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ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
- permanent zi do zi in fruntea întregii activitâti pentru 
realizarea planului, modernizarea în ritm rapid a 
tehnologiilor si creșterea puternica a eficientei economice

Capitala realizează in prezent 
peste 15 la sută din produc’ia 
industrială a țării ; zilnic, in unită
țile industriale bucureștene se fa
brică bunuri materiale pentru 
diverse cerințe ale economiei națio
nale sau pentru export, a căror va
loare este de ordinul zecilor de mi
lioane de lei. Sint date care relevă 
însemnătatea pe care o are industria 
Capitalei in dezvoltarea generală a 
patriei noastre, în realizarea exem
plară a planului în cel de-al treilea 
an al cincinalului.

Eficiența, randamentul superior 
concretizat în prestigioase fapte de 
muncă, imperati
vul calității, sus
ținute de aborda
rea cutezătoare a 
problemelor lega
te de conducerea 
Științifică a pro
ducției si moder
nizarea continuă 
a‘acesteia sînt co
mandamente ma
jore sub care 
se fundamentea
ză căile și mij
loacele realizării 
cerințelor mecanismului economico- 
financiar, ale întăririi autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii, 
exprimate după 9 luni ale anu
lui, în reducerea cheltuielilor to
tale la 1 000 lei producție-marfă, 
față de plan, cu 13,5 Iei si a celor ma
teriale eu 12,6 lei. în obținerea în in
dustrie si construcții a unui volum 
de beneficii nete 
liarde lei.

Angajamentul 
partid a Capitalei 
Ia sfîrșitul anului ___
industrială suplimentară în valoare 
de 4,5 miliarde lei atestă cit se 
poate de limpede uriașul potențial 
al industriei bucureștene, hotărîrea 
unanimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din Capitală de 
a da viață orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
do a fi mereu la înălțimea îndru
mării permanente și a sprijinului 
direct acordate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iar în 10 luni din acest 
*n s-a realizat suplimentar preve
derilor de plan o producție-marlă 
industrială în valoare de 3,9 mi
liarde lei. Este un spor de pro
ducție ce se înscrie, desigur, ca o

contribuție substanțială la înfăp
tuirea obiectivului privind realizarea 
pînă la sfîrșitul anului, pe ansam
blul industriei noastre, a unei pro
ducții industriale suplimentare în 
valoare de cel puțin 12 miliarde lei.

Dar bilanțul realizărilor obținute 
în acest an în creșterea producției 
de către oamenii muncii din indus
tria Capitalei, oricît am intra în de
talii și oricît' de semnificative i-ar 
fi datele statistice, nu poate fi pus 
în lumină pe deplin dacă, dincolo 
de cifre, n-am stărui și asupra uno
ra din coordonatele ce stau la baza 
activității depuse de autorii lui : o

interes pentru toate colectivele de 
întreprinderi, coordonată și urmă
rită îndeaproape de organizația mu
nicipală de partid. In acest scop, în 
toate unitățile economice ale Capi
talei s-au investigat cu înaltă răs
pundere, în fiecare secție și la fie
care loc de muncă, noi căi de creș
tere suplimentară a productivității 
muncii. Soluțiile identificate vizea
ză. deopotrivă, aplicarea cit mai efi
cientă a măsurilor recent adoptate 
de conducerea partidului și a statu
lui nostru privind generalizarea 
muncii în acord global, moderni
zarea tehnologiilor

In industria capitalei
Experiențej preocupări pentru încheierea 

cu bune rezultate a acestui an 
și pregătirea producției anului viitor

de peste 1,8 mi-
organizației de 
de a realiza pină 
o producție-marfă

riguroasă strategie șl tactică, coor
donate și desfășurate pe multiple 
fronturi de organizațiile de partid, 
într-o rațională repartizare a forțe
lor in funcție de sarcinile și obiecti
vele prioritare ale fiecărei unități 
economice, un proces continuu de 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii, o acțiune amplă 
menită să asigure promovarea pe 
scară largă a progresului tehnic, 
modernizarea în ritm rapid a pro
ducției și a tehnologiilor de fabri
cație, creșterea eficienței întregii 
activități economice.

Derulînd secvențele cele mai sem
nificative din această amplă 
jare de forțe, pretutindeni 
evidente rolul și contribuția 
ndnante ale organizațiilor de . 
în dinamizarea energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii, în orientarea 
preocupărilor fiecărui colectiv spre 
performanțe tot mai înalte, în strîn- 
să concordanță cu cerințele reali
zării unei noi calități, superioare. în 
toate domeniile de activitate. De
viza „să producem mai mult, cu o 
înaltă productivitate a muncii și 
eficiență economică" a căpătat ast
fel caracterul unei acțiuni de larg

anga- 
apar 

deter- 
partid

Tineretul brașovean: „Europa - fără rachete nucleare!"

VEȘTI DIN ÎNIRECERt
GORJ : In 10 luni, o producție de lignit 

cît în întreg anul trecut
Minerii din bazinele carbonifere ale județului Gorj au realizat în 

zece luni o cantitate de lignit egală cu cea realizată în întreg anul tre
cut. Succesul se datoreste. în principal, creșterii indicilor de folosire a 
mijloacelor tehnice din dotare, îmbunătățirii activității la descopertă, 
precum si dării în folosință a noi capacități. Realizările de pînă acum 
asigură colectivelor de mineri condiții pentru depășirea cu peste 2,5 mi
lioane tone cărbune energetic a

BACĂU : Livrări 
suplimentare 

la export
Realizarea producției destinate 

exportului și livrarea ritmică a a- 
cesteia constituie o preocupare de 
prim ordin a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii din economia 
județului Bacău. Prin înnoirea și 
modernizarea permanentă a produ
selor. îmbunătățirea calității aces
tora, pctrochimiștii din Borzești. de 
exemplu, au livrat partenerilor ex
terni, peste prevederile planului la 
zi, in perioada care a trecut din 
acest an, circa 5 000 tone sodă 
caustică, 1 300 tone fenol, 600 tone 
cauciuc sintetic, 500 tone acetonă 
și alte produse. însemnate cantităti 
de produse au livrat in plus parte
nerilor de peste hotare și colecti
vele de muncă de la întreprinde
rea mecanică din Bacău, întreprin
derea de utilaj chimic Borzești și 
altele. (Gh. Baltă).

privind 
global, 
de fabricație, in
troducerea mai 
rapidă a mecani
zării. automatiză
rii si robotizării, 
perfectionarea or
ganizării produc
ției și a muncii, 
intensificarea ac
țiunilor privind 
extinderea lucru
lui simultan la 
mai multe mașini, 
diversificarea ga
mei de scule si 
dispozitive mul

tifuncționale, aplicarea și generali
zarea inițiativelor muncitorești valo
roase.. întărirea ordinii și disciplinei1 
în producție.

Pentru a ne forma o imagine cît 
de cit clară despre această amplă 
desfășurare de forțe, să ne oprim, 
fie și succint, asupra cîtorva din 
măsurile și efectele programelor 
amintite. La întreprinderea „23 Au
gust", bunăoară, programul de mă
suri pentru anul 1983 prevede, între 
altele, aplicarea- în producție a 116 
tehnologii de fabricație noi sau mo- 
dernizate pe această cale și prin 
organizarea superioară a producției, 
fiind prevăzută în acest an o creș
tere a productivității muncii cu 18,3 
la sută față de 1982 și cu 32 la sută 
față de 1980 ; la întreprinderea 
„Electromagnetica", peste 40 lă sută 
din sporul de productivitate prevă
zut a fi obținut în acest an se reali
zează pe seama mecanizării și auto
matizării procesului de producție ; 
la Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Pipera, ca urmare a reorgani
zării și mecanizării secției a 7-a de 
mobilă de artă pentru export, pro
ductivitatea 
acest sector 
25 la șută.

Evident, 
exemple ar putea fi continuat, ceea 
ce pune puternic în lumină 
că dotarea tehnică actuală a 
ților economice poate să dea 
dimensiune producției dacă

muncii a crescut în 
de fabricație cu peste

șirul unor asemenea

faptul 
unită- 
o altă 
pretu-

Dr. Constantin IUREA
(Continuare in pag. a IlI-a)

producției anului 1982. (Agerpres).

BUZĂU : O nouă 
capacitate de producție

La întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din municipiul 
Buzău a fost pusă în funcțiune, îna
inte de termenul planificat, o nouă 
și moddmă capacitate de producție: 
secția de reșapare a anvelopelor. 
Succesul se datorează bunei cola
borări dintre constructor — Grupul 
de șantiere pentru construcții in
dustriale — și beneficiar, ultimul a- 
sigurind montarea utilajelor tehno
logice într-un timp foarte scurt. 
Noua capacitate de producție asigu
ră anual reșaparea a 85 000 anve
lope de tractoare, autocamioane și 
autoturisme. (Stelian Chiper).

întreprinderea „Electroputere" 
Croiova — un nou lot de apara-

La
din
taje de înaltă tensiune trece proba 

calității

VRANCEA : Importante economii prin creșterea 
productivității muncii

In unitățile industriale din județul Vrancea preocuparea constantă 
pentru creșterea continuă a calității și eficienței întregii activități econo
mice s-a materializat in perioada parcursă din acest an și în realizarea 
unor însemnate economii la cheltuielile materiale de producție. Prin spo
rirea productivității muncii, înnoirea «și modernizarea produselor, prin 
mai buna folosire a materiilor prime și materialelor, a utilajelor șl in
stalațiilor tehnologice s-a reușit ca valoarea economiilor la cheltuielile 
materiale pentru întreaga producție-marfă realizată să ajungă la peste 
77 milioane lei. S-au evidențiat in mod deosebit pe linia acestor preocu
pări colectivele de muncă de la întreprinderea de scule și elemente hi
draulice. întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, întreprinderea 
de tricotaje din Focșani, întreprinderea chimică Mărășești și altele. (Dan ^Drăgulescu).

*

SupremaIdealul înalt, drept

Boto : Eugen Dichiseanu

Dimineața zilei de 1 De
cembrie , 1918 nu destrăma" 
doar tenebrele unei nopți 
reci de început de iarnă. 
Acei zori tîrzii, dar mai 
strălucitori decît se pot ei 
revărsa Ia un solstițiu scăl
dat în rouă, erau așteptați 
de sute și sute de ani de 
către un popor întreg.

Dimineața zilei de 1 De- 
.cembrie 191ă făcea să ex-

nu o 
ci una 
secole.

plodeze, neantiza 
noapte- obișnuită, 
care ținea de 
Pentru că timp de se
cole poporul român, care 
a trecut prin bucurii și 
restriști, nu a trăit nici 
o singură. bucurie întreagă 
și a suferit întreit fiecare 
durere. Pentru că un pooor 
atît de unitar după vorbă, 
după port, după tradiții și 
aspirații, după sufletul 
său, fusese osindit de către 
o istorie nedreaptă să vieze 
cu trupul sfîrtecat.

Poate cineva suporta o 
asemenea osindă 7 ! Și dacă 
supraviețuiește, mai are tă
ria de a spera 7 Și mai 
poate lupta pentru înfăp
tuirea acelei speranțe 7

Da, un popoj poate su
praviețui, spera și lupta 
timp de secole dacă idealul 

^său este drept, curat, dacă

și luminos al Unirii
deasupra acestui Ideal lu
cește nu o fantasmă, ci ve
ghează steaua lui nepieri
toare.

Și, după cum se știe, mal 
devreme sau mai tirziu, 
uneori foarte tîrziu, tot is
toria este cea care face 
dreptate.

La Alba lulia, la 1 De

tau. Și înainte de a răsuna 
istorica Proclamație prin 
care această Mare Adunare 
Națională hotăra Unirea 
pentru eternitate cu Patria 
Mumă, prin liniștea rece a 
dimineții de iarnă auzeau 
tropotul calului alb ce pă
trundea în cetate și deasu
pra, pe Platoul romanilor,

!n semnări de Vasile REBREANU

cembrie 1918 se săvîrșea un 
act de dreptate, se unifica 
un neam silit într-un ini
maginabil noian de timp să 
trăiască despărțit, dar, mai 
presus de orice, se întregea 
un adevăr amputat de min
ciună, desfigurat de injus
tiție, umilit în puritatea lui 
de către josnicia încorona
tă și urcat? în tronuri po
leite ce-și păreau lor înse
le de neclintit.

A vrut această istorie 
justițiară ca încoronarea 
luptei pentru unitate a po
porului român, a martiriu
lui său să se petreacă la 
Alba lulia. în zorii zilei de 
1 Decembrie 1918 cei peste 
100 000 de delegați, deci, 
prin ei, milioane de locui
tori ai Transilvaniei, ascul-

chipul Întregitorului Mihai 
se înălța ca. un soare. Se 
ridica din pămînt acel rege 
în opinci ce chiar aici, pe 
acest loc sfințit de jertfa 
lui, zdrobit de roata supli
ciului, a mai avut tăria, 
după mărturii istorice, să-și 
strige incandescentul testa
ment : „Mor pentru na
țiune".

Se împlinea un mare vis 
de aur, se încununa o luptă 
ce durase secole îndelungi. 
Nu trebuie să scăpăm nici 
o clipă din vedere o reali
tate istorică. Legitimitatea 
aspirației spre unitate a 
poporului român, perma
nența acesteia, firescul ei 
provin de acolo câ toate 
luptele ce s-au dat pentru 
înfăptuirea Unirii nu ta

ceau decît să reconstituie 
unitatea inițială, sfîșiatâ 
artificial și nedrept de in
terese politice ostile, unita
te sfărîmată politic, dar ne
desființată nici un moment 
in realitatea ăi intimă, in 
fibra cea 
cea mai

Lupta 
mai cu 
infinitate __,__ __
luptei și toate vor duce la 
victorie dacă lupta e dreap
tă. înaintea ostașilor. înain
tea voievozilor, lupta pen
tru unitatea națională a 
dus-o plugarul român, ace
lași în prundurile Maramu
reșului și în lunca Dună
rii, același în tancurile A- 
pusenilor. pe Someș și pe 
Argeș. Țăranul român a 
știut că nu zornăitul lanțu
rilor si nu căderea capete
lor pot menține prin vitre
gii unitatea ființei naționa
le. ci cîntecul de leagăn, 
care e același peste tot. 
țiescîntecul și colindul mio
ritic. albul imaculat al iei. 
porțile purtătoare de sori. 
Dacă e 
spunea 
unirea 
este tot 
poporul 
care a 
reală, i 
nică.

mai ascunsă și 
vitală.
nu se duce nu- 
sabia. Există o 
de forme ale

adevărat ceea ce 
Kogălniceanu că 

poporul a făcut-o. 
atît de adevărat că 

I român a fost acela 
i menținut unirea 
mereu mai puter-

(Continuare in pag, a IV-a)^

Pentru a asigura valorificarea optimă a producției de sfeclă de zahăr

Bună organizare, control permanent
în transportarea recoltei!

în aceste zile, concomitent cu executarea în 
ritm intens a arăturilor de toamnă, o importan
tă deosebită prezintă terminarea recoltării și ur
gentarea transportului sfeclei de zahăr la fabri
cile prelucrătoare și in silozuri. Evidențiem a- 
ceste cerințe întrucit scăderea temperaturii în 
multe zone ale tării afectează însușirile calita
tive ale sfeclei, ceea ce poate avea 'consecințe 
negative asupra randamentului la extragerea 
zahărului.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, pină in seara 
zilei de 9 noiembrie sfecla de zahăr a fost re
coltată de pe 230 912 hectare, reprezentind 97 la 
sută din suprafața cultivată. Cooperativele agri
cole din 17 județe din cele 36 județe cultiva
toare de sfeclă de zahăr au încheiat această lu
crare. Suprafețe apreciabile de sfeclă de Zahăr 
mai eînt de recoltat in județele : Teleorman — 
1655 hectare; Timiș — 1607 hectare; Doli — 1 400 
hectare; Constanța — 975 hectare. Desigur, nu 
sint suprafețe mari, dar dacă avem în vedere că 
timpul este înaintat — am intrat în a doua de
cadă a lunii noiembrie — și poate deveni schim
bător. este absolut necesar ca oeste tot să fie 
încheiată cit mai grabnic recoltarea sfeclei de 
zahăr.

Asigurarea ritmică a fabricilor prelucrătoare 
cu materia primă necesară, precum si crearea 
stocurilor pentru sezonul rece impun să fie 
mult intensificat transportul sfeclei de zahăr din 
cimp. Eiste o cerință pe deplin întemeiată deoa
rece. potrivit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare. în mo
mentul de fată există pe cîmp. gata recoltată si 
așezată în grămezi, o cantitate de 571 000 tone 
sfeclă de zahăr. Cele mai mari cantităti se află 
in unitățile agricole din județele Arad — 99 000 
tone; Timiș — 55 000 tone. Bihor — 48 500 tope; 
Mureș — 47 600 tone. Transportul sfeclei de za
hăr este întîrzia.t si în județele Satu Mare. Că
lărași. Giurgiu. Olt sl altele.

Pentru a se asigura valorificarea optimă a 
producției de sfeclă de zahăr, organele județe
ne de partid și organele de specialitate au da
toria să exercite un control permanent asupra 
funcționării transportului, astfel ca să fie efectuat 
zilnic un număr sporit de curse cu fiecare ca
mion, cu fiecare tractor si remorcă. Obligația 
întreprinderilor de transport este de a nune la 
dispoziția unităților agricole numărul stabilit de 
camioane si remorci, iar. la rindul lor, acestea 
trebuie să asigure mai multi oameni la încărcat.

Este in interesul unităților agricole să strînaă 
și să livreze intr-un timp cit mai scurt întreaga 
producție de sfeclă de zahăr obținută, deoarece 
pe această cale realizează venituri sporite. Este, 
totodată. în interesul economiei naționale ca în
treaga cantitate de sfeclă de zahăr să ajungă cit 
mai repede la fabricile prelucrătoare sau la ba
zele de recepție, deoarece pe această cale se 
realizează randamente superioare la extracție.

Nu mai este timp de așteptat și. de aceea, se 
impune să fie luate măsuri hotărîte pentru trans-

portarea de urgentă a sfeclei de zahăr la fabri
cile prelucrătoare sau la bazele de recepție, in 
vederea însilozării. In această privință, consiliile 
de conducere din unitățile agricole producătoare, 
cu sprijinul organizațiilor de partid și al orga
nelor de specialitate, au datoria să acționeze cu 
fermitate pentru încheierea în citeva zile a re
coltării și transportului sfeclei de zahăr, astfel 
incit fabricile prelucrătoare să funcționeze din 
plin, iar prin respectarea tehnologiilor stabilite 
6ă se obțină o producție superioară de zahăr.

datorie
a tinereții

Tinerețea, cum altfel decit ea 
în primul rînd,. este — și trebuie 
să fie — cel dinții ostaș al păcii. 
Cum altfel, atîta vreme cît știm 
că în orice posibilitate de. con
flict, imposibil de conceput, dar 
reală, cumplit de reală, tinerii 
vor fi primii sortiți sacrificiului, 
tributului de singe. Refuzind a- 
ceastă tragică perspectivă, noi, 
tinerii României socialiste, ne le
găm visele, viitorul și speranțele 
de pace, nutrind o fierbinte în
credere în triumful rațiunii, al 
vieții, al creației pașnice. Marile 
mitinguri și adunări ale tinere
tului care se desfășoară in ă- 
ceastă săptămină în toate jude
țele țării sint tot atitea argu
mente ale voinței noastre, ale 
întregului popor român dealtfel, 
de « înlătura de pe orizontul 
umanității amenințarea nucleară, 
spectrul hidos al războiului, de a 
face totul pentru apărarea fer
mă a primordialului drept al 
popoarelor și al oamenilor : 
dreptul la pace, la viață liberă 
și demnă.

Voim o lume a păcii, o lume 
în, care sîntem, prin tinerețea 
noastră, chiar fructele sensului 
de a fi. Vrem să construim pe 
mai departe istoria ca pe o carte 
nicicind încheiată. In felul de a 
fi al poporului nostru, jertfa de 
sine se justifică dlntotdeauna, 
dar în semnificația majoră, a 
zidirii întru frumos și durată. 
Un Manole sau un Vlaicu iși 
mai fring zborul. dar tocmai 
pentru continuitatea și demnita
tea zborului, pentru chezășuirea 
dreptului suprem la viață, ca 
sublimă respirație a pămintului. 
Nu voim insă a înțelege 
noi, cum 
absurdul 
deauna".
ză acest
cului. Moartea pentru totdeauna, 
moartea pentru toți oamenii nu 
poate, nu trebuie să existe — a- 
cesta este glasul nostru reunit 

marșurile pentru pace, in 
numelui 
tatăl și

nici 
nici un tinăr- al lumii, 
unei „morți pentru tot- 
Pină și cuvintele refu- 
triumf tragic al ilogi-

și una cu fața spre

in 
scandarea energică a 
său, care înseamnă 
mama, fiii și fiicele, țara și cîn
tecul, lumea și libertatea de a 
ne privi în ochi ca o spunere de 
frumusețe a pământului însuși.

Ne-am format in acești ani în 
spiritul demnității, al dragostei 
de țară, al solidarității cu tinerii 
aparținind tuturor popoarelor 
lumii. E o solidaritate a prezen
tului, dar
viitor. Ceea ce au ctitorit înain
tașii, ceea ce construim noi în
șine nu pot dura decit in pace. 
Omenirea însăși, pentru prima 
dată fundamental amenințată în 
existenta ei de catastrofa nu
cleară, nu poate dura decît opă
rind pacea, făcind din ea un 
statornic și unanim, regim de 
viață.

Să asigurăm pământului rouă, 
și visul, și rodul, și anotimpurile 
pentru ziua de sfârșit a păcii, să 
salvgardăm civilizația pe plane
ta noastră, acesta este țelul nos
tru suprem. Solidari cu fierbin
tele îndemn la rațiune al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, cu 
mobilizatoarele și vibrantele 
chemări cuprinse in Apelul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, noi, tinerii din Româ
nia — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
ne rostim în numele vieții pen 
tru o lume fără arme și războaie, 
pentru o lume a demnității ți 
înfrățirii intre toate popoarele, 
pentru acel „Pămînt al oameni
lor" la care au visat atiția îna
intași. Viața, pacea, construcția 
prietenia — aceasta este adevă
rata noastră solie terestră. Ele 
sînt însuși sensul muncii ți al 
vieții noastre.

Mihai BARBULESCU

<
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Spiritul critic și autocritic
— cerința esențială în educarea 

revoluționara a comuniștilor
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Arbori seculari
Ciți arbori seculari există 

tr-un județ ca Doljul, care 
are păduri nesfîrșite ? O între
bare la care s-a aflat răspuns in 
urma unui... recensămint al 
copacilor cu virste de peste două 
sute de ani. Chiar in „Parcul 
Poporului" din Craiova s-au 
identificat trei stejari ți doi 
plopi seculari cu tulpini de peste 
doi metri diametru. In comuna 
Dioști se înalță falnic mai mulți 
stejari brumării, despre care bă- 
trinii satului afirmă că tint încă 
de pe vremea lui Mihai Vitea
zul. tn localitatea Nisipuri se 
află un stejar a cărui circum
ferință a trunchiului este de 6,6 
metri, iar la Calafat, un ulm 
monumental are 40 de metri 
înălțime și o circumferință a 
trunchiului de... 7 metri.

Toți au fost declarați monu
mente ale naturii ți sini ocrotiți 
de lege, de oameni.

Medalia de bronz
Pentru că în comuna Straja, 

județul Suceava, sînt prea mulți 
pe cțtre-i cheamă Ion Popescu, 
lui Ion Popescu despre care 
scriem aici i s-a zis, spre a-l 
deosebi de ceilalți — Mihăieș. 
Lucrează ca mecanic la Secto
rul de exploatare a lemnului din 
Falcău. In acest an a fost trimis 
la concursul internațional al 
fasonatorilor mecanici din Fin
landa, alături de zeci de con- 
curenți dintre cei mai redutabili 
din numeroase țări, iar probele 
— cinci la număr — au fost ex
trem de dificile și s-au desfășu
rat contracronometru. Una dintre 
ele : arborele doborit trebuia să 
cadă exact pe centrul unui țăruș 
înfipt in pămint la 10 metri dis
tanță de trunchi, fiecare abatere 
de un centimetru însemnind 
puncte pierdute. Suceveanul a 
ocupat locul al treilea ți a ob
ținut medalia de bronz.

— Dar la viitorul concurs nu 
mă las vină n-o schimb cu una 
mai strălucitoare.

Să nu te lași, Popescule I Adi
că... Mihăieș.

Statornicie
Petrolistul Gheorghe Barbu, de 

la Schela Brăila, din cei 60 de 
ani pe care-i are, 43 a muncit la 
sonde. „Cum este meseria de 
sondor ?“ — il întrebăm. „Aspră, 
bărbătească, dar frumoasă. Să vă 
povestesc o întimplare : lucram 
intr-o noapte de iarnă din ace
lea in care se spune că nici pe 
un ciine nu-ți vine să-l dai 
afară. Era viscol ți ger năpras
nic. Trebuia să repunem in func
țiune o sondă. La unmoment 
dat — era trecut de miezul nop
ții — podarul de pe schelă a în
ceput să strige, așa cum ne era 
înțelegerea : „Bineee !“. Deoda
tă, in pragul unei case din apro
piere a ieșit un bătrin și s-a 
răstit la noi: „Ce bine poate fi, 
mă, pe o vreme ca asta 7 !“.

Era bine !
Reușisem I

Sănătate, 
doctore!

Aflat in delegație 
șoferul Ionel Chiosa 
genii-Vasluiului s-a
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la Bicaz, 
din Mnr- 

a____ _______  _ _ îmbolnăvit
grav. Era simbătă seara. A fost 
dus urgent la Spitalul din loca
litate. De gardă la spital era me
dicul Viorel Lăcătușu. Toată 
noaptea, medicul a stat la căpă

tui, l-a vegheat. Nici a 
zi, duminică, păzind că

tiiul 
doua Zi, LIUI/KILL'.U, uuzini. vi*  
starea pacientului nu se amelio
rează, 
acasă. ......__ ........
familia il aștepta, iar el n-a pă
răsit locul de veghe pînă cind 
omul nu și-a revenit. O lună în
treagă a stat apoi vasluianul 
țintuit la pat. Și multe din nop
țile lunii respective medicul Lă- 
cătușu le-a petrecut lingă cel in 
suferință, pînă cind viața i-a 
fost pusă, cum se zice, in afara 
oricărui pericol.

Reîntors printre ai săi, omul 
transmite și pe această cale 
mulțumiri din inimă omului de 
omenie, însoțite de urarea : „Să
nătate, doctore !“.

Pentru premianți
Bogatelor colecții de lalele, in

tre care se disting cele negre, 
de la Laboratorul de floricultură 
din Eforie-Nord, li s-a adăugat 
încă una, care constituie un mare 
punct de atracție in rindul iu
bitorilor de frumos. Este vorba 
de o colecție de imortele. Ea re
unește exemplare din flora spon
tană, intre care florile roz, ves
tite in alcătuirea coronițelor pen
tru elevii premianți, precum și 
numeroase alte plante pe care 
inginera Elena Bitlan le-a selec
ționat cu grijă. Cultivate pe o 
jumătate d? hectar de teren, 
frumoasele imortele au umvl-t 
aczim, in pragul iernii, florăriile 
constănțene ți casele oamenilor.

Expoziție în... 
fabricație

Aflind că Mihai Debeli, creator 
de modele la întreprinderea de 
sticlărie și porțelan din Dorohoi, 
u obținut premiul 1 la ultima 
ediție a Festivalului național 
„Cintarea României", un organi
zator de expoziții i-a făcut o vi
zită la locul de muncă. Firește, 
cu intenția mărturisită de a-i 
facilita organizarea unei expozi
ții cu modelele create de pre
miant.

— Aș vrea si mergem acasă, 
să vă văd creațiile.

— Păi, acasă nu 
cinci-șase...

— Șt celela'te ?
— Celelalte sint
— Unde ai"i ?
— Pe benzile

Toate cele 100 de modele noi din 
acest an.

La mai multe !

medicul n-a mai plecat 
Nu era prima dată cind

am decit vreo

aici.
de fabricație.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii" |
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Societatea noastră este o societate 
a muncii, a autoconducerii și auto- 
gestiunii, care asigură fiecăruia mari 
drepturi și mari îndatoriri fată de 
gospodărirea avuției naționale. Con
centrarea atenției asupra a tot ceea 
ce am realizat, a posibilităților neva
lorificate, generează în mod firesc, in
tr-o societate a democrației muncito
rești, manifestarea unui pronunțat 
spirit critic și autocritic. Rezultate 
ale unei atitudini înaintate față de 
muncă, ale unei concepții avansate 
despre viață, critica și autocritica 
sint in esență componente ale spiri
tului partinic, alcătuind impreună o 
forță motrice a luptei pentru perfec
ționare, pentru autodepășire, așa cum 
se sublinia, cu deosebită claritate, 
în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la Consfătuirea pe proble
me ale muncii organizatorice și po
litico-educative de ia Mangalia.

Pornind tocmai de la aceste pre
mise, Comitetul județean Olt al 
P.C.R. șl-a înscris permanent pe 
agenda de lucru modalități concrete 
de promovare in viața organelor și 
organizațiilor de partid, pe baza nor
melor statutare, a nnui pronnnțat 
spirit critic și autocritic, de realizare 
a unui climat de emulație creatoare 
și exigență comunistă în toate colec
tivele de oameni ai muncii. Datorită 
multiplelor activități politico-educa
tive desfășurate, popularizării perma
nente a documentelor de partid, a 
ideilor, tezelor și orientărilor cuprin
se în cuvîntările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avem în prezent organi
zații de partid puternice, ce își exer
cită din plin rolul de conducător po
litic al întregii activități ; avem co
muniști activi, adevărați revoluțio
nari, care, prin exemplul lor de dă
ruire, de pasiune, se constituie în 
modele de muncă și de viață pentru 
toți ceilalți oameni ai muncii.

Activitatea multor unități econo
mice din județul nostru este definită 
de colective de muncă, de comuniști 
cu asemenea trăsături. Colectivul în
treprinderii de aluminiu Slatina, unde 
organizația de partid numără peste 
50 la sută din personalul muncitor, 
este Erou al Muncii Socialiste ; cel 
al întreprinderii de prelucrare a alu
miniului a fost distins, în ultimii doi 
ani, consecutiv, cu Ordinul Muncii 
clasa I; cooperativa agricolă de pro
ducție Scornicești este apreciată, de 
asemenea, pentru rezultatele obținu
te, cu înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste ; multe alte colective 
de oameni ai muncii din industrie și 
agricultură sînt răsplătite cu diplo
me, medalii șț ordine. Sub conduce
rea organizațiilor de partid, al căror 
număr a ajuns la aproape 1 500 și în 
care activează peste 75 000 de comu
niști, oamenii muncii din județul Olt 
realizează astăzi o producție indus
trială anuală de 25 miliarde lei și o 
producție agricolă de peste 5 mili
arde lei, mînuiesc utilaje și instalații 
complexe, dau o înaltă folosință ce
lor aproape 100 000 hectare irigate și
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Orașele țării, în permanentă înnoire
De la un an la altul, chipul localităților patriei 

cunoaște o continuă înnoire. Creșterea gradului de 
urbanizare, permanenta înfrumusețare edilitară a 
tuturor așezărilor, îmbunătățirea tot mai accentua
tă a condițiilor de locuit, de muncă și viață consti
tuie coordonate permanente în existența orașelor

de pe întreg cuprinsul țării. Apropierea sfîrșitului 
de an accelerează stăruințele edililor, forțele locui
torilor pentru ca și anul 1983 să se încheie eu un 
bilanț cît mai rodnic și în acest domeniu atît de 
important pentru condițiile de viață ale oamenilor 
muncii.

Craiova: „Piața Revoluției", un modern centru civic
A început să prindă 

contur noul centru al 
Craiovei prin darea în 
folosință a primului 
tronson al zonei centrale, 

i complet reînnoită. Parte 
integrantă a noului cen
tru civic craiovean. „Pia- 

, ța Revoluției" va fi — 
după cum ne informează 
tovarășul inginer Mircea 
Duțulescu, vicepreședin
tele Consiliului popular 

i al județului Dolj — un 
spațiu urban modem, u- 
til. estetic și practic ce 
va fi realizat durabil 
pentru generațiile de azi 
si cele care vor urma.

„Piața Revoluției" ur
mează să prindă contur 
în zona din fața univer- 

, sității. Arhitecții s-au 
străduit ca atît spațiile 
publice, cît și blocurile 
de locuințe ce se vor 

( amplasa aici să se rea
lizeze într-o arhitectu
ră care să îmbine in 
mod armonios speci
ficul tradițional al aces
tor locuri cu elementele
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Județul Mureș: Bogat sfîrșit de an edilitar
în ultimii ani. în ju

dețul Mureș au fost con
struite aproape 46 000 de 
apartamente, precum și 
importante edificii so- 
cial-culturale. Numai in 
perioada actualului cin- 

, cinai, în orașele și satele 
județului au fost predate 
pînă acum „la cheie" 
peste 8 300 apartamente 
confortabile. Au fost î- 

1 nălțate noi ansambluri 
de locuințe — adevărate 
„orașe in oraș". Așa sint 
cartierele „1848“. „7 No
iembrie", „Ady“, „T III" 
și „T IV". din Tirgu Mu- 

i reș, „Tîmava" din Sighi
șoara, „23 August" din 

' Luduș. „Iernuțeni" din 
Reghin și altele.

Este de remarcat că. In 
I perioada care a trecut de 

, la începutul anului și 
pînă acum, construc
torii mureșeni au pre
dat ..la cheie" alte 
2 195 de apartamente, mai 
mult cu 180 față de pre
vederile planului. Alte 
992 de apartamente din 
planul pe acest an se află 
în stadiul final de exe- L_ .__ -__ - 

sînt angajați în prezent în înfăptui
rea unui vast program de investiții.

Este de la sine înțeles că toate 
acestea n-ar fi fost posibile fără o 
atitudine revoluționară, combativă 
față de iipsuri, fără o activitate sus
ținută, de permanente frămîptări și 
căutări pentru găsirea celor mai va
loroase soluții în scopul promovării 
noului, pentru extinderea experien
ței înaintate, pentru eliminarea nea
junsurilor. în adunările organizații
lor de partid, de tineret, de sindicat 
și O.D.U.S. se asigură un climat de 
dezbatere sinceră, deschisă, într-un 
spirit principial, de analiză critică și 
autocritică a tuturor problemelor 
aflate în atenția colectivelor de 
muncă.

Să ne referim, concret, pentru ar
gumentare, Ia cîteva exemple.

Cu cîtva timp în urmă, la între
prinderea de tricotaje Caracal, nu se

VIAȚA DE PARTID

realiza Titmic planul producției fizi
ce. Ca de obicei, în asemenea situații, 
tovarășii au fost criticați. Ecourile 
primelor critici au fost palide, mai 
degrabă încercări de a găsi repede 
explicații, justificări. Organul jude
țean de partid a perseverat in a com
bate această stare de lucruri, iar în 
adunările de partid, în adunările oa
menilor muncii au apărut — la în
ceput mai timid, apoi tot mai pro
nunțat, pe măsura întronării unui 
spirit autocritic exigent — adevărate
le cauze : insuficienta fundamentare 
a măsurilor luate pentru realizarea 
sarcinilor economice, nevalorificarea 
completă a potențialului tehnic și 
uman, existența unui climat de auto- 
mulțumire etc. Au avut loc analize 
la fața locului, au fost luate măsurile 
ce se impuneau, Ca urmare, în acest 
an, lună de lună, întreprinderea își 
realizează planul producției fizice.

Reducerea consumului de energie 
electrică pentru obținerea unei tone 
de aluminiu, ca să ne referim la un 
alt exemplu, nu se realiza în toate 
secțiile de electroliză la același nivel, 
deși, firește, condițiile erau asemă
nătoare. Procedind in același mod, 
comitetul de partid al întreprinderii , 
a acționat ferm în direcția găsirii ce
lor mai bune soluții pentru optimiza
rea consumului de energie electrică. 
S-a pornit tocmai de la ideea că nu
mai printr-o atitudine critică, fermă, 
intransigentă față de lipsuri se pot 
redresa lucrurile. Și, intr-adevăr, 
acum, la întreprinderea de aluminiu 
Slatina consumul de energie electrică 
a scăzut simțitor, dar mai cu seamă 
în secțiile care altădată îl depășeau 
cu mult pe cel normat.

Viața confirmă zi de zi faptul că 
acolo unde climatul de manifestare 
a spiritului critic și autocritic nu se 
întemeiază pe o bază autentică, pe 
confruntarea deschisă a opiniilor, pe 
exercitarea răspunderilor și dreptu

arhitecturii moderne. Aici, 
în „Piața Revoluției", se 
vor ridica aproximativ 
500 de noi apartamente 
în blocuri al căror regim 
de înălțime variază între

trei și opt niveluri. 
La parterul și etajul în- 
tii ale blocurilor vor 
funcționa unități comer
ciale și pentru prestări de 
servicii, galerii de artă.

cuție, ceea ce va face ca 
planul pe anul 1983 la 
construcția de locuințe să

fie îndeplinit și depășit 
în toate orașele si satele 
județului Mureș.

rilor ce le revin comuniștilor, celor
lalți oameni ai muncii apar cu 
frecvență „situații critice". De pildă, 
la întreprinderile de osii și boghiuri 
Balș, de vagoane și de anvelope din 
Caracal și altele ne confruntăm încă 
cu numeroase greutăți. Multe dintre 
ele sînt, firește, și de natură obiec
tivă. Dar cele mai multe aparțin co
lectivelor de muncă, organizațiilor 
de partid, care fac mai mari eforturi 
pentru explicarea și justificarea 
neajunsurilor decit pentru analizarea 
profundă a cauzelor generatoare de 
greutăți și adoptarea de măsuri pen
tru eliminarea lor. Aceasta dovedește 
că în organizațiile de partid respec
tive spiritul critic și mai ales cel 
autocritic nu sînt înțelese și exerci
tate cu revoluționară răspundere, că 
avem de-a face cu oameni cu o con
știință nu pe deplin formată, care 
nu au înțeles profund rolul lor, cu 
un nivel de pregătire politică și 
profesională scăzut.

Continuă încă să aducă prejudicii 
activității de partid, îndeplinirii în 
bune condiții a sarcinilor de creștere 
a eficienței în toate domeniile înțe
legerea „compartimentată", simplis
tă, a modului in care trebuie să se 
manifeste spiritul revoluționar, cri
tica și autocritica. în cadrul unor co
lective de muncă există multe cadre 
bune care, la locul lor de muncă, sînt 
ordonate, își realizează sarcinile de 
plan, își fac datoria. Dar numai atît. 
Nu îi interesează ce se întîmplă în 
jur, că alți tovarăși de muncă lip
sesc de la program nemotivat, fac 
risipă de materiale, rebutează piese, 
execută lucrări de proastă calitate, 
în unele organizații de partid nu a 
devenit încă un procedeu curent, 
obișnuit, în a determina pe comu
niști să raporteze sistematic despre 
felul cum combat astfel de atitudini, 
cum își îndeplinesc sarcinile încre
dințate, atîta vreme cît sub ochii lor 
se petrec asemenea fapte.

în munca de partid, o știm cu toții, 
nu există și nu trebuie să existe 
campanii. Ea se desfășoară continuu 
și se amplifică de la o etapă la alta 
în funcție de sarcini, de situațiile 
ivite. Măsurile stabilite de comitetul 
nostru județean de partid, pe mar
ginea documentelor consfătuirii de 
lucru pe probleme ale muncii orga
nizatorice și politico-educative au fost 
astfel fundamentate incit să asigure 
înfăptuirea întocmai a obiectivelor 
din programele economice și sociale 
la cotele actualelor exigențe. Succesul 
muncii noastre este condiționat de 
promovarea cu consecvență a spiritu
lui revoluționar, ca o trăsătură per
manentă a progresului. Și acest spi
rit presupune oameni de acțiune, cu 
o înaltă conștiință, cu atitudini con- 
eecvent-dinamice, emulative, înarmați 
cu știința revoluționară, materialist- 
dialectică, buni specialiști în dome
niile lor de activitate, dar și buni re
voluționari.

Mihai I. GHEORGHE
secretar al Comitetului

« județean Olt al P.C.R.

magazine de prezentare 
și desfacere.
Nicolae BĂBALAU
corespondentul „Scînteii"

Foto : Dan Stănescu
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Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii" 
Foto: Constantin Mihu

Scrisorile se scriu nu numai cu cerneală,
ci și cu responsabilitate

Trimiterea unei scrisori către o instituție, adresarea unși sesizări con
stituie întotdeauna un act de responsabilitate civică, implicînd în mod 
obligatoriu principialitate, bună-credință, respect pentru adevăr. Etica 
societății noastre nu poate admite scrisori care vehiculează neadevă
ruri sau avind drept scop mărunte interese personale, răfuieli. Acestea 
nu pot în nici un fel să ducă la escamotarea adevărului, care iese 
întotdeauna la suprafață. Nemaivorblnd de faptul că astfel de practici, 
atunci cind capătă caracter de calomnie, intră sub incidența legii...

Să ne oprim, in continuare, asupra unei anumite scrisori sosite la 
redacție, cazul — particular - prilejuind concluzii de un interes 
mai larg.

Cite scrisori ați trimis pînă acum, 
fie semnate cu pseudonim, fie cu 
propriul nume. Constantin Hațeg, 
fie apelînd la unul din confrații 
întru delațiune (doi la număr în 
satul Chizătău, comuna Belinț, ju
dețul Timiș) ? La secția scrisori a 
comitetului județean de partid 
e un dosar întreg de corespon
dențe de-ale dumneavoastră. La 
U.J.C.A.P. — așișderea. Lă presa 
centrală continuă să sosească noi 
misive.

Din 1976, de cînd nu mai sîntetl 
președinte al C.A.P. Chizătău, îm- 
proșcați cu critici nejuste primăria, 
oamenii, realizările cooperativei. 
Scrieți și afirmați, sus și tare, că 
ați fost înlăturat în mod abuziv. Vă

Dintre snte de scrisori... 
TINERII

„Aș dori să supun atenției o 
temă demnă de urmărit — respec
tiv formarea diferitelor colectivități 
de oameni ai muncii, trăsăturile de 
caracter ale acestor colectivități. 
Mă gîndesc. ca o concretizare, la 
marile familii formate odată cu 
eroarea Complexului hidrotehnic si 
energetic Cerna — Motru — Tismâ- 
na ; mă gîndesc la sutele și miile de 
tineri care au muncit eroic la rea
lizarea galeriei de aductiune ce 
captează apele Motrului. Cernei. 
Bistriței și a altor riuri pentru pu
nerea în funcțiune a hidrocentralei
de la Motru. La toți cei care s-au 
înscris în marea bătălie a zăgăzuirii 
apelor ieșite din această hidrocen
trală. la Valea Mare, aducîndu-le 
prin tuneluri subterane deasupra 
hidrocentralei Tismana. de unde, 
printr-un puț de 200 metri, ajung la 
turbinele acesteia. Treceți, dar. pe 
la Tismana să-i cunoașteți pe cîțiva 
dintre minerii adîncurilor care au 
contribuit la sporirea potențialului 
energetic al țării". (Ing. Dan To
ropii, activist al Comitetului jude
țean Gorj ai P.C.R.).

...pe urmele scrisorii
Iată-ne la Tismana, loc de legen

dă, ascuns de păduri seculare; La 
cîțiva kilometri de comună se înal
tă edificiile cu un etaj ale Comple
xului hidrotehnic și energetic Cer
na — Motru — Tismana : adminis
trația. direcția, căminele, cantina 
muncitorilor. De aici, un drum pie
truit și drept duce, la circa jumă
tate de oră de.mers pe jos. la tu
nelul săpat sub munte : imens. încă 
gloduros. Ca să ajungi la inima hi
drocentralei trebuie să te strecori 
printre basculante și tractoare, să 
faci echilibristică pe poduri mici, 
improvizate, să ocolești băltoacele. , 
Mai e incă de lucru la tunel. Odată ' 
străbătut, uiți că ești la zeci de 
metri sub pămînt, te trezești în
tr-un pavilion înalt, dreptunghiu
lar. Aici sînt turbinele. Hidrocen
trala, cu megawații de energie. Și 
un furnicar de oameni, majoritatea 
tineri.

In fata unui panou, doi tineri iau 
temperatura lagărelor si puterii ac
tive și‘reactive în MW. „32 MW", 
notează unul dintre ei. „Peste ju
mătate de sarcină". îi răspunde ce
lălalt, mulțumit. Primul e Ion O- 
priță. electrician la exploatare, al 
doilea. Cristinel Epuran. mecanic, 
venit de la Corabia.

0e ce tocmai aici, la Tismana ? 
„Aici n-am timp să mă plictisesc. 
E multă tinerețe — răspunde el 
frust Se pregătește, alături de cei
lalți, pentru repunerea în funcțiu
ne a grupului nr. 1. „în noaptea 
asta sărbătorim renașterea grupu
lui. ne spune lăcătușul mecanic 
Nicolae Vasile Brujan. unul dintre 
tinerii care lucrează aici de la pri
mele piese înglobate în beton, fi
xarea distribuitorilor, a vanelor, a 
turbinelor și pînă la montarea po
dului rulant în centrală. E șef de 
echipă la reparații și are în subor
dine șapte ortaci și o fată, pe Mi- 
haela Bratiloveanu. mecanic. L-am 
întrebat cum îi caracterizează pe 
tinerii cu care lucrează. Răspunsul 
vine prompt : „Un strașnic spirit de 
echipă. Disciplină, prezență, ordine, 
cavalerism și respect față de colega 
noastră, printre foarte puținele fe
mei care lucrează în subteran".

O defecțiune la turbine sau la 
compresoare și „echipa lui Bruja" 
intră în acțiune. Cînd e nevoie se 
lucrează non-stop. Asta a învățat și 
lăcătușul mecanic Călin Văcaru, 
doar de trei luni in subteran. A ve
nit de la Dacia Service Tg.-Jiu. 
„Era comod acolo, dar aici e mai 
pasionant". S-a acomodat repede. 
Acurh așteaptă și el cu emoție re
punerea în funcțiune a grupului 1 
sau — în termeni inginerești — a 
hidroagregatului nr. 1 pentru care 
s-a adus de la Reșița un convertor 
hidraulic.

Vîrsta medie a hidroenergeticie- 
nilor de la Tismana 7 ..25 de ani", 
ne declară, cu mindrie. inginerul 
Gheorghe Pavel, dispecer-șef de 
tură, șantierist „împătimit". De la 
el aflăm că majoritatea tinerilor au 
trecut prin sita TCH-ulul și a mon
tajului. Unii au venit din construc
ții civile, alții din mine, mulți din 
domeniul forestier.

...Bine cunoscut de toți este mais
trul Stelian Jianu. șef de centrală 
la montaj. E veteran al șantierelor 
de la Govora. Brazi. Borzești, Va
lea Bistriței, Bicaz. Argeș. Lotru. 
Porțile de Fier I. Brădișor și Tis
mana acum. E un „peregrin al hi
drocentralelor" tării, pe a cărui car
te de muncă stăruie 25 de ani 
neîntrerupți de montaj. Aici, la 
Tismana, prin mîinile lui a trecut 
montarea turbinelor, a hidroagre- 
gatelor. Și tot aici â recalificat în 
meseria de mont.or numeroși tineri. 
Și maistrul se consideră tânăr — 
„pentru că tinerețea e molipsitoare, 
și-alături de copiii ăștia, cum ii 
place să spună, n-ai timp să-mbă- 
trînesti".

Marta AEBOIU 

cităm un scurt paragraf dintr-un 
articol apăruț în revista „Munca de 
partid" nr. 4 — 1976, în urma unor 
investigații ale forurilor superioare 
sesizate de localnici : „...nu recu
noștea dreptul cadrelor din Direcția 
județeană a agriculturii și indus
triei alimentare de a-1 controla și 
îndrumă. In același timp, refuza ca
tegoric, dind dovadă de o crasă in
disciplină, de a participa la ședin
țele de instruire convocate la nive
lul comunei, de a îndeplini unele 
sarcini hotărite de comitetul comu
nal de partid ; nu accepta propu
nerile și soluțiile medicului veteri
nar și ale șefului fermei zootehni
ce, ajungind pînă acolo îneît a sta
bilit singur rații care s-au dovedit 
a fi necorespunzătoare ; n-a respec
tat planul de însămînțări cu po
rumb șl masă verde, ceea ce a in
fluențat negativ producțiile in sec
torul zootehnic... S-a comportat ne- 
Corespunzător cu oamenii, jignin- 
du-i, fapt ce a făcut ca in anul 1975 
un număr de 18 îngrijitori de ani
male să renunțe de a mai lucra în 
sectorul zootehnic".

Mai considerați totuși că e vorba 
de un abuz 7 Să adăugăm la aces
tea și faptul că l-ați bătut în ci mp 
pe cooperatorul Ion Vitonescu 7

Susțineți, în scrisoarea adresată 
ziarului „Scînteia" de dv., sau 
de unul din ceilalți doi petiționari 
(nu le dăm numele în speran
ța că se vor trezi la realitate în 
cele din urmă), că ați fi lost de
clarat „Erou al Muncii Socialiste" 
— ca argument pentru a obține

„PE TERENUL din luncă, !n 
punctul Prisiceni, acolo unde pînă 
nu demult produceam răsaduri de 
legume de cea mai bună calitate, 
au apărut fundațiile a două case. 
Nimeni nu știe cu a cui aprobare 
sati dacă cei care le-au amplasat 
au autorizațiile necesare pentru 
construcții, Nu-i singura abatere 
de la legea sistematizării, aici, la 
noi" — ne scrie Stoica Ștefan din 
comuna Buturugeni, județul Giur
giu. Și conchide : „Dv. ce părere 
aveți 7". Noi știm că unde-i lege 
pu-i tocmeală I Adevăr desigur va
labil ți pentru județul Giurgiu. 
Deci, așteptăm răspunsul consiliu
lui popular.

„IN CARTIERUL MILITARI — 
ne informează Lăzăroiu Ion, Bucu
rești, bd. Păcii nr. 23, bloc 3, scara 
5, apartament 218, sector 6 — nu 
există nici un magazin din care să 
poți cumpăra oțet de mere. Cel mai 
apropiat de noi se află tocmai în... 
Calea Victoriei, unde însă nu ești 
servit decit dacă ai venit cu 
sticlele de-acasă. Ce-i de făcut 7“ 
O întrebare justificată pe care o 
supunem atenției direcției comer
ciale a municipiului.

FOARTE BINE 1 „Anul acesta, 
spre deosebire de alți ani, foarte 
mulți cetățeni ai orașului Cîmpina 
au cultivat cu legume locurile virane, 
grădinile, curțile și chiar terenu
rile din fața blocurilor. Rezultatele 
se pot vedea mai bine, acum, 
toamna, cînd cei mai mulți și-au 
depozitat. în cămări, pentru iarnă, 
conserve din rodul grădinilor în
grijite peste an chiar de ei". 
(Bratu Ion, corespondent volun
tar).

Ciudățeniile unui loc de parcaj
Am fost sesizați printr-o scri

soare că la blocul K—2 din Șo
seaua Vergultli nr. 33, din Capitală, 
s-a construit pentru nouă mașini 
proprietate personală un narcaj- 
auto din... panouri prefabricate 
destinate construcției de locuințe. 
Citind sesizarea ne gîndeam că cei 
care au făcut-o nu cunosc bine 
realitatea, că nu-i posibil ca per
soane particulare să dispună cum 
vor de asemenea panouri prefabri
cate. că doar aceste produse nu 
sînt de vînzare în magazine... Și 
totuși...

Ne-am deplasat la fața locului, 
însoțiți și de reprezentanți ai or
ganelor de stat competente, și am 
constatat că într-adevăr. așa cum 
se vede și în imaginea alăturată, 
sesizarea se confirmă în totalitate. 
Dispunînd de o „adresă" din par
tea comitetului asociației de loca
tari din blocul respectiv, cei nouă 
proprietari de autoturisme au ob
ținut de la întreprinderea „Grani
tul" din București 10 panouri de 
prefabricate (peste 20 tone), chipu
rile. rebutate (pentru care au plă
tit 1 500 lei) și 2 metri cubi de ni
sip (la prețul de 282 lei). Pentru 
această vînzare lipsită de temei le
gal există, ce-i drept, două facturi. 
Dar în parcajul respectiv au fost 
înglobate și alte cantități de ma
teriale : cîțiva metri cubi de' nisip, 
în amestec, precum și o mașină de 
beton, a căror proveniență nu 
poate fi justificată. Toate aceste 

funcția da președinte al C.A.P. 
Chizătău. Or, în realitate, nu dv. 
ați fost declarat „Erou", ci unita
tea, colectivul de cooperatori.

Sesizarea dv. e plină de ticluiri, 
de speculații, de neadevăruri. O 
spunem in deplină cunoștință de 
cauză, pe baza unor investigații 
concrete la fața locului.

Afirmați, de pildă, că în sectorul 
zootehnic, la Chizătău, există 80 de 
vaci cînd, de fapt, există 714 bo
vine ; că nu s-a realizat planul la 
nici o cultură principală, ori anul 
trecut Chizătăul a luat locul I pe 
C.U.A.S.C. ; că vechiul sistem de 
irigații a fost lăsat de izbeliște ; 
de fapt, fiind nerentabil a fost în
locuit cu trei A.P.T.-uri cu aripi de 
ploaie etc. Și toate acestea le puneți 
pe spinarea primăriei, a primăriței 
— o femeie destoinică, de ținută, 
foarte apreciată de oameni — singu
rii detractori fiind dv. și ceilalți doi 
reclamagii, depistați în urma nu
meroaselor anchete ale comitetului 
județean de partid și ale U.J.C.A.P. 
Timiș.

Cauza este evidentă — orgoliul 
rănit în urma pierderii funcției. Așa 
că ni se pare judicioasă hotărirea 
Comitetului județean de partid Ti
miș de a nu mai da curs nici unei 
sesizări pe această temă — venite 
din partea dv. sau a celor doi 
complici la delațiune. Cooperatorii, 
locuitorii comunei vor să lucreze 
in liniște, să-și vadă cinstit de 
munca cîmpului și de casele lor. 
Ce-ar fi să le urmați exemplul 7 Nu 
de alta, dar ați schimbat din 1976 
pînă acum cam șase locuri de mun
că ; mai mult, n-ați răspuns la nici 
unul din apelurile C.A.P.-ului. Poa
te că energia cheltuită pe sutele de 
pagini de reclamații neîntemeiate o 
veți transforma în fapte prin care 
veți recîștiga încrederea oameni
lor...

Și, nu uitați — orice sesizare 
presupune principialitate, respon
sabilitate. In mod obligatoriu.

M. CUIBUȘ

FIȘE PARALELE 1 „La noi — 
scrisoarea este semnată de Lungu 
loan din Bacău, str. Neagoe Vodă 
nr. 7, scara A, apartament 11 — fi
șele de evidentă ale bolnavilor sînt 
ținute în paralel, la întreprindere și 
la policlinică. Pentru orice afec
țiuni, medicul de întreprindere da 
la I.R.E. te trimite la policlinică, 
dar fără fișă. Acolo ți se .comple
tează alta, îneît medicii de la po
liclinică n-au cum să afle de ca 
boli ai mai suferit, ce tratamente 
ai mal făcut etc. Ambele fișe sînt 
incomplete, pentru că... nu știe 
stânga ce face dreapta". Poate însă 
că știe — ori află acum — direc
ția sanitară a județului.

„POMPA de motorină de la 
Autobaza Lugoj nu funcționează de 
mai mult timp. Mai sînt și alte 
nereguli pa care le-am sesizat cen
tralei de transporturi auto (adresa 
411/5 476 R. S. 2 004/1982). Dar pînă 
acum nu s-â luat nici o măsură". 
(Petrunescu Petru, Lugoj, str. 13 
Decembrie nr. 22).

O ÎNTREBARE : ,J3e ce In tot 
județul Constanta există un singur 
atelier pentru repararea aparatelor 
de fotografiat 7 Pentru a depana un 
aparat foto am plătit 50 de bani un 
arc, 5 lei manopera și 100 de lei 
m-a costat drumul...". (Georgescu 
I. Avram, comuna Mircea Vodă, 
județul Constanța). E intr-adevăr o 
situație bizară. Probabil că expre
sia „mai mare daraua decit ocaua" 
a fost creată de cooperația mește
șugărească constănțeană...

Mircea BUNEA

materiale au fost transportate pe 
degeaba cu mașinile întreprinderii 
„Granitul", iar pentru descărcarea 
și fixarea panourilor s-a folosit o 
automacara, tot a acestei unități.

Deci în timp ce uncie șantiere 
de locuințe așteptau să primească 
panouri, mai multe utilaje — un 
tractor cu remorcă, o macara și un 
autocamion — erau utilizate, toate, 
în beneficiul cîtorva chilipirgii.

Desigur, organele de stat com
petente. sesizate de redacție, vor 
face lumină în acest caz. Sperăm 
insă că și conducerea Centralei 
materialelor de construcție va 
stabili răspunderile cuvenite pen
tru cei care au vîndut ilegal mate
riale din întreprindere unor per
soane particulare, cărora le-au 
mai pus la dispoziție pe gratis și 
mijloacele de transport și alte uti
laje. După cum așteptăm ca și 
Consiliul popular al sectorului 2 
să intervină pentru sancționarea 
celor care au amenaiat o construc
ție fără autorizație. Chiar dacă pre
ședintele comitetului de locatari, 
Tudor Negoișteanu. unul din bene
ficiarii parcării respective, ne-a 
declarat pe un ton sentențios că 
obținerea autorizației nu-i o pro
blemă. întrucit „o vom primi în cel 
mai scurt timp". Fiind, desigur, 
mai ușoară decit un panou prefa
bricat din beton...

Foto-text : DUMITRU MANOLE
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1N ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCH 
dezbateri temeinice, exigente, încheiate cu măsuri practice, 
realiste pentru buna desfășurare a producției anului viitor!

NOI CONSTRUCȚII HIDRO-ENERGETICE

Chiar si înfr-o unitate fruntașă, în centrul analizei 
s-au aflat tot măsurile de creștere a productivității

Fără a se subaprecia cu nimic o serie de 
realizări cu adevărat remarcabile obținute de 
metalurgiștii de aici în acest an. cei care au 
luat cuvintul în adunarea generală au preferat 
să aducă în dezbatere căile prin care trebuie să 
se acționeze și măsurile ce trebuie luate pentru 
ca potențialul productiv și bogata experiență 
a acestui harnic si ambițios colectiv să fie din 
plin valorificate.

Analiza muncii desfășurate în acest an în în
treprindere a pornit de la date concrete prezen
tate în fata forumului autoconducerii muncito
rești de tovarășul Tokos Ladislau. secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii, președin
tele consiliului oamenilor muncii. In cele 10 
Tuni care au trecut din acest an. planul la 
producția fizică a fost realizat si depășit cu 
3 070 tone fontă cenușie (din care 2 056 tone 
fontă de înaltă puritate), 1241 tone utilaje 
pentru industria metalurgică, 108 tone piese 
de turnare din fontă, piese de schimb în 
valoare de peste 20 milioane lei. Ca urmare a 
realizării și depășirii planului la producția fi
zică si la ceilalți indicatori. întreprinderea se 
6ituează pe primul loc pe tară în întrecerea so
cialistă ce se desfășoară între unitățile de 
profil.

Dar așa cum s-a subliniat atît în darea de sea
mă. cit și în luările de cuvînt. chiar dacă ocupă 
Un loc fruntaș în întrecere, totuși în activitatea 
unității se mai manifestă anumite neajunsuri.

— Oare putem spune că am muncit tot timpul 
bine și cu eficientă dorită ? — întreba maistrul 
Gali Alexandru, șeful 6ectiei de turnătorie nr. 2. 
Deși întreprinderea noastră dispune de o dotare 
tehnică de cel mai înalt nivel, cu care se poate 
realiza o producție de foarte bună calitate, pro
centul de rebut este încă nepermis de mare. 
Bunăoară, în perioada analizată. în întreprindere 
s-au înregistrat 2 886 tone de piese rebutate. Or. 
asta înseamnă consumuri materiale de energie 
și de muncă fără rost, cu efecte negative asupra 
activității unității noastre. Acum cînd. în spiritul 
prevederilor cuprinse în programele aprobate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.K..

problema eficientei activității productive se pune 
cu atîta acuitate, nu ne mai putem permite ase
menea cheltuieli neeconomicoase. De aceea, în 
viitor trebuie să privim mult mai serios lucru
rile. Problema calității nu o rezolvă doar Con
trolorii . de calitate, ea trebuie să constituie' o 
sarcină vitală pentru fiecare membru al colec
tivului. Reducerea procentului de rebuturi este 
o sursă importantă de creștere a producției fi
zice și. în viitor, cu totii va trebui să acționăm 
cu întreaga răspundere în acest sens.

Mai multi vorbitori, între , care Alexandru

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE FIER VLĂHIȚA

Raczj Pakot Tomas, Mihaly Albert. Alexandru 
Ruz și alții, au insistat asupra necesității de a 
declanșa o acțiune hotărîtă și cuprinzătoare 
pentru sporirea productivității muncii, diminua
rea consumurilor de materii prime și materiale, 
mai buna folosire a mașinilor și utilajelor din 
dotare, pentru întronarea unei discipline ferme 
la fiecare loc de muncă si închiderea tuturor 
canalelor de risipă.

— Deși în perioada ce a trecut din acest an 
am obținut rezultate bune — spunea inginerul 
Alexandru Racz. șeful secției de turnătorie nr. 1 
— adevărul este că nu toți își fac în perma
nentă și cum se cuvine datoria. Bunăoară, in 
10 luni. în întreprinderea noastră au absentat 
289 de persoane. însumind in total 486 de Zi'le 
absente nemotivate. De asemenea, preluarea 
schimburilor se face uneori defectuos. Cu o ju
mătate de oră înaintea terminării programului 
de lucru. în curtea întreprinderii poți vedea 
oameni plimbîndu-se. iar asistenta tehnică in 
schimburile II și III lasă încă serios de dorit. 
Trebuie să dovedim, totodată, mai multă grijă

gospodărească fată de materii prime și de ma
teriale. unele aduse cu mari eforturi valutare. 
Aduc in discuție această problemă deoarece 
pînă în prezent conducerea întreprinderii n-a 
reușit să rezolve corespunzător problema depo
zitării acestora.

Din dezbateri am. reținut și alte idei si solu
ții care demonstrează că oamenii care lucrează 
in această unitate industrială înțeleg cu clari
tate esența noilor măsuri preconizate de con
ducerea partidului și .statului — și anume că 
trebuie să producă mai mult, mai bine si cu 
cheltuieli cît mai reduse.

— Cunoaștem cu toții ce avem de făcut — 
a spus maistrul Mihaly Albert, șeful secției fur- 
nale-aglomerare. Am analizat foarte serios lip
surile care persistă la noi în Secție și am căutat 
încă de pe acum să ne organizăm mult mai 
bine activitatea. Sînt însă unele probleme care 
trebuie rezolvate de centrala industrială de re
sort și de Ministerul Industriei Metalurgice. Mă 
refer. în special, la necesitatea aprovizionării 
ritmice a unității noastre cu materii prime și 
materiale de calitate, precum și la cerința asi
gurării fără întîrzieri a documentațiilor tehnice 
privind asimilarea și introducerea în procesul 
de fabricație a noilor produse.

Tinînd seama de posibilitățile tehnice ale în
treprinderii. de rezervele interne și de bogata 
experiență profesională acumulată de colectiv, 
adunarea generală a dezbătut și aprobat un 
program de măsuri care prevede. între altele, 
creșterea suplimentară, fată de sarcinile de plan 
pe anul 1984. a productivității muncii cu 4,6 la 
sută. în esență, adunarea generală a oamenilor 
muncii din această întreprindere s-a constituit 
într-un puternic forum muncitoresc de dezba
tere aprofundată, responsabilă a problemelor 
esențiale de care depinde realizarea la un nivel 
superior de eficientă a planului pe anul viitor.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii”

Barajul Pecineagu 
de pe rîul Dîmbovița

De cîțiva ani, rîul Dîm
bovița, între izvoare și co
muna Rucă.r, a fost supus 
unor importante amena
jări hidrotehnice în sco
pul obținerii unor debite 
Sporite de apă pentru pro
ducerea energiei electrice 
pentru consumul popu
lației. al industriei si a- 
griculturii. în punctul 
Ciâbucet a fost construită 
și se află în fază de fina
lizare o uzină electrică cu 
centrală subterană de pu
tere mijlocie: 38 MW,
de cădere mare — 284 me
tri. care va începe să pro
ducă în prima parte a fi
nului viitor. Un obiectiv 
important al uzinei, care

se află și el în fază de fi
nalizare. este barajul’ de 
la Becineagu (în fotogra
fia alăturată). El a fost 
înălțat pînă ia 100 metri, 
față de 105 metri cit este 
prevăzut a avea în final, 
în corpul său au fost in
corporate 2,6 milioane 
metri cubi anrocamente. 
In prezent, eforturile con
structorilor sînt concen
trate la executarea de fo- 
raje-injectii la partea din 
amonte a măștii bara jului, 
lucrare ce ya permite, 
așa cum prevede graficul, 
să se înceapă in curînd a- 
cumulările în lăcul al că
rui volum de ană va fi de 
68,9 milioane metri cubi.
(Gh. Gir stea).

Acumularea de apă 
de pe rîul Bistrița

în județul Bistrița-Nă- 
săud a fost pusă în func
țiune o nouă acumulare 
de apă — Colibița — pe 
rîul Bistrița, cu o capaci
tate — in prima etapă 
— de circa 10 milioane 
metri cubi de apă. Noua 
acumulare va furniza mu

nicipiului Bistrița și plat
formelor industriale din 
acest oraș un debit de 
apă suplimentar de circa 
700 litri pe secundă. Ba
rajul acumulării — cu o 
înălțime de circa 40 m — 
a fost realizat din anro
camente. (Agerpreș).

O expoziție - școală pentru 
o zootehnie de înalt randament

Restanțele la producție pot fi recuperate prin lichidarea 
neîntîrziată a „restanțelor'7 la disciplină și răspundere

Schela de producție petrolieră Moreni are, la 
ora actuală, o restanță însemnată la producția 
de țiței. Tocmai pornind de la această situație 
cu totul necorespunzătoare, dezbaterile din adu
narea generală a oamenilor muncii din această 
unitate .au avut un pronunțat caracter autocritic, 
scoțindu-se cu răspundere în evideilță deficien
țele și neajunsurile ce s-au făcut simțite, din 
care să se tragă concluzii și învățăminte pentru 
activitatea viitoare. Practic, în cadrul adunării 
generale nu s-au exprimat simple constatări ale 
unor stări de lucruri negative, ci s-au analizat 
cu răspundere și realism punctele nevralgice 
din activitatea schelei, făcîndu-se totodată nu
meroase sugestii și propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii, toate convergînd spre realizarea 
principalului obiectiv al petroliștilor • de aici : 
creșterea mai rapidă a producției de țiței.

în mod deosebit se cuvine relevat faptul că 
!n adunarea generală au fost abordate în mod 
deschis, cu exigență muncitorească, manifestă
rile de indisciplină și atitudinile lipsite de răs
pundere ale unor membri ai colectivului. N-am 
vrea să se creadă că aceștia sînt mulți, dar, așa 
cum se preciza în darea de seamă, indisciplina 

'r are efecte negative deosebite, provocînd uneori 
reacții în lanț în desfășurarea procesului de ex
tracție. Bunăoară, dacă un sondor nu se pre
zintă la lucru, se diminuează și eficiența mun
cii celorlalți membri ai formației, a cărei acti
vitate se aseamănă cu a unui mecanism care 
se dereglează cînd îi lipsește o piesă Astfel, 
numai datorită deficiențelor de acest gen din 
activitatea de intervenție s-a extras cu circa 
15 000 tone de țiței mai puțin. „în ultimele 6 
luni, brigada noastră a ridicat producția de la 
113 tone la 130 tone țiței pe zi, dar acest spor 
nu reflectă posibilitățile de care dispunem — 
spunea în această ordine de idei inginerul Ste- 
lian Ivana, șeful brigăzii a III-a de producție. 
Am în vedere, în primul rînd, faptul că timpul 
de așteptare pentru intervenție la sonde, ca și 
pentru efectuarea unor operații tehnologice se 
prelungește de multe ori nejustificat de mult. 
Cauza o știm cu toții : nu se acționează întot
deauna cu operativitate, iar uneori trebuie să 
repetăm anumite lucrări deoarece execuția lor

nu s-a situat la nivelul calitativ impus de teh
nologie. De aceea, pe lingă măsurile de întă
rire a controlului și a asistenței tehnice pe care 
le-am întreprins, am înființat în cadrul brigăzii 
două noi cursuri de perfecționare profesională 
pentru formațiile de intervenție1'.

Alți participanți la dezbateri au insistat, în 
cuvintul lor, asupra măsurilor tehnice și geo
logice ce se impun pentru mărirea afluxului de 
țiței în sonde, precum și asupra acelora care 
trebuie întreprinse pentru .creșterea factorului 
final de recuperare a țițeiului. în acest an au 
fost aplicate, mtfă altele, 992 operații menite să

LA SCHELA DE PRODUCȚIE 
PETROLIERĂ MORENI

sporească afluxul de țiței în sonde, ceea ce s-a 
materializat in peste 70 000 tone țiței extrase, 
precum și 191 măsuri geologice care, la rîndul 
lor, au dus Ia obținerea unei producții de 
aproape 12 000 tone țiței. Dar, așa cum s-a ară
tat în adunare, aceste preocupări nu au fost 
suficiente pentru a asigura realizarea planului. 
„La 75 la sută din sondele brigăzii a V-a se 
practică injecția ciclică de abur, dar, odată cu 
răcirea vremii, are loc o pierdere de tempera
tură de la baterie pînă în strat — a subliniat 
maistrul Dumitru Ene. Soluția pentru ca pro
cesul de injecție să nu slăbească și, prin urmare, 
debitul Ia sonde să nu scadă este una singură: 
să mai montăm. în săptămînile următoare, alte 
citeva cazane". Referindu-se la desele defecțiuni 
ce apar la trolii. situație ce provoacă, practic, 
imobilizarea echipelor de intervenție pe perioade 
mai mari sau mai scurte de timp, același 
maistru a scoș în evidență că în secția trans
porturi anumite lucrări se execută de mintuială, 
cerînd, în același timp, conducerii secției să în
tocmească un program amănunțit de revizii și 
reparații și să urmărească aplicarea lui riguroa
să în practică.

în același spirit de exigență și responsabilitate 
muncitorească au fost supuse dezbaterii și alte 
cauze ale nerealizării sarcinilor de plan. Stelian 
Rascu și Eugen Moreanu, șeii de brigadă ad
junct!. s-au r,eferit la necesitatea forării și 
punerii îți producție a tuturor sondelor noi pla
nificate. Despre ce este vorba? Din luna apri
lie, de cînd s-a trecut la noua formă de orga
nizare, petroliștii din Moreni au sporit produc
ția cu 90 tone țiței pe zi, insă această evoluțje 
a avut la bază îndeosebi exploatarea mai bună 
a. șo‘hdel6r“ ve'chi. In acest an. schela de foraj 
din localitate nu a predat schelei de producție 
o parte din sondele prevăzute in plan, ceea ce 
a atrâs după-sine importante rămîneri în urmă 
la extracție. „Noi am fundamentat producția 
anului viitor ținind seama de faptul că vom 
prelua de la unitatea de foraj numărul prevăzut 
de sonde noi" — a completat inginerul Horia 
Gladinov.

Un amănunt nu lipsit de semnificație : toți 
participanți! la dezbateri sînt muncitori și spe
cialiști care își desfășoară activitatea direct în 
producție și, cu puține excepții, ei s-au referit 
doar la neajunsurile proprii și la măsurile pe 
care colectivul schelei trebuie sâ le întreprindă 
în perioada următoare pentru a pregăti cît mai 
bine producția anului viitor. Este, desigur, un 
mod sănătos de a efectua o analiză, dar in 
această unitate trebuie să se facă simțit mai 
mult sprijinul Trustuăui de foraj-extaactie Bol
dești și al Ministerului Petrolului. Ca atare, este 
de așteptat ca aceste foruri să acționeze operativ 
pentru a asigura neîntîrziat anumite, utilaje, 
echipamente, piese de schimb și scule.

Din întreaga desfășurare a âțlunării generale 
s-au desprins hotărîrea si răspunderea cu care 
petroliștii de aici pregătesc producția anului 
viitor. Această afirmație se întemeiază pe acțiu
nile întreprinse in ultimul timp, pe programul 
de măsuri adoptat de adunarea generală, dar 
și pe anumite rezultate concrete : nivelul actual 
al producției zilnice este apropiat de cel stabilit 
pentru anul 1984.

Gheorghe MANEA, 
corespondentul „Scinteil*  
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Expoziția-tîrg organizată recent în 
județul Bistrița-Năsăud reprezintă 
reluarea unei vechi și frumoase tra
diții a locuitorilor de pe aceste me
leaguri. Ea a avut loc în Oborul 
Viișoara, locul obișnuit al tîrgurilor 
„mari și de țară", săptămînaie și lu
nare. Inițiativa organelor județene 
de partid și agricole de a organiza 
această expoziție-școală pentru o 
zootehnie de înalt randament a avut 
un larg ecou in rîndul a mii și mii 
de crescători de animale. Pentru ex
poziție au fost pregătite cele mai va
loroase exemplare de animale : vaci 
și juninci, oi. porci, păsări, animale 
de blană, stupi de albine aparținind 
unităților agricole socialiste, cît și 
gospodăriilor populației.

Organizarea expoziției a prilejuit 
trecerea în revis
tă a rezultatelor 
obținute în dez
voltarea zooteh
niei județului și, 
în același timp, 
un bun prilej de 
învățăminte. S-a 
reliefat că. pe an
samblul județu
lui, efectivele de 
bovine sînt. in 
prezent cu 10 006 
mai. mari față de 
aceeași perioadă din 1980, iar la ovine 
—• cu 75 000 capete- De asemenea.au 
sporit producțiile medii de lapte, car
ne și lină. Se evidențiază creșterea 
efectivelor de animale în zonele de 
munte necooperativi zate, Urmare a 
măsurilor' de stimulare, sprijinului 
acordat de stat pentru punerea în 
valoare a pășunilor. Numai în ulti
mii trei ani. bunăoară, efectivele de 
ovine aparținind gospodăriilor popu
lației au sporit de la 228 700 la 290 000 
capete. Dealtfel, în producția agri
colă totală a județului ponderea, 
zootehniei a atins 59 la sută. O evo
luție firească ținînd seama de con
dițiile naturale favorabile, de tradi
ția și experiența locuitorilor.

Scopul expoziției-tîrg îl defineș
te în cîteva cuvinte tovarășul loan 
Pireu, directorul direcției agricole : 
„Să învățăm din ceea ce avem mai 
bun și să extindem tot ceea ce este 
valoros". Expoziția-tîrg a fost un bun 
prilej de cunoaștere a nivelului de 
la care se pornește în dezvoltarea 
zootehniei, a rezultatelor, unele de-a 
dreptul excepționale. Iată cîteva : 
Marele premiu al juriului a fost 
acordat Complexului zootehnic de la 
Șieu Odorhei pentru una din vacile 
care a dat, la prima lactatie, 5 006 
litri lapte. Directorul unității, to
varășul Mircea Zagrai, ne snunea că 
pentru viitoarele manifestări de 
acest gen a calculat posibilitățile de 
a prezenta exemplare cu 7 000—8 000 
litri lapte.

Cooperativa agrieplă Bistrița a 
adus la expoziția-tirg cite 10 vaci, 
juninci și vițele selecționate, fiecare 
nouă generație marcind un plus de 
valoare, un potențial productiv ■ su
perior. „Noi dispunem de 1 000 tau
rine din rasa Bălțata românească, din 
care 500 matcă — spunea, președin
tele unității, tovarășul Gheorghe 
Jiga. Și nu orice fel de animale, ci 
vaci care, in acest an, vor da in 
medie. 3 500 litri lapte".

Rezultate notabile înregistrează 
întreprinderea agricolă de stat din 
Lechința, . care a . prezentat tăurași 
din rasa Bălțată românească cu un 
spor zilnic de creștere în greutate de 
peste un kilogram. Inginerul-șef, 
Costică Gogă, sublinia că se îmbină 
metodele științifice de îngrijire a

Experiențele și rezultatele de excepție 
prezentate în această expoziție pot și trebuie 

să fie generalizate în toate unitățile 
din județul Bistrița-Năsăud

taurinelor cu cele tradiționale, gos
podărești, dar în primul rînd se asi
gură fin de lucerna de cea mai bună 
calitate.

O serie de crescători au prezentat 
vaci cu producții de 4 000—o 000 li
tri lapte, distinse cu premii. și men
țiuni. Să amintim că un premiu întîi 
a fost atribuit crescătorului Ignat Tu- 
doran din satul Gledin pentru una 
din vacile de la care obține 23 litri 
lapte pe zi. „Vînd anual statului de 
la două vaci o jumătate de vagon de 
lapte, sute de kilograme de carne, 
lînă și alte produse. Vreau să spun 
că toți din familia mea, și eu, și fe
ciorul, nora, nepoții, nevasta. îndră
gim animalele, care sînt izvor de 
Venituri pentru noi, o mare avuție 
a țării".

Experiență bună are crescătorul 
Ioan Bortăș, din comuna Monor, care 
crește în gospodăria proprie 15 bo
vine, 20 de oi, porci, păsări și vinde 
statului, în medie anual, 30 000 litri 
lapte, două tone carne, 22 berbecuți 
de prăsilă, 50 kg lină etc.

O frumoasă și instructivă de
monstrație asupra a ceea ce repre
zintă experiența și pasiunea au ofe
rit apicultorii bistrițeni. Președintele 
asociației crescătorilor de albine, to
varășul Gabriel Paoletto, a organizat 
un stand cu produse și unelte api
cole unanim apreciat. Vizitatorii 
expoziției au reținut că, într-un sin
gur an. numărul de stupi din județ 
a sporit cu 2 400.

Să revenim la problema de la 
început : cum poate deveni expoziția- 
tîrg o veritabilă școală a zootehniei 
de înalt randament, cum poate fi 
preluată experiența valoroasă ? Un 
prim fapt pozitiv este prezența la 
expoziția-tîrg a specialiștilor din do
meniul zootehniei, ingineri zooteh- 
niști, medici veterinari, șefi de fer
me, precum și a primarilor din toate 
cele 53 de comune ale județului. 
Esențial este ca ei să folosească efi
cient învățămintele desprinse. ex
periența celor mai buni crescători d« 
animale.

Ceea ce și-au propus să facă In 
continuare organele agricole județe
ne se referă, înainte de toate, la ge
neralizarea acestei experiențe. Un 

punct de plecare 
‘foarte important 
este punerea de- 
iplină în valoare a 
potențialului pro
ductiv al raselor 
locale la toata 
speciile. , 

Ameliorarea ra
selor. problemă e- 
sențială a dezvol
tării zootehniei, sa

' înscrie printre {i 
' preocupările orga

nelor agricole județene. Am sugera 
însă 'Să1' fie organizată' testarea valo
rii tuturor reproducătorilor utilizați j 
la însămînțările artificiale. Și iată j 
de ce : un reproducător poate îmbu
nătăți sau diminua potențialul pro- ’ 
ductiv la mii și mii de urmași. La 
expoziția-tîrg au fost premiali taur! 
și berbeci aparținind Oficiului jude
țean de reproducție și selecție a ani
malelor. între aceștia taurul cu nu
mele Podiș, ameliorator ai cărui pro
duși, cîteva mii, întreținuți în ace
leași condiții, cresc zilnic în greu
tate cu 80 grame mai mult decît vi
țeii provenit! de ia alți tauri. Din 
păcate este unicul taur ameliorator 
cunoscut, la ceilalți valoarea nefiiijd 
testată. O concluzie este limpede : 
pentru a avea certitudinea că viitoa
rele generații de animale vor avea 
însușiri. productive superioare se im
pune organizarea neîntîrziată a tes
tării însușirilor genetice ale tuturor 
taurilor folosiți la însămințăfile arti
ficiale.

învățămintele desprinse la expozi
ția-tirg. experiența crescătorilor pot 
și trebuie să fie bine folosite pen
tru organizarea eficientă a acțiuni
lor menite să contribuie la amelio
rarea raselor, la asigurarea bazei fu
rajere pentru dezvoltarea mai rapidă 
a zootehniei.

Constantin BORDEIANU 
Gheorghe CRIȘAN

ORGANIZAȚIILE DE PARTID
(Urmare din pag. I)

tindeni se caută soluții de a o fo
losi mai bine, cu o productivitate 
cît mai ridicată. Este un adevăr pe 
care bilanțul celor 9 luni din acest 
an îl confirmă prin argumente din
tre cele mai convingătoare ; in pe
rioada amintită,, sarcina planificată 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită pe ansamblul indus
triei Capitalei cu 6,2 la sută, pe 
această cale obținindu-se întregul 
spor dc producție. _

în acest vast perimetru de muncă 
rodnică pentru depășirea cît mai 
substanțială a planului la producția 
fizică se evidențiază' tot mai preg
nant eforturile organizațiilor de 
partid și organelor de conducere 
colectivă din întreprinderi pentru 
promovarea rapidă, largă a progre
sului tehnic, pentru valorificarea 
cît mai deplină a creației tehnice 
proprii. Și nu întîmplător. Asumîn- 
du-și angajamentul de a realiza 
pînă la sfîrșitul anului o producție 
marfă industrială suplimentară în 
valoare de 4,5 miliarde lei, comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii 
din industria Capitalei le-a fost 
limpede, de la început, că acest spor 
de producție trebuie obținut in con
dițiile reducerii continue a consu
murilor de materii prime și mate
riale. de energie electrică și com
bustibil, în condițiile ridicării la un 
nivel superior a eficienței economice 
— în strînsă concordanță cu cerin
țele actualei etape de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale.

Analiza critică a activității desfă
șurate în perioada care a trecut 
din acest an scoate In evidentă că 
realizările de pînă acum nu se situ
ează pretutindeni, în toate unitățile 
economice, la nivelul dotării teh
nice moderne de care dispun aces
tea, la nivelul sarcinilor de plan. 
Practic, ea pune în lumină necesita
tea 'creșterii gradului de,utilizare a 
capacităților de producție, a indice
lui de folosire a mașinilor și utila
jelor, eliminării locurilor înguste, 
reducerii fluctuației forței de mun

că, diminuării numărului opririlor 
accidentale, care se constituie în re
zerve potențiale încă insuficient va
lorificate. Numai creșterea cu cel 
puțin 1 la sută a indicelui de fo
losire a fondului de timp disponibil 
al muncitorilor șl reducerea cu nu
mai 50 la sută a absențelor nemo- 
tivate. învoirilor si concediilor fără 
plată ar echivala într-un an, lă nive
lul municipiului București, cu un 
spor de producție de peste două mi
liarde lei.

Iată de ce, prin toate mijloacele 
muncii politico-educative de masă, 
organizațiile de partid sînt chemate 
să determine, în continuare, noi 
progrese pe calea organizării supe
rioare a producției și a muncii, să 
acționeze stăruitor pentru respec
tarea strictă a tehnologiilor de fa
bricație, întărirea ordinii și disci
plinei în muncă, a asistenței tehnice 
prompte și competente ‘ în toate 
Schimburile.

Printr-o intensă activitate poli- 
tico-organizatorică și cultural-edu- 
cativă desfășurată de organizațiile 
de partid, este posibil și imperios 
necesar ca în această perioadă de 
sfîrșit de an in toate unitățile in
dustriale să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților, pentru ca 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate să fie înfăptuite integral, la 
toate sortimentele. în condițiile creș
terii continue a eficienței economice.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii care au loc în aceste zile con
stituie un bun prilej pentru evalua
rea eforturilor ce sînt necesare in 
vederea încheierii cu rezultate pozi
tive a anului 1983. Totodată, prin 
afirmarea puternică a experienței 
colective, prin dezbaterea în spirit 
democratic, critic și autocritic a tu
turor problemelor producției. în adu
nările generale trebuie să se stabi
lească cele mai potrivite măsuri pen
tru ca, în anul viitor, prevederile 
planului să se realizeze în mod rit
mic, iar întreaga activitate economică 
să se desfășoare la un nivel calitativ 
superior.

Imagine, de la întreprinderea de 
tricotaje și perdele Pașcani, al 
cărei colectiv de oameni ai mun
cii înregistrează și in acest an 
importante depășiri ale indicato

rilor de pian
Foto : S. Cristian

Experiență de admirat, dar și mai bine, de folosit
într-o discuție avută cu tovarășul 

Viorel Pescaru, secretar cu proble
mele muncii de partid în agricultură 
al Comitetului județean de partid 
Sibiu, am reținut că tot mai multe 
unități agricole cooperatiste din județ 
dau semne că sînt hotărîte să se des
prindă din ceea ce interlocutorul nu
mea. „starea, de mediocritate" a pro
ducțiilor agricole, ăspirîiid spre ni
veluri superioare, caracteristice uni
tăților de frunte ale agriculturii 
noastre Socialiste.

între unitățile care au țișnit pu
ternic din „pluton" în acest an se 
află și C.A.P. Alțîna. Tovarășul Pes
caru tine să atragă atenția că cel 
puțin pînă acum această unitate de
ține, în ansamblu, printre cele mai 
bune rezultate din județ, ilustrînd 
prin progresele “pe ‘ care le-a'făcut o 
„încurajatoare stare de spirit care 
poate stimula și pe alții".

Fișă biografică de ia fața lo
cului. Relativ mică, numărind 
circa 730 de gospodării, comuna Al
țîna se află situată pe recea și si
nuoasa, vale a Hirtlbaciului. cam la 
jumătatea drumului dintre orașele 
Sibiu si Agnita. Putinele ■păminturi 
arabile pe care' le are sînt în cea 
mai mare parte podzoliee. cățărate 
pe coastele pieptișe' ale dealurilor 
din jur. Pe aceste ogoăre .,stimate 
de cer". C.A.P. Alțîna a obținut in 
această vară-3 648 kg grîu .și. 4 528 
kg orz la hectar, adică cu 21,6 la 
sută și 32,7 la' sută mai mult decît 
își propusese. Pînă nu demult „pro
ducțiile buhe" de grîu se ridicau aici, 
la Alțina, in jur de 2 000 kg la 
hectar.

Făcind inventarul condițiilor și 
factorilor care au favorizat realiza
rea acestor recolte bune de grîu și 
orz, primarul comunei, Olimpiu 
Aehim, revine de cîteva ori la nece
sitatea „creării unor loturi expe
rimentale pentru a dibui cele mai 
bune soluții de lucrare a pămîntu- 
rilor noastre, care, credem noi, pot 
da cu mult mai mult decît ne-am 
obișnuit din moși-strămoși".

După primul an de experimentare, 
desfășurată pe o solă de 210 ha, la

grîu. și 60 ha, la orz, s-a reușit să 
se realizeze producții de 4 300—5 200 
kg la hectar, respectiv 5 300—5 900 
kg. Primarul are convingerea că .mai 
sint „ceva secrete de descoperit" 
pentru a merge și mai sus.

Practica experimentului științific a 
fost extinsă, aici, la Alțîna. și la 
celelalte două culturi, de bază, ale 
cooperativei porumbul și cartoful. 
Invitația de a vedea Ia fata locului 
„experimentul" de la porumb ne ten
tează. Pe 0 coastă înaltă de deal, sub 
poala unei păduri, unde dovlecii 
n-ar putea sta decît priponiți cu fu

nu te poate ajuta prea mult. Mașini, 
îngrășăminte, cele trebuitoare prac
ticării unei agriculturi de mare 
randament le-am avut șl pînă acum. 
Rezultatele, din păcate, nu dovedeau 
acest lucru. Acum a intervenit ceva 
în plus, adică conștiința oamenilor, 
că se poate și trebuie să obținem mai 
mult de pe pămintul nostru".

Și Alțîna are asemenea conștiințe 
noi, cum precizează însoțitorul nos
tru. înainte de toate in persoana 

„celor citeva zeci de mecanizatori lo
calnici., între care se impun numele 
lui Gheorghe Dinu. Mihai Miller.

Ce se poate învăța din activitatea 
cooperativei din Alțîna, județul Sibiu

nia. am intrat, într-o pădure de știu- 
leti, deasă ca peria, cum numai 
mănosul Bărăgan etalează adeseori. 
„Experimentul" se întindea pe... 80 
de hectare. Și ăsta in condiții de 
neirigare.
, Tocmai creșterea puternică a pror 
ducției agricole la toate culturile de 
bază ale cooperativei asigură per
spectiva încheierii bilanțului pe acest 
an cu însemnate beneficii.

'Cînd vlaga pămîntului o scoți și 
cu... sufletul. Cerjndu-ne să nu „in
trăm acum in secretele rețetei" pe 
qare o experimentează, la condițiile 
locale, inginerul-șef al C.A.P.-ulhi, 
Mjirin Pascu. primarul. în. ochii 
cărjiia joacă ape de bucurie, adaugă, 
vorbind parcă cu sine : „ca să ajungi 
să scoți toată vlaga pămîntului, in
discutabil sint de nyare ajutor con
dițiile tehnice și materiale în care 
lucrezi. Conștiința, oamenilor, con
vingerea lor că. se poate trece peste 
ștacheta consacrată de tradiție este 
însă absclut indispensabilă. Fără a- 
ceastă conștiință novă, revoluționa
ră. nici cea mai strașnică dotare, cu 
toate mijloacele tehnice din lume.

Ioan Miller. Aron Bucșa, Constantin 
Șerban. Konrad Piter. Ioan Gabrea, 
lucrători ai pămîntului care și-au 
făcuț din meserie o faimă.

’ Urnind lucrurile din loc in cultu
ra plantelor, organizația de partid 
are acum în obiectiv „spargerea ti
parului și in zootehnie", așezarea a- 
cesteî activități de mare tradiție, și 
prețuire in. comună sub semnul înal
tei eficiente economice. Alțîna este 
o așezare bogată in animale. La fle
care gospodărie revin 1,7 bovine, 3,5 
porci și 6 oi. efective ce au asigurat 
contractarea în acest an. la fondul 
de stat, de către locuitorii comunei, 
a peste 163 tone de carne. 4 500. hl 
lapte de vacă. 217 hl lapte de oaie 
și mai bine de 105 mii bucăți ouă. 
Dar resursele zootehniei sint mult 
mai mari și ele se află, potrivit 
opiniei primarului, in primul rînd în 
sectorul cooperatist. în opinia orga
nizației de partid, aceste resurse vor 
fi pe deplin valorificate prin gene
ralizarea experienței unor vestiți 
crescători de animale din comună, 
cum sînt Mălerean Tichindelean,

Helmuth Meburger. Ioan Tichinde
lean. Andrei Tichindelean și alții.

în acest scop s-au realizat, exclu
siv du forte proprii, ample lucrări de 
modernizare a grajdurilor, pentru 
crearea celor mai bune condiții de 
hrănite șt adăpostire a animalelor, 
se desfășoară exigente operații de 
selecție a materialului matcă. Pri
mul lot de aproape 100 de juninci, 
rezultat din prăsila proprie, rotunde 
si Strălucitoare ea peperiii copți. lăsă 
să se întrevadă speranța că. in dol- 
trei ani. creșterea vacilor de lapte 
va deveni un sector de bun randa
ment al C.A.P.-ului.

Rondele muncii politico-educative. 
Producțiile agricole bune din acest 
an nu sînt simple daruri ale natu
rii. Emulația spre progres , a coope
ratorilor din Alțîna este declanșată 
si întreținută prin desfășurarea de 
către comitetul comunal de partid a 
unei susținute activități politico- 
educative, strips legată de realitățile 
satului, ale cooperativei agricole, 
avînd drept'obiective înțrcinarea or
dinii și disciplinei, creșterea răs
punderii în muncă. ,cît șt față de 
soarta proprietății . obștești, afirma
rea forței creatoare a s ..'eciaiiștilor. 
Iar cuvintul ește aici însoțit de fap
ta pilduitoare a primarului, a celor
lalte cadre de conducere din comu
nă. aflat! mereu printre oameni, in- 
suflîndu-le pasiune și inițiativă in 
muncă.

„Nu-i cîtușl de puțin suficient 
doar să le explici . oamenilor care 
sînt actualele exigente ale partidului 
puse în fata agriculturii, ci să acțio
nezi cot la cot cu ei. descifrîndu-le 
în toiul muncii obiectivele ce tre
buie atinse" — preciza la un moment 
dat primarul, explicîndu-ne stilul de 
muncă al organizației' de partid pe 
care o conduce.

Drumul promițător pe cate au 
apucat țăranii cooperatori din Alți
na este drumul care le va face via
ta și mai îmbelșugată, satul natal și 
mai înfloritor.

Ioan ERHAN

asemenea.au
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Patrimoniul cultural, angajat plenar
în educarea patriotica a maselor

Craiova este astăzi un oraș modem 
în care se desfășoară o intensă vîStă 
cultural-artistică. Muzeul de artă, 
care conține o parte deosebit de bo
gată și valoroasă din patrimoniul ar
tistic al întregii țări, activitatea ar
tiștilor — membri ai filialei Uniunii 
artiștilor plastici — a Școlii popu
lare de artă, a tuturor instituțiilor 
Culturale din cuprinsul județului al
cătuiesc o parte, și nu dintre cele 
mai lipsite de importantă, a vastului 
șantier al creației și activității cul
turale românești contemporane. Pre
tutindeni se poate constata o anga
jare autentică în vederea înțelege
rii si aflării limbajului celui mai 
potrivit pentru a releva semnifica
țiile proceselor revoluționare și ale 
dezvoltării actuale a României. în 
vederea aflării atît în activitatea de 
creație, cît și în aceea de populari
zare a acelor imagini cu adevărat 
convingătoare, emoționante, cu co- 
municabilitate cît mai largă. Inițiati
vele sînt în acest sens multiple. „în 
spiritul cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de la Man
galia, al dezbaterilor ce au avut loc 
cu acel prilej, ne spunea tovarășa 
Elisabeta Trăistaru, secretar cu pro
paganda • la Comitetul județean 
Dolj al P.C.R., am organizat multe 
acțiuni pe linia educației patriotice, 
revoluționare, materialist-stiintifice. 
moral-cetătenești a comuniștilor, a 
tuturor oathenilor muncii. Acționăm 
pentru imprimarea unui înalt spirit 
de răspundere tuturor factorilor edu
caționali in aplicarea în practică a 
Indicațiilor secretarului general pen
tru transformarea fiecărui cămin, 
club, scoală într-un centru al educa
ției socialiste. Punem un accent deo
sebit pe valorificarea bazei materiale 
existente, a tradițiilor artei populare 
din Oltenia, imprimării unui nou con
ținut dat de transformările calitative 
ce au avut loc în munca și viața oa
menilor. S-au organizat și se orga
nizează acțiuni diferențiate pe micro- 
grupe în funcție de nivelul de pre
gătire, cerințe, loc de muncă și sar
cini. Centrul de greutate al întregii 
activități de educație s-a mutat de la 
nivelul comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, al consi
liilor municipale, orășenești, comu
nale la nivelul unităților, secțiilor și 
atelierelor. Am inițiat, de asemenea, 
programe speciale, pe problemele 
educației politice, patriotice, revolu
ționare. Cu prilejul aniversării ma
rilor evenimente din viața poporu
lui nostru s-au organizat și se 
vor organiza acțiuni cu mare rezo
nantă în sufletele oamenilor".

în acest sens, o apropiată con
sfătuire intitulată Tradiții, inovații și 
antentic in artă, .organizată la nivel 
județean, va antrena într-o amplă 
dezbatere creația literar-artistică 
populară si profesionistă din întregul 
județ. O amplă expoziție de artă 
populară organizată în Piața Teatru-

lu! Național care va pune față în 
fată pe creatorii și beneficiarii artei, 
un bogat program de filme, expozi
ții, manifestări ale brigăzilor artisti
ce vor antrena participarea membri
lor uniunilor de creație, a cenaclu
rilor și cercurilor artistice, a Uniunii 
județene a cooperației de producție, 
achiziție și desfacere a mărfurilor, 
cooperația meșteșugărească și coope
rația de producție.

„Schimbul de opinii care va avea 
loc cu acest prilej, a precizat tova
rășa Constanta Lăzărescu, președin
ta Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă. întîlnirile între 
creatori si destinatarii creației lor 
vor contribui în viitor, mai ales în 
domeniul creației, la o mai marcată 
prezentă a valorii, a autenticului, ca 
și efortul pătrunderii unor zone ma
jore de gravitate în abordarea tema-

favorabil creației, o fertilă coinci
dentă a năzuințelor individuale și 
colective manifestată, de nildă, în 
organizarea unor șantiere de creație 
pe marile platforme industriale, curn 
ar fi Combinatul chimic sau între
prinderea de utilai greu. „Caracterul 
educativ al intilnirilor cu publicul, 
confruntările de opinii între creatori 
și iubitorit de artă privind mai bdna 
cunoaștere a creației contemporane Si 
înțelegerea ei. preciza tovarășul A. 
Isbașa, au fost completate prin cursu
rile tinute în cadrul Universității 
cultural-știintifice din Craiova, prin 
dezbaterile care au avut loc atît în ca
drul universității, cit și al intilniri
lor cu artiștii plastici amatori în ca
drul cercurilor „Brâncuși" și ..Theo
dor Aman" sau cu publicul foarte 
larg, întilniri la care o contribuție 
substanțială au avut directorul Mu-

însemnări pe marginea unor complexe 
activități educative desfășurate. 

în municipiul Craiova

ticii contemporane. Numeroase expo
ziții, mese rotunde, simpozioane, ex
puneri. montaje literar-artistice — o 
gamă foarte variată de manifestări 
care se desfășoară cu regularitate pe 
marile platforme industriale ale ju
dețului, sau întîlnirile periodice cu 
cele mai variate categorii de oameni 
ai muncii au punctat și pînă acum 
existenta unei reale efervescențe 
culturale. în vederea amplificării e- 
ducatiei patriotic-revoluționare. mo
ral-cetătenești. materialist-stiintifice 
în spiritul consfătuirii de la Manga
lia. al cuvîntării secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a fost elaborat un pro
gram amplu de acțiuni care va 
cuprinde activitatea tuturor așeză
mintelor de cultură din județ, 
încheierea celei de-a patra ediții 
a Festivalului national „Cîntarea 
României", premiile care onorează 
activitatea culturală desfășurată în 
județul nostru, ne obligă la o mai 
atentă pregătire a celei de-a cincea 
ediții a festivalului, a cărui etapă de 
masă va începe în curînd".

Vorbind despre premiile obținute, 
despre laureații ediției de abia în
cheiate a Festivalului national „Cîn
tarea României", printre care. în do
meniul creației profesioniste, am 
putea aminti numele artiștilor Suza- 
na Fîntînaru, Liviu Gheorghe, Ma
rinescu Ion, Eustațiu Gregorian, Voi- 
nea Marcel. Pîrlac Victor sau Peni- 
șoară Viorel, unul dintre artiștii 
distinși cu premii — tovarășul Isbașa 
Alexandra, instructor cu probleme de 
artă plastică și muzee la Comitetul 
județean de cultură si educație socia
listă, sublinia existenta unui climat

zeului de artă. Paul Rezeanu, si mu
zeografii Florin Rogneanu, Alexandra 
Mateiaș și Gh. Crăciunoiu.

Devenită mijloc de întîlhire și 
de confruntare între artiști si 
privitori ai gîndurilor despre iume, 
lucrarea de artă prezentată in 
cadrul muzeului este una dintre ve
rigile principale ale acestui proces 
cultural. O atestă dealtfel întreaga 
activitate cultural-educativă desfășu
rată in somptuosul spațiu al Muzeu
lui de artă (unul din primele muzee 
de artă ale tării prin piesele de mare 
valoare pe care le conține de la 
Theodor Aman. Theodor Pallady, 
Brâncuși. Gheorghe Anghel, Dumitru 
Ghiată și Ion Țuculescu, la valori ala 
artei universale). Tovarășul Paul Re
zeanu. directorul Muzeului de artă 
din Craiova, vorbindu-ne despre ma
nifestările mai importante ale acestui 
an, printre care am aminti Expoziția 
omagială închinată celor 35 de ani 
de la proclamarea Republicii, expo
zițiile de pictură românească interbe
lică. de grafică românească contem
porană. Salonul national de ex-libris. 
Salonul național de artă fotografică, 
numeroase expoziții de artă contem
porană — preciza totodată traseele 
unei bogate activități desfășurate 
prin intermediul unor expoziții itine
rante. prin conferințe, simpozioane, 
dezbateri, însoțite de prezentarea 
unor diapozitive dedicate unor mari 
evenimente, figuri de creatori impor
tanți si curente artistice. Sînt mani
festări care au cuprins. în virtutea 
unei tradiții bine stabilite, întreprin
derea de utilaj greu. Combinatul 
chimic, întreprinderea Electropu- 
tere. Fabrica de confecții, întreprin-

derea „7 Noiembrie", întreprinderea 
de drumuri si noduri, licee, școli, că
mine culturale. Dealtfel, proiectele de 
activitate ale muzeului pentru anul 
viitor vor confirma, o dată mai mult, 
pentru publicul iubitor de artă, ca
litățile unor binecunoscute persona
lități ale artei noastre. Așa cum a 
reieșit din discuțiile pe care le-am 
avut cu cîtiva dintre prietenii mu
zeului, cu pictorul amator Stan Se- 
gărceanu — muncitor la Combinatul 
chimic, cu decoratorul Gh. Vlaicu — 
președintele cenaclului „Constantin 
Brâncuși", cu arhitectul Dumitru 
Cernătescu, cu muncitorul Petre Di- 
ceanu — președintele cercului plastic 
Dacia saU cu Lucian Irimescu, func
ționar, activitatea desfășurată în ca
drul muzeului continuă în sensurile 
ei mari o tradiție. Aceea a descifră
rii limbajului artistic .în funcție de 
conținutul ideatic-emoțional pe care 
fiecare lucrare de autentica valoare 
îl cuprinde.

Expozițiile de artă ce se succed la 
intervale regulate în sălile de expo
ziție ale orașelor, creația celor mai 
de 'seamă membri ai filialei au atras 
atenția asupra existentei unor reale 
înzestrări artistice care se afirmă 
atît în domeniul creației propriu-zise. 
cît și în cel al îndrumării unei foar
te bogate și active creații artistice a 
amatorilor. Rezultatele înregistrate 
în acest domeniu sînt deosebite, după 
cum o demonstrează și premiile ob
ținute pînă acum. Pe lingă rolul în
drumării permanente, la care ne re
feream mai sus, de o deosebită în
semnătate s-a dovedit a fi activitatea 
Școlii populare de 
național „Cîntarea 
spunea directorul 
populare, pictorul 
prilejuit o adevărată efervescență 
creatoare în rîndul absolvenților șco
lii. Dealtfel, chiar și după ab
solvirea școlii, artiștii amatori își 
continuă activitatea în cadrul unui 
studio al artelor sau al unor ce
nacluri, cum ar fi Constantin Brân
cuși, Theodor Aman, Unirea care 
mențin, printr-o activitate susținută 
de dezbateri si expoziții cu un ac
cent special pe educația patriotică, 
moral-cetătenească. această pasiune 
atît de necesară a autodepășirii în 
meșteșugul artistic al unor oameni 
de cele mai diferite profesiuni.

Vizita în cîteva ateliere, expozi
țiile deschise în noile galerii de artă 
ne-au demonstrat concret că pentru 
mulți dintre artiștii craioveni reali
tățile zonei în care își desfășoară 
activitatea, alături de exemplul ope
relor de valoare pe care le adăpos
tește importantul Muzeu de artă din 
Craiova, constituie importante re
pere, capabile să definească prezen
ța unei arte contemporane de cali
tate, a unei arte preocupate să dez
văluie în primul rînd semnificații 
umane majore.

Marina PREUTU

artă. „Festivalul 
României", ne 

adjunct al școlii 
Victor Pîrlac, a

Pagini din cronica
unei necontenite lupte

Volumul intitulnt 
„Pagini uitate de cul
tură economică. Con
gresele economice din 
România (Iași. 1882 și 
1384)“, scris de isto
ricii ieșeni dr. Con
stantin Botez și dr. 
loan 
ză o 
cert 
tiind 
ale gîndirii 
înaintate 
noastră.

Domeniul 
desfășoară 
cei doi autori îl re
prezintă începuturile 
luptei pentru inde
pendenta economică a 
României. Anul 1877 
marcase. în chip stră
lucit. câștigarea inde
pendentei politice de 
stat a României. A- 
cest eveniment deschi
dea posibilități largi, 
cu totul noi. pentru 
dezvoltarea tării pe 
toate planurile, pen
tru lichidarea înapo
ierii economice gene
rate de un lung trecut 
de apăsare feudală, de 
asuprirea și exploata
rea din partea diver
selor stăpînfri străine. 
Dar traducerea ime
diată în fapt a aces
tor posibilități era frî- 
nată. între altele, de 
convenția oomercială 
Încheiată în 1875. pe 
termen de zece ani. cu 
Austro-Ungaria. 
ventie 
vederi 
punct 
nomic 
măsura aplicării ei. 
fectele negative ale a- 
cestei convenții ieșeau 
tot mai pregnant la 
iveală. Gradul diferit 
de dezvoltare, raportul 
de forte inegal dintre 
parteneri expuneau 
România — sub apa
renta schimburilor co
merciale libere Pro
clamate de convenție 
— la „teribila cuce
rire economică aus
triacă". după cum se 
exprima un contempo
ran.

în aceste condiții 
cele mai luminate spi
rite. straturi largi ale 
societății românești 
au început să afirme 
și să propage în mă- 

^sură crescîndă ideea

Saizu, abordea- 
problematică de 

interes, eviden- 
bogatele tradiții 

economice 
din tara
in care își 
explorarea

ale cărei 
încătușau 

de vedere 
România.

con- 
pre- 
din 

eco- 
Pe

poli- 
dez- 
tne- 
ne-

că după Plevna 
tieă. aducătoarea 
robirii statului, 
buia să urmeze 
apărat și o Plevnă e-
conomică. Cu alte cu
vinte. că „mai trebuia 
sfărâmat un jug : ju
gul robiei economice". 
Numai dezvoltarea in
dustriei naționale pu
tea să confere statu
lui român forța nece
sară pentru ca inde
pendența cîștigată ne 
cîmpul de luptă să-și 
canete fireasca ei în
tregire si sub raport 
economic. Ca atare, 
lupta împotriva con-

NOTE DE
LECTURĂ

vențiel comerciale a- 
mintite și pentru ca 
ea să nu mai fie pre
lungită în momentul 
expirării — cum pre
tindea imperiul bice
fal de la nord — a po
larizat în jurul ei pe 
toti cei caro voiau ca 
România să-și dez
volte potențialul de 
creație proprie, să-și 
făurească o economie 
modernă, să fie inde
pendentă și din punct 
de vedere economic. 
Această idee-far. a- 
vîhd ca suport princi
pal dezvoltarea unei 
industrii proprii, a 
luminat de atunci, 
neîntrerupt, eforturile 
colectivității naționale 
românești, găsindu-și 
o măreață împlinire în 
anii socialismului, cu 
deosebire în perioada 
ce a urmat 
greșul al 
partidului.

Pentru
șl afirmarea în prac
tică a acestor dezide
rate. un rol de vîrf 
au jucat primele două 
congrese economice 
despre care scriu au
torii. congrese tinute 
amîndouă la Iași : 
primul între 10—14 
octombrie 1382. al 
doilea — între 6—8 ia-

duoă Con-
IX-lea al

răspîndirea

Trebuienuarie 1884.
precizat, pentru a în
țelege mai bine me
ritul autorilor, că cel 
dinții congres căzuse 
complet în uitare, ne- 
fiind măcar menționat 
în literatura științifică. 
Tratarea lui amplă 
echivalează, deci, cu 
o descoperire. în ce 
privește al doilea con
gres, el se bucura 
pină în prezent doar 
de sumare mențiuni, 
în legătură cu am
bele congrese 
nomice, autorii 
lizează o adincă 
vestigație în istoria e- 
conomică. politică și 
doctrinară a epocii, 
un profund sondai în 
mentalități. în intere
sele naționale si de 
clasă. Ei ne dau. ast
fel. o complexă cer
cetare interdisciplina
ry. prilejuind o înțe
legere adîncită a pe
rioadei și problemelor 
ei. Considerăm că 
meritul lor principal 
— fără să fie singu
rul — constă în aceea 
câ pun în evidentă 
legătura organică din
tre lupta pentru in
dependenta politică si 
cea pentru indepen
dentă economică, ce 
i-a urmat. Cartea lor 
pune în valoare nu 
puține idei si contri
buții ce vor trebui în
corporate în sintezele 
ce vor trata ne viitor 
epoca respectivă. Le
gătura dintre econo
mic și politic — avu
tă permanent în ve
dere — conferă adin- 
clme analizei, iar tra
tarea problematicii 
(cu rezonantă și în 
zilele noastre) emană 
Un patriotism de fond.

Lucrarea degajă o 
concluzie importantă : 
autorii conving, ne 
oricine o citește, că 
cele două congrese e- 
cpnomice — 
din România 
special cel 
constituie 
de referință 
tăliei — purtată de a- 
tunci neobosit — pen
tru independenta eco
nomică a patriei.

Conf. dr. 
Vasile BOZGA

eco- 
rea- 
in-

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Batis
tei) : Inocentul — 20.
• Filarmonica „George Eneseu" 
(15 88 75, Ateneu! Român) : Ceneert 
simfonic. Dirijor : Emanuel Elenescu. 
Soliști : Ștefan Huita, Stephan Ka- 
massa (R.P. Polonă) — 19; (sala Stu
dio) : „Treptele afirmării artistice". 
Ion Ghlță — contrabas — 17.
• Opera Română (18 18 57) : Lucia 
di Lammormoor (reluare) — 18.
ft Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19.

Teatrul național din Cluj-Napoca Foto : Agerpres

• Is î '1

Un repertoriu pentru marele public
In prim-plan: CREAȚIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ (D
Nu au trecut decît cîteva săptă- 

mîni de cînd s-a inaugurat stagiunea 
muzicală 1983—1984 și pretutindeni 
în tară, acolo unde ființează institu
ții muzicale profesioniste sau în 
orașele in care acestea susțin micro- 
stagiuni permanente, s-au și înscris 
cîteva evenimente. Răsfoim progra
mele operelor, filarmonicilor și fără 
efort remarcăm că în prim-plan sa 
află creația autohtonă, că, în același 
timp, există preocuparea pentru lan
sarea valorilor literaturii universale, 
că în atenția organizatorilor există 
lansarea tinerelor talente, dialogul 
viu, direct cu marele public. Pentru 
detalii, iată ce ne informează Ovi- 
diu Bălan, directorul Filarmonicii 
din Bacău, Ionel Pantea, directorul 
Operei Române din Cluj-Napoca, Ion 
Barna, secretar muzlcal-llterar la 
Opera Maghiară din Cluj-Napoca, și 
Dumitru Mircea, directorul Filarmo
nicii clujene.

OVIDIU BALAN, directorul Fi
larmonicii din Bacău : „Pentru me
lomanii din localitate am pregătit 
în această stagiune o seamă de nou
tăți. Bunăoară, repertoriul a fost îm
bunătățit cu lucrări de valoare, lu
crări interesante pentru public, prin
tre care numeroase pagini de muzică 
românească : 61 de titluri, mai exact 
21 în primă audiție. Amintim dintre 
acestea simfonia a XX-a „Triumful 
înfrățirii popoarelor" de Dumitru 
Cuclin, „Geneza" de Tlberiu Fatyol, 
„Simfonia omagială" de Ludovic 
Feldman ș.a. Printre cele circa 100 
de titluri din muzica universală nu 
lipsesc lucrări de Beethoven, Bruck
ner, Ceaikovski, Șostakovici, unele 
dintre acestea fiind prezentate și în 
cadrul concertului cameral de la Tes-

câni, la 1 octombrie, cu prilejul Zi
lei internaționale a muzicii. Firește, 
interpretarea acestor lucrări presu
pune și oameni bine pregătiți, astfel, 
trebuie spus că orchestra din Bacău 
a crescut în actuala stagiune atît ca 
număr, cit si calitativ prin prezenta 
unor tineri absolvenți instruiți la con
servatoarele din București, Iași și 
Cluj-Napoca.

Pe lîngă activitatea la sediu, avem 
în vedere o seamă de manifestări 
muzicale de tradiție : în fiecare du
minică sînt prezentate concerte-lec- 
ții pentru elevii școlilor generale, cu 
o tematică care are în vedere pro
grama școlară, iar vinerea se desfă-

în municipiile Bacău 
și Cluj-Napoca

Idealul înalt, drept și luminos al Unirii
ti

(Urmare din pag. I)

Se știe că geniul este un 
popor individualizat. Po
porul nostru și-a decantat 
lamura geniului în perso
nalități capabile tiu numai 
să-i întruchipeze specificul 
cel mai curat. Aceste mari 
personalități și-au asumat 
(ca transmisă printr-un 
testament genetic, misiu
nea de a-i sluji dorul său 
cel mai înflăcărat : înfăp
tuirea unității naționale.

Așa au fost marii voievozi 
ai spadei și ai spiritului : 
Mircea, cel stăpîn a toată 

' Țara Românească și al pă- 
mîntului românesc de din
colo de Dunăre pînă la 
Mare și al pămîntului ro
mânesc de dincolo de 
munți, din Transilvania ; 
Ștefan cel Mare, cu o dom
nie îndelungată nu numai 
in decenii, ci pătrunzătoare 
în secoli apuși și în secoli 
nenăscuți încă, străbătătoa
re în toate ținuturile locui
te de români ț și. desigur, 
acel fiu ales in care toată

suflarea românească și-a 
concentrat nemăsuratu-i 
dor și căruia, ca celui mai 
viteaz dintre toți, i-a în
credințat misiunea supremă 
de a înfăptui politic Unirea, 
Mihai, cel ce avea sa de
vină pentru toți urmașii în
truchiparea simbolului de 
unitate.

Este un motiv de legiti
mă mîndrie, dar și de no
bila responsabilitate pentru 
artiștii poporului nostru de 
a se fi confundat întru to
tul cu această cea mai 
fierbinte dorință a neamu
lui lor, care e unitatea na
țională. Privită cu mai mul
tă detașare, disputa filolo
gică asupra locului de pro
veniență al textelor rotaci- 
zante, cele mai vechi opere 
literare în limba română 
păstrate pînă la noi, des
coperă o realitate frananr 
tă : unitatea desăvîrșită a 
limbii și culturii române. 
Tipăriturile coresiene, ele
vatele cărți ale Iui Var
laam, Dosoftei, Antim Ivi- 
reanu, Neculce, Stolnicul

Cantacuzino, Cantemir, Co
rifeii Școlii Ardelene nu 
au avut în vedere nici
odată o provincie, ci între
gul pămînt românesc. în 
scrisul pașoptiștilor. Uni
rea era cheia de boltă. Și 
dacă geniul e un popor 
individualizat, și dacă Emi- 
neșcu este chintesența ge
niului national, Luceafă
rul nostru tutelar încă din 
peregrinările cooilăriei s-a 
integrat biografic între
gului pămînt românesc, 
poezia lui fiind doina 
sublimă a neamului, în 
acordurile ei plîngindu-i-se 
și nădăjduind cu tot ce 
tnișeă-n țara asta...

Executori testamentari ai 
unei tradiții culturale de 
o bogăție ce poate sta 
alături de orice cultură a 
lumii, scriitorii de azi ai 
României socialiste nu pot 
face abstracția de acest 
filon de aur care e idealul 
de unitate transmis nouă 
de înaintași.

Așezată pe temelii stră
vechi, dar eterne, unita-

tca de azi a tuturor fiilor 
țării în jurul partidului 
nostru, al secretarului său 
general, președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, el însuși sim
bol și chezaș al trăiniciei 
în eternitate a indestruc
tibilei noastre unități, a- 
ceastă aspirație înfăptuită 
în urmă cu 65 de ani este 
nu numai un motiv de 
inspirație, ci climatul vital 
în care opera literară se 
naște și se adresează pre
zentului și posterității.

Și dacă ascultăm cu 
atenție rotirea pe boltă a 
sferelor, răsăritul și apu
sul de soare, cursul ape
lor, freamătul eminescian 
al codrului bătut de gîn- 
duri, vom auzi că de fapt 
bătaia inimilor noastre 
este ecoul acelui tropot de 
cal alb, înzăuat, ce-1 purta 
pe Mihai spre Alba Iuljg, 
spre acea mulțime de 
inimi ce, intr-un unic 
ritm, într-o dimineață ge
roasă de decembrie, sta
tornicea o dată pentru tot
deauna Unirea.

primele 
— dar în 
din 1884 
momente 
ale bă-

PROGRAMUL 1
Telex
Politehnica TV
Emisiune tn limba germană (par
țial color)
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

șoară concerte-lecții pentru copiii de 
la grădiniță. Pentru prima dată in 
acest an a fost organizată și o sta
giune de educație muzicală a tine-# 
retului, dar la care pot lua parte 

, toți cei interesați, indiferent de vîr- 
stă. O noutate absolută : „Tribuna 
tinerilor interpret!", manifestare cul
turală organizată la Bacău la sfir- 
șitul lunii : octombrie dini; iniția
tivă Colegiului criticilor muzicali 
(A.T.M.) în colaborare cu orchestra 
simfonică...".

IONEL PANTEA, directorul Ope
rei Române din Cluj-Napoca : „Sub 
imboldul dezbaterilor și concluziilor 
Consfătuirii de lucru de la Mangalia, 
instituțiile clujene de artă muzica
lă și-au pregătit cu exigentă reper
toriile stagiunii 1983/1984. căutind să 
promoveze creația românească, lu
crările care exprimă sensibilitatea 
specificul și spiritul poporului nostru 
în muzică, contribuind astfel la for
marea și dezvoltarea sentimentelor 
de dragoste fată de tară, față de 
partid, fată de popor. Astfel, am 
inaugurat noua stagiune cu un spec
tacol de poezie și muzică, „Mugurel 
de cîntec românesc", care a reunit 
selectiuni din cele mai îndrăgite ope
re si operete românești, spectacol pre
zentat oe platforma Combinatului de 
utilai greu Cluj-Napoca. Repertoriul 
stagiunii actuale cuprinde 16 opere 
și operete din repertoriul national si 
cele mai reprezentative lucrări din 
teatrul liric universal, un loc dis
tinct ocupind spectacolele de muzică, 
poezie, dans dedicate actului Unirii 
de la 1 Decembrie 1918, dar și refa
cerea scenică a unor opere și pre
gătirea Viitoarelor premiere. într-o 
nouă concepție regizorală vom pre
zenta operele „Horia" de N. Bretan, 
„Ana Lugojana" de Filaret Barbu și 
„Lăsați-mă să cînt" de Gherase 
Dendrino. Avem în pregătire pre
mierele „Păcală" de V. Doboș, „La 
piață" de M. Jora, „Dreptul la viață" 
de T. Jarda și „Amorul doctor" de 
P. Bentolu, în colaborare cu Conser
vatorul „George Dima", iar din 
creația universală montarea opere
lor „Bal mascat" și „Cavaleria rus
ticană", iar in premieră operele „Don 
Giovanni" și „Cosi 
MoZart, „Bărbierul 
de Rossini, „Romeo 
Prokofiev, precum și . 
balet „Oxigen" și „Ars coregrafica1 
Microstagiuni cu 6—10 spectacole 
sînt programate la Sibiu, Ora
dea, Valea Jiului și Tg. Mureș, 
între 21—28 noiembrie va avea

fan Tutte" de 
din Sevilla" 

șl Julieta" de 
spectacolele de

loc „Festivalul Mozart" si. pe 
lîngă lucrările din repertoriul nos
tru, vom prezenta „Flautul ferme
cat", în colaborare cu Opera Ma
ghiară... După cum se observă, am 
avut grijă ca în repertoriul stagiu
nii să existe lucrări pentru toate ca
tegoriile de spectatori".

ION BARNA, secretar muzieat- 
literar la Opera Maghiară din Cluj- 
Napoca : „Promovarea accentuată a 
Valorilor perene din repertoriul 
creației românești va marca și noua 
stagiune a Operei Maghiare. Coh- 
certul inaugural s-a desfășurat pe 
platforma întreprinderii „Tehnofrig", 
iar la sediu s-a împlinit opera „Mo
tanul încălțat" de Cornel Trăilescu. 
Paralel cu definitivarea programului 
festiv (împreună cu Teatrul ma
ghiar) dedicat zilei de 1 Decembrie, 
au loc repetiții la refacerea integra
lă a operetei „Soarele Londrei" de 
F. Comișel, a operei „Regele Istros" 
de Iuliu Szarvady, precum și a mu
zicalului „D-ale carnavalului" de 
Bella Hary. Dintre premierele au
tohtone mai avem încă o lucrare a 
compozitorului C. Trăilescu — bale
tul „Primăvara" — și un -spectacol 
literar-muzical, ambele închinate 
zilei de 23 August. Pregătim pre
mierele cu operele „Aurul Rinului" 
de R. Wagner, „Lucia de Lammer- 
moor" de Donizetti și, pentru copii, 
„Haina nouă a regelui Pomade" 
de compozitorul contemporan Rankl 
Gy&rgy. Luna viitoare vom parti
cipa la săptămîna Mozart, iar 
în decembrie sintem prezenți la 
festivalul muzical al județului Har
ghita. în cadrul microștagiunilot 
tradiționale susținem o spectacole 
pentru oamenii murtciîsdin orașele 
Dej, Turda și Cîmpia!..sTurzii, iar 
pentru debutul tinerelor1(talente vom 
relua operele verdiene t „Traviata", 
„Bal mascat" etc. Repertoriul l-am 
structurat pe categorii cte specta
tori. în același timp, pe platforme 
industriale. în școli si licee vom pre
zenta montaje literar-muzicale și 
concerte educative, urmate de dez
bateri pe marginea spectacolelor".

DUMITRU MIRCEA, directorul 
Filarmonicii de Stat din Cluj-Na- 
poca : „Un fel de prolog al stagiu
nii pe care o dedicăm anului 40 al 
marelui 23 August l-a constituit 
festivalul „Toamna muzicală clu
jeană", ajuns la a 19-a ediție. Struc
turat pe valorile muzicale naționala 
și universale, festivalul a constituit 
ilustrarea îndemnurilor rostite d • 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de la Mangalia, pentru 
promovarea creației românești, pen
tru noi opere despre realitatea pa
triei, coordonate pe care ne axăm 
eforturile și priceperea înspre fru
musețile de mîine. Alături de for
mațiile filarmonicii au participat 
operele (română și maghiară) șl 
Conservatorul clujean, repertoriul 
cuprinzînd rememorarea creației Iui 
Eneseu, prime audiții ale unor lu
crări aparținînd lui Cornel Țăranu 
și Irina Odăgescu, iar în cadrul ani
versărilor UNESCO — multe pa
gini de Brahms. Ca elemente noi, 
stagiunea se profilează substanțial 
spre tineret : prin concerte educa
tive lunare șl extraordinare, prin 
„Tribuna tinerilor compozitori" (ini
țiativă a acestei stagiuni), a tineri
lor laureați cu premii internaționale, 
a studenților de la Conserva
torul clujean și a elevilor 
la școlile de artă. Sînt în 
finitivare concerte itinerante, 
pronunțat caracter educațional, 
triotic și revoluționar, pentru marele 
public din unitățile industriale clu
jene și din județ. Momentul artistic 
major al stagiunii — prevăzut pentru 
sfîrșitul iernii — îl considerăm a fl 
prima audiție absolută a oratoriu
lui „Meșterul Manole" de Sigismund 
Toduță, o operă monumentală, care 
încununează o viată de creație și 
dă valențe de mare actualitate sim
bolului superb de jertfă pentru iz- 
bindă plămădit de geniul poporului 
nostru".

Smaranda OȚEANU 
Gh. BALTA

i

A apărut „MUNCA DE PARTID" nr. 11/1983

de 
de- 

cu 
pa-

17,50 tool de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie
20.30 Cintece pe adresa dumneavoastră 

înregistrări de la Concursul națio, 
nai de romanțe, creație șl inter 
pretare „Crizantema de aur", Tir. 
goviște — 1083

20,40 Cadran mondial
21,00 Film artistic : „O poveste... cu cin 

tec". Premieră pe țară
22,15 Revista literar-artistică TV
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL I
Telex
Blocnotes bucureștean
Videotecă Internaționali
Stadion
Să cinte copiii
Film artistic : „Ciocolată cu alune*
Telejurnal
Dezbateri culturale
Generația deceniului DC
Concertul Filarmonicii „George 
Eneseu"

22,30 Telejurnal

Sumarul acestui număr cuprinde 
două editoriale consacrate unor pro
bleme de mare actualitate : „Ade
ziune fermă la nobilele idei și pro
puneri de dezarmare și pace ale 
președintelui României socialiste" și 
„îndeplinirea planului pe 1983 și 
pregătirea producției anului viitor". 
La rubricile revistei sînt publicate 
articole semnate de primi-secretari 
și secretari ai comitetelor județene 
și municipale de partid, secretari ai 
comitetelor de partid din mari uni
tăți economice, care reliefează expe
riențele unor organizații de partid 
în înfăptuirea orientărilor și indica
țiilor cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Consfă-

tuirea pe problemele muncii organi
zatorice și politico-educative de la 
Mangalia. Rubrica „învățămîntul 
politico-ideologic — In pas cu cerin
țele dezvoltării economice și sociale" 
cuprinde două planuri tematice : 
Tezele expuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative din august 1983 
cu privire la perfecționarea continuă 
a stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
promovarea spiritului revoluționar, 
combativ în întreaga lor activitate" 
și „Lupta pentru independență și 
unitate național-statală — trăsătură 
fundamentală a istoriei românilor".

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 81 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate 
— 19; (sala Giuleștl, 18 04 05) : Arta 
conversației — 18.
• Teatral satiric-muzlcal „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30,
• Ansamblul „Rapsodia română*

(13 18 00) : Ghiocel— mărgăritare — 
19.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45): 
Canibala — 19.
• Teatrul „Ion Creangă*  (S0 26 55) I 
Pinocchio — 17.

cinema
• Lovind o pasăre de pradă : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 19;
20.15, FAVORIT (45 31,70) - 9; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15 13,30; 15,43; 18;
20.15.
• Haiducii Iul Șaptecai : TIMPURI

NOI (15 6110) — I; 11; 18,ÎS; 15,30; 
17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor i DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Balul de simbătă seara : MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
16; 20,15.
• Căruța cu mere : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
ARTA (21 31 36) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 13; 20.15, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Misterele Bucureștilor : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30, FLACA- 
RA (20 33 40) — 15; 17; 10.
• Sfirșitul nopții : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.
• Aventuri la Marea Neagră : COS

MOS (27 54 05) — 9,30; 19,30) 19,301
18,30.
• Baloane de curcubeu — 19,30, Co
losul din Rhodes — 14; 16,45 : PRO
GRESUL (23 94 10).
A Detectivul Tonta : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
ț. Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 10; 20.
• Cintecul e viața mea : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Program de desene animate — 9: 
11; 13; 17,15; Aleargă cu mine — 15: 
19,15 : DOINA (16 35 38).
• Fata care vinde flori : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,30; 19,45.
0 Călătorul cu cătușe : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Limita dorințelor — 19,30, Polițistul
ghinionist — 15,30; 17,30 : PACEA
(60 30 85)
• Rubedeniile : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,16.
• Atenție la gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,13;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 76) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Marea hoinăreală : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,43; 18; 20.
• Dublu delict i VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,80: 18,45; 16: 20,15.
• Lanțul amintirilor l BUCUREȘTI

(15 61 54) — 9,13; 12,30; 16; 19, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 12; 16; 19.
• Drumul spre victorie : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20,
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,30; 14;
16.30; 19. GIULEȘTI (17 53 46) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS (21 40 46) — 
9; 11,45; 14,30: 17,15; 20.
• Cariera mea strălucită : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,43; 18; 
20.
• Corleone : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17.30; 19,30.
• Domnul miliard : FERENTARI 
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Albinuța : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19,30.
• Elvis : POPULAR (35 15 17) — l{ 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
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Vizita oficială în țara noastră 
a prim viceprim-mioistrului 

Guvernului Republicii Irak

Tinerii de pe întreg cuprinsul patriei dau glas hotăririi 
ferme de a face totul pentru apărarea dreptului suprem 

al tinerilor, al popoarelor - la pace, la viață
In întreaga țară au continuat ieri mitingurile și adunările tineretului care, manifestindu-și alături de întregul nostru 

popor voința nestrămutată de pace, cere să se renunțe la amplasarea noilor rachete nucleare, să se treacă la retragerea și 
distrugerea celor existente, la măsuri concrete de dezarmare. Participanții au desemnat reprezentanți din fiecare județ care 
să participe, sîmbătă 12 noiembrie, la marea manifestare de la București sub genericul „TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE 
PACEA".

Aspect de la adunarea tinerilor din Buzău

Pe stadionul „Tineretului" din 
CRAIOVA s-a desfășurat un im
presionant miting, la care au parti
cipat aproape 50 000 de tineri -* * 
elevi, studenti. muncitori, pionieri., 
Deschizind mitingul, tovarășul Flo- 
rea Voinea; prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al U.T.C., a 
dat fflas simtărpintelor de dragoste 
nemărginită față da P.C.R. si con
ducătorul său înțelept, adeziunii 
totale față de demersurile si ini
țiativele de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceauțescu.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 11 noiembrie, ora 20 — 1* 
noiembrie, ora 20. In țară t Vremea va 
fi în general rece. Cerul va fi variabil, 
mat mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe, îndeosebi sub formă de lapovlță 
șt ninsoare în cea m*Vmare parte a ță
rii in primele zile. Apoi precipitațiile 
vor fi izolate.. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări temporare In estul șl 
sudul țării, precum și la munte, pre- 
dominînd din sectorul nord-estlc. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 șl plus .1 grade, izolat mal 
eoborîte la sfîrșltul intervalului. Iar 
cele maxime între minus 2 șl plus s 
grade, pe alocuri mal ridicate. Local, 
în nordul și centrul țării, se va pro
duce îngheț la sol. în București : Vre
mea va fl în general rece. Cerul va fl 
variabil, mal mult noros In primele 
zile, cînd vor cădea precipitam slabe 
îndeosebi sub formă de lapovlțâ șl nin
soare. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări temporare predomlnînd din 
sectorul nord-estic. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre minus 4 șl zero 
grade, iar cele maxime intre 3 și 7 gra
de. (Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

Au asistat reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Acade
miei de științe sociale și politice, 
cadre didactice universitare, cerce
tători.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
în cadrul manifestărilor organizata 

în țara noastră pentru marcarea bi
centenarului lui Simon Bolivar, joi 
la amiază s-a deschis în Capitală, 
sub auspiciile Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste și institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o expoziție de fotografii 
din Republica Venezuela.

La vernisaj au participat reprezen
tant! ai conducerii C.C.E.S.. I.R.R.C.S., 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației de prietenie româno-vene- 
zueleană. oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față ambasadorul Vene
zuela la București, Olga Lucila Car
mona, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Republicii Socialisto România, care 
au evocat personalitatea marcantă a 
celui dispărut.

în cuvîntul lor, vorbitorii au arătat 
că viata și creația sculptorului Ion 
Jalea, ilustru reprezentant al artei 
Si culturii românești, s-au identificat 
cu înseși existența și năzuințele po
porului român timp de peste șapte 
decenii. Sculptura lui Ion Jalea re
levă statornica preocupare a artis
tului de a evoca momente cardinale 
și figuri luminoase din istoria pa
triei, de a crea o operă militantă, 
profund inspirată din viata și mun
ca poporului din care s-a născut. A 
fost evidențiat faptul că în vasta 
creație, a celui dispărut se îngemă
nează dragostea și atașamentul fată 
de valorile materiale și spirituale ale 
țării, sînt reflectate evenimentele 
majore ale României contemporane, 
înaltele idealuri ale națiunii noas
tre. Vorbitorii au relevat contribuția 
deosebită a marelui om de cultură 
care a fost Ion Jalea la îmbogățirea 
patrimoniului , artistic național cu 
lucrări de mate valoare, mareînd, 
totodată, locul de frunte pe care-1 
ocupă creația sa în tezaurul spiritual 
al țării noastre.

După- încheierea ceremoniei de 
doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul Belu, unde a avut lo« 
înhumarea.

(Agerpres)

în cuvinte emoționante, eleva 
Lelia Mădălina Florescu a afirmat : 
„Avem o copilărie minunată, cute
zătoare. Creștem in vasta grădină 
a țării, ca niște flori in lumina no
bilelor idei de muncă, cinste si 
pace, care au caracterizat întot
deauna poporul român. în numele 
vieții minunate pe care o trăim, 
glasul nostru se unește CU cel al 
milioanelor de oameni de pretutin

deni. ridicîndu-se împotriva cursei 
înarmărilor, împotriva războiului 
nimicitor".

..Așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. prin amplasarea noilor 
rachete se încalcă Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare, se 
creează un precedent deosebit de 
periculos, care deschide calea tre
cerii la proliferarea armelor nu- 

Icleare. Ne împotrivim cu toată pu
terea unui .asemenea curs — a 
sous Ion Zamfir, secretarul comi
tetului U.T.C. de la „ElectropUtere". 
în numele tineretului din cea 
mai mare unitate industrială a 
Doljului socialist, al celor mai cute
zătoare aspirații. ne manifestăm 
deplina convingere că marcarea 
Anului Internațional al Tineretu
lui, sub deviza „Participare, dez
voltare. pace", rod al uneia din nu
meroasele inițiative românești la 
O.N.U., se va înscrie ca un moment 
semnificativ pe linia sensibilizării 
guvernelor, a opiniei publice mon
diale, fată de dorința de a trăi în 
pace și liniște."

în municipiul DROBETA-TURNU 
SEVERIN aproape 25 000 de tineri 
— muncitori din fabrici, combinate 
și uzine, de pe marile șantiere de 
construcții, elevi, pionieri și mili
tari — au participat la un vibrant 
miting. în cuvîntul de deschidere. 
Constantin Zimțea. prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
U.T.C.. a dat glas adeziunii unani
me a întregului tineret mehedln- 
tean la strălucitele inițiative de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inițiative care se bucu
ră de un larg ecou în rindul opiniei 
publice internaționale.

„Noi. cei care trăim si muncim 
pe această vatră românească, ra
cordată puternic la ritmul marilor 
prefaceri socialiste—a spus Ondi
na Pană. secretară a comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de 
aparate de măsură și control — 
susținem din toată inima inițiati
vele de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ne pronunțăm cu ho- 
tărire pentru încetarea cursei înar
mărilor. pentru folosirea fondurilor 
în scopul dezvoltării economico-so- 
ciale a tuturor națiunilor". La ria
dul său. Efta Cristian, brigadier pe 
șantierul național al tineretului 
C.E.T.-Halînga, a spus : „Ca fii 
devotați și harnici ai patriei, noi, 
cei peste 2 000 de tineri de pe cele 
două șantiere naționale din județul 
Mehedinți, susținem cu hotărâre în- 
flăcăratele chemări la rațiune adre
sate popoarelor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. părintele iubit 
și stimat al tineretului din Româ
nia. Ce poate fi mai nobil decit 
ideea secretarului general al parti
dului că adevărata revoluție teh- 
nico-științifică din pragul noului 
mileniu trebuie să. înceapă cu dis- 
trugerea armelor nucleare, cu asi
gurarea unei lumi fără războaie, a 
păcii și conlucrării pașnice ?“

Peste 10 000 de tineri, muncitori 
portuari, navigatori, studenfi.. ță
rani cooperatori, constructori al 
Canalului Dunăre — Marea Neagră, 
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elevi și pionieri din municipiul șl 
județul CONSTANTA s-au întrunit 
într-un mare miting în parcul din 
fața Sălii sporturilor.

Intr-o atmosferă de vibrant avînt 
tineresc, tovarășul Pompillu Oltea- 
nu, prim-secretar al comitetului 
județean U.T.C., deschizind mitin
gul, s-a făcut eCoill voinței tutu
ror celor prezenți de a nu precu
peți nici un efort in lupta pentru- 
pace. A luat apoi cuvintul Vasile 
Călin, secretar al comitetului U.T.C. 
din portul Constanța, care a spus : 
„Ne alăturăm glasurile întregului 
nostru popor în aceste momente 
hotărîtoare pentru destinul Europei 
și al întregii omeniri pentru a cere 
să se renunțe la proiectele de am
plasare pe continent a noilor ra
chete nuclearo, să se treacă la re
tragerea și distrugerea celor exis
tente".

La rindul său, Darie Emanuel, 
brigadier la Șantierul național al 
tineretului de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, a arătat : „Briga
dierii participant! la lucrările fi
nale ale Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, țineri veniți din întreaga 
țâră, ne alăturăm tuturor tinerilor 
care doresc pacea. Cită dreptate 
are președintele țării cînd spune 
că își asumă o grea răspundere 
față de propriile popoare, față de 
întreaga omenire acele guverne și 
acei oameni de stat care acceptă 
amplasarea pe teritoriul țărilor lor 
a noilor rachete nucleare ! Noi do
rim să construim în continuare, să 
ridicăm patria noastră pe culmile 
cele mai înalte ale progresului și 
civilizației comuniste. Pentru aceas
ta avem nevoie de pace și vom 
reuși, împreună CU toți tinerii din . 
lume, să ne impunem hotărîrea șl 
năzuințele".

Plata tineretului de la poalele 
Copoului a găzduit un Vibrant mi
ting al tineretului din IAȘI, la care 
au participat peste 10 000 tineri 
muncitori, elevi și studenți, tehni
cieni, ingineri și alți lucrători din 
întreprinderi și instituții, precum 
și tineri dintr-o serie de localități 
sătești. „Pentru noi, tineretul 
ieșean, ca dealtfel pentru întreg 
tineretul patriei, strălucitele ini
țiative ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. reprezintă un nou pri
lej de a ne manifesta înflăcărată 
adeziune la politica consecventă de 
pace și cooperare a partidului și 
statului nostru", a spus între altele. 
Dumitru Nagîț, prim-secretar al 
comitetului județean al U.T.C., 
deschizind mitingul. „Ca tînăr, ca 
muncitor crescut și format la Ni- 
colina, unitate cu vechi tradiții re
voluționare. a spus tînărul munci
tor Sandu Ionel, secretar al comi
tetului U.T.C. de la întreprinderea 
mecanică „Nicolina", niă ridic îm
potriva cursei înarmărilor nuclea
re, care amenință însăși existența 
planetei noastre. Sîntem o genera
ție care nu a cunoscut și nici nu 
dorește să cunoască ororile războiu
lui, o generație care dorește să-și 
clădească viitorul in liniște și Si
guranță. Pentru aceasta, ne alătu
răm glasurile Bpunînd NU războiu
lui, NU armelor nucleare, DA păcii, 
înțelegerii depline și colaborării 
între popoare !“. „Alternativa 
pace-război nu are decit un sin
gur răspuns : PACE-DEZVOLTA- 
RE-PROGRES, întruchipat în de
viza Anului Internațional al Tine
retului, creatoare inițiativă a tine
rei generații a României socialiste" 
— a spus la rindul său studenta 
Irina Draga Căruntu, de la Insti
tutul de medicină și farmacie.

Circa 4 500 de tineri s-au reunit 
In Sala sporturilor din GALAȚI 
intr-un mare miting. In mijlocul 
Sălii, Un uriaș glob pămintesc, stră
juit de un porumbel, simboliza do
rința de pace a tinerilor, a între
gului nostru popor. Mitingul a fost 
deschis de Virgil Chindă. prim- 
secretar al comitetului județean al 
U.T.C., care a spus I „Tineretul 
gălătean se alătură amplelor ac-

Foto ; Agerpres

țiuni ale oamenilor muncii din ju
deț, ale întregii noastre națiuni 
dind expresie vocației de pace a 
tinerei generații, care opune un NU 
hotărit înarmărilor, armelor nu
cleare. Noi, aici la Galați, producem 
oțel șl laminate, pline și vapoare, 
învățăm in școli și facultăți. Aces
ta este mesajul nostru de pace 
către popoarele lumii. Nu cunoaș
tem alta dorință mai mare decit a 
nțunci și învăța în liniște". „Din 
perspectiva apropiatei marcări a 
Anului Internațional al Tineretului 
sub deviza «Participare, dezvolta
re, pace*,  adresăm, în numele ti
nerilor siderurgiști gălățeni, tutu
ror tinerilor de pe glob chemarea 
de a acționa cu toată hotărîrea 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii în Europa și în lume", a sub
liniat în cuvintul său muncitorul 
Vasile Vizlnteanu, secretar al co
mitetului U.T.C. de la uzina cocso- 
chimică a Combinatului siderurgic 
Galați.

„Cerem oamenilor politici de la 
cirma guvernelor să se gîndească 
mai bine la destinele propriilor po
poare și să facă totul pentru ca 
spectrul războiului să nu mai ame
nințe Europa și întreaga lume", a 
spus în cuvintul ei eleva Corina 
Tănăsescu.

Un mare număr de tineri din 
municipiul și județul BOTOȘANI 
au participat la uri vibrant marș al 
păcii. După ce s-au parcurs princi
palele artere ale orașului, marșul 
s-a încheiat printr-un miting des
fășurat la Casa științei și tehnicii 
pentru tineret.

în deschidere a luat cuvîntul to
varășa Maria Bența. prim-secretar 
al comitetului județean U.T.C., care 
a spus : „Cei peste 55 000 de tineri 
botoșăneni sînt profund îngrijorați 
de situația gravă care s-a creat ca 
urmare a proiectelor de amplasare 
a noilor rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa. Ne opunem cu 
toată hotărîrea acestor proiecte și 
ne alăturăm glasul tineretului, po
poarelor din întreaga lume pentru 
a cere lichidarea tuturor arsenale
lor nucleare, stabilirea unui echili
bru al înarmărilor la nivelurile 
cele mai scăzute cu putintă". A 
luat apoi cuvîntul Calin Maloș, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb, care a spus : „Părinții 
noștri au luptat fără preget pentru 
o țară liberă șl independentă, pen
tru tnstaurarea pe pămîntul patriei 
strămoșești a celei mai drepte 
brînduîri, socialismul. Sacrificiile 
lor înseamnă pentru tinerii boto
șăneni o puternică industrie, licee 
și școli, săli de spectacole și 
parcuri. înseamnă, la un loc, minu
nate condiții de muncă și viață. 
Cerem ca toate aceste cuceriri să 
nu fie umbrite de amenințarea 
monstruoasă a armelor și rachete
lor nucleare. Să opunem pregătiri
lor de război dorința fierbinte de 
viață și pace a tinerei generații din 
întreaga lume!".

Mitinguri și adunări ale tinerelu
lui consacrate păcii și dezarmării, 
destinderii, înțelegerii și colaborării 
au avut loc și in alte orașe ale 
țării, dintre care consemnăm :

■ Un NU hotărit instalări? de nd 
rachete în Europa au spus cei peste 
11 000 participanți la mitingul pen
tru pace și dezarmare din ALBA 
IULIA.

■ Aproape 20 000 de tineri s-au 
adunat la BUZĂU pentru a cere 
reducerea cheltuielilor militare și 
elaborarea unor programe de dez
voltare social-economică a tuturor 
popoarelor, pentru eradicarea defi
nitivă a politicii de forță și de a*  
menințare cu forța în relațiile In
ternaționale și soluționarea numai 
și numai pe cale pașnică, prin tra
tative, a problemelor litigioase din
tre state.

■ Idealurile generoase ale păcii, 
înțelegerii și colaborării in Europa 
și în întreaga lume au fost susți
nute cu înflăcărare de peste 4 00(1 
de tineri, întruniți într-un grandios 
miting în brațul REȘIȚA,

W Adeziunea deplină la Inițiati
vele de pace ale României socia
liste și-cu exprlmat-o cei peste 6 000 
de tineri - români și maghiari - 
din marile întreprinderi industriale, 
care au participat fa impresionanta 
adunare din municipiul MIERCUREA 
C1UC.

■ Peste 20 000 de tineri «-au 
reunit la TG. JIU pentru a cere 
răspicat să se treacă de la poli
tica de confruntare Ic un curs nou
- de dezarmare, înțelegere șl" Co
laborare,

■ Reprezentanți ei tuturor cate
goriilor de tineri din BACĂU, ridl- 
cindu-și cu putere glasul în sprijinul 
dezarmării, s-cu angajat să învețe 
și sâ muncească Cu toote puterile 
lor pentru a contribui din plin la 
înflorirea și prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

■ La VASLUI, 8 000 de tineri 
s-au pronunțat cu vigoare pentru 
oprirea cursei înarmărilor și înlă
turarea primejdiei nucleare, pentru 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a se dezvolta liber șl in
dependent, potrivit propriilor aspi
rații, intr-o lume a păcii și conlu
crării.

■L Participanții îa mitingul tine
retului și copiilor) din TULCEA — 
muncitori, țărani, intelectuali, elevi
- și-au exprimat voința fermă de 
a-și uni glasurile pentru pace șl 
dezarmare cu cele ale tinerei 
generații de pe toate meridianele 
globului.

■ Peste 3 500 de tineri, reuniți 
într-un impresionant miting la 
BRĂILA, s-au pronunțat în mod 
ferm pentru edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie.

■ In municipiul DEVA, peste 
10 000 de tineri — mineri, siderur- 
gjști, constructori, energeticieni, ță
rani, elevi și studenți — și-au ma
nifestat voința neclintită de a trăi 
în pace, de a face totul pentru 
înlăturarea primejdiei de război.

■ Intr-un emoționant apel ta 
rațiune și pace s-a constituit mitin
gul din municipiul TG. MUREȘ, la 
care au luat porte 1 500 de tineri
- români, maghiari, germani.

■ Tineri muncitori, precum și e- 
levi și studenți — români, germani, 
maghiari — reuniți la mitingul de 
la SIBIU s-au pronunțat cu vigoa
re pentru oprirea cursei înarmărilor 
nucleare, pentru asigurarea păcii pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume.

■ 7 500 de reprezentanți ai ti
nerilor din localitățile urbane și ru
rale vîlcene s-au reunit în marea 
Sală a sporturilor din municipiul 
RÎMNICU VILCEA, într-un vibrant 
miting dedicat păcii și dezarmării.

Expresie n vibrantului patriotism al participanților, tn încheierea 
mitingurilor a fost adoptat, într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
textul unor telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
tn care, dîndu-se o înaltă apreciere activității neobosite desfășurate de 
secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru asigu
rarea păcii și salvarea civilizației, se exprimă hotărîrea neclintită a 
tineretului patriei, ca și a întregului popor, de a-și aduce întreaga 
contribuție la lupta pentru oprirea amplasării noilor rachete în 
Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente, ca un prim 
pas important în direcția eliminării întregului armament atomic de 
Pe continentul nostru, a înlăturării unui război nimicitor, se adre
sează un înflăcărat apel oamenilor politici de a da dovadă de spirit 
de răspundere și luciditate, de a acționa pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre confruntare, pentru reluarea politicii de 
destindere, dezarmare, înțelegere și colaborare. Dindu-se expresie 
hotăririi tinerei generații de a-și consacra întreaga activitate și putere 
de creație muncii pașnice, dedicată făuririi socialismului și comunis
mului pe pămîntul României, in telegrame se evidențiază angajamen
tul solemn al participanților de a acționa neabătut, în spiritul unei 
înalte exigențe revoluționare, in vederea înfăptuirii exemplare a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale parti
dului, a înfloririi generale a țării, pentru a ridiea și mai mult pres
tigiul ei pe pian mondial și a face să răzbată cu și mai multă putere 
mesajul de progres și pace al națiunii noastre.

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
joi a sosit intr-o vizită oficială in 
tara noastră Taha Yassin Ra mad han. 
prim vieeprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Irak.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
României și Irakului, oaspetele a fost 
salutat de tovarășii Constantin Dăs- 
câlescu, prim-ministru al guvernului. 
Ion Dincă, prim vieeprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-irakiană de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și de co
merț, Ion M. Nicolae, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, de alte persoa
ne oficiale.

Erau prezenți Mihai Diamandopol, 
ambasadorul României la Bagdad, și 
Badri Kerim Kadhim. ambasadorul 
Irakului la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

★
Joi au început, la București, con

vorbirile oficiale între primul minis
tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, ^tovarășul Constantin 
Dăscălescu, și prim viceprim-minis- 
trul Guvernului Republicii Irak, to
varășul Taha Yassin Ramadhan.

tn spiritul hotărîrilor și înțelegeri
lor convenite în cadrul întîlnlrilor și 
convorbirilor de la Bagdad dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Saddam Hussein, al acordurilor 
și documentelor semnate, a fost ana
lizat stadiul acțiunilor de colaborare 
și cooperare, îndeosebi din domeniul 
economic, dintre România și Irak.

Primul ministru al guvernului 
român și prim vlceprim-ministrul 
guvernului irakian au exprimat, cu 
acest prilej, satisfacția pentru cursul 
ascendent al raporturilor dintre cele 
două țări pe plan politic, economic, 
tehnico-știînțlfic și cultural, pentru 
rezultatele importante obținute în 
transpunerea in practică a înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel, 
subliniindu-se, totodată, dorința co
mună de a da relațiilor bilaterale un 
conținut tot mai bogat, corespunză
tor aspirațiilor de dezvoltare liberă, 
independentă a popoarelor român și 
irakian prietene. Au fost examinate, 
totodată, noi posibilități menite să 
contribuie la intensificarea colaboră
rii și cooperării dintre cele două țări 
pe plan economie. în domeniile ex
ploatării și prelucrării petrolului, in
dustriei, agriculturii și construcțiilor, 
materialelor de construcții și trans
porturilor. S-au discutat, de aseme
nea, mijloacele și căile de lărgire și 
diversificare a schimburilor reci
proce de mărfuri. Cu acest prilej s-a 
relevat că guvernele celor două țări 
sînt ferm hotărîte să sprijine înche
ierea de noi acțiuni de colaborare și 
cooperare în toate domeniile de acti
vitate în care România și Irakul sînt 
interesate, exprimîndu-se convin
gerea Că amplificarea raporturilor 
reciproc avantajoase servește interese
lor celor două popoare, cauzei gene
rale « Păcii, dezvojtăfii independente 
fi chiiigcrărij in îiȘtieaga lume,

Lucrările sesiunii extraordinare a Comisiei mixte
guvernamentale româno-irakiene

Tn aceeași Zi. La București nu în
ceput lucrările sesiunii extraordinare 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-irakiene de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și de comerț.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion Dincă, brim vieeprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar dele
gația irakiană de Hassan Aii. minis

In perioada 3—10 noiembrie, o de
legație a Asociației juriștilor din R.P, 
Chineză, condusă de Liang Wenying. 
vicepreședinte al asociației, a vizitat 
țara noastră, la invitația Asociației 
juriștilor din Republica Socialistă 
România.

Oaspeții au avut convorbiri cu o 
delegație condusă de Constantin 
Flitan, președintele Asociației juriș
tilor din țara noastră.

Juriștii chinezi au avut, de aseme
nea. întrevederi cu reprezentanți ai 
conducerilor Ministerului Justiției. 
Procuraturii Generale. Tribunalului 
Suprem și au făcut vizite în muni
cipiul București, precum și în jude
țele Brașov și Dîmbovița.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat rolul juriștilor din cele două țări 
în prevenirea și combaterea stărilor 
infracționale, precum și în lupta pen
tru asigurarea păcii și securității tu
turor popoarelor.

★
Joi. Ia librăria „Casa cărții" din 

Craiova s-a deschis o expoziție de 
carte științifică bulgară, organizată 
în cadrul relațiilor de colaborare 
dintre Academia Republicii Socialis
te România si Academia bulgară de 
științe. Au participat cadre didactice 
universitare, cercetători, studenti. re
prezentanți ai Academiei Republicii 
Socialiste România, Comitetului de 
cultură si educație socialistă al ju
dețului Dolj.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Populare Bulgaria 
la București.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej s-au relevat tradiționalele relații 
de colaborare pe multiple planuri 
statornicite între tara noastră și tara 
vecină si prietenă, relații amplifica
te. continuu ca urmare a întîlnirilor 
si convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov.

Expoziția cuprinde aproape 350 de 
cărți si reviste din toate domeniile 
Științei tipărite în ultimii doi ani, 
care vor fi donate bibliotecii Cen
trului de științe sociale al Universi
tății din Craiova.

în încheiere, actori ai Naționalului 
craiovean au rostit versuri din lirica 
bulgară.

★
La Centrul demografic O.N.U. — 

România (C.E.D.O.R.) din București 
a avut loc, joi, festivitatea deschide
rii anului de invătămînt postuni
versitar 1983—1984, destinat cadre
lor din țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv din tara noastră, intitulat 
„Populația și dezvoltarea social-eco
nomică".

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Olimpia Solomonescu, președin
tele Comisiei naționale de demogra
fie, Gustavo Perez Ramirez, respon
sabil cu programele de populație în 
Departamentul de cooperare tehnică 
pentru dezvoltare al O.N.U., Ray

La convorbiri — desfășurate într-o 
atmosferă cordială, de stimă si înțe
legere reciprocă — au participat to
varășii Ion Dincă, prim vieeprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-irakiană de 
cooperare economică, tehnico-științi- 
fică și de comerț, ion M. Nicolae, 
vieeprim-ministru al guvernului. Ion 
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate. Gheorghe Cazan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior si Cooperării Economi
ce Internationale, Ferdinand Nagy, 
ministru secretar de stat la Minis- 
terill Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Gheorghe Dolgu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Nico
lae Amza. adjunct al ministrului pe
trolului. Mareei Dinu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

Din partea irakiană au luat parte 
tovarășii Hassan AU. ministrul co
merțului. președintele părții irakiene 
in Comisia mixtă guvernamentală 
irakiano-remfină de cooperare eco
nomică. tehnico-știlntifică si de co
merț, Mohammad Fadei Hussein, mi
nistrul construcției de locuințe și 
reconstrucției. Sadiq Abdul Latif, 
ministrul agriculturii și reformei a- 
grare, Ismat Kittanl, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Moneim 
Hassan Al-Sammarraye, adjunct al 
ministrului petrolului, vicepreședinte 
al pârtii irakiene în comisia mixtă. 
Widad Ajam, director în M.A.E.. con
silieri și experți.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Bagdad șl ambasadorul 
Irakului la București.

★
Primul ministru al guvernului, to

varășul Constantin Dăscălescu. a ofe
rit joi un dineu oficial în onoarea 
prim viceprim-ministrului guvernu
lui irakian, tovarășul Taha Yassin 
Ramadhan.

Au luat, parte membri al guvernu
lui, reprezentanți ai unor instituții 
centrale.

Au participat oficialitățile Irakiene 
care îl însoțesc pe prim viceprim-mi- 
nistrul guvernului irakian în vizita 
în țara noastră.

în toasturile rostite în timpul 
dineului, tovarășii Constantin 
Dăscălescu și Taha Yassin Ramadhan 
au subliniat cu satisfacție dezvolta
rea continuă pe care o cunosc rela
țiile de prietenie șt colaborare din
tre țările noastre, arătînd că un rol 
hotărîtor la amplificarea acestor ra
porturi l-au avut vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Irak. întâlnirile 
și convorbirile șefului statului român 
cu președintele Saddam Hussein.

Primul ministru al guvernului ro
mân și prim viceprim-ministrul gu
vernului irakian1-au toastat în sănă
tatea președinților Nicolae Ceaușescu 
si Saddam Hussein, pentru dezvolta
rea continuă a raporturilor statorni
cite între România și Irak, pentru în
tărirea si amplificarea prieteniei din
tre cele două popoare, in interesul 
comun, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii între na tihni.

trul comerțului, președintele părții 
irakiene în comisie.

Cele două delegații analizează sta
diul actual al schimburilor comercia
le și al cooperării economice româno- 
irakiene. noi căi șl acțiuni care să 
contribuie la dezvoltarea și diversifi
carea acestora pe multiple planuri.

(Agerpres)

Cronica zilei
mond Rabenold. reprezentantul re
zident al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
în România și director al Centrului 
de informare al O.N.U. la Bucu
rești. Mohafnmed Mazouz. directorul 
Centrului demografic O.N.U. — 
România, au subliniat rolul im
portant pe care această instituție 
cu caracter internațional, rod al co
laborării fructuoase dintre Republica 
Socialistă România și Organizația 
Națiunilor Unite. îl are în acțiunea de 
sprijinire a țărilor în curs de dez
voltare în scopul formării de cadre, 
precum și în acordarea de asistență 
tehnică. S-a subliniat că pină în 
prezent la C.E.D.O.R. s-au desfășu
rat seminarii și cursuri postuni
versitare la care au participat 445 da 
cadre din 68 de țări în curs de dez
voltare, din aproape toate regiunile 
globului. Vorbitorii au adresat mul
țumiri conducerii de partid și de 
stat din România, precum și Orga
nizației Națiunilor Unite pentru con
dițiile asigurate desfășurării bunel 
activități a centrului, care a intrat în 
al zecelea an al funcționării sale, 
fiind acum recunoscut ca o institu
ție de prestigiu pe plan interna
tional.

Funeraliile sculptorului Ion Jalea
La sala „Dalles" din Capitală au 

avut loc, joi, funeraliile sculptorului 
Ion Jalea, personalitate proeminentă 
a artei și culturii românești.

La catafalc a fost depusa o coroană 
de flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

De asemenea, au mai fost depuse 
coroane din partea Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Uniunii artiștilor plastici. Uniunii 
scriitorilor. Ministerului Educației și 
Invătămîntului. din partea altor or
ganisme și instituții.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-au 
transmis familiei îndoliate sincere 
condoleanțe. împreună cu sentimente 
de compasiune.

In prezența unui numeros public, 
care l-a prețuit ca om, artist și pa
triot, s-a desfășurat ceremonia de 
doliu.

Au luat cuvîntul Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Irimescu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
George Ciucu, secretar al Academiei

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

priim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare tovarășului 
Nalumino Mundia, primul ministru 
al Republicii Zambia, cu prilejul 
numirii în această funcție, prin 
care ii sînt adresate urări de sănă
tate și fericire personală, de succese 
în îndeplinirea misiunii eu care a 
fost învestit.

în telegramă se exprimă, totodată, 
convingerea că bunele relații de 
prietenie și conlucrare dintre cela 
două țări se vor întări și dezvolta 
tot mai mult în spiritul recentelor 
convorbiri și înțelegeri dintre pre
ședinții României și Zambiei, în fo
losul țărilor și popoarelor noastre, 
al politicii de pace, destindere și 
colaborare internațională.

A apărut 
„ERA SOCIALISTA’ 

nr. 21/1983
Revista publică articolele : „Actua

lul stadiu de dezvoltare a țării și ce
rințele unui nou echilibru al econo
miei naționale" de Ion Nicola ; „Edu
carea comunistă a tineretului" de Io
sif Tripșa ; „Războiul și politica în 
epoca noastră" de C-orneliu Soare ; 
„Premisele firești ale Marii Uniri" de 
Pompiliu Teodor ; „Lupta românilor 
din Transilvania pentru libertate și 
unitate națională" de Mircea Mușat ; 
„Mesajul patriotic al documentelor 
Unirii" de Ionel Gal ; „Concordanța 
dintre dezvoltarea forțelor de produc
ție și a relațiilor de producție" de 
Mihai Părăluță ; „Soluționarea tutu
ror conflictelor și diferendelor între 
state exclusiv pe cale pașnică" de Du
mitru Mazilii ; „Sub semnul Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie" 
de Aurelian Dochia ; „De la iluzia 
conWinicărfi la deziluzia participării" 
de Victoria Iliescu : „Concepția filo
zofică despre lume — componentă a 
culturii" de Al. Tănase ; ..Perfecțio
narea conducerii activităților econo
mice prin aplicarea sistemelor infor
matice" de Dinu Manole. Revista maî 
cuprinde dezbaterea cu tema „Dez
voltarea teoriei revoluționare în con
fruntare cu practica socială" (II) șl 
„Teme de consultații pentru actualul 
an de învățămînt politico-ideologic".

Știri sportive
• Astăzi, la Buzău, în cadrul pre

liminariilor campionatului european 
de fotbal pentru tineret, se vor în
tâlni formațiile României șl Cipru
lui. Partida va începe la ora 15.

• într-un meci contind pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal (grupa europeană ,.C“). la Ri
jeka, Iugoslavia a întrecut cu scorul 
de 5—1 (3—1) Italia. Gazdele au 
înscris prin Gracan (min. 11), Baz- 
darevici (min. 13), DjuroVski (min. 
43, din penalii). Stojkovici (min 75) 
Si Halilovici (min. 84). golul oaspe
ților fiind marcat de Bagni (min. 17).

vremea



SCHIMB DE MESAJE INTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

• *

Șl PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, MAUNO KOIVISTO
HELSINKI 10 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei oficiale pe care o e- 
fectuează în Finlanda, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a fost primit joi de pre
ședintele Republicii Finlanda. Mauno 
Koivisto.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Republicii Finlanda. 
Mauno Koivisto. un salut cordial. 
Împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, de pace si bu
năstare poporului finlandez prieten.

Exprimînd vil mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Finlan
dei a transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de 
caldă prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire personală, de progres si pros
peritate poporului român. Președin
tele Finlandei a exprimat dorința de 
a se întîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu si de a efectua. In acest 
acop. o vizită oficială în • Republica 
Socialistă România.

în cadrul întrevederii care a avut 
loc s-a manifestat hotărîrea de a 
dezvolta bunele raporturi româno- 
finlandeze și. în mod deosebit, re
lațiile economice.

în cadrul schimbului de păreri pe 
probleme internaționale, discuțiile 
s-au concentrat asupra problemelor 
Întăririi securității si colaborării pe 
continent.

Ministrul de externe român a pre
zentat considerentele președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu privire 
la necesitatea de a se face totul pen
tru oprirea amplasării de rachete 
americane cu rază medie de acțiune 
în unele țări vest-europene și retra
gerea și distrugerea celor existente

Președintele Finlandei a apreciat 
eforturile consecvente, neobosite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen

tru succesul negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva.

El a fost de acord că prin instala
rea de noi rachete are loc in fapt o 
proliferare a armamentului atomic pe 
teritoriul altor state, ceea ce ampli
fică pericolul de război nuclear.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Joi au început la Helsinki convor

birile tovarășului Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, care efec
tuează o vizită oficială in Finlanda, 
cu ministrul finlandez de externe, 
Paavo Vayrynen. în cadrul convorbi
rilor dintre cei doi miniștri de ex
terne s-a făcut o analiză a stadiului 
relațiilor româno-finlandeze și s-au 
examinat o serie de măsuri pentru 
impulsionarea schimburilor reciproce 
și a cooperării, îndeosebi pe plan 
economic, în vederea realizării întoc
mai a obiectivelor stabilite la cel mai 
înalt nivel,

în cadrul convorbirilor s-a eviden
țiat că înțelegerile convenite la ni
vel înalt au dat un puternic impuls 
și au deschis largi perspective rapor
turilor româno-finlandeze pe diverse 
planuri : politic, economic, cultural, 
tehnico-științific, precum și în alte 
domenii. S-a reliefat, totodată, nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru creșterea volumului schimburilor 
comerciale, definirea și transpunerea 
în viață a unor acțiuni semni
ficative de cooperare în produc
ție, pe măsura potențialului și 
resurselor de care dispun economii
le celor două țări, a voinței poli
tice ce animă cele două state. De 
asemenea, s-a discutat realizarea 
unor acțiuni mai largi pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă între cele 
două popoare, a unor schimburi mai 
active în domeniile științei, tehni
cii. culturii. învătămintului si turis
mului.

Cei doi miniștri de externe au 
început un schimb de vederi în pro
bleme actuale ale situației interna- 
tionale. cu precădere din Europa.

Dialogul la nivel înalt româno-iugoslav 
a dat un nou impuls colaborării multilaterale 

dintre cele două țări

Aprecieri ale Prezidiului R.S.F.I,
BELGRAD 10 (Agerpres) — La 

Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, în cadrul că
reia Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului R.S.F.I., a prezentat o 
informare despre rezultatele recentei 
«ale vizite oficiale de prietenie în 
România și despre convorbirile pe 
care le-a avut cu acest prilej cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
transmite agenția Taniug.

Prezidiul a apreciat că această vi
zită, care constituie o continuare a 
tradiției întîlnirilor curente iugo- 
slavo-române la nivel înalt, a dat un 
nou impuls consolidării pe mai de
parte a relațiilor de bună vecinătate 
și perfecționării cooperării bilaterale.

S-a subliniat necesitatea dezvoltării 
accelerate a tuturor formelor de 
Cooperare economică.

în timpul convorbirilor s-a expri
mat necesitatea ca întreaga comu
nitate internațională să depună efor
turi în vederea opririi înrăutățirii 
relațiilor internaționale, începerii 
negocierilor pentru o dezarmare 
reală și pentru soluționarea proble
melor economice internaționale.

Prezidiul a subliniat hotărîrea ce
lor două țări vecine de a acționa în 
direcția extinderii cooperării bilate
rale și multilaterale dintre statele 
balcanice în toate domeniile de in
teres comun.

Declarația Agenției române de presă 
Agerpres

Agenția română de presă Ager
pres este împuternicită să declare 
următoarele :

Opinia publică din țara noastră ur
mărește cu neliniște și profundă în
grijorare luptele fratricide ce se des
fășoară în nordul Libanului, în zona 
taberelor palestiniene Badawi, Nahr 
El Bared și a orașului Tripoli.

Aceste lupte, care provoacă un 
mare număr de victime omenești și 
importante pierderi materiale, agra
vează și mai mult situația în care se 
află poporul palestinian greu încer
cat, aduc prejudicii cauzei sale juste 
și nu fac decît să slăbească lupta 
pentru înfăptuirea aspirațiilor lui le
gitime, pentru realizarea dreptului 
inalienabil la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat palestinian 
propriu, independent Totodată, aces
te evenimente adaugă noi elemente 
de tensiune, care complică și mai 
mult situația de ansamblu din Orien
tul Mijlociu.

în spiritul raporturilor de solidari
tate militantă și strînsă prietenie cu 
poporul palestinian, poporul român 
își manifestă preocuparea sa sinceră 
fată de disensiunile apărute în rin- 
dul Organizației „Al Fatah". al miș
cării palestiniene în general, și îsi 
exprimă convingerea că, prin efor
turi susținute, actualele divergente și 
conflicte vor putea fi depășite în cel 
mai scurt timp, prin soluționarea lor 
de către palestinienii înșiși, pe calea 
tratativelor. în conformitate cu inte
resele supreme ale poporului pales
tinian. Este convingerea profundă a 
poporului român că. indiferent de 
deosebirile de vederi care pot apărea 
la un moment dat cu privire la mo

dalitățile și liniile de acțiune ale po
porului palestinian, trebuie să pre
valeze necesitatea unirii eforturilor 
pentru ca Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei — singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian — șă poată conduce acest popor 
la victoria cauzei sale drepte. în ac
tualele împrejurări internaționale, 
unitatea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. în frunte cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, este o necesi
tate vitală, iar interesele poporului 
palestinian, asigurarea dreptului său 
la autodeterminare sint mai presus 
de orice.

Acum, mai mult ca oricînd, se 
pune problema încetării luptelor fra
tricide, se cere să se facă totul pen
tru depășirea situației create, refa
cerea unității mișcării palestiniene, 
întărirea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, consolidarea rolului 
său în soluționarea crizei din 
Orientul Mijlociu. Aceasta cores
punde intereselor fundamentale ale 
poporului palestinian și servește, tot
odată, eforturilor în' direcția instau
rării unei păci globale, juste și dura
bile în această regiune.

Poporul român își reafirmă și cu 
acest; prilej hotărîrea fermă de a 
acorda în continuare întregul sprijin 
poporului palestinian prieten. Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei și președintelui ei, Yasser Arafat, 
în eforturile pentru înfăptuirea 
drepturilor naționale palestiniene, cu 
convingerea că reglementarea pro
blemei poporului palestinian este în 
interesul păcii și stabilității în zonă 
și în întreaga lume.

Intilnirea consultativă a președinților parlamentelor 
din statele participante la Tratatul de la Varșovia

Primire la tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 10 (Agerpres) — Tovarășul 

Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a primit pe președin
ții parlamentelor din statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
prezenți la intilnirea consultativă 
desfășurată la Sofia în zilele de 9 și 
10 noiembrie. A luat parte președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
.Giosan.

Cu acest prilej, tovarășul Todor

Jivkov a subliniat gravitatea situa
ției create în Europa și pericolele 
legate de amplasarea noilor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe continent.

în context a fost relevată răspun
derea care revine parlamentelor și 
parlamentarilor ft larga mișcare 
pentru dezarmare și pace, pentru o- 
prirea cursului periculos al eveni
mentelor, pentru eliberarea Europei 
de armele nucleare, pentru promo
varea unui climat de înțelegere și 
colaborare între popoare.

Reuniune a Consiliului de Cooperare al Golfului
DOHA 10 (Agerpres). — La Doha a 

luat sfîrsit reuniunea la nivel înalt a 
Consiliului de Cooperare al Golfului. 
(C.C.G.) la care aiu participat șefi de 
stat din Arabia Saudită, Bahrein, 
Emiratele Arabe Unite. Kuweit. 
Oman și Qatar — transmite agenția 
Reuter.

în comunicatul adoptat la încheie
rea lucrărilor, țările membre ale 
C.C.G. își reafirmă sprijinul față 
de eforturile Libanului de a-și 
salvgarda suveranitatea, indepen
dența și integritatea, teritorială.

Consiliul de Cooperare al Golfului — 
se arată în comunicat — sprijină Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) ca unic reprezentant le
gitim al poporului palestinian. De a- 
semenea. se preoizează că țările 
membre ale C.C.G. consideră că toa
te disputele vor putea fi soluționate 
pe ..căi legitime și constituționale".

Comunicatul subliniază, de aseme
nea. necesitatea încetării conflictu
lui dintre Iran și Irak, pentru nor
malizarea situației politice în regiu
nea Golfului.

MOSCOVA

Intilnire a reprezentanților 
presei democratice

MOSCOVA 10 — Trimisul Ager
pres, M. Fabian, transmite : La Mos
cova a avut loc o întîlnire a repre
zentanților presei democratice, pre- 
zenți la invitația ziarului ..Pravda" 
la manifestările organizate cu prile
jul sărbătoririi a 66 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

în cadrul întîlnirii. Ion Cumpănașu. 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
redactor-șef al ziarului „Scînteia". a 
prezentat activitatea ziarului consa
crată înfăptuirii politicii de pace, 
securitate și largă colaborare inter
națională promovată de partidul si 
statul nostru, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. pentru realizarea dezar
mării. oprirea amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa, retragerea 
și distrugerea celor existente, pentru 
eliminarea din viața popoarelor a pe
ricolului unui război nuclear.

Sesiunea 
Conferinței 

generale a UNESCO 
Prezentarea experienței 

României, referitoare la rolul 
culturii in dezvoltarea 

armonioasă a societății
PARIS 10 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul sesiunii Confe
rinței generale a UNESCO, care 
se desfășoară la Paris, reprezentan
tul român a subliniat rolul impor
tant al acestei instituții specializate 
a O.N.U. în afirmarea respectării 
principiului identității culturale și 
libertății popoarelor, precum și con
tribuția organizației la conservarea 
și restaurarea unora dintre marile 
monumente de cultură și artă înscri
se în patrimoniul cultural al uma
nității.

Vorbitorul a prezentat concepția 
României asupra rolului însemnat al 
culturii în procesul dezvoltării armo
nioase a societății, în afirmarea 
multilaterală a personalității umane.

A fost evidențiată experiența ine
dită dobindită in înfăptuirea politicii 
culturale prin organizarea, la iniția
tiva președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", manifestare de masă și 
cadru deosebit de propice și repre
zentativ pentru afirmarea spiritului 
creator al tuturor categoriilor popu
lației, pentru întărirea rolului edu
cativ al activității culturale.

0 declarație a președintelui 
Columbiei

BOGOTA 10 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Bogota, președin
tele Columbiei. Belisario Bentancour 
Cuartas, a evidențiat necesitatea de 
a se acorda o mai mare atenție, pe 
plan internațional, extinderii și con
solidării schimburilor și cooperării 
între țările în curs de dezvoltare — 
transmite agenția columbiană de pre
să Colpress. „Apreciem că o aseme
nea dezvoltare ar fi în beneficiul în
tregii umanități", a spus el, mențio- 
nînd că trebuie fructificate în acest 
sens toate căile și mijloacele dispo
nibile. Președintele columbian a pro
pus, între altele, organizarea în Co
lumbia a unui Simpozion internațio
nal pe tema extinderii cooperării în 
domeniul tehnico-științific între ță
rile în curs de dezvoltare.

Balcanii pot și trebuie să devină o zona a bunei vecinătăți, 
a prieteniei și colaborării, lipsită de arme nucleare

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți și co
laborării, lipsită de arme nucleare, 
constituie unul din obiectivele cen
trale ale politicii externe a Româ
niei socialiste. în lumina con
tinuității acestei orientări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia recent 
că : „România se pronunță ferm 
pentru dezvoltarea colaborării intre 
toate statele din Balcani, pentru so
luționarea pe calea tratativelor a 
problemelor dintre unele țări balca
nice și dezvoltarea unei largi cola
borări bilaterale si multilaterale, in 
vederea transformării regiunii noas
tre într-o zonă a păcii și colaboră
rii, fără arme nucleare și fără baze 
militare străine".

Stringența înfăptuirii acestui țel 
maior, care ar avea o însemnătate 
deosebită pentru asigurarea păcii 
nu numai în regiunea noastră, ci si 
pe p’an general-european și în în
treaga ltimo, reiese din însuși faptul 
că recentul Simpozion internațional 
Pugwash care a reunit personali
tăți de fruhte a’.e vieți! științifice 
mondiale, și-a concentrat atenția 
tocmai asupra modalităților de a se 
crea o regiune fără arme nuclea'h, 
în Balcani, proiectul de document 
e’aborat în acest sens de partici
pant! o-mînd să fie supus aten'iel 
guvernelor țărilor momb-e a'e celor 
două alianțe politico-mi! i tare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia.

Faptul că importantul forum 
științific international s-a desfășu
rat la București dă expresie. înaltei 
aprecieri de care <e bucură contri
buția excepțională a țării noastre, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal. la promovarea înțelegerii și 
năcii în Bn'.-ani. Această recunoaș
tere s-a reliefat cu putere iti des
fășurarea lucrările- simpozionului, 
în luările do cuv’nt ale unor proe
minente personalități științifice, cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elenă 
Ceaușescu a participanților la sim
pozion. ca și in telegrama adresată 
președintelui României la încheierea 
reuniunii,

într-adevăr? președintele Româ
niei s-a afirmat și- se afirmă con
stant ca un inflădărat promotor al

unor relații noi, de încredere și 
prietenie între țările din regiune. 
Este bine cunoscut că. pornind de 
la experiența din trecut — cînd ne
înțelegerile și conflictele dintre ță
rile balcanice au generat grave 
prejudicii, cu urmări din cele mai 
tragice atît pentru popoarele din re
giune, cit și ale continentului și lu
mii întregi — sintetizînd imperati
vele momentului istoric actual, to
varășul Nicolae Ceaușescu a funda
mentat teoretic necesitatea de a se 
instaura un climat de înțelegere și 
conlucrare în zonă, și a acționa*  
neobosit, pe . planul practicii nolt- 
tico-diplomatice, pentru transpu
nerea in viață a acestei cerințe. Ra
poartele la congresele si conferin
țele naționale ale partidului, cuvân
tările, interviurile președintelui Re
publicii. ansamblul documentelor de 
partid și de stat consacrate politicii 
externe sînt o grăitoare mărturie a 
activității sistematice â României în 
vederea înrădăcinării unor raporturi 
de înțelegere și largă conlucrare in
tre toate popoarele din Balcani. în 
interesul cauzei generale n păcii și 
progresului. în același sens, pre
ședintele Republicii a inițiat si în
treține un amplu dialog cu conducă
torii celorlalte țări din regiune, dia
log străbătut ca de un fir roșu de 
ideea necesității și posibilității mereu 
sporite de a se extinde și aprofun
da conlucrarea prietenească intre 
țările balcanice. Reliefîndu.-se ca 
evenimente do deosebită insemnăta'e 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
România si țările respective, aceste 
contacte si convorbiri demonstrează 
cu prisosință că, in pofida accen
tuării încordării in Europa și in lume, 
este ne deplin posibil să se acțione
ze in spiritul bunei vecinătăți, în
țelegerii și colaborării.

Dealtfel, cu satisfacție se poate 
constata că. neumbrite de nici un fel 
de probleme litigioase. relațiile 
României cu țările balcanice aii cu
noscut o dezvoltare ascendentă, atit 
pe p'an bilateral, cit si multilatera’. 
Paralel cu creșterea si diversificarea 
schimburilor c|e bunuri materiale și 
a cooperării in producție, inclusiv 
construirea in comun a unor impor
tante obiective economice, aceste

legături s-au extins în variate dome
nii ale științei și culturii, a sporit 
considerabil numărul acordurilor de 
colaborare, au devenit tot mai 
frecvente consultările la diferite ni
veluri in problemele de interes re
ciproc — fapte semnificative ce de
monstrează schimbările calitative im
portante ce s-au produs în raportu
rile României cu țările din zonă.

Concomitent, s-a extins. în anii din 
urmă, colaborarea si între alte state 
balcanice, aceasta găsindu-si expre
sia în frecvente întîlniri ’a nivel 
înalt în promovarea schimburilor 
in cele mai diferite sfere de acti
vitate. Totodată mergîndn'-so pe li
nia unor frumoase tradiții s-au 
dezvoltat formele d- colabora
re multilaterală cum sînt diferite 
reuniuni, congrese, colocvii, mese 
rotunde ne cele mai variate teme de 
interes comun, seminarii științifice, 
expoziții, concursuri, festivaluri, în
tîlniri sportive și alte acțiuni cu 
caracter general balcanic, ca factori 
de creștere a încrederii, de întărire 
a prieteniei si colaborării între po
poarele din Balcani.

O etanâ semnificativă în evoluția 
cooperării interbalcanice a marcat 
reuniunea de cooperare economică 
si tehnică multilaterală desfășurată 
In 1976 la Atena, la nivel guverna
mental. care s-a încheiat prin con
venirea unui bogat program de teme, 
idei și sugestii prțvind proiectele po
sibile de cooperare în numeroase do
menii. Reuniunea •> fost urmată de 
reuniuni do exnerti. cum a fost cea 
de la Ankara — Consacrată colabo
rării în domeniile comunicațiilor S' 
telecomunicațiilor, do la Sofia — 
pentru transporturi, de la București 
— pentru energie și materii prim-' 
energețișe.

Design:, dezvoltarea colaborării bi 
și multilaterale in Balcani nu este 
îndreptată' împotriva intereselor nici 
unui stat sau grup de state, tot așa 
cum nu Urmărește constituirea une: 
sau unor grupări in zona și nici izo
larea țârilor , o dea nice tic celelalte 
ari. Dimpotrivă, cooperarea multila

terală in Raicani demonstrează cu 
putere id: carul, reliefat in repetate 
■.■înduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că deosebirile de sistem

social-politic, ca și apartenența la o 
alianță sau alta nu pot și nu trebuie 
să împiedice dezvoltarea de relații 
normale intre state, apropierea și în
țelegerea potrivit intereselor lor co
mune.

Evident, extinderea multilaterală a 
colaborării dintre țările din Balcani 
depășește prin.însemnătatea și semni
ficația sa cadrul regiunii. Ea se cir
cumscrie ca o parte integrantă 
a procesului do edificare a secu
rității și cooperării pe plan general- 
european, constiluind o contribuție 
concretă la traducerea în viață a 
prevederilor Actului final de li 
Helsinki. Acest lucru apar’ cu at't 
mai evident în prezent cînd are loc o 
accentuare puternică a încordării pe 
continentul nostru — ca urmare a 
proiectelor de amplasare in Europa 
a noilor rache'e nucleare. în aseme
nea împrejurări, mai mult decit pri
cind, se impune de a se „smulge" în
cordării arii cit mai ample, de a se 
sustrage angrenajului cunsei înarmă
rilor zone cit mai întinse. Tocmai o 
asemenea zonă a putea să o consti
tuie regiunea Balcanilor, demonstrind 
concret cum fostul „butoi de pulbere 
al Europei- s-a transformat intr-un 
exemplu viu al avantajelor destinde
rii, înțelegerii și colaborării.

în lunrrna acestui adevăr apare și 
mai evidentă marea însemnătate a 
propunerii avansate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind pregătirea 
și realizarea unei intîin r: l i nivel 
înalt a statelor din regiune, care sa 
discute căile Concrete ale întăririi în
crederii, colaborării și păcii in 
Balcani, ale transformării peninsulei 
intr-o regiune fără arme nucleare — 
idee care se bucură de un sprijin 
larg din partea forțelor politice și a 
popoarelor din zonă.

Fără îndoială. în procesul pregăti- 
,rii unei asemenea intilniri un pas 
important l-ar constitui materiali
zarea propunerii primului ministru 
al Greciei, Andreas Papandreu, cu 
privire la organizarea la Atena a unei 
reuniuni interbalcanice la nivel de 
experți. care, examinind modalități
le de dezvoltare in continuare a re
lațiilor de încredere și bună vecină
tate. a colaborării bi și multilatera

le. să aibă ca unul din obiective 
discutarea căilor și posibilităților de 
realizare a unei zone denuclearizate 
în Balcani. Așa, cum s-a arătat, in 
răspunsul președintelui Nicolae 
Ceaușescu la mesajul premierului 
glen, România sprijină aceasta 
propunere, cu convingerea că ea 
va putea contribui la depășirea 
unor probleme existente, la dez
voltarea încrederii și a bunei ve
cinătăți. la denuclearizareâ între
gii regiuni — tocmai acesta fiind o- 
biectivul final al cooperării multila
terale în Balcani. în condițiile inten
sificării continue a cursei înarmări
lor nucleare, eliberarea Balcanilor 
de armele atomice ar avea o uriașă 
însemnătate atit pentru zona noastră, 
cit și pentru politica de destindere, 
in general. O asemenea realizare ar 
demonstra că departe de a ti pre
destinate să trăiască în umbra rache
telor. a ărsenalcdor atomice, popoare
le. forțele politice democratice, rea
liste, unindu-și eforturile, sint în 
măsură să impună crearea de zone 
denuclearizate, ceea ce ar favoriza 
realizarea de progrese spre elimina
rea armelor nucleare din Europa, ar 
constitui un mare pas spre înlătura
rea primejdiei unei catastrofe ato
mice.

Profund angajată in lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
reluarea și aprofundarea politicii de 
destindere. înțelegere si colaborare. 
România iși reafirmă, prin glasul 
președintelui Nicolae Ceaușescu. ho
tărîrea de a acționa cu aceeași fermi
tate pentru amplificarea si diversifi
carea cooperării balcanice, pen
tru temeinica pregătire a unei întîl
niri la nivel înalt a statelor din 
zonă. în vederea întăririi încrederii 
si bunei vecinătăți, a transformării 
Balcanilor intr-o regiune fără arme 
nucleare și baze militare străine, 
ceea ce ar constitui un exemplu de 
înaltă responsabilitate politică, o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la făurirea securității, la asi
gurarea năcii si cooperării in Europa 
și in întreaga lume.

Al. CAMPEANU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE ANGOLA

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,

Președintele Republicii Populare Angola
LUANDA

Cea de-a VIII-a aniversare a cuceririi Independenței de stat a Republi
cii Populare Angola îmi oferă prilejul să vă adresez, în numele poporului 
român, al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări dumnea
voastră, poporului angolez, M.P.L.A. — Partidul Muncii și Guvernului Repu
blicii Populare Angola.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma solidaritatea militantă a po
porului român cu lupta dreaptă a poporului angolez pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a Republicii Populare Angola, pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, împotriva agresiunii sud-africane.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare 
existente intre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
mare, în folosul popoarelor român și angolez, al cauzei păcii, independenței 
naționale și înțelegerii în lume.

Vă doresc dumneavoastră multă sănătate și fericire personală, iar po
porului angolez prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii ,Socialiste România

Poporul angolez săr
bătorește împlinirea a 
opt ani de la me
morabilul act al pro
clamării independen
tei naționale, care a 
încununat lupta eroi
că, dusă sub conduce
rea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea An- 
golei. împotriva domi
nației coloniale, des- 
chizind o nouă pagi
nă în istoria frămînta- 
tă a tării sale.

în prezent. Republi
ca Populară Angola, 
unul dintre cele mai 
întinse state ale con
tinentului african (su
prafața : 1 246 700 kmp, 
populația: circa 6 mi
lioane locuitori), este 
angajată într-un am
plu efort de lichidare 
a înapoierii economice 
moștenite de la trecut 
și de valorificare a re
surselor naturale în 
folosul propriei dez
voltări. al făuririi unei 
vieți noi, a unei orîn- 
duiri sociale superioa
re. Vasta operă con
structivă. începută 
imediat după dobindi- 
rea independentei prin 
naționalizarea princi
palelor sectoare eco
nomice și crearea de 
cooperative agricole 
de producție, se reali
zează în condițiile în
făptuirii unor trans
formări sociale pro
gresiste. fiind favori

zată de faptul că te
ritoriul angolez dispu
ne de mari bogății 
naturale (petrol, mi
nereuri de fier, cupru, 
mangan, uraniu și al
te metale, diamante). 
Producția de țiței a 
atins 9 milioane tone 
în 1981 (reprezentînd 
80 la sută din venitu
rile în devize ale tă
rii) și va ajunge, po
trivit proiectelor com
paniei naționale pe
troliere „Sonangol". la 
25 milioane tone a- 
nual în 1985. în ulti
mii ani au intrat, de 
asemenea. în funcțiu
ne o serie de între
prinderi industriale, 
au fost extinse rețele
le de comunicații în
tre principalele loca
lități, s-au luat mă
suri pentru creșterea 
producției agricole.

Aceste succese apar 
cu atit mai importan
te dacă se are în ve
dere că ele au fost 
obținute în pofida re
petatelor acte agresive 
ale regimului rasist 
sud-african, care ur
mărește destabiliza
rea situației interne 
și subminarea efortu
rilor pentru consolida
rea independentei na
ționale a Angolei. A- 
semenea acte, con
damnate cu hotărîre 
de opinia publică mon
dială. nu pot însă să

slăbească hotărîrea de 
luptă a poporului an
golez. Congresul ex
traordinar al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, 
desfășurat la sfirșitul 
anului 1980, a stabilit 
obiectivele pentru eta
pa următoare, procla- 
mînd ca țel strategic 
crearea bazei tehnico- 
materiale pentru edi
ficarea societății noi. 
socialiste.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate militantă 
cu popoarele africane, 
tara noastră urmărește 
cu simpatie eforturile 
poporului angolez. în
tre România și Ango
la s-au statornicit re
lații de colaborare 
fructuoasă, care cu
nosc o continuă dez
voltare. O contribuție 
determinantă în acest 
sens a avut-o vizita e- 
fectuată. în 1979. în 
Angola de președintele 
Nicolae Ceaușescu. 
Convorbirile la nivel 
înalt. Tratatul de 
prietenie și coopera
re. celelalte docu
mente semnate cu a- 
cest. prilej asigură o 
bază trainică dezvol
tării în continuare a 
colaborării prietenești 
dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, 
în avantajul reciproc, 
al cauzei păcii și pro
gresului în lume.

Seminar consacrat dezvoltării agriculturii 

în țările „lumii a treia”
CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico s-a 
deschis un seminar consacrat proble
melor dezvoltării agriculturii în ță
rile „lumii a treia". în cadrul dezba
terilor sînt. de asemenea, examinate 
căile si modalitățile de lichidare a 
dominației firmelor si companiilor 
străine în acest important sector al 
economiei țărilor in cura de dezvol
tare.

în_ cuvîntul rostit la deschiderea 
lucrărilor, prof. Nicolas Raig. de la

Institutul de cercetări economice de 
pe lingă Universitatea Autonomă a 
Mexicului, a subliniat că pătrunderea 
capitalurilor străine. în primul rînd 
americane, în economia Mexicului 
aduce țării mari prejudicii. Depen
dența în mare măsură a agricult*  
mexicane de monopolurile nord-a., 
ricane asigură acestora beneficii 
uriașe și constituie. în același timp, 
o piedică pe calea progresului acestui 
sector de activitate economică.

R F.G.: Demers al Partidului Social-Democrat privind 
combaterea propagandei neonaziste

BONN 10 (Agerpres). — Reprezen
tanți de frunte ai Partidului Social- 
Democrat din R.F. Germania au ape
lat la guvernul federal, cerîndu-i să 
înăsprească legislația împotriva ele
mentelor neonaziste din țară. După 
cum menționează agenția D.P.A.. vi
cepreședintele fracțiunii parlamenta
re social-democrate. Alfred Emmer- 
lich. i-a cerut ministrului federal de 
interne.’ Friedrich Zimmermann, să 
reactiveze proiectul de lege vizînd 
intensificarea luptei împotriva propa
gandei neonaziste. Pe de altă parte. 
Herbert Schnoor, ministrul de inter
ne al landului Renania de Nord — 
Westfalia, a cerut guvernului federal 
„să interzică rapid" organizația neo
nazistă „Frontul de acțiune național- 
socialistă".

Membri ai organizației au parti
cipat. săptămîna trecută, la Miinchen, 
la o întrunire secretă la care au ve
nit înarmați și purtînd drapele si 
insemne naziste, ceea ce a dus la 
arestarea lor.

Autoritățile vest-germane au reți
nut de asemeni 35 neonaziști care ur
mau să participe Ia o întrunire, la 
Miinchen. După cum transmite agen
ția France Presse,' organizația neona
zistă „Frontul de Acțiune National- 
Socialist" — una dintre cele mai pu
ternice grupări neofasciste din R.F.G. 
— s-a întrunit, ilegal și secret, 
săptămîna trecută, la Miinchen pen
tru a „aniversa" unul dintre momen
tele ascensiunii hitlerismului în Ger
mania.
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CONSULTĂRI ALE „GRUPU
LUI DE LA CONTADOR A". La 
Washington urmează să se întru
nească. luni, miniștrii de externe 
din țările membre a'e „Grupului 
de la Contadora" (Columbia. Me
xic, Panama și Venezuela) și omo
logii lor din Costa Rica, Guatema
la. Honduras, Nicaragua și Salva
dor, pentru a continui examinarea 
posibilităților de soluționare pe 
căi politice a conflictelor din Ame
rica Centrală — transmite agenția 
France Presse.

tice pe care le avem la dispoziție 
pentru a obține o soluție pașnică 
la conflictul din zonă" — a preciza*  
Râul Alfonsin.

LA GENEVA a avut loc, la 10 
noiembrie, o ședință plenară a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la ne
gocierile privind limitarea si redu
cerea armamentelor strategice, re
latează agenția T.A.S.S.

PREȘEDINTELE ALES AL 
GENTINEI, ~ 
pronunțat 
statutului 
prin negocieri directe cu 
Britanie și cu ajutorul bunelor ofi
cii ale secretarului general al 
O.N U. — transmite agenția France 
Presse. El a subliniat necesitatea 
de a se respecta rezoluțiile O.N.U 
in problema respectivă. „Vom face 
uz de toate instrumentele diploma-

AR-
s-aRâul Alfonsin, 

pentru reglementarea 
Malvinelor (Falkland) 

Marea

ARESTAREA UNOR EXTRE
MIȘTI DE DREAPTA. Poliția din 
orașul spaniol Zaragoza, situat 
la jîoo kilometri nord-est de capi
tală, a arestat 12 extremiști de 
dreapta, s-a anunțat la Madrid. O 
parte dintre aceștia s-au dovedit a 
fi membri ai partidului profascist 
„Fuerza Nueva". în apartamentul 
unuia dintre arestați poliția a gă
sit o mare cantitate de puști, pis
toale, muniții, explozive.

UN PUTERNIC CUTREMUR DE 
PAM1NT. avind la epicentru mag
nitudinea de 5,8 grade pe icara 
Richter, a fost înregistrat. miercuri 
seara, pe o întinsă'zonă din nordul 
Și centrul Italiei. Cutremurul a fost 
resimțit in mai multe mari orașe 
italiene, printre care Genova, To
rino, Milano, Veneția, Bologna și 
Florența. Potrivit unui bilanț ofi
cial dat publicității, foi dimineața, 
seismul a provocat rănirea a 90 de 
persoane, dintre care numai trei se 
află in stare gravă. S-au înregis
trat. de asemenea, pagube materia
le apreciabile.
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