
tat cu conducerea de partid și de
stat iugoslavă și față de conținutul
documentelor' semnate, deoarece sintem convinși că acestea v.or da noi
dimensiuni'relațiilor pe multiple pla
nuri dintre cele două țări, partide și
popoare, constituind un exemplu de
bună vecinătate și colaborare. Urmind cu fermitate strălucitorul dum
neavoastră exemplu de slujire cu ne
țărmurită dragoste și devotament a
celor mai nobile idealuri ale poporu
lui român, strîns uniți în jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ne angajăm să întimpinăm alegerile
de deputați in consiliile populare,
Conferința Națională a partidului și
cea de-a 35-a aniversare a Republi
cii cu noi fapte de muncă, cu reali
zări pe multiple planuri, aducindu-ne
contribuția la înălțarea României so
cialiste pe noi culmi de progres și
civilizație.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL
P.C.R. se arată : Angajați, asemenea
întregii noastre națiuni, cu toate
energiile, in efortul pentru realizarea
sarcinilor și obiectivelor din cel
de-al doilea an al cincinalului calită
ții și eficienței, comuniștii, toți cei
care trăiesc și muncesc pe prospera
vatră a Mehedințiului,- au urmărit,
cu viu interes și legitimă mindrie
patriotică. . vizita pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. împreună
■ cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați
• efectuat-o in R.S.F. Iugoslavia, vizită
care se inscrie ca un moment de
în telegrama COMITETULUI JU
mare importanță in .cronica tradițio DEȚEAN
AL P.C.R.
nalelor relații de prietenie și cola se arată : TELEORMAN
sentimente
borare dintre țările, partidele și de dragosteCu șiînălțătoare
nețărmurită mindrie
popoarele noastre.
patriotică,
comuniștii,
toți
oamenii
Convorbirile fructuoase purtate în
din județul Teleorman au
timpul vizitei, schimburile de păreri muncii
urmărit cu viu interes și profundă
care au avut loc in probleme de satisfacție
noua solie de prietenie și
interes comun și ale vieții politice colaborare
in Republica Socialistă
internaționale, documentele semnate Federativă Iugoslavia,
in fruntea
dau un nou și puternic impuls dez- căreia v-afi aflat dumneavoastră,
voltării relațiilor româno-iugoslave. mult
iubite
tovarășe
Nicolae
Realizarea, prin eforturi comune, a Ceaușescu.
și ne exprimăm întreaga
Sistemului hidroenergetic și de navi noastră
adeziune față de conținutul
gație ..Porțile de Fier 1“, precum și
și documentelor semna
a hidrocentralei „Porțile de Fier 2“, convorbirilor
cu acest prilej. Vedem în acest
constituie un minunat exemplu' de te
amplu și fructuos dialog o nouă și
colaborare frățească între două țări grăitoare expresie a dorinței comu
vecine si prietene.
ne a partidelor, popoarelor și statelor
La fel ca toți fiii patriei. noi, noastre de a extinde și intări con
mehe.djntenjj,. dăm expresie hoțărir jr; lucrarea multilaterală., in interesul
■fiestfămalate de â face totul pentru reciproc, in. folosul cauzei generale a
■ a-se--intări“'și mai mult relătitltf^e “socialismului si
și Păcii
păcii in Europa si
și in
prietenie și colaborare dintre țările, întreaga lume.
partidele și popoarele noastre, pen
Exprimîndu-vă întreaga noastră
tru ca România și Iugoslavia să se gratitudine pentru activitatea neobo
regăsească mereu împreună, în sită ce o desfășurați in slujba po
aceeași bună înțelegere și fructuoasă norului roman, spre fericirea și
colaborare.
bunăstarea sa, pentru 'întărirea in
dependenței și suveranității patriei,
în telegrama COMITETULUI JU pentru o pace trainică, colaborare in
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se ternațională. vă asigurăm, mult
arată : Comuniștii, oamenii muncii, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu',
toți locuitorii — români, maghiari și că oamenii muncii din județul Te
germani.— din județul Mureș, alături leorman isi vor mobiliza intreaga lor
de întregul nostru popor, au urmărit, energie și capacitate pentru înfăp
în aceste zile, cu profundă vibrație tuirea exemplară a istoricelor hopatriotică, vizita oficială de prietenie tărîri ale Congresului ' al XII-lea, a
efectuată de dumneavoastră, mult sarcinilor și orientărilor desprinse
stimate și iubite tovarășe Nicolae din Plenara C.C. al P.C.R. din 7—8
Ceaușescu,- împreună cu tovarășa octombrie, intimpinin.d Conferință
Elena Ceaușescu, in Republica So Națională a Partidului Comunist
cialistă Federativă Iugoslavia, eve Român cu noi și însemnate fapte de
niment ce constituie o nouă și stră muncă pentru continua înflorire a
lucită contribuție la dezvoltarea și României socialiste.
adincirea continuă a relațiilor de co
laborare și prietenie dintre partidele,
în telegrama adresată de COMISIA
țările și popoarele noastre. Pri CENTRALA DE REVIZIE A C C. AL
mirea deosebit de călduroasă care P.C.R., se arată : Noua dumneavoas
v-a fost rezervată, manifestările de tră vizită oficială de prietenie in
dragoste, stimă și inaltă prețuire cu R.S.F. Iugoslavia, efectuată de dum
care ați fost înconjurați in tot cursul neavoastră, mult stimate tovarășe
vizitei in țara vecină și prietenă
. _____
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
constituie o nouă dovadă a înaltului varășa Elena Ceaușescu, reprezintă o
prestigiu de care se bucură România contribuție de seamă la promovarea
socialistă și dumneavoastră in în politicii Partidului Comunist Român,
treaga lume.
de întărire a relațiilor de bună înțe
încrezători in viitorul luminos, co legere și prietenie în Balcani, de
lărgire
a colaborării in toate dome
munist, al patriei noastre, exprimin
du-ne întreaga adeziune la rezulta niile de activitate. De aceea. în con- .
tele fructuoase ale vizitei, la politica sens cu gindurile și sentimentele în
internă și externă a partidului și sta tregii noastre națiuni socialiste, mem
tului. noi, cei ce muncim și trăim in brii Comisiei Centrale de Revizie își
deplină unitate și frățietate in ju exprimă și de data aceasta mîndria
dețul Mureș, fără deosebire de națio patriotică și adeziunea totală față de
nalitate. vă asigurăm și cu acest remarcabilele . rezultate ale acestei
prilej; mult stimate și iubite tovarășe vizite.
Nicolae Ceaușescu,' că, urmind strălu
Rodnica si strălucita-vizită oficială
citul dumneavoastră exemplu,\ vom de prietenie efectuată in R.S.F. Iugo
acționa în continuare cu toată dă slavia, întilnirile și convorbirile avute
ruirea pentru Înfăptuirea exemplară la nivel inalt, acordurile semnate,
a hotărîrilor istorice ale Congresului atmosfera de caldă prietenie tradi
al XII-lea al partidului, pentru țională și înțelegere, rezultatele ob
ăl
aplicarea în viață
.... a_ prețioaselor
__ _______ ținute au generat un ecou puternic
in conștiința poporului român, a opi
indicații pe care ni le dați.
niei publice internaționale, contri
în telegrama COMITETULUI JU buind fructuos la creșterea rolului
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. se spu României in rezolvarea unor proble
ne : Comuniștii, toți oamenii muncii me fundamentale cu care se con
— români și maghiari, tineri și fruntă umanitatea.
virstnici, bărbați și femei — de pe
străvechile meleaguri ale Sălajului
în telegrama adresată de MINIS
au urmărit cu deosebit interes vizita TERUL ArARARII NAȚIONALE se
oficială de prietenie' pe care dum arată : Dind glas sentimentelor de
neavoastră, mult stimate tovarășe profund devotament ce vi le poartă,
Nicolae Ceaușescu, ați efectuăt-o, îm fiii țării înrolați sub drapelele trico
preună cu tovarăș^ Elena Ceaușescu, lore ale oștirii vă adresează, din
în țara vecină și prietenă — Repu adincul inimilor, mult stimate tova
blica Socialistă Federativă Iugosla rășe Nicolae Ceaușescu, un res
via. Documentele semnate cu prile pectuos și călduroș „Bun venit“ din
jul acestei vizite, întilnirile și con vizita oficială de prietenie efecvorbirile avute, manifestările de cal tuată, împreună cu tovarășa Elena
dă prietenie și profund respect cu Ceaușescu. in R.S.F. Iugoslavia.
care ați fost întîmpinat pretutindeni
Noua întilnire.la nivel înalt,. înțe
constituie o nouă și vibrantă expre legerile
și documentele
sie a înaltului prestigiu de care vă semnate 'convenite
acest prilej vor da. fără
bucurați, a preocupării statornice cu îndoială, cu
nou impuls dezvoltării
care militați pentru dezvoltarea in colaborăriiundintre
cele două țări și
continuare, pe multiple planuri, a popoare pe plan politic,
tradiționalelor relații de colaborare tehnico-științific. cultural șieconomic.
alte
dintre cele două țări vecine și prie domenii de activitate. Oștireain țării,
tene.
asemenea întregului popor, reafirExprimîndu-ne profunda satisfac mindu-și hotărirea de a contribui cu
ție și deplina aprobare față de rezul consecvență la înfăptuirea politicii
tatele noului dialog româno-iugoslav, interne și externe a partidului și sta
eveniment important in viața inter tului nostru. își exprimă totala ade
națională actuală, avem ferma con ziune față de rezultatele vizitei. Vă
vingere că acestea vor deschide per raportăm, mult stimate tovarășe
spective și mai largi dezvoltării con comandant suprem, că, in posturile
tinue a prieteniei frățești și a cola de onoare încredințate, vom munci
borării fructuoase dintre cele două cu responsabilitate comunistă pentru
popoare, in interesul cauzei păcii, ■ a întimpina Conferința Națională a
destinderii și colaborării in Balcani, partidului, alegerile de deputați in
in Europa și in lume.
consiliile populare și cea de-a 35-a
Ne angajăm să înfăptuim neabătut aniversare a proclamării Republicii
programul partidului, sarcinile ce ne cu rezultate tot mai bune in îndepli
revin din planul de stat pe acest an nirea sarcinilor ce ne revin din do
și pe intregul cincinal, aducindu-ne cumentele Congresului al XII-lea,
contribuția la înfăptuirea politicii in din Directiva dumneavoastră privind
terne și externe a partidului și sta pregătirea militară și' politică a ar
tului nostru, pentru continua înflo matei. din celelalte documente de
rire a patriei.
partid și de stat.
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DIVERS

PRIN HĂRNICIA CETĂȚENILOR

I

— noi realizări în bilanțul bunei gospodăriri

Din scrisorile cititorilor
Record,
dar numai o zi!
Corespondentul nostru volun
tar Profir Dascălii ne semnala
intr-o scrisoare că inginerul hidfoiehnist Constantin Stoina din
Brăila a obținut un dovlecel
care-i întrece pe cei despre care
am scris in rubrica noastră in
toamna lui ’81, avind o lungime
de 2 metri și 2 centimetri.
Ieri, tocmai cind pregăteam
pentru tipar scrisoarea brăileanului, poșta ne-a adus o nouă
veste — și mai și I — de la un
alt corespondent voluntar al zia
rului nostru, Zaharia Ciulei clin
Chitila : „In grădina consătea
nului meu Petru Hobollă au
crescut' in acest an dovlecei mai
lungi ca niciodată. Unul dintre
ei, măsurat la milimetru, a atins 2 metri și 7 centimetri".
Deci, cu 5 centimetri mal mult
decit recordul de la Brăila, care
n-a „ținut" decit o zi.

I
I
I
I
I
I

Voința
face minuni
Cititorul nostru Vasile Andronache din București ne scrie „cu
toată admirația" despre un par
ticipant la un cros al veterani
lor care a avut loc în Parcul
tineretului. „Admirația mea —
reia el ideea — izvorăște din
faptul că acest entuziast parti
cipant la crosul veteranilor ( a
fost un om sortit cindva, din
cauza poliomielitei, să nu mai
poată umbla pe propriile picioa
re, Dar iată că, înscris in clubul
sportiv „Voința", ajutat de oa
meni de omenie de aici și de
propria lui voință de fler, Nicolae Popcov — că așa se nu
mește — a reușit, după mari șl
susținute eforturi, să-și infringă
infirmitatea. Și acum, chiar
dacă mai șchloapătă. antrena
mentele zilnice l-au fortificat
organismul pină l-au adus în
starea de a se hui la întrecere
cu oameni de virsta lui. Nu-i
așa că merită un cuvînt de lau
dă și îmbărbătare?". Merită! ■

I
I
I
I
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Apropierea zilei alegerilor de deputați în consiliile
populare comunale, orășenești, municipale și de sector,
activitatea politico-educativă desfășurată in perioada
campaniei electorale insuflă elan activităților gospodă
rești și edilitare, conlucrării continue a cetățenilor, de-

ALBA : Lucrări edilitargospodărești, executate cu
sprijinul cetățenilor. Apropie'

De asemenea, au fost extinse rețelele
de distribuție a apei potabile și de
canalizare. (Ștefan Dinică, corespon
dentul „Scînteii").

rea alegerilor de deputați în consi
liile populare a determinat și in mu
nicipiul Alba Julia intensificarea ac
tivităților cetățenești de înfrumuseța
re si bună gospodărire a localității.
Zilnic, in noul cartier „Platoul romanilor", in orașul vechi, mii de cetă
țeni participă la curățirea străzilor
,țși trotuarelor, a zonelor verzi, să-'deșc arbuști, „In acest an —- ne spu
nea tovarășul Gheorghe Ilisiu, primvicepreședinte al consiliului popular
municipal — cetățenii din Alba Julia
s-au angajat să execute lucrări edilitar-gospodărești in valoare de 100
milioane lei",
Cu sprijinul locuitorilor, in aceas
tă străveche așezare au fost moder
nizate străzile Victoriei. Cetății. în
frățirii, Lalelelor, au. fost construite
un bazin de inot. ștrand, s-a dezvol
tat capacitatea stadionului municipal.

IALOMIȚA : Locuințe de
calitate ireproșabilă. Constructorii de locuințe ai Trustului de constructii-montai din județul Ialomița
au predat, la cheie, in cursul lunii
octombrie, 156 apartamente, in care
s-au mutat tot atitea familii ale oa
menilor muncii din Slobozia. Fetești,
Urziceni și Țăndărei. Comisiile de re
cepție au remarcat nivelul calitativ
superior al blocurilor respective.
Dind dovadă, in aceeași măsură, de
spirit gospodăresc, noii locatari au
început să lucreze pentru amenaja
rea terenului înconjurător, conturind
spații verzi, locuri de joacă pentru
copii, parcelele pe care vor cultiva,
la primăvară, legume.
Dezvoltarea edilitar-gospodărească
a orașelor județului ialomița se con
cretizează și in extinderea rețelei de
apă potabilă din Fetești, darea in fo

RMumnE amponK
- cadrul ratt al creațieiartistice

Vulpea de la
etajul patru

I

I

Această intimplare mai puțin
obișnuită, pe care ne-o istoria
sCște Vasile Leach, s-a petre.
cut la Singeorz-Băi. O femeie,
vrind să plece dimineața la lu
cru, cind a deschis ușa, gata-gata
calce o... vulpe. Speriată,
’ să ca
jemew a închis repedd ușa, a
femeia
ieșit in balcon și a început să
strige după ajutor. Au'sărit cît-lva oameni și au speriat-o de la
distanță pe cumătră nepoftită.
Intrucit pe scări drumul ii era
blocat, vulpea s-a dus spre ca
mera de uscare a rufelor, s-a
urcat pe geam, și a plonjat drept
pe un teren afinat.
Ca să n-o coste blana...

I
I

Ceas, dar nu
ca... ceasul

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Ca pretutindeni in țară, și in
orașul nostru, Drăgășani — ne
scrie Ionel Stâtioiu — s-a con
struit și se construiește in ritm
alert, noutățile te intîmpină la
orice pas. Totul merge înainte,
în afară de... ceas".
In centrul așezării, pe un.
turn înalt, special amenajat, a
fost montat un ceas cu trei ca
drane, astfel incit, din orice parte s-ar uita, trecătorul să poată
afla ora exactă. „Dar trecătorii
— se spune in scrisoare — nu
află nimic. Frumosul nostru ceas
a încremenit la... ore diferite:
un cadran arată 9 fix, al doilea
12,15 și al treilea 14,30. S-ar putea ca ornicul să arate aceste
ore de... noapte, de vreme ce
nimeni din gospodarii orașului
nu le vede la lumina
____ zilei, Si
asta nu de ieri, de alaltăieri, ci
de aproape trei
. . ani de zile..."
Iți stă ceasul, nu alta!

Un apel
Poșta de ieri ne-a adus o scri
soare prin care loan Nimirceag
adresează cititorilor rubricii
noastre o rugăminte : „Cine știe
pe unde se aflăgau il intilnește
pe Ștefan Balan să-i aducă aminte de fetita lui, iar dacă nu
se lasă înduplecat, să dea de
■veste .autorităților",
Cine este Ștefan Balan Și.ce
se intimplă cu.copilul său? „Astă
vară — ne spune cititorul în
scrisoarea lui — a venit la mine
Ștefan Balan, de fel tot din co
muna noastră, dar care a lucrat
pe undeva prin București și s-a
despărțit de soție. Cum zic, a
venit la mine, mi-a spus că se
duce la primărie după niște acte
și pină se întoarce să am eu grijă
de fetița lui. Asta s-a intimplat
pe 14 iulie. De dus s-a dus, dar
de întors nu s-a mai întors nici
astăzi, iar fetița Mariana, de 6
ani, întreabă mereu și mereu :
«Uilde-i tăticu ? Cind vine tăticu ?». Eu n-am nici un act al
fetiței și nu știu cum să fac să
’ dau de urmele fugarului".
Pe unde umbli, neică ?
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I Motive...
I nemotivate
I
Președintele Judecătoriei Năsăud, Gabriel Săsărman, ne pre
un caz mai puțin obișnuit
I1 zintă
petrecut intre doi oameni in toa
tă firea, care au ajuns in fața
instanței de judecată pentru
I' ' dosarul
desfacerea căsătoriei. „Studiind
63711982 am stăruit asu
pra «motivelor» invocate de reclamant împotriva consoartei
I| sale,
lată-le : «Pirita nu vrea
I să-și îndeplinească atribuțiunile
care trebuie să le îndeplinească
IIșl
1 o gospodină, spunînd că nu vrea
in casă, nu spăla farfuriile
pină nu începeam să le sparg și
mă provoacă încontinuu ca să ii
dau vreo palmă ca să aibă mo!tiv de a. pleca de acasă»".
Fără comentarii !

Petre POPA

De la tradițiile mi
litante ale graficii in
terbelice, de la dese-;
nul precumpănitor li
ric al creației tradițio
nale românești la am
pla dezvoltare înregis
trată azi, grafica ro
mânească. așa cum ne
este prezentată de Sa
lonul republican din
sălile Dalles, a cunos
cut o substanțială ex
tindere a problemati
cii spre multiple zone
ale activității și expe
rienței umane.
Importante mutații
ce țin de viziune, de
limbaj, dar și de tehni
ca (adeseori extrem de
complicată și migăloa
să) a transpunerii în
registrate in toate ca
tegoriile — de la gra
fica „de șevalet" la
aceea „publicitară" —
nu fac decit să accen
tueze, odată cu aceas
tă nouă și amplă ma
nifestare. ideea că o
lucrare de grafică este
expresia unui limbaj
specific, o structură de
semne care-și primeș
te sensul de la ac^st
context in continuă
schimbare care este
realitatea înconjură
toare. Dincolo de unul
sau altul din aspectele
concrete pe care sa
lonul le prezintă, oda
tă cu fondul uman al
temei, cu dimensiu
nea adevărului rostit,
odată cu felul in care
o lucrare sau alta reu
șește să se impună
prin calități ideatice și
plastice, realitatea, sau
mai precis totalitatea
reprezentărilor noas
tre despre realitate,
constituie
contextul
vast in care se inscriu
lucrările acestor inter
pret! ai sensibilității
moderne care sint gra
ficienii. Metaforică, această orientare spre
aspectele specifice ale
dezvoltării
noastre
contemporane are da
rul de a conferi au
tenticitate, forță de
comunicare unor lu
crări semnate de ar
tiști aparținind tutu
ror generațiilor, unor
artiști care-și desfă
șoară activitatea pe
tot cuprinsul țării.
Iar dacă prin definiție
grafica înseamnă pen
tru foarte multi puri
tate a liniei, claritate
și acuratețe a expri
mării. glorificare a
gindului și a rațiunii
ordonatoare, iată că
actualul salon (ca de
altfel multe din mani
festările graficii din
ultimii ani) înregis
trează. parcă mai mult
decit altădată, o vădi
tă deplasare de accent
spre valori de „pictu
ralitate". Nu este vor
ba doar de prezența
cu lucrări de grafică a
numeroși pictori care
ne aduc și de această
dată în atenție calită
țile artei lor, ci de o
predominantă oe simeze a armonioasei
melodii pe care o aduce
culoarea.
Lucrările

mior artiști cum ar și de această dată ca
fi Constanții! Baciu, un gen autonom, (.prin
Brăduț ' Covaliu.a OcIict «jducrări in care negrul
Grigorescu,
Wanda și albul se solicită
Sachelarie
Vladiilii- contrapunctic, prin lu
rcscu, Ion Doilea. Va crări de aleasă calita
sile Socoliuc, Adrian te cum ar, fi acelea
I’odolcanu, Tiberiu Ni- semnate de Vasile
corescu, Maria Con Iiazai-, Paul Errtus,
stantin, Silvia Cambir, Val Gheorghiu, Ion
Mihail
Eva Cerbu, Coriolan Scărlătescu,
Hora, Alma Redlinger. Gion, Elena Boariu,
Sieglinde,
Ileana Dăscălescu, Ba Bottesch
logh Lajos, Neculai Costin Neamțu, Sa
Pădurarii,
Teodora bina Negulescu Flo
Stendl, Iulia Hălăuces- rian. Nagy Eva, Au
Costinescu,
cu, Raluca Grigorcea, gustin
Constantin Pacea. Li Stache Eva ș. a.
dia Ciolac, Dan Cris
Spre deosebiră de
tian, Teodoreanu loan edițiile trecute ale
Nădia, Bogdan Stihi, salonului,
prezenta
Dragoș Morărescu ș.a. caricaturii se . impune
se situează astfel pe de această dată atit
coordonate de fină numeric, cît și calita
sensibilitate,
uneori tiv. Caricaturi semna
lirică, alteori exprima te de Matty, Nell Co
tei cu energie și forță.
bar. Mihai Stănescu,
Aceeași încărcătură e- Silvan Ionescu, Gheor
motională (obținută de ghe Chiriac, Al. Clenciu, A. Poch, Octavian
Covacs, Pompiliu Du
mitrescu, Leonte Năsînsemnări
tase.
Teodor
Pall,
Bratu
Gabriel, Buzea
de la Salonul
‘Zaharia, Radu Dan,
republican
Dragoș Antou, Con
stantin Cazacu atestă
- de grafică
tocmai această preocupare.
Implicind cu necesi
această dată cu mij tate aceeași manifes
tare
a inteligentei ar
loacele culorii impri
mate cu ajutorul plă tistice. a capacității
cii de gravură) este de a afla un echiva
transmisă și de lucrări lent plastic unor va
riguros construite din lori culturale, ilustra
elementele expresive ția de carte — gen cu
pe care le-au selectat un atit de direct ecou
cu sensibilitate și in social — este și de ateligență artiști pre ceastă dată o prezen
cum Emilia Dumitres ță timidă. Finețea
cu, Ion Panaitescu, comentariului grafic,
George Leolea, Cori a unor propuneri de
na Bciu Angheluță, ilustrații cum ar fi,
Elena Bronlțki, Droc- de exemplu, cele sem
say Intre, Ana Iliuț, nate de Damo Istvan,
Ala Jalea Popa, Ana- Ileana Mihaela Po
maria Smighelski ș.a. pescu, Plugor Sandor
Firesc, într-un salon sau Alexandru Traian
de grafică de amploa Filip, ca și calitățile
rea celui republican, revelatorii ale unor
gravura — atit cea ilustrații (destinate in
tradițională implicind marea lor majoritate
gravura pe metal, lito editurii „Ion Crean
grafia. gravura pe gă") cum ar fi acelea
lemn în fibră (și mai realizate . de Verties
puțin metode ale gra Dumitru, Vasile Olac,
ficii mai moderne ob Teodor Hrib, Maria
ținute cu mijloace ti Constantinescu, Calab
pografice) — ocupă un Francisc ș. a. atestă
loc important. Aflați existența unor remar
în fața unor variate cabile forțe artistice
posibilități de expri care așteaptă să fie
mare, graficieni cum folosite la nivelul În
ar fi Dan Erceanu, tregii lor capacități
Mattyas Iosif, Suzana creatoare.
Prestigiul profesio
Fintinaru, Eva Siilii.
Dan Strimbu, Adrian nal al unui salon de
importanța
celui re
Dumitrache,
Mircea
Dumitrescu, Ioan Cott, publican impune de
Jakobovits
Miklos, sigur efortul unei
Borbely
Alexandru, sporite răspunderi so
Kovacs Carol, Dan ciale implicate in ac
Dacian, Besu Marieta tul de creație. Selec
Tițoiu, Ristea Dumi ția nu este (și nici nu
tru, Mala Bcdivau putea fi), dată fiind
Zamfirescu, Lia Cott, amploarea unei astfel
Catalin Varga, Telc- de manifestări, egală.
manu Iosif, Vintilă Ea oferă insă unui
Făcăianu ș. a. au ales, mare număr de ar
de fiecare dată, mo tiști șansa confruntă
dalitatea care răspun rii cu rigorile unei
dea cel mai bine sen manifestări de un aprestigiu,
sului pe care doreau semenea
o imagine
să-l imprime lucrări-:, conturează
(e adevărat, parțială)
lor, au explorat cu în a dezvoltării actuale
drăzneală și sensibi a graficii românești.
litate aspecte ale vie
Marina
ții contemporane.
Desenul se impune
PREUTU

putațllor, activului de stat șj obștesc pentru îngrijirea,
înfrumusețarea și dezvoltarea tuturor localităților, in
spiritul principiilor autoconducerii și autogospodărirli.
Spicuim din corespondențele sosite la redacție :

losință a noului bazin de apă din
Urziceni, extinderea spațiilor comer
ciale ale piețelor din municipiul SIo-bozia, orașele Fetești, Țăndărei șî
Urziceni. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul ..Scînteii").

MUREȘ: Apartamente
pentru specialiștii din mediul
rural Spațiul locativ din satele ju
dețului Mureș a sporit în cursul ac
tualului cincinal ou 950 apartamente
confortabile, Ele sint înglobate in
construcții care pun in evidentă tra
dițiile arhitectonice ale zonei și au
fost înălțate cu materiale din zona
localităților respective. De locuințele
noi au beneficiat, cu precădere, spe
cialiștii, din localitățile Singeor.giu de
Mureș, Ungheni, Țemut', Cristești,
Ernei, Miercurea Mirajului. Totodată,
unitățile comerciale și de., prestări
servicii inaugurate in mediul, rural,
in perioada menționată. Însumează o
suprafață de 4 387 mp. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

BOTOȘANI : Populariza
rea experienței fruntașilor.
La Botoșani s-a editat o foaie volan
tă destinată popularizării unor expe
riențe valoroase. .Iată citeva din ru
bricile acestei tipărituri : „Comuna
(orașul) intre două legislaturi" ; „Cum
a ajuns fruntașă circumscripția elec
torală" ; „Alegători fruntași in do
meniul creșterii animalelor" ; „Să ne
prezentăm la vot cu toate lucrările
agricole de toamnă încheiate". Foaia
volantă a fost expediată in toate orașele și comunele județului, pentru
a folosi în cadrul muncii politice de
masă.desfășurate în vederdS alegeri
lor de deputați. (Silvestri Ailenei. co
respondentul „Scînteii").

MEHEDINȚI : Prin munca
cetățenilor — un nou dis
pensar rural. In comuna Gazânești, județul Mehedinți, s-a dat in
folosință noua clădire a dispensaru
lui medical. Edificiul dispune de ca

binete de consultații pentru copii și
adulti. săli de tratamente, un punct
farmaceutic, laborator, locuințe pen
tru cadrele medicale. Valoarea lu
crărilor realizate prin munca, pa
triotică n cetățenilor se cifrează la
peste 550 000 lei. (Virgiliii Tătaru, co
respondentul ..Scînteii").

ARGEȘ : Ritm viu pe șan
tierele edilitare. De 13 ipceputul anului, lucrătorii Trustului ' de
construcții Argeș au dat in folosință

3 000 de apartamente, din care 230
neste prevederile planului. In stadii
avansate de lucru șe ar'lă alts 1 130
apartamente. Pe șantierele de con
strucții ale trustului prind viață noi
masuri de intensificare a industriali
zării lucrărilor de. con-strucrii. de în
tărire a ordinii și disciplinei la fle
cari? loc de muncă in parte, ■ cerințe
indispensabile ca planul de. investiții
să fie. si in continuare depășit.
(Gheorghe Cirstca. corespondentul
„Scinteii").

Cursul universitar — la nivelul cercetărilor actuale

In mod firesc și necesar, noul an
universitar a readus in actualitate,
printre cele dinții probleme ale sale,
cursurile și manualele pentru studenți. Firesc, pentru că formarea ca
litativ superioară a viitorilor specia
liști. cel mai de seamă obiectiv al noii
etape in care a intrat invățâmintul
superior, depinde in măsură hotăritoare de valoarea științifică și educa
tivă, de originalitatea și accesibili
tatea tuturor cursurilor și manuale
lor universitare. Necesar, pentru că
nu toți titularii disciplinelor univer
sitare posedă cursuri elaborate și ti
părite la un nivel corespunzător exi
gențelor actuale și de perspectivă
formulate de întreaga noastră socie
tate pe seama învățămîntului su
perior.
Profesorul universitar dr. !ng. Fer
dinand Gobesz este de 19 ani titula
rul disciplinei Statica construcțiilor la
Institutul politehnic din Cluj-Napoca.
Așadar, de 19 ani, studenții Facultă
ții de construcții din localitate îl audiază in serii succesive. Cunoșcînd
importanța acestei discipline în for
marea viitorului inginer constructor,
bogatele ei implicații teoretice și
practice, ponderea ei (circa 209 de
ore) în cuprinsul a două semestre (al
IV-lea ,și al V-lea), cum și experien
ța universitară remarcabilă (30 de
ani) a. specialistului bine cunoscut
care este profesorul Gobesz. te'aștepțî
ca fiecare dintre prelegerile sale să
se desfășoare cu participarea activă a
tuturor studenților, iar ora de curs
să Întrunească inclusiv atributele
unei veritabila dezbateri științifice.
Și totuși,..
Am ilustrat cu alt prilej, ta cuprin
sul rubricii, de față, marile avantaje
ce decurg pentru întreaga activitate
universitară din situația cind studen
ții. cunoscind în prealabil structura
unei prelegeri, angajează în desfășu
rarea acesteia, într-un climat de
emulație, întreaga lor personalitate.
Adică își depășesc, condiția pasivă și,
pe parcursul prelegerii, pot șă adre
seze întrebări și să interpreteze critic
răspunsurile, să evalueze concluziile
in perspectiva a ceea ce ei înșiși au
întilnit in activitatea de producție, să
reliefeze noi posibilități de, sporire a
eficienței economice și tehnice spe
cifica unei • soluții, formulată dealtfel

r

prin utilizarea cunoștințelor și expe
rienței fiecăruia dintre ei. întregul
an de studiu cumulează astfel virtu
țile unui conferențiar și auditor co
lectiv, dinamic, pe deplin avizat, re
ceptiv la nou și la imperativul în
noirilor succesive.
Nimic din toate acestea la cursul de
„Statica construcțiilor"!... Pentru că.
de 19 ani. seriile succesive de studenți nu-și. pot propune altceva decit
transpunerea in caiete a tot ceea ce
profesorul,, citește sau scrie pe tablă.
Nu-și pot permite nici o reflecție,
nici o participare. Știind că titularul
disciplinei încă nu are un curs tipărit,
că posibilitatea pregătirii examenelor

nomic din Iași. Conf. univ. dr. tag.
Eugen Albinei predă studenților din
anul al IV-lea, Facultatea de agricul
tură, cursul Irigarea culturilor. De
cum l-am intîlnit, interlocutorul ne-a
asigurat că această disciplină ii in
teresează mult pe studenți. „Și totuși,
sint incă mulți care rămîn restanțieri". „Rămin, că nu toți sint la zi
cu pregătirea". „Dar cursul dv e ti
părit la zi
„Am un curs in două
părți, tipărite pe plan intern în 1974
și, respectiv. în 1975. O nouă ediție
se află in pregătire. Nu știu insă
cind am s-o sfîrșesc". Și conf. univ.
dr. ing. Eugen Albinet ne-a relatat
amănunțit cauza neprecizării unui

EXIGENTELE CALITATII IN iNVAȚĂMlNTUL SUPERIOR
depinde mult de acuratețea notițelor,
întregul auditoriu se ai'lă. practic,
prins ta chingile unui obositor efort
mecanic, singurul care punctează, de
la o oră la alta, desfășurarea cursului
respectiv. Stăm de vorbă cu prof,
univ. dr. ing. Ferdinand Gobesz : „La
începutul discuției de față ne rela
tați cum amintirea cursului dv re
vine. pină, și ta. spara. festivităților- do
absolvire a unei noi promoții ; între
urările pe care vi le adresează
proaspeții ingineri figurează și aceea
de a vă edita cursul cît mai curtad.
Este o atmosferă glumeață, veselă ?".
„Dimpotrivă, pentru mine e foarte
apăsătoare. Singura consolare este...
autoexigență. Știți ? In această spe
cialitate au fost elaborate lucrări
multe și variate, de niveluri diferite
și uneori cu concluzii diferite. Se
impune «cum o sinteză care, vă dati
seama, nu e ușor de realizat, mai
ales că intervin și unele dificultăți in
documentare". „Așa este, dar dacă dv
resimțiți atit de acut asemenea di
ficultăți. cum vor fi ele la nivelul
studenților ? N-ar fi mai bine ca sin
teza amintită s-o realizați în etape,
respectiv prin elaborarea unui curs
cu succesive ediții îmbunătățite 2"
„Da, dar...“. „Dar 7“....... "
O posibilă explicație a acestu!
„dar" am tatîtait-o la Institutul agro

„Biblioteca pentru toți" hotăritor. pulverizînd com
trasează lent, poate prea
plet fosta așezare socială,
lent, conturul unei genera in Niște țărani, Năiță Luții scriitoricești remarcabi cean. eroul corespondent lui
Ilie Moromete. nu-și schim
le. Este ■ vorba de apariția
aici in succesiune intermi
bă prea mult conduita,
tentă a Verii buimace de
nu-și pierde umorul. nu
Fănuș Neagu. a Stării poe
pare a-i fi împrumutat alt
ziei de Nichita Stănescu. a cineva alt cap, nu se lasă
Poeziilor dc pină azi de supus de traumă. Nici co
Adrian Păunescu. a Probei lectivitatea arhaică din care
logosului de Ion Gheorghe,
provine nu se lasă in între
a Leului albastru de D.R.
gime copleșită de evenimen
Popescu, a romanului Niște
te. în Moromeții elemente
țărani de Dinu Săraru, a le arhaice sint relicvarii,
Pămintului transfigurat de aici, la Cornul Capriț, ele
Ioan Alexandru, a Eclipsei sint mult mai puternice,
de soare și Drumului ciineviata conservă forme ritualui de Ion Lăncrănjan,
adică a unor cărți repre
zentative nu numai pentru
o generație, ci pentru lite
ratura română contempora
CRONICA
nă. Colecție de consacrare.
„Biblioteca pentru toți" se
află abia la Începutul aces
tei Întreprinderi. Numeroa
se titluri și numeroși pro
zatori și poeți din generația
Labiș așteaptă gestul aces
tei firești și necesare con
sacrări.
Romanul Niște țărani ®
fost văzut de multe ort și
considerat ca un fapt lite
le In toate compartimentele
rar de repetiție. Chiar auto
rul acestor rînduri a subli ei, iar integrarea omului în
viata ciclică a universului
niat citeva trăsături ale
unuia din personajele căr este hotăritoare. Este ceea
ții care trimiteau la Ilie ce trimite această istorisire
Moromete. Dar. deși se < cu țărani mai mult către
Sadoveanu.
ocupă de o umanitate rura
Țăranul lui Marin Preda
lă asemănătoare cu aceea
din Moromeții, mult mai
se definește in funcție de
numeroase sint deosebirile
primar, de Tudor Bălosu,
de propriii fii. de fonciere.
decit asemănările, care pot
da prilejul unor clasificați! Țăranii lui Dinu Săraru se
: și judecăți de valoare gră
definesc într-un context
bite. Moromeții este in pri
mai larg, care este al lor,
mul rînd romanul unui sfinu al naratorului, ceea ce
șietor conflict-de familie, le dă posibilitatea să pri
între mai multi frați și pă
vească de sus scurgerea
rintele lor. Niște țărani prefacerilor sociale. Nu s-a
n-are In centrul atenției o remarcat in suficientă mă
familie sfișiată de fatale sură ce loc are războiul tn
neînțelegeri, ci o comunitate viața țăranilor de la Cornu
socială tradițională, convul Caprii, Năiță Lucean a
sionată de revoluția socială. făcut ultimul război mon
dial. taică-su pe primul, iar
Nici chiar in partea a
bunicul a murit in celălalt,
doua a Moromeților, unde
satul Siliștea trăiește eve la cel de neatirnare. „Noi
cu
războiul", explică Năiță
nimente similare, apropie
Lucean la raion secretaru
rile nu rezistă. Dacă ta Mo
romeții aceste Împrejurări lui Dumitri Dumitru, închizind în această simplă și
îl modifică pe Moromete modestă
formulă un adevăr
cutremurător care e una
•) „Niște țărani" de Dinu ' din
cheile
romanului.
Săraru, prefață de Valeriu
Smulși din colțul lor de lu
Râpeanu ; colecția „Biblio me. unde sint perfect adap
teca pentru toți", editura tați. adică integrați complet
„Eminescu"
ritmurilor cosmice, cu care

anume termen. D-sa a fost odată
aproape gata cu redactarea cursului
într-o nouă ediție. Cind era pe punctul^ s-o încheie au apărut experiențe
noi în irigare. I^e-a studiat, le-a sis
tematizat și Ie-a inclus în lucrare.
Dar. între timp, tehnica irigărilor a
luat avans printr-o largă mecanizare.
Dirx'nou studiu, sistematizare, redac
tare. Curtad însă... Și uite așa, da
cițiva anL acest curs de irigări alear
gă după irigările de pe ogoare, iar
acestea nu s-au prea lăsat prinsa in
schițe și formule definitive.
Sigur, mai devreme sau mai tîrzlu.
fiecare universitar poate realiza un
curs litografiat pe plan local. Dar,
abstracție făcînd de faptul că aseme
nea lucrări nu întotdeauna sint înso
țite de o bibliografie la zi,.din care
cauză uneori sint transformate in
singura sursă a studiului’individual,
e cazul să ne întrebăm : ce atribute
pot întruni asemenea lucrări din mo
ment ce nu întotdeauna beneficiază
de dezbateri științifice interuniversitare ? Oare nu tocmai ținuta locală
și circuitul Închis favorizează Impro
vizația sau situarea cursurilor în
urma practicii sociale ?
Cînd, în urmă cu cițiva an!, „Scînteia“ a formulat întiia oară asemenea
întrebări, răspunsurile porneau de la
posibilitățile, pe atunci reduse, de

caută a se confunda, acești
țărani, cărora Năiță Lucean
Ie este un exponent ilus
trativ din punct de ve
dere artistic, fac un război,
se intorc acasă, care se în
toarce, și privesc cu același
ochi și ..noul război" care
Începe cu ridicarea arme
lor : pentru ei semnificația
rămine aceeași : ei știu că
vor purta și acest nou
război, că unii vor rezista,
alții nu, dar ăă în final se
vor regăsi, cei care au su
praviețuit. In aceeași exis
tentă esențială si bine rit
mată. Ceea ce ne-o și con-

tipărire «le Editurii didactice ți pe
dagogice. Intre timp insă, iată, capa
citatea acesteia a sporit considerabil
— de la circa 80 la 160 titluri de carte •
universitară pe an (in 19J13 se va
ajunge la 180 titluri) ;. . au sporit și
mai mult ritmul de lucru și posibili
tățile de selecție valorică a lucrări
lor tirajele, stabilite ta legătură ne
mijlocită cu cerințele universitare și
extrauniversitare. au ajuns acum la
peste 2 milioane de exemplare în
tr-un singur an. Așa se face că li
nele dintre disciplinele universitare
care, pină deunăzi — așa cum re
latam intr-o anchetă precedentă —
nu beneficiau de cursuri tipărite au,.;
putut fi editate in numai citeva luni
de la depunerea manuscriselor și as-,
tăzi. de pildă, cursul Finanțele sta- j
telor capitaliste, apărut sub coordo
narea conf. univ. Nicolae Glăja, se
află la indemîna studenților și în li
brării.
Din - păcate, tocmai unii dintre
universitarii care. In anii precedenți,
acuzau lipsa de mijloace editoriale,
tocmai ei, în acest an, bunăoară, se
află in rîndul „restanțierilor" la ca
pitolul predării la timp și in condiții
corespunzătoare de calitate a ma
nuscriselor. Discipline precum Ame
liorarea plantelor agricole și produ
cere» de semințe, Mecanica fluidelor
și mașinilor hidraulice, încercarea
autovehiculelor, ■ Exploatări miniere
subterane, Tehnologia de sudare prin
topire etc,, etc., deși au imtfbrtantâ
fimdamentală pentru pregătirea viito
rilor specialiști, nu vor putea benefi
cia nici ta acest an de cursurile pla-.
nificate, din cauza amintită.
Un argument mai mult că, deși de
neconceput fără un susținut aport in
dividual de creație, cursurile univer
sitare nu pot fi nicidecum apreciate
ca „probleme interne" ale unei facul
tăți sau catedre, și cu atit mai puțin
ca o „chestiune intimă" de autor.
Fiecare etapă din dezvoltarea învătămintului superior începe și. totodată,
sfirșește prin cursuri de calitate, de
aceea elaborarea la timp și în con
diții optime a tuturor acestor lucrări
rămine în continuare un factor"i.J<'nțial in perfecționarea școlii rioas e
superioare.

semnificativ pentru esența
lumii despre care vorbește
Dinu Săraru. I-'ătru este
contraponderea lui Năiță.
Ei se completează și se ex
primă reciproc unul pe al
tul si cartea nu poate fi
înțeleasă fără radiografie
rea cuplului masculin care
domină romanul. Cuplurile
bărbătești sint in orice li
teratură. comice sau privite
cu o nuanță umoristică. în
timp de pace, sau eroice,
cind nu ating extrema ri
dicolului, in timp de război.
Cuplul Năită-Pătru nu con
trazice această regulă mis-
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Un roman
al satului românesc*)
flriAă. dealtfel. Postfața,
in care scriitorul iși prezin
tă modelele cărții sale din
satul natal Slătioara. In
Niște țărani Dinu Săraru
nu face numai elogiul unei
..clase pozitive", pentru a
folosi o formulă eminescia
nă. adică al unei clase pro
ducătoare de bunuri, ci și
al marii clase de apărare a
istoriei României.
cărei
armată, prin excelență de
fensivă, a fost alcătuită covirșitor. pină la dezvoltarea
orașelor și apariția recentă
a unei puternice clase mun
citoare. din țărani. Asta șl
explică aspectul epopeic pe
care-1 au unele pasaje ale
cărții, tacepind de la folo
sirea cu mare efect artistic
a aceluiași epitet cu o te
nace frecvență pentru per
sonajele povestirii și pină
la organizarea lor pe cu
pluri de aspect solemn, cum
sint aproape toți soții și
soțiile lor din Niște țărani,
cum este apoi cuplul NăițăPătru. După părerea noas
tră. dacă este să căutăm in
acest roman un erou, el nu
se poate reduce la o per
soană, la Năiță Lucean, așa
cum s-a afirmat, ci la cu
plul Năită-Pătru. profund

terloasă a conduitei cuplu
lui masculin, semn de acută
intuiție artistică a autoru
lui. Cel din Niște țărani
joacă pe cele două registre
după cum circumstanțele ii
introduc în situații conflictuale ori pașnice. Deși pot
fi examinați separat, cu
noașterea lor ciștigă dacă
sint examinați in monom
bivalent. în cadrul acestui
duet epic, fiecare exprimă
separat o altă față a ruralității din care provin. Dacă
ținem să ne mărginim la
discutarea personajelor izo
late însă. Pătru cel Scurt
ni se pare un „erou" mai
reprezentativ decit Năiță
pentru umanitatea de Ia
Cornul Caprii. ta orice caz
cel care înfățișează un
strat mai profund al exis
tentei acestei umanități. De
altfel și forța lui simbolică
dste mai mare. Pătru cel
Scurt este „Cenușotcă",
bărbatul
poate
deveni
Făt-Frumos, iar moartea
lui înainte de vreme, insta
te de a-și fi împlinit visul
capătă o zare de înțelesuri
care face din tristul Pătru
figura cea mai eclatantă a
cărții. Prin Pătru cel Scurt
nu moare doar un individ.

■’

Mihai IORDANESCU

el o lume. Va supraviețui
însă o parte a ei. partea
adaptabilă, care este Năiță
Luceam Dacă vom căuta
personaje, ca in roma
nul de secol XIX, acșst
Pătru cel- Scurt hi se
pare figură cea mai ira
diantă a cărții din punct de
vedere artistic și semnifica
tiv, noutatea. cea mai pu
ternică in acest plan din
Niște țărani. Dacă vom
căuta ta Niște țărani cartea
marilor ritmuri, a marilor
cicluri, atunci cuplul NăităPătru este figura cea mai
distinctă și heraldică a
cărții.
Niște țărani începe pe
ploaie și se termină pe un
timp înnorat, cu un vint
neputincios. Viziunea cărții
este dominată, strivită de
prezenta atotputernică a
anotimpurilor, a celor mai
variate înfățișări ale vre
mii. . surprinse cu finețea
nuanțelor. Dinu Săraru
descrie o lume care rezistă
și poate rezista pentru că
reperele ei sint de o vechi
me incomensurabilă. Din
această pricină, romanul
Niște țărani, care se opreș
te asupra momentului in
staurării puterii populare,
asupra momentului sociali
zării agriculturii, nu are
aerul că se ocupă de eie.
deși ele fac totuși obiectul
principal al cărții. Dinu Să
raru descrie nu atî’t aceste
evenimente, cit „niște ță
rani" care, s-au întilnit cu
ele, modul lor de a reacțio
na. care la rindu-i exprimă
o fizionomie socială și spi
rituală veche ; iar prin aceasta evenimentele dobîndesc o pregnanță aparte.
Dinu Săraru are o intuiție
deosebită a momentelor co
lective, a conduitelor ritua
le și multe pagini ale cărții
par a fi scrise de un Sla
vici muntenizat. Scrierda
respiră o autenticitate deo
sebită, un rar simț al rea
lului, o inspirată știință a
sublimului, care nu-i face
niciodată ridicoli pe acești
țărani, gravi în fond, dar
cu o mare autocenzură a
ridicolului. Niște țărani nu
este un fapt literar de re
petiție, ci una din rarele
cărți autentice și profunde
despre țărani pe care le
avem.

M. UNGHEANU
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Excelenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
©

tele de apreciere la adresa activității
colectivului, pentru indicațiile și orientăfile stabilite. El a exprimat tot
odată angajamentul specialiștilor si
muncitorilor, al tuturor oamenilor
muncii din institut, de a îndeplini
întocmai sarcinile trasate.
în continuare a fost vizitată cunos-

cuta întreprindere „NEFERAL".
Unitatea, care constituie, prin spe
cificul său, un unicat in industria
noastră, a împlinit in acest an o ju
mătate de secol de existență. Prezentind evoluția ei. bogata experien
ță acumulată, directorul întreprinde
rii, ing. Alexandru Ladislau Frumosu,
a subliniat că. reamplasată in această
zonă a Capitalei în 1965, „Neferal“
a cunoscut un intens proces de dez
voltare și modernizare, producția sa
crescind și diversificindu-se simți
tor. pe măsura solicitărilor tot mai
mari și nțai variate ale economiei na
ționale. Este evidențiat .faptul că in
perioada care a trecut din . acest an
colectivul unității și-a îndeplinit sar
cinile de plan. Gazdele informează
despre principale preocupări ale
oamenilor muncii de aici, intre care
un Joc central îl ocupă valorificarea
cu maximum de eficientă a resurse
lor de minereuri, precum și a mate
rialelor refolosibile. Stă mărturie in
acest sens ponderea mare pe care o
dețin — peste 70 la sută din totalul
mieriilor prime prelucrate — piesele
Țin; cupru, aluminiu, zinc, plumb,
cos >r. precum și din metale» dure,
recuperate in întreprinderile 'din în
treagă, tară, ceea ce conduce la
diminuarea corespunzătoare a im
porturilor de minereuri neferoase.
Secretarul general al partidului
este informat că. datorită dezvoltării
capacităților de producție și utilizării
unor tehnologii moderne, la ..Nefe
ral" se realizează in prezent toate aliajele pentru turnătoriile din indus
tria construcțiilor de mașini, trans
porturi. aliajele de antifricțiune, de
lipit, cele destinate tipografiilor, pro
ducției de acumulatori.
Vizitarea secției de cupru și aliaje
din cupru evidențiază dotarea cu
utilaje moderne, concepute și execu-

tate de specialiștii din țara noastră.
Se remarcă in același timp o serie
de produse noi, asimilate în produc
ția curentă pe baza cercetărilor pro
prii, care’ au avut in vedere atit va
lorificarea complexă a minereurilor
și îmbunătățirea calității metalelor
și aliajelor obținute, cit și reducerea
substanțială a consumurilor tehnolo
gice de energie și combustibili. Analiza programului de fabricație pune
in lumină atenția acordată acestor
criterii de eficiență la fiecare sorti
ment in parte. Semnificative sînt re
zultatele înregistrate prin asimilarea
de noi aliaje și produse finite desti
nate electronicii și electrotehnicii,
datorită cărora se realizează însem
nate economii valutare. Gazdele au
raportat că la majoritatea sortimen
telor aflate in fabricație, precum și
la noile produse experimentate, sar
cina fundamentală — cea de a aco
peri cerințele economiei naționale —
este dublată de preocuparea de a
lărgi și diversifica oferta pentru pia
ța externă.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a cerut să se ia măsuri
pentru sporirea exportului »de produ
se din metale neferoase în condiții
de eficiență, precum și pentru dimi
nuarea în continuare a importurilor.
Preocuparea pentru adoptarea unor
metode tehnologice de mare pro
ductivitate și eficiență este eviden
tă și in celelalte secții vizitate — cea
de aliaje din plumb și zinc șl cea
de carburi metalice și plăcuțe dure.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului le sînt prezentate cele mai
noi procedee de lucru, modul de or
ganizare a fluxurilor de fabricație.
Dintre acestea reține atenția o teh
nologie de deosebită valoare econo
mică — cea de recuperare a aliaje
lor dure — experimentată intr-o instalație-pilot realizată in întreprin
dere, cu forțe proprii. Noua metodă
asigură, pe lingă recuperarea meta
lelor componente, și obținerea unor
pulberi metalice ce se introduc din
nou în circuitul economic. O impor
tantă sursă de materii prime o con
stituie și plăcuțele din carburi me
talice sinterizate, recuperate în ve
derea refolosirii amestecurilor de
pulberi metalice.

Cronica zilei

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte
al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, am plăcerea de a vă adresa
cele mai calde felicitări' și urări de sănătate și fericire personală, de progres,
bunăstare și pace poporului prieten al R. D. S. Sri Lanka.
Doresc să-mi exprim convingerea că raporturile de strinsă prietenie și
cooperare statornicire între Republica Socialistă România și Republica
Democratică Socialistă Sri Lanka, atit pe plan bilateral, cit și in viața
internațională, vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor
noastre, al cauzei păcii, destinderii, independenței și colaborării în întreaga
lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Turcia, joi după-amiază a avut
loc. în Capitală, o manifestare cul
turală, organizată de Institutul român
. pentru relațiile culturale cu străină
tatea’. Prof. dr. Panait I. Panait. șef
de secție la Muzeul de istorie a mu
nicipiului București, a prezentat con
ferința „Turcia, istorie și contempo
raneitate". în continuare, a fost vip
zionat un . program ■ de film.e docu'meiîtare.
Au participatz : rdprdzentâhți " ai
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor
Externe. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de artă și
Cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Nahit Ozgiir, am
basadorul Turciei la București, și
membri ai ambasadei.

★

în perioada 24—28 octombrie, la
invitația Comitetului Național pen
tru'Apărarea Păcii, ne-a vizitat țara
o delegație a Mișcării cubaneze pen
tru pace și suveranitatea popoarelor,
condusă de Severe Aguirre, pre
ședintele mișcării.
în timpul șederii în țara noastră,
delegația a fost primită la Secția
Relații Externe a C.C. al P.C.R. ; a
avut iȚi^evederi la Comitetul Națio
nal r iltht Apărarea Păcii. Academia
..Stei A Gheorghiu". Centrul națio
nal pentru promovarea prieteniei și
colaborării cu alte popoare. Aca
demia de științe agricole și silvi
ce. Liceul agroindustrial „Republica
Cuba" — Fierbinți și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din
București.
Cu acest prilej s-a realizat un
schimb de .informații asupra activită
ților și preocupărilor ambelor organi
zații pentru apărarea păcii, pentru
dezarmare, pentru înțelegere, priete
nie și colaborare cu toate popoarele.

★

Joi. Ia amiază, la Muzeul militar
central din Capitală a avut loc ver
r.‘ ajul expoziției „Din istoricul^viatr.i românești — centenar Aurel
Vlaicu".
Consacrată împlinirii a 100 de ani
de la nașterea lui Aurel Vlaicu —
.nul din pionierii de seamă ai aviai românești și mondiale — expoia pune la dispoziția publicului vi
ator cîteva exponate de mari di.".josiuni, cum sint : machetele aero
planelor „Aurel Vlaicu 1“ și „Aurel
VJaicu ÎX“. părți din aparatele originale care dau o imagine de’ ai}samblu asupra impresionantelor realizări tehnice ale celui ce ă fost
ilustru inventator și zburător.
O serie valoroasă de mărturii fo
tografice și documente ale vremii
pun in lumină viața și opera strălu
citului reprezentant al geniului crea
tor al .poporului român in domeniul
aeronautic.
Expoziția va fi deschisă pină
20 noiembrie ă.c.
(Agerpres)

t
PROGRAMUL 1

15,00
15,05
15.25
15.35
17.25
17,50
20,00
20,20
2o;23
50.35
51,00

Telex
Profiluri Școlară
La volan .
Emisiune în limba germană
Muzică ușoară din Turcia
1001 de seri
Telejurnal
Carnet electoral
Actualitatea economică
Cadran mondial
Invitată In studioul nostru : so-,
prana Silvia Volnea
51,15 Film artistic „Podul iul
Adam
Rush". Premieră pe țâră
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00
>,05
■ ,10
,. .30

'150
:*oo
■■•20
; -25
.0

Telex
Viața de concert In actualitate
Noi în anul 2000
Varietăți... varietăți
Viața economică
1001 de seri
Telejurnal
Carnet electoral
Concertul Filarmonicii din Boto
șani
Telejurnal
-

U.R.S.S

Cu prilejul celei de-a 65-a. aniver
vietice pentru transpunerea în prac
sări a Marii Revoluții Socialiste din
tică a hotărîrilor Congresului al
Octombrie. V. I. Drozdenko, amba
XXVÎ-lea al P.C.U.S.. in cadrul în
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
trecerii socialiste desfășurate pentru
rești. a organizat, in cursul zilei de
a intimpină cea de-a 60-a aniversare
joi. o conferință de presă la care au
a constituirii U.R.S.S.
participat reprezentanți ai Ministe
Vorbitorul s-a referit, totodată, pe
rului Afacerilor Externe. A.R.L.U.S.,
larg la principiile politicii exțerne
Agenției române de presă ..Ager
promovate de Uniunea Sovietică, la
pres", Radioteleviziunii, ai cotidianeProgramul sovietic de pace pentru
lor centrale, precum și corespondenți
anii ’80.
ai - presei. străine-.-acreditați> in țara
In’legătură cu 'relațiile tradiționale
nopstră.
t> >'-• ...can
de 'piTdtenie și colaborare existenti)
intre' 'popoarele sovietice ”și '‘poporul'
Ambasadorul' Sovietic a subliniat în
român, intre P.C.U.S. și P.C.R., între
cuvintul său importanta istorică a
Uniunea Sovietică și Republica So
Marii Revoluții Socialiste clin Octombrie, inițiată și condusă de partidul
cialistă România, vorbitorul a evi
dențiat însemnătatea intilnirilor și a
comunist, in frunte, cu V. I. Lenin.
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Vorbitorul a prezentat apoi succesele
Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici
obținute de poporul sovietic sub
conducerea P.C.U.S. în procesul dez- . Brejnev pentru întărirea prieteniei
voltării permanente a sistemului eco
româno-sovieiice.
în context, el a infățișat aspecte
nomic al tării, pentru continua evo
ale
colaborării româno-sovietice pe
luție ascendenta a științei, culturii și
multiple planuri.
artei, pentru ridicarea nivelului de
La sfirșitul conferinței de presă a
trai al oamenilor muncii sovietici. A
fost prezentat un program de filme
urmat, in continuare, o cuprinzătoa
documentare.
re trecere în revistă a activităților
(Agerpres)
desfășurate de popoarele Uniunii So-

re
Timpul probabil pentru intervalul 23
octombrie, ora 20 — 1 noiembrie, ora
20. In țară : Vremea se va răci treptat
începind din nord-estul țării. Cerul va
fi temporar noros. Vor cădea precipi-

tații slabe, sub formă de ploaie.
In
zona de munte și în nordul extrem al
țării precipitațiile vor fi, pe alocuri, și
sub formă de lapoviță șl ninsoare. Vlntul va sufla moderat, cu Intensificări
in estul țării. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 1 și plus
9 grade, izolat mai coborite în depre
siuni, iar cele maxime vor oscila intre
•7 și 17 grade. Ceață slabă dimineața șl
seara.

• SPORT © SPORT • SPORT ® SPORT
Lavinia Agache
succes

un nou

Gimnasta româncă Lavinia Agache
a repurtat un frumos succes în ca
drul concursului internațional femi
nin desfășurat la Budapesta. Agache
s-a clasat pe primul loc la sol cu
9,85 puncte, fiind urmată de Sișova
(U.R.S.S.) — 9,80 puncte și Lobakova
(Cehoslovacia) — 9,70 puncte. La
acest concurs prilejuit de retragerea
din activitatea competițională a cele
brului gimnast Zoltan Magyar — au
fost invitați o serie de participanți
la „Cupa Mondială" — cupă la care,
după cum s-a mai anunțat, Lavinia
Agache cucerise două medalii.

HANDBAL: „Trofeul
Carpați"
Joi. în Sala sporturilor din Brașov
s-au încheiat întrecerile celei de-a
XXII-a ediții a competiției Interna
tionale de handbal feminin „Trofeul
Carpați". la care au participat for
mațiile R.D. Germane. V.R.S.S., Un
gariei și României, tn ultima zi a
fost programat derbiul turneului, tn
care s-au ..intîlnit reprezentativele
R.D. Germane, campioană mondială,
și României. După o partidă echili
brată. de un excelent nivel tehnic și
spectacular, cu un final dramatic,
scorul a fost egal : 19—19.
in primul meci, selecționata
U.R.S.S. a învins cu 19—15 (13—8)
echipa Ungariei.
Iată clasamehtul final al competi
ției : 1. R.D. Germană — 5 puncte
(golaveraj plus 24) ; 2. România — 5
puncte (golaveraj plus 11) ; 3.
U.R.S.S. — 2 puncte ; 4. Ungaria —
0 puncte.

Caleidoscop fotbalistic
8 Mare surpriză Ia Roma. Pe sta
dionul Olimpic în prezenta a peste
30 000 de spectatori, echipa de fotbal
a Elveției a învins cu 1—0 (0—0)
selecționata Italiei, campioană a
lumii. Unicul punct al acestei partide
amicale a fost marcat în minutul 53
de Elsener. După cum remarcă in
cronica sa corespondentul agenției
France Presse, fotbaliștii italieni au
jucat sub așteptări, cunoscuții in
ternaționali Tardelli. Cabrini și Gen
tile făcînd pur și simplu figurație.
Paolo Rossi, de la care se așteptau
multe faze in atac, a avut ghinionul
de a se accidenta in min. 30. lovindu-se de bara porții .lui Bergener.
© Selecționata de fotbal a Ceho-

slovaciei, care se pregătește pentru
- preliminariile campionatului euro
pean. a susținut un meci amical la
Copenhaga, intilnind echipa Dane
marcei. Fotbaliștii cehoslovaci au
repurtat victoria cu scorul de 3-1
(3—1) prin punctele marcate de Cermak. Fiala și Șalupa. Jocul a fost
urmărit de. aproape 9 000 de spectatori.
• Fostul președinte al clubului
francez de fotbal St. Etienne, Roger
Rocher. a fost chemat în justitie pentru a răspunde de manipularea unor fonduri ilegale. folosite
pentru piața suplimentară a unora
dintre jucătorii echipei. Sumele
acordate din aceste ..fonduri secrete'.«
nu erau supuse, desigur, legilor fis
cale. Dintre fotbaliștii suspectați a
recunoscut că a primit sume de bani
„neimpozabile" Jean-FranpOis Larios,
unul dintre internaționalii echipei.
Au fost, de asemenea, citate în cursul
unei îndelungate anchete numele lui
Michel Plațini (acum la Juventus
Torino) și al olandezului Johnny
Rep.
• Aproape 20 000 de spectatori au
urmărit la .Malaga meciul de fotbal
dintre echipele Spaniei și Islandei
contind pentru preliminariile cam
pionatului european (grupă a 7-h).
Gazdele au obținut o dificilă victorie
Cu scorul de 1—0 (0—0) prin punctul
marcat in minutul 59 de Pedraza.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Șef de stat al Republicii Turcia

ANKARA

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a
Republicii Turcia, in numele poporului. român și al meu personal, cele mai
bune .urări de sănătate și fericire, personală, iar poporului turc prieten urări
de progres și prosperitate.
Exprim convingerea că înfăptuirea cu succes, prin eforturi comune, a în
țelegerilor la care am ajuns cu ocazia convorbirilor de la București deschide
noi perspective conlucrării româno-turce, contribuind, totodată, la dezvolta
rea unui climat de colaborare, securitate și pace in Balcani, in Europa și in
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România .

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
”
,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al poporului Repu
blicii Democrate Germane vă mulțumim’ dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, precum și poporului român pentru salutările și
urările transmise cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane.
Sintem ferm convinși că relațiile de prietenie dintre partidele, statele
și popoarele noastre se vor dezvolta continuu și in viitor in folosul reciproc,
în ihteresul păcii și socialismului.
Vă urăm, stimați tovarăși, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii
din România noi succese in făurirea pe mai departe a orinduirii socialiste,
iar dumneavoastră personal vă dorim sănătate și putere de muncă.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit’din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri
ăl Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul României, doresc să transmit Excelenței Voastre,
guvernului și poporului prieten român salutul meu călduros și cele mai bune
urări de progres continuu și prosperitate.

SPYROS KYPRIANOU

Eregli și Iskenderum, Konya.
Mersin și Maras sînt nume de
orașe care se înscriu în rîndul noi
lor centre industriale ale Turciei.
De la Istanbul, în vest, pină la
poalele Araratului. în răsărit, de la
Adana,’ in sud, pină la țărmul Mă
rii Negre, țara â fost cuprinsă îiir
tr-un proces de modernizare, în
primul rînd prin valorificarea bogățiilor naționale. Acest proces
iși are originea in evenimentul
istoric de la 29 octombrie 1923,
cind Adunarea populară, convocată în prima sa sesiune la Ankara, a abolit vechea formă de stat
perimată și a proclamat republica.
Avindu-1 în frunte pe marele pa
triot Kemal Atattirk, Turcia și-a
propus ca obiectiv fundamental să
devină un stat modern în toate
domeniile de activitate. Pe această
calo, în ultimele decenii a fost edi
ficată o bază industrială ramificată, care asigură în proporții
crescînde necesarul de metale.
tractoare, automobile, ciment, pro
duse chimice, îmbrăcăminte. în
anii republicii s-au înregistrat, de
asemenea, progrese substanțiale în
dezvoltarea invățămîntului. pregă
tirea cadrelor de specialiști pentru
numeroase ramuri ale economiei,
științei și culturii.
Actuala aniversare găsește Tur
cia in plină pregătire pentru refe
rendumul de la 7 noiembrie asupra
noii Constituții, menită. în concep
ția autorilor ei, să asigure o mai
mare stabilitate politică în țară
după retragerea în cazărmi a for
țelor armate și organizarea de ale
geri generale.

Situate în aceeași zonă geografi
că, România și Turcia întrețin și
dezvoltă tradiționale relații de
prietenie și colaborare în variate
domenii de interes comun. Un
eveniment de cea mai mare impor
tanță in dezvoltarea ■ raporturilor
prietenești româno-turce l-a con
stituit dialogul desfășurat la Bucu
rești, în primăvara acestui an, în
tre președintele Nicolae Ceaușescu
și generalul Kenan Evren. șef de
stat -al Republicii Turcia.
Prin ritmuri înalte, se caracteri
zează dezvoltarea colaborării eco
nomice în asemenea domenii ca
mineritul, explorările petroliere, in
dustria siderurgică. agricultura,
transporturile. Fertilitatea conlu
crării iși găsește expresie în creș
terea puternică a volumului schim
burilor comerciale, care este acum
de peste șase ori mai mare decit în
197.5. Se dezvoltă, de asemenea,
colaborarea tehnico-științifică. cul
turală si în alte domenii.
Totodată. Romania și Turcia se
intiinesc prin preocuparea comună
privind necesitatea de a se acționa
pentru stimularea și promovarea
conlucrării bilaterale și multilate
rale între țările balcanice, pentru
transformarea acestei regiuni intr-o
zonă a păci, bunei vecinătăți. înțe
legerii și colaborării.
. La București și Ankara este una
nim ' împărtășită aprecierea că
dezvoltarea și diversificarea co
laborării româno-turce corespunde
pe deplin intereselor celor două
popoare, ca și cauzei promovării
unui ‘climat de pace și înțelegere
în Balcani, in Europa și in lume.

Președintele Republicii Cipru

LISTA

Plenara comună cu activul
și Consiliului politic ale

Prea tineri pentru riduri : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.13;
18,30; 15,45;
18; 20,15,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
H Ancheta : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
R
Pădurea
nebună :
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20, AURORA (35 04 60) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Cine iubește și lasă : DRUMUL
SĂRII (31 23 13) —’15,30 ; 18; 20.
B Femeia din Ursa Mare : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Nea Mărin miliardar : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
B Un saltimbanc Ia Polul Nord :

COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30, STUDIO
(59 53 15)
— 10: 12; 14; 16; 18; 20.
B Așteptind un tren : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
D Mephisto : SALA MICA A PALA
TULUI — 17; 20.
B Favorițli noștri răsfățațl : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
K Jandarmul se Însoară : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
H Lolek și Bolek — 9; 11,15: 13,30;
15,30; Nu vreau să mă Însor — 17,30;
19,30 : DOINA (16 35 38).
B Valentina : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
B Cavalerii teutoni : MELODIA
(12 06 88) — 9; 16,15; 16; 19,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 12,30; 16; 19,15.
B Infernul din zgirie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19,45.
B Atențiune, bandit) ! : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18:
20.15. '
B Piedone africanul : BUCUREȘTI

OFICIALĂ

a libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea Ia sorti
pentru trimestrul III 1982

xemplară a ordinelor și indicațiilor
în climatul de muncă rodnică,
comandantului suprem, a misiunilor
creatoare, de debsebită efervescență
și sarcinilor de înaltă răspundere, în
politică în care întregul nostru popor
credințate de partid.
intimpină Conferința Națională a
într-o atmosferă de nestăvilit en
partidului, joi a avut loc în Capitală
tuziasm, participanții la plenară, în
plenara comună cu activul a Consi
numele
întregului efectiv, au adre
liului de conducere și Consiliului
sat o telegramă TOVARĂȘULUI
politic ale Ministerului de Interne,
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
care a dezbătut sarcinile ce revin
general al Partidului Comunist Ro
comandanților, organelor și organi
mân, președintele Republicii Socia
zațiilor de partid, tuturor efectivelor
liste România, comandantul suprem
ministerului pentru transpunerea în
al forțelor armate, in care se spune :
Viața a.tezelor și ideilor izyorîte din
„Vă raportăm, mult iubite și stima
Ejmuneiea.
tovarășului' ' . Nicolae’ ‘
te
Tovarășe comandant suprem, ‘Că
Ceaușescu cu privire', ’.lâ stadiul ac
organele și organizațiile de partid,
tual al edificării socialismului in tara
toți comuniștii, întregul personal al
noastră, la problemele teoretice, ideo
Ministerului de Interne au dezbătut
logice și activitatea politică, educa
cu înalta răspundere partinică ideile
tivă a partidului, prezentată la
și tezele din expunerea dumneavoas
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din
tră, și-au exprimat in unanimitate
1—2 iunie 1982.
mindria patriotică, comunistă față de
La lucrările plenarei au luat parte
acest
strălucit document programa
membri ai Consiliului, de conducere
tic, în care sînt prefigurate dimen
și ai Consiliului politic ale Ministe
siunile înaintării României pe căile
rului de Interne, secretarii consiliilor
luminoase ale civilizației socialiste
politice și ai comitetelor de partid,
și comuniste.
cadre cu funcții de conducere din
Insușindjt-ne pe deplin indicațiile
activul de partid.
și orientările de excepțională valoare
Raportul prezentat și dezbaterile
puse
in fața Ministerului de Interne,
din plenară, au relevat cu deosebită
am reținut sarcinile ce revin tuturor
pregnanță aprobarea deplină și ade
comandanților, organelor și organi
ziunea entuziastă, unanimă față de
zațiilor de partid, întregului efectiv
tezele și orientările de o inestimabilă
în vederea intensificării muncii poli
valoare teoretică și practică din Ex
tico-educative, a creșterii calității și
punerea comandantului suprem, care,
eficienței activității organelor noastre
prin problematica de stringentă ac
pentru aplicarea fermă a legalității
tualitate abordată, prin imensul său
socialiste și a normelor de epnvietezaur de ideh constituie un nepre’
țuire socială.
invățăminte
pentru
țuit izvor de
Sinteni botăriți să așezăm in mod
toți comuniștii, un document pro
statornic Ia baza întregii activități de
gramatic și mobilizator ve deschide
dezvoltare a conștiinței socialiste a
gmdirii
teoretice și
noi orizonturi
.. 1__ 1.1 ___
‘1
personalului cunoașterea trecutului
activității practice din toate dome
glorios de luptă ai poporului român,
niile de activitate.
a muncii și jertfelor înaintașilor noș
Studierea aprofundată a acestui ex
tri, a marilor realizări obținute sub
cepțional document, dezbaterea lui în
conducerea partidului in anii edifi
grupele de învățămînt politico-ideo
cării socialismului, a mărețelor per
logic, în toate organele și organiza
spective pe care le deschide viitorul
țiile de partid, ale U.T.C. și de sin
comunist al țării.
dicat au marcat afirmarea și mai
Aplicind întocmai in viață concep
puternică a rolului conducător al
ția dumneavoastră novatoare privind
partidului, a principiului fundamental
apărarea
cuceririlor revoluționare ale
potrivit căruia munca securității și a
poporului, vom manifesta o preocu
miliției, a tuturor compartimentelor
ministerului se desfășoară permanent
pare sporită pentru extinderea con
lucrării cu organismele democratice
și neobosit sub îndrumarea și con
ale oamenilor muncii, cu masele
trolul partidului, determinînd creș
populare, vom milita cu vigilentă și
terea spiritului revoluționar, a vigi
combativitate în vederea prevenirii
lenței și fermității întregului perso
și combaterii manifestărilor antiso
nal in asigurarea legalității socia
ciale, a oricăror acte prin care pot fi
liste. lărgirea conlucrării cu organis
prejudiciate interesele generale ale
mele democratice ale oamenilor
muncii, cu masele de cetățeni pen
națiunii noastre socialiste. Vom situa
în motf constant in centrul întregii
tru apărarea orinduirii socialiste și
activități a comandanților, a organe
de stat, a valorilor fundamentale ale
lor și organizațiilor de partid creș
socialismului.
însușindu-și tezele, orientările și
terea competentei profesionale și
sarcinile ce decurg pentru activi
dezvoltarea spiritului de răspundere
tatea Ministerului de Interne din
al intregului personal, întărirea ordi
Expunerea secretarului general al
nii și disciplinei militare în scopul
partidului, plenara comună cu activui
îndeplinirii exemplare a hotărîrilor
a analizat ’.nt”-un profund spirit
de partid și a legilor tării, a ordine
critic și autocritic conținutul și efi
lor dumneavoastră.
ciența muncii ideologice și politicoComuniștii, întregul efectiv al Mi
educative. a scos în evidență nea
nisterului de Interne intimpină Con
junsurile care se mai manifestă pe
ferința Națională, a partidului cu
această linie și care se repercutează
hotărîrea fermă de a-șl spori efortu
rile pentru apărarea marilor valori
asupra calității muncii, a stării și
practicii disciplinare, pregătirii efecmateriale și spirituale făurite de po
tivelor, metodelor șj stilului de
porul român, a securității statului,
muncă ale comandanților, drganelor
avuției naționale, ordinii și liniștii
și organizațiilor de partid, Totodată,
publice, adueîndu-și întreaga contri
plenara a stabilit măsurile necesare
buție la înfăptuirea politicii partidu
ce vor determina o și mai puternică
lui de înflorire a scumpei noastre
angajare și mobilizare a personalului
patrii, de creștere a măreției și glo
ministerului pentru Îndeplinirea eriei României socialiste".

cinema
H

General KENAN EVREN

.

COLOMBO

Apreciind
rezultatele obținute,
secretarul general al partidului a in
dicat să ‘Se asigure, cu capacitățile
existente, întregul necesar de pulberi
metalice pentru întreprinderile pre
lucrătoare. S-a cerut totodată să se
extindă colaborarea întreprinderii cu
Institutul “de cercetări pentru chimie
anorganică și metale neferoase, ale
cărui cercetări pot fi experimentate
în instalațiile de la „Neferal".
La sfirșitul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul întreprinderii pentru succesele
înregistrate și i-a urat să persevere
ze in acțiunea de valorificare com
plexă și eficientă a resurselor de me
tale neferoase.
Gazdele au mulțumit secretarului
general al partidului pentru vizita
efectuată în unitatea lor, pentru ori
entările și indicațiile date, pe care
s-au angajat ‘să le înfăptuiască in
mod exemplar.
Este angajamentul pe care, aseme
nea cercetătorilor de la institutul ve
cin, destoinicul colectiv de la „Nefe
ral" îl ia acum, in preajma Confe
rinței Naționale a partidului, cind
întregul nostru popor iși intensifică
. eforturile consacrate dezvoltării mul
tilaterale a patriei.
în spiritul acestui ferm și mobili
zator angajament, oamenii muncii de
aici și-au manifestat din nou senti
mentele de profundă dragoste și adîncă prețuire față de conducătorul
partidului și statului nostru, exprimîndu-și hotărîrea de a obține re
zultate din ce in ce mai bune in în
treaga lor activitate.
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au fost Însoțiți de puter
nice aplauze și îndelungi ovații. S-a
scandat cu însuflețire „Ceaușescu—
P.C.R. !“. „C.__,
,Ceaușescu
___ și‘ poporul !“.
————..... j emoționanta,
în această atmosferă
de vibrant patriotism, în care s-a
desfășurat vizita dtj lucru a secreta
rului general al partidului, oamenii
muncii de pe această platformă in
dustrială a Capitalei au dat glas
încă o dată încrederii neclintite in
politica partidului și statului nostru,
voinței de a o transpune in fapte, de
a contribui cu întreaga lor capaci
tate creatoare la continua întărire a
României socialiste.

la

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TURCIA

Președintele R. D. S. Sri Lanka

în Capitală, pe platforma industrială Hrănești
(Urmare din pag. I)
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(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15
; 19,39;
FEROVIAR (50 51 40) — 9;
; 14,15;
17; 19,30, MODERN (23 71 01) — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,30.
R Antoniu șl Cleopatra : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19.
S Tess : FAVORIT (45 31 70) — 9,15;
12,15; 16,30; 19,30.
B Aleargă după mine ca să te prind:
VICTORIA (16 28 79)
— 9,30;
11,30;
13,30; 15,45; 10; 20.
*
W O fată fericită : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
E Noi aventuri pe vasul Poseidon t
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13.30;
15,45: 18; 20.
S Curcubeul celor șapte Speranțe :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B C'ursa infernală : LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20, PACEA (60 30 85) — 15;
17,15; 19,30.
B Degețica — 14; Dragoste la prima
vedere — 15,30; 17,30; 19,30 : VIITO
RUL (11 48 03).
B I se spunea „Buldozerul" : COTROCENI (49 48 43) — 15,30; 17,45; 20.
a In arșița nopții : FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.

Nr.
. cri.

Nr. libretului
de economii

1.
2.
3.
4.
3.
6.
7
8.
9.
10.
”71. '
12.
13.
14.
15.
16.
, 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ciștigurile obținute
(in ordinea valorii)

Valoarea cîștigului

U.R.S.S.

452-223-23
448-1-82
464-202-231
401-205-47
407-1-177
411-1-77
448-337-4
427-1-917
436-1-1233
■ 426-622-5
431-103-1636
' 461-208-1911
466-1-633
459-1-743
459-207-26

9 000
9 000
•w
9 000
9 000
9 000
•
9 000
9 000
,,
9 000
9 000
■
9 000
i
' » 1: 9300
‘
u. •( ' ■ ■ ■ f-. A
9 000
9 000
9 000
„ (
9 000
R. S. Cehoslovaci
6 000
6 000
6 000
•>1»
6 000
6 000
'»
.<•, 6 000
w
,fi 000
SLiSOOO
'oferit; ooo
»»
6 000
6 000
6 000
•>
6 000
R. D. Germană
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 0(10
6 (ion
6 000
6 000

402-1-1056
409-1-1400
410-120-304
417-1-914
427-204-63 .
436-279-250
452-1-534
431-106-876
465-1-558
466-201-327
459-1-2509
459-340-2.
401r202-10
405-1-206
433-201-238
448-1-248
427-1-18
436-1-851
437-1-128
431-103-1187
461-208-1417
462-213-21
438-102-160
438-103-876

.

■

'

279 000

Total 39 ciștiguri in valoare de lei
Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel'mult 30 de zile de la data
tragerii Ia sorți Ia sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera
adeverința necesară îndeplinirii for-

;

malităților in legătură cu efectuarea
excursiei.
Tn cazul neprezentării in termen
sau al neefectuării excursiei, ciștigu
rile se plătesc în numerar.

LISTA OFICIALA

IISTA OFICIALĂ

a libretelor <lc economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoa
re la tragerea la sorți pentru triinestrul III 1982

a libretelor de economii eu ciștiguri
in materiale de construcție ieșite
ciștigătoare la tragerea la sorți pentru
trimestrul III 1982

Nr.
cri

Numărul li
bretului de
economii

1.
2.
3.
4.
5.

821-1-82
836-1-1371
’ 803-1-120
836-1-1393
859-1-4373

Valoarea
cîștigului

Nr.
crt

Numărul li
bretului de
economii

10 000
10 000
1.0 000
10 000
10 000

I.
2.
3.
4.

918-134-310
910-132-184
918-134-311
906-721-185

Valoarea
cîștigului

10 000
• 5 000
5 000
5 000

5 ciștiguri în valoare totală de lei
50 000

4 ciștiguri în valoare totală de lei
25 000

Plata câștigurilor se efectuează de
.către sucursalele și filialele C.E.C.
Titularii libretelor.ieșite ciștigătoare pot folosi ciștigurile obținute pen
tru a contracta, m condițiile - Legii
nr. 4/1973. prin unitățile unde Iși au
locul de muncă, construirea de locu
ințe proprietate personală.

Titularii libretelor de economii ieși
te ciștigătoare trebuie să se prezinte
m cel muit 30 de zile de la data tra
gerii la sorți ia sucursalele și filia
lele. C.E.C. pentru a li se elibera
adeverințele necesare procurării ma
terialelor de construcție.

■ Colosul
din Rhodes :
VOLGA
(79 7126) — 9; 12; 16; 19, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12;. 16; 19.
L

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala
miefi) : vlaicu Vodă — 19,30;
(sala
Atelier) : Romulus cel Mare — 19.
■
Filarmonica
„George Enescu"
(13 68 75, Ateneul Somon) : Concert
simfonic susținut de Filarmonica din
Botoșani. Dirijor : Modest Cichirdan.
Solist : Krasimir Gatev (R.P. Bulga
ria) — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18.
■ Teatrul de operetă
(13 98 48) :
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu,
14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Furtuna — 19.

H Teatrul Mie (14 70 81) : Niște
ranl — 19,30.
8 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :

țăFiri

turi, fluturi — 20.
■ Teatrul de comedie de 64 60) : Don
Juan — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59
taa 31
,u 03,
uj,
sata
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30;
__ .
(sala Studio) : Omul care face minuni
— 19:
33 Teatrul Gluleștl (Sala Majestic,
14 72 34) : Zidarul — 19,30.
C Teatrul satirlc-muzical „C. Tanase"
(15 50 70, sala Savoy) : Belmondo al
II-lea — 19.30; (sala Victoria. 50 50 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19.30.
H Teatrul „ion Vasilescu" (12 27 45) :
Bunica se mărită — 20.
B Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : De la lume adunate — 19.
fl Circul București (11 01 20) : Zoocirc — 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (iș 23 77) : FătFrumos din lacrimă — 17; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") Legenda cintărețulul — 17.
/-
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REGLEMENTAREA PE CALE PAȘNICĂ
A DIFERENDELOR INTERNATIONALE
Proiectul de declarație inițiat de România a fost adoptat

de Comisia juridică a Adunării Generale a O.N.U.

i

Trăinicia șl caracterul rodnic al
relațiilor de prietenie și amplă co
laborare româno-iugoslave au fost
din nou și pe deplin validate de re
zultatele bogate ale vizitei oficiale
de prietenie, efectuată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țara so
cialistă vecină, la invitația tovarășu
lui Petar Stambolici, președintele
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia.
Este bine cunoscut că, acționînd
neabătut pentru dezvoltarea conlu
crării cu toate țările socialiste și, în
primul rind, cu cele vecine — orien
tare fundamentală a politicii externe
a României, reafirmată de Congre
sul al Xll-lea — partidul și statul
nostru acordă o mare însemnătate
extinderii și aprofundării, în cele
mai variate domenii, a conlucrării
cu Iugoslavia. In această preocupare
își găsește expresie voința, împărtă
șită pe deplin de popoarele iugo
slave și poporul român, de a valori
fica cit mai larg atît tradițiile prie
teniei și solidarității dintre cele
două țări, în lupta comună pentru
afirmarea ființei lor naționale și o
viață mai bună, cit și experiența
bogată a legăturilor dintre ele în
anii făuririi noii orinduiri, in ve
derea accelerării procesului de în
făptuire a mărețelor obiective pe
care și le-au propus.
Așa cum s-a relevat și cu prilejul
actualului dialog Ia nivel înalt —
care atestă din nou că întilnirile și
convorbirile irifre». conducătorii celor
două țări au ’devehit o practică de
lucru plină de rodnicie — meritul
inestimabil depa fi conferit relații
lor româno-iugoslave o temelie
trainică revine președinților Nicolae
Ceaușescu și I. B. Tito, care, prin
fiecare din întilnirile avute, au des
chis perspective mereu mai favora
bile conlucrării dintre cele două
țări. în această lumină, în toastul
rostit în cadrul dineului oficial de
la Belgrad, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „Considerăm
că avem înalta,. îndatorire de a ac
ționa, în continuare, pentru a așeza
noi și noi elemente la baza tradițio
nalelor raporturi româno-iugoslave,
pentru a cimenta și mai puternic
prietenia și colaborarea popoarelor
noastre in munca și lupta comună
pentru dezvoltarea lor socialistă, pen
tru progres social și pace in lume".
La rîndul sau*'
său. reliefîndv» caracterul•
tradițional si .asd^îp,al
;W. dialogului ro
mâno-iugoslav"
’*
----ivlUaiănivel
înalt, "tovarășul PETAR WțMBOLICI arăta :
„Ne mîndrinr pe. bună dreptate
cu o asemenea tradiție. Președintele
Tito și dumneavoastră, tovarășe
Ceaușescu, ați edificat această co
laborare ani de-a rindul, in mod ac
tiv, în cadrul numeroaselor întilniri
și al înțelegerilor comune; Și con
vorbirile noastre actuale constituie o
parte a dialogului permanent care
este în slujba intereselor vitale ale
popoarelor noastre"..
. ; 4 ..,
suManifestăriie ’de, ,'jiiegsâ prietenie
cu care înalții oăspețî au fost in'■ timpinați din momentul sosirii la
Belgrad, pe marile trasee ale capi
talei, căldura cu care au fost în
conjurați de oamenii muncii de la
cunoscuta întreprindere „Ikarus",
întreaga desfășurare a vizitei au pus
în lumină sentimentele de prețuire
pe care și le nutresc reciproc po
poarele noastr^—satisfacția pentru
noua întilni^^^româno-iugoslavă,
pentru dezv^^^B ascendentă a
conlucrării
Intr-adevăr, «Wroorarea românoiugoslavă s-a dezvoltat continuu pe
plan politic, economic, tehnico-știin-

țific și cultural, ca și tn domeniul
alavia și-au reafirmat și cu acest
vieții 'internaționale, afirmîndu-se
prilej preocuparea pentru promo
de-a lungul anilor . ca un luminos
varea colaborării multilaterale in
exemplu de conlucrare intre două
Balcani în domeniile economiei, ști
prietene.
țări socialiste, vecine și „
_____
inței, culturii, învățămintului, pen
’Convorbirile purtate — într-o at
tru statornicirea unor relații de bună
mosferă de caldă prietenie și înțe
vecinătate și conlucrare intre toate
legere reciprocă — de tovarășul
țările din această regiune. Un act
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Pepolitic de cea mai mare însemnătate
tar Stambolici și cu tovarășul Mitia
l-ar constitui, fără îndoială, așa cum
Ribicici,
președintele
Prezidiului
a subliniat din nou președintele
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
României, organizarea unei întilniri
goslavia, au pus în evidență voința
Ia nivel Înalt a șefilor de- stat și de
de a extinde și aprofunda în conti
guvern din țările balcanice, pentru
nuare aceste legături. Rezultatele
a pune bazele unei largi colaborări,
dialogului sînt sintetizate în DE
întăririi încrederii, securității și pă
CLARAȚIA COMUNA care, semna
cii in Balcani, pentru transformarea
tă la nivelul cel mai înalt, constituie
lor intr-o zonă fără nici un fel de
un program amplu și de lungă du
arme nucleare.
rată pentru intensificarea conlu
Dialogul româno-iugoslav a pus
crării.
cu deosebită putere în evidență ne
O atenție deosebită s-a acordat
cesitatea de a se renunța cu desădezvoltării colaborării economice,
vîrșire la calea militară in relațiile
acordul privind garantarea reciprocă
dintre state și a se trece la soluțio
a investițiilor și documentul cu pri
narea tuturor diferendelor numai pe
vire la colaborarea economică între
îalea tratativelor, pornindu-se de la
gind evantaiul instrumentelor juri
dreptul fiecărui popor de a se dez
dice existente, menite să dinamizeze
volta liber și independent, de la in
și mai puternic conlucrarea. Pominteresele generale ale păcii. In aceas
du-se de la faptul că în ultimii cinci
tă lumină, cele două țări s-au pro
ani schimburile de bunuri materiale
nunțat din . nou pentru o soluție
s-au dublat și că dezvoltarea econo
globală a situației din Orientul Mij
mică a celor două țări oferă noi po
lociu, a cărei esență constă in recu
sibilități de extindere a lor, s-a
noașterea dreptului la autodetermi
convenit sporirea volumului comer
nare al poporului palestinian, inclu
țului, care, potrivit programului de
siv la crearea unui stat propriu,
lungă durată, va crește de două ori
independent.
în actualul cincinal, concomitent cu
Dialogul a reliefat șf de data
extinderea cooperării și specializării
aceasta rolul crescînd al țărilor
in producție, realizarea de acțiuni
nealiniate în lume și, în acest cadru,
comune, îndeosebi in domeniile ma
însemnătatea viitoarei reuniuni la
teriilor prime și resurselor de ener
nivel înalt de la Delhi a acestor sta
gie, dezvoltarea transporturilor și
te în lupta pentru .democratizarea
alte Înțelegeri pe linia intensificării
relațiilor internaționale, pentru pro
colaborării.
movarea politicii de independență
Se știe că, prin legăturile deosebit
și pace. ’
de strînse dintre ele,. prin
.
.pozițiile
.
Imperativul renunțării la practi
și acțiunile pentru respectarea noi
cile obstrucționiste in relațiile eco
lor norme de relații între partidele
nomice internaționale, făuririi noii
comuniste și muncitorești. Partidul
ordini economice, care să ducă la
Comunist Român și Uniunea Comu
lichidarea subdezvoltării, să asigure
niștilor din Iugoslavia sînt factori
progresul tuturor popoarelor ; solida
motrice ai ansamblului colaborării
ritatea cu lupta împotriva politicii
dintre cele două popoare. In această
imperialiste, colonialiste și neocololumină, se impun prin însemnătatea
nialiste ; necesitatea creșterii rolului
lor înțelegerile privind dezvoltarea
O.N.U. in soluționarea problemelor
în continuare a relațiilor de priete
mondiale — iată alte probleme asu
nie dintre P.C.R. și U.C.I., dintre
pra
cărora s-a înregistrat o deplină
celelalte organizații social-politice,
identitate de vederi.
ceea ce va exercita, fără îndoială, o
înrîurire deosebit de favorabilă asu
Abordarea unor probleme ale miș
pra ansamblului raporturilor rocării comuniste și muncitorești in
ternaționale
a reliefat stringența
mâno-iugoslave.
cu care se impune respectarea fer
în cadrul schimbului de vederi
mă a principiilor independenței,
asupra situației internaționale ac
neamestecului și răspunderii fiecărui
tuale, s-a subliniat necesitatea de a
partid in fața propriului popor, ca
se acționa pentru oprirea cursului
temelie sigură a întăririi colaborării
periculos spre confruntare și război,
între partidele comuniste și munci
pentru reluarea neintîrziată și apro
torești. De asemenea, a fost eviden
fundarea politicii de destindere, de
țiată însemnătatea pe care o are, în
independență și pace. Punindu-se în
deosebi in actualele condiții, conlu
evidență gravitatea
intensificării
crarea cit mai strinsă a partidelor
cursei înarmărilor, s-a subliniat cu
comuniste și muncitorești, socialiste
tărie că lupta pentru dezarmare, in
și social-democrate, a mișcărilor de
primul rind nucleară, constituie
eliberare. națională, a ,tuturor,..torțe_problema centrală a .zilelor noastre
lon. social-politice democratice . în
$î heCCSită unirea fefo'rtur-iloh ■tutur
lupta pentru apărarea păcii și pro
ror’ popoarelor, reliefindu-se im
gres social.
perativul renunțării la proiectele de
amplasare a noilor rachete nucleare,
Dînd o înaltă apreciere rezultate
eliminării celor existente și trecerii
lor bogate ale noilor convorbiri
la denuclearizarea militară a Euro
româno-iugoslave la nivel înalt,
pei. în lumina preocupărilor pentru
opinia publică din România își ex
aplicarea integrală a prevederilor
primă certitudinea că înțelegerile
Actului final de la Helsinki, a fost
convenite vor da un puternic impuls
din nou pusă în evidență necesitatea
extinderii și aprofundării relațiilor
de a se acționa pe căi politice și di - de prietenie și colaborare dintre ță
plomatice pentru ca reuniunea de la
rile, partidele și popoarele noastre,
Madrid să se încheie cu rezultate
în deplină consonanță cu interesele
pozitive, potrivit intereselor po
lor majore, cu interesele cauzei so
poarelor continentului.
cialismului, progresului și păcii.
Ca țări care fac parte din aceeași
Al. CAMPEANU
zonă geografică, România și Iugo-

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
de țara noastră, împreună cu alte
— Comisia juridică a Adunării Gene
țări, privind elaborarea Declarației
rale a O.N.U. a adoptat, prin consens,
asupra soluționării pașnice a diferen
proiectul de Declarație asupra regle
delor internaționale, au evidențiat
mentării pașnice a diferendelor in
contribuția României și activitatea
ternaționale. care este rezultatul ini
desfășurată de reprezentanții ei pen
țiativei luate de România, în 1979,
tru promovarea și finalizarea acestei
de a înscrie pe ordinea de zi a Adu
inițiative.
nării Generale problematica soluțio
Prezentînd proiectul de rezoluție
nării pașnice a litigiilor dintre state,
pentru adoptarea declarației in nu
în conformitate cu concepția con
mele a 40 de delegații ale țărilor
stantă a României, a tovarășului
coautoare, delegația română a subli
Nicolae Ceaușescu, privind soluționa
niat că adoptarea acestei declarații
rea tuturor diferendelor dintre state
prezintă o importantă . excepțională
numai prin negocieri. ’ prin mijloace
in eforturile statelor membre ale Or
pașnice. Declarația proclamă solemn
ganizației Națiunilor Unite îndreptate
norme mai precise și mai dezvoltate
spre eliminarea forței sau a amenin
ale comportamentului statelor în sfe
țării cu forța, spre asigurarea regle
ra cea mai delicată a raporturilor
mentării prin mijloace pașnice a ori
lor reciproce — cea a soluționării di
căror litigii sau probleme internațio
ferendelor dintre ele — și dă expre
nale. contribuind prin aceasta la
sie voinței tuturor statelor de a ac
menținerea păcii și securității în
ționa in conformitate cu aceste nor
lume. în mod deosebit în situația ac
me și de a recurge Ia mecanismul
tuală. caracterizată prin agravarea
O.N.U. și la alte mijloace pașnice
tensiunii și conflictelor, prin conti
pentru a rezolva, in mod exclusiv
nuarea politicii de folosire a forței șl
pe căi pașnice, litigiile dintre ele.
a amenințării cu forța, prin intensi
Sprijinind adoptarea unanimă a
ficarea cursei înarmărilor.
declarației, numeroase delegații au
Adoptare- definitivă a Declarației
subliniat importanta inițiativei Româ
privind reglementarea pașnică a diniei de a examina problematica re • ferendelor internaționale de către
glementării pașnice a diferendelor
Adunarea Generală a O.N.U. urmea
dintre state, a propunerii prezentate
ză să aibă Ioc în cursul lunii viitoare.

Raportul privind consecințele economice și sociale
ale cursei înarmărilor difuzat ca document oficial
al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost difuzat ca docu
ment oficial al O.N.U, Raportul pri
vind consecințele economice și socia
le ale cursei înarmărilor, inițiat, după
cum se știe, de țara noastră. Rapor
tul, care reactualizează versiunile din
1972 și 1977. este rezultatul activității
unui grup de experți constituit din
reprezentanții a 12 state, sub preșe
dinția reprezentantului țării noastre.
Difuzarea largă â raportului, care :
a fost prezentat actualei sesiuni de
secretarul general al O.N.U.. Javier

Perez de Cuellar, face ca opinia pu
blică mondială să ia astfel cunoștin
ță de efectele grave pe care cursă
înarmărilor le are asupra întregii
dezvoltări mondiale, a păcii și secu
rității tuturor statelor.

„împreună, pentru o Europă denuclearizată"
HELSINKI 28 (Agerpres). — Peste
centrala sindicală S.A.K., precum și
150 000 de finlandezi au paiticipat, • zeci de organizații și instituții de
miercuri, la demonstrații de protest
profiluri
diferite.
Demonstrațiile
împotriva înarmărilor nucleare și
s-au desfășurat sub lozinca . „Im.
pentru desființarea arsenalelor nu
preună,' pentru o Europă denucleacleare, desfășurate în 80 de orașe
rizată I". La Helsinki, în Piața Se
și comune din Finlanda. Aceste ac
natului, a avut loc un miting de
țiuni - cele mai ample de pină
masă, la care participanții s-au
acum din Finlanda - au fost orga
pronunțat impoViva staționării de
nizate din inițiativa unui comitet în
noi rachete nucleare americane pe
care siht reprezentate toate parti
dele politice mai mari din țară,
teritoriul Europei occidentale.

Cursa înarmărilor - o primejdie pentru toate popoarele
LISABONA 28 (Agerpres). — In
cadrul „Săptăminii dezarmării*',
care este marcată în întreaga lume
în perioada 24—30 octombrie, la ini
țiativa O.N.U., la Lisabona a avut
Ioc un colocviu pe tema „Care este
destinația armelor nucleare
In
cadrul colocviului organizat de miș
carea portugheză pentru pace inti
tulată ,?Nu — armelor nucleare in

MANAGUA 28 (Agerpres). — In
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Managua, ministrul a.i.
al relațiilor externe al Republicii
Nicaragua, Victor Hugo Tinoco, a
declarat că țara sa se pronunță
pentru semnarea unui acord pentru
dezarmare și dezangajare militară
in America Centrală. EI a mențio
nat că Nicaragua are nevoie de ga
ranții din partea S.U.A. că nu vă fi

escurt

CU PRILEJUL DESCHIDERII SĂPTĂMINII DE SOLIDARITATE CU
POPORUL NAMIBIEI și cu mișcarea de eliberare a acestuia - S.W.A.P.O.
— la sediul O.N.U. din New York a avut loc o adunare festivă. Participanții
au condamnat cu fermitate acțiunile statelor occidentale care pun piedici
in calea reglementării politice a problemei namibiene. Secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat că poporul Namibiei are
dreptul inalienabil la libertate și independență autentice.

COOPERAREA ROMANO-POLONEZA ÎN DOMENIUL MINIER.
Aflat Ia Varșovia, Ion Lăzărescu,
ministrul minelor, s-a intîlnit cu
Czeslaw Piotrowski, ministrul in
dustriei miniere și energetice din
R.P. Polonă. Au fost examinate
stadiul cooperării bilaterale, pre»cum și noi posibilități de lărgire »
acesteia în domeniul minier.
UN ACORD DE COOPERARE ECONOMICA, științifică, tehnică și
culturală — care prevede, intre al
tele, crearea unei comisii economice
mixte coreeano-pakistaneze — a
fost încheiat intre R.P.D. Coreeană
Iși Pakistan. In document se men
ționează că relațiile dintre cele
două țări au la bază principiile inI dependenței, egalității, avantajului
reciproc și neamestecului in trebu
rile interne.
'
■

1
I

Portugalia I", participanții au rele
vat pericolul pe care îl reprezintă
pentru toate popoarele sporirea
continuă a arsenalelor nucleare și
necesitatea intensificării eforturilor
pc plan național și internațional
în vederea opririi cursei înarmări
lor și prevenirii izbucnirii unei con
flagrații nucleare.

în favoarea unei dezangajări
în America Centrală

AGENȚIILE DE PRESA

Cooperatiste Internaționale
ROMA 28 (Agerpres). — Intre 26
și 28 octombrie, lș Roma s-au des
fășurat lucrările reuniunii anuale a
Comitetului Central al Aliânței Co
operatiste Internaționale (A.C.I.). Re
uniunea a dezbătut probleme ale
dezvoltării, pe multiple planuri, ale
colaborării dintre organizațiile coo
peratiste, asistentei tehnice pentru
cooperativele din țările în curs de
dezvoltare și dezvoltării mișcării
cooperatiste în perspectiva anului
2000.
La lucrările reuniunii a luat parte
o delegație a cooperației de' cohfium
din România, condusă de tova
rășul Paul Niculescu, președinte al
CENTROCOOP. în cuvîntul său. re
prezentantul român, după ce a înfă
țișat activitatea cooperației din țara
noastră, a subliniat necesitatea unei
participări mai active a mișcărilor
cooperatiste, a Alianței Cooperatiste
Internaționale la lupta pentru o nouă
ordine economică internațională, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru
dezarmare, și în primul rind dezar
mare nucleară, pentru asigurarea
progresului social și independentei
naționale, a păcii și colaborării inter
naționale.

ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE SI PACE

RIDICAREA STĂRII DE URGENȚA,
core fusdse decretată la 20 octom
brie în întreaga țară, a fost anun
țată de președintele Ecuadorului,
Osvaldo Hurtado.

MĂRTURISIRE. Fostul ministru
de interne bolivian, col. Arce Go
mez, și-a recunoscut responsabili
tatea in represiunea din 1580 de
clanșată in Bolivia împotriva opozanțilâr regimului — transmite agenția E.F.E*. El a arătat că, in calitate de comandant al grupărilor
paramilitare in timpul dictaturii
generalului Garda Meza, se face
responsabil, intre altele, de'lichida
rea de către aceste grupări a pre
ședintelui Partidului Socialist UNO,
Marcelor Quiroga Santa Cruz.

militare

atacată și că nu se vor declanșa
acțiuni și manevre pentru destabi
lizarea guvernului de la Managuț^.
Ministrul Victor Tinocp a. ev, dențiat, totodată, pericolul • Ye
care îț reprezintă pentru, regi-, -j
organiz'area unor manevre militare
comune la frontiera tu -Nicaragua,
cum sint, spre exemplu, cele pre
văzute in noiembrie și la care vor
participa forțe armate ale . S.U.A.
și Hondurasului.

IN CADRUL UNEI ȘEDINȚE A
GUVERNULUI R. P. BANGLA
DESH s-a hotărit ca general-locotenent Hossain Muhammad Ershad,
administrator-șef al Legii Marțiale,
să rămină in funcția de comandant
suprem al forțelor armate pină in
decembrie 1984 — a anunțat postul
de radio Bangladesh, reluat de agențiile Reuter și I.N.A.
ÎMPOTRIVA
AMESTECULUI
STRAIN ÎN PROBLEMELE ȚARI
LOR DIN AMERICA CENTRALA.
Fostul președinte al Venezuelei,
Carlos Andres Perez, a atras aten
ția asupra pericolului extinderii în
regiune a conflictului intern Salva
dorian. in urma amestecului străin
în treburile interne ale 'Salvadoru
lui. „Poziția actuală a S.U.A., a de
clarat el. nu ne ajută deloc să'con
tribuim eficace la găsirea unei so
luții rapide și democratice pentru
situația internă din Salvador și, in
genere, pentru situația din Ameri
ca.' Centrală și, zona caraibiană".
..Hondurasul, a sous 01. este așrnuț it in prezent intr-^o periculoasă în
fruntare cu Nicaragua, care ăr
putea degenera intr-un conflict re
gional cu implicații deosebit de
grave pentru pacea mondială".

ACȚIUNILE TERORISTE DIN
IRLANDA DE NORD au continuat
miercuri, cină un vehicul blindat de
patrulare al poliției britanice a fost
aruncat in aer, trei ofițeri fiind uciși. In mai multe comunicate făcu
te diferitelor ziare, organizația ex
tremistă I.R.A. a revendicat această
acțiune.

„Dobînzile înalte împing lumea spre o priză

și mai profundă”
O declarație a fostului cancelar al R.F.G., Helmut Schmidt

problemelor ce confruntă omenirea în interesul tuturor popoarelor**
Toate ziarele apărute, joi la Bel
grad consacră spații pe primele pa
gini rezultatelor vizitei întreprinse de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in
Iugoslavia, la invitația președintelui
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Sint
inserate informații ample despre în
cheierea vizitei, semnarea documen
telor și plecarea inalților oaspeți ro
mâni din Belgrad.
Informînd pe prima pagină despre
încheierea vizitei președintelui Româ
niei in Iugoslavia, ziarul „BORBA"
își intitulează reportajul despre acest eveniment „Prțetenie țhtărită".
Declarația comună, româno-iugoslavă
este publicată . în .paginile ziarului,
cu titlul „Colaborare multilaterală'',
iar în subtitluri sînt. puse în evi
dență idei din document, ca dezvol
tarea continuă a relațiilor, reciproce,
sublinierea •necesității unei schimbări
radicale a actualului sistem depășit
al relațiilor politice și' economice in
ternaționale,
necesitatea
reluării
cursului destinderii,. a dezarmării,. în
primul rind a dezarmării nucleare,
a aplicării consecvente în practică a
principiilor Actului final al Con
ferinței privind securitatea și co
operarea în Europa, a încheierii cu
succes a reuniunii de la Madrid, pre
cum și necesitatea unei contribuții
active la dezvoltarea colaborării bi
laterale și multilaterale în Balcani și
a transformării acestei, regiuni într-o
zonă a păcii, fără arme nucleare.
Despre încheierea vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu informează și
ziarul „POLITIKA", pe prima pagi
nă. Sub titlul „Colaborare model a
vecinilor", ziarul inserează declarația
comună, relevind în subtitluri că in
document sînt consemnate. eforturile
pozitive depuse in vederea ridicării
raporturiloi reciproce pe un plan su
perior.
Săptămînalul „NARODNA'. ARMIA"
Înserează articolul „Ceaușescu la
Belgrad", In care, amintind că vizita
a constituit „ihcă un moment in șirul
de vizite reciproce tradiționale la cel
mai inalt nivetyale căror căi de prie
tenie, bună vecinătate $i colaborare
au fost trasate încă de mult timp de
tovarășii Tito jși Ceaușescu", ziarul
scrie : „cele două, țări socialiste, ve
cine și prietene — România și Iugo
slavia — dezvoltă de ani de zile o
astfel de colaborare în multe dome
nii de activitate, așa incit ea poate
servi in multe privințe ca un exem
plu in relațiile internaționale. Pre-

ședințele Nicolae Ceaușescu și cola
boratorii lui au făcut un schimb de
păreri cu oamenii de stat iugoslavi
cu privire la cele mai actuale pro
bleme care preocupă lumea in pre
zent. tn această privință, pozițiile
celor două țări sint identice sau
foftrte apropiate. Ca urmare a dia
logului de. la Belgrad, vocea lor va fi
încă <} contribuție comună la efor
turile in vederea reducerii încordării
in lume, pentru ca rațiunea să în
vingă forța, pentru ca problemele
internaționale să fie rezolvate pe
cale pașnică, fără nici un . fel de
șantaje și amestec in treburile in
terne. ale indiferent cărei țări".

ternaționale. pentru reluarea cursului
spre destindere, pentru înțelegere și
pace, pentru apărarea dreptului la
libertate, independență și pace al tu
turor țărilor.
Cotidianul sovietic „PRAVDA" șl
agenția T.A.S.S. informează despre
vizitș în Iugoslavia a președintelui
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și convorbi
rile avute cu președintele Prezidiului
C.C. al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, Mitia Ribicici, și cu pre
ședintele Prezidiului R.S.F.I., Petar
Stambolici. în Declarația comună
dată publicității, continuă sursele ci

mai înalt nivel, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii,
cooperării și bunei vecinătăți, fără
Urme nucleare.
Cotidianul „KATHIMERINI" pu
blică articolul intitulat „Ceaușescu
propune o reuniune balcanică la ni
vel înalt", „AVGHI" — articolul
„România — Iugoslavia : Cooperare
pentru pacea in Balcani". Un mate
rial asemănător inserează și ziarul
„ELEFTHEROTYPIA.
Sub titlul „România propune o zonă
denuclearizată în Balcani", ziarul
finlandez „SUOMEN SOSIALIDE-

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE SEMNIFICAȚIILE NOULUI DIALOG LA NIVEL

ÎNALT ROMÂNO-IUGOSLAV
AGENȚIA TANIUG a subliniat In
tr-un comentariu importanța deose
bită a dialogului româno-iugoslav Ia
c.el mai înalt nivel pentru promova
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări pe multiple
planuri.
Agenția CHINA NOUA,, Intr-o co
respondență din Belgrad, a relevat
că, în cadrul convorbirilor cu con
ducătorii He partid și de stat iugo
slavi, președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a pronun
țat pentru trecerea, intr-un timp cit
mai scurt, la organizarea unei întîlniri a șefilor de stat și de guvern din
țările balcanice pentru a pune, îm
preună, bazele unei largi colaborări,
întăririi încrederii, securității și păcii
în Balcani. Este subliniat pasajul din
toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
în care se arată că România acordă
o atenție deosebită întăririi priete
niei și colaborării în Balcani, dorind
ca „prin eforturi comune, regiunea
Balcanilor să devină o zonă a bunei
vecinătăți, a înțelegerii, colaborării și
păcii..-., fără arme ’nucleare și fără
baze militare străine". Este eviden
țiată hotărîrea țării noastre de a mi
lita pentru oprirea amplasării rache
telor cu rază medie de acțiune în
Europa, pentru trecerea la retragerea
și distrugerea celor existente. China
Nouă relevă că tovarășul Nicolae
Ceaușescu a chemat la unirea tutu
ror forțelor progresiste din lume
pentru a opri agravarea situației in-

tate, se arată că In timpul convor
birilor au fost examinate probleme
ale dezvoltării în continuare a rela
țiilor bilaterale dintre România și
Iugoslavia, precum și o serie de pro
bleme internaționale.
„RUDE PRAVO". organul central
de presă al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. relevă. în corespondențele
trimisului ziarului la Belgrad, că în
cadrul convorbirilor oficiale au fost
analizate relațiile româno-iugoslave,
un accent deosebit fiind acordat co
operării economice și creșterii volu
mului schimburilor de mărfuri. Au
fost discutate, de asemenea, proble
me ale situației politice și economice
internaționale, ambele părți promovind ideea creării unei zone, a păcii
si colaborării în Balcani si Marea
Mediterană — menționează în conti
nuare ziarul „Rude Pravo". Informa
ții despre vizită au publicat, de
asemenea, cotidianele cehoslovace
„PRAVDA", „MLADA FRONTA",
„PRACE" și „LIDOVA DEMOKRACIE".. în timp ce posturile de radio
si televiziune din R.S. Cehoslovacă au
transmis știri, respectiv secvențe fil
mate, din timpul vizitei.
Principalele ziare grecești scot in
evidență importanța vizitei efectuate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
în Iugoslavia, convorbirile care au
avut loc cu acest prilej și apelul pre
ședintelui României pentru convoca
rea unei reuniuni balcanice la cel

MOKRAATTI" se referă, lntr-un co
mentariu, la propunerea președinte
lui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, făcută cu prilejul vizitei
în Iugoslavia, privind crearea unei
zone fără arme nucleare in Balcani
și fără baze militare, precum și pro
punerile referitoare la o Europă de
nuclearizată, unită, pentru pace,
securitate și cooperare pe continentul
european.

Agenția FRANCE PRESSE subli
niază că România și Iugoslavia s-au
pronunțat în favoarea creării unor
zone de pace și cooperare, libere de
arme nucfeare, in Europa și, îndeo
sebi, în Balcani. In Declarația comu
nă dată publicității la încheierea vi
zitei în Iugoslavia a șefului statului
român, adaugă agenția, cele două
țări au scos în relief marea impor
tanță pe care o acbrdă aplicării con
secvente a tuturor prevederilor Ac
tului final de la Helsinki.
Agenția U.P.I. scoate în evidență
că, in Declarația comună. România
și Iugoslavia și-au manifestat îngri
jorarea față de înrăutățirea situației
internaționale provocate de folosirea
forței, politicii de dominație și dic
tat, luptei pențru sferele de influență
și numărului crescînd de intervenții
și amestec în treburile interne ale
altor state. Declarația — mențio
nează U.P.I. — conține ideea creării
de zone ale păcii și cooperării, libere
de arme nucleare. România și Iugo
slavia au propus stabilirea unor ast

fel de zone în Balcani, Medițerana.
în alte regiuni ale Europei, ca și în
întreaga Europă.
Agenția arată, totodată, că cele
două țări au condamnat agresiunea
israeliană in Liban și au cerut recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare și crearea
propriului său stat
Agenția ASSOCIATED PRESS re
levă că în centrul convorbirilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu ofi
cialitățile de la Belgrad s-au aflat
probleme ce privesc relațiile bilate
rale și aspecte ale situației interna
ționale. Agenția menționează că unul
din rezultatele concrete ale convor
birilor este hotărîrea referitoare la
construirea unei căi ferate peste ba
rajul hidrocentralei Porțile de’Fier II,
că întrevederile au prilejuit și abor
darea unor probleme ce privesc ex
tinderea cooperării in domeniul in
dustriei intre cele două țări.

Agenția REUTER arată că în De
clarația comună dată publicității la
încheierea vizitei pe care președinte
le român, Nicolae Ceaușescu. a efec
tuat-o în Iugoslavia, cele două țări
s-au angajat să continue colaborarea
lor strinsă
Agenția italiană de presă A.N.S.A.
subliniază. într-o amplă relatare,
că, în timpul vizitei în Iugo
slavia a președintelui României.
Nicolae Ceaușescu, a fost exprimată
dorința creării unei zone a păcii și
cooperării în Balcanj și în Mediterana in spiritul Actului final de la
Hejsinki.

Agenția irakiană I.N.A. informea
ză că. în cadrul convorbirilor, pre
ședinții’ Nicolae Ceaușescu și Petar
Stambolici au evidențiat necesitatea
de a se pune capăt, de urgență, răz
boiului dintre Irak și Iran, avertizînd că acest război poate duce la
o evoluție nefavorabilă a situației In
întregul Orient Mijlociu.

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA arată că președinții Nicolae
Ceaușescu și Petar Stambolici și-au
exprimat preocuparea și îngrijorarea
față de agravarea situației internar
ționale. subliniind că cele mai pericu
loase aspecte'sînt continuarea cursei
înarmărilor și dificultățile economice
pe plan internațional ce afectează în
mod deosebit din punct de vedere
economic țările în curs de dezvolta
re. ’
(Agerpres)

VIENA 28 (Agerpres) — Fostul
cancelar al R.F.G.. Helmut Schmidt,
a crițicat. în discursul rostit în ca
drul lucrărilor' Congresului anual al
Partidului Socialist din Austria, po
litica economică a Administrației Sta
telor Unite, exprimind opinia că
aceasta reprezintă o amenințare pen
tru stabilitatea economiei mondiale
—■' relatează agenția Reuter.
Helmut Schmidt s-a referit ne larg
In discursul său la perturbatiile • și
fenomenele de criză din economia
mondială, apreciind că aceasta „este
bolpavă și traversează cea mai gravă
criză de la marea depresiune din anii
’30“ El a arătat că „rădăcinile aces
tei depresiuni se află, intre altele, in

politica inflaționistă începută de ad
ministrațiile americane în timpul
războiului din Vietnam. în prima
parte a anilor ’70. și in încercările
ulterioare ale S.U.A; de a-combate
inflația cu ^jntorul unor rate ridica
te ale dobînzilor". „Politicile def.Iationiste ale unor guverne conserva
toare. cum sînt cele actuale- din
S.U.A. si Marea Britanie. a .spus el,
împing lumea spre o criză și mai
profundă. Politica fiscală americană
— a spus. în . încheiere. . Helmut
Schmidt — a devenit -un garou care
riscă să stranguleze economia mon
dială. Iar. în prezent, americanii ar
dori să ne învețe ^ă-i urmăm în im
punerea de embargouri comerciale șl
de bariere în calea comerțului".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atac împotriva unui post ai Forței interimare a OJN.U.
în Liban • Demonstrații ale populației palestiniene din
teritoriile ocupate de Israel
DIJBLIN 28 (Agerpres). — Primul
ministru al Irlandei, Charles Haughey, a anunțat că trei soldați irlan
dezi au fost uciși, iar altul a fost
rănit în urma unui atac comis de
elemente neidentificate împotriva
unui post al Forței interimare a
O.N.U. (U.N.I.F.I.L.) din Liban.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat
indignarea că urmare a atacului săvîrșit in sudul Libanului împotriva
unui post al Forței interimare a
O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.).
BEIRUT. — Președintele Libanu
lui, Amin Gemayel, a avut ieri o în
trevedere cu trimisul special al
S.U.A. în Orientul Mijlociu, Morris
Drapper, aflat ia Beirut pentru o nouă
serîe de negocieri in regiune, a anun
țat postul de radio oficial libanez.
Noua misiune a lui Drapper va fi
consacrată problemei retragerii tru
pelor străine din Liban, menționează
postul de radio.
într-o declarație făcută după con
vorbirile dintre președintele Libanu
lui și trimisul special american, pri
mul ministru libanez, Shafic AlWazzan. a relevat că tara sa insistă
asupra aplicării rezoluțiilor O.N.U.
care cer retragerea trupelor israeliene din Liban, transmite agenția U.P.I.
DAMASC 28 (Agerpres). — Mani
festațiile de protest au continuat

miercuri in majoritatea orașelor ți
taberelor de refugiați palestinieni din
teritoriile ocupate, după uciderea de
către trupele israeliene a unui tînăr
palestinian, în vîrstă de 15 ani, în
tabăra de Ia Balata, din apropiere
de Nablus, relatează agenția WAFA.
Demonstranții din Nablus. Ramallah,
Al-Bireh si Beit Laham scandau lo
zinci in sprijinul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și denunțau,
crimele Israelului împotriva poporu
lui palestinian, adaugă agenția.- Tru
pele israeliene au deschis focul îm
potriva manifestantilor în mal multe
localități.
Pe de altă parte, liceele Kadri
Touqan și Maazooz Al-Masri au fost
închise pe o perioadă nedeterminată
după demonstrațiile din ultimele zile.
Zeci de tineri palestinieni au fost
arestați și maltratați de către soldatii israelieni pentru participarea lor
la acțiunile de protest împotriva ocu
pației israeliene. scrie WAFA. adău
gind că trei membri ai Consiliului
studențesc de la Institutul politeh
nic din Hebron au fost condamnați
la șase luni închisoare.
BELGRAD. — Yasser Arâfat. pre
ședintele Comitetului Executiv a! Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. a sosit la Belgrad într-o vizită
oficială in Iugoslavia. EI a fost întimpinat de Petar Stambolici. președin
tele Prezidiului Republicii Socialista
Federative Iugoslavia.
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