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In colecția de texte alese din gîndirea economică
a președintelui României, un nou volum:

„COMERȚUL EXTERIOR Șl COOPERAREA ECONOMICĂ

EXPERIENȚA ÎNAINTATA /a tribuna „Scînteîî” BACAU
INTERNAȚIONALĂ"

FOLOSIREA RAȚIONALA
„Ecotehmca"
Sub acest 

inaugurată la 
plă acțiune

generic. 
Bacău 

de

’80

A FORȚEI DE MUNCA- 
o importantă sursă de creștere 
a puterii productive a industriei

„Trebuie să acționăm în toate întreprinderile pentru 
reducerea personalului din sfera activității auxiliare, trecînd 
o parte din acesta în producție - desigur, printr-o calificare 
și pregătire corespunzătoare. Vom asigura, astfel, forța de 
muncă necesară activității productive propriu-zise.“

NICOLAE CEAUȘESCU

a fost 
o am- 

propagandă 
tehnico-economică organizată de 
comisia județeană pentru creație 
științifică și tehnică de masă. 
„Ecotehnica" băcăuană îsi pro
pune să inițieze <si organizeze, 
în cadrul Festivalului national 
„Cîntarea României" acțiuni vi- 
zînd perfecționarea conducerii 
economiei, organizarea științi
fică a producției și a muncii, 
prezentarea unor tehnologii mo
derne de fabricație. în acest 
scop, sînt programate în centrele 
muncitorești și în întreprinde
rile industriale numeroase -sim
pozioane. schimburi de expe
riență. mese rotunde, dezbateri, 
expoziții și alte acțiuni de 
propagandă tehnică. (Gheorghe 
Baltă).

IERI LA BOTOȘANI

Să reflectăm, pentru început, asu- 
pra citorva dintre rezultatele obținu
te o acest domeniu în județul Brăi
la. Anul trecut, în unitățile economice 
ale județului au fost policalificați 
aproape 1 150 lucrători ; ponderea 
muncitorilor calificați din industrie 
și construcții se 
ridică la aproape 
88 la sută, pro
porție superioară 
mediei pe țară. 
Totodată, față de 
anul precedent, 
ponderea munci
torilor direct pro
ductivi a crescut 
cu 16,2 Ia sută, 
iar a celor indi
rect productivi 
s-a redus cu 3 
la sută. Ca urmare .. ...
măsuri privind organizarea mai bună 
a producției și a muncii, 734 de 
muncitori din sectoarele auxiliare 
au fost calificați și repartizați in 
activități

tive. aplicarea măsurilor stabilite în 
fiecare secție în parte sînt analizate 
trimestrial de comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii.

— Valorificarea superioară a forței 
de muncă, precum și a resurselor ma
teriale. este în esență o problemă

Preocupări, inițiative, acțiuni în unități industriale 
ale județului Brăila pentru trecerea în munci 

direct productive a personalului din sfera 
activității auxiliare

a aplicării unor

_ E.llLji direct productive. Sint 
realizări care atestă eficiența mă
surilor întreprinse în unitățile ju
dețului pentru folosirea rațională 
a forței de muncă, acțiune urmă
rită îndeaproape de Comitetul ju
dețean Brăila al P.C.R. Cum au fost 
obținute aceste rezultate ? Care sînt 
modalitățile • concrete de _ acțiune 
pentru folosirea cu eficientă sporită 
a forței de muncă ?

Localizăm investigațiile noastre la 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
GREU „PROGRESUL“-BRĂILA. Mo
tivele ? Aici s-a acumulat o va
loroasă experiență în această pri
vință. Mai mult, rezultatele obținute 
de întreprindere în folosirea forte’ 
de muncă sînt superioare realizărilor 
multor unităti din industria construc
toare de mașini, experiența acumu
lată aici impunindu-se a fi cunoscu
tă și extinsă.

în perioada care a trecut de la 
începutul acestui an. aici au fost 
repartizați în sectoarele direct pro
ductive 121 muncitori auxiliari. Ca 
urmare, in 1980 se va realiza o creș
tere a productivității muncii cu unu 
la sută și. respectiv, un spor de pro
ducție de 40 milioane Iei. Anul tre
cut au fost repartizați în sectoarele 
direct productive alti 170 de munci
tori auxiliari. Comparativ cu situația 
existentă în urmă cu doi ani, în 
prezent, la întreprinderea „Progresul", 
numărul personalului indirect pro
ductiv este cu aproape 25 la sută 
mai mic, ponderea acestuia în totalul 
muncitorilor situîndu-se sub 14 la 
sută.

— în vederea reducerii persona
lului indirect productiv — ne spune 
șeful serviciului organizarea produc
ției și a muncii, Iarca Clinciu — au 
fost constituite patru colective de 
lucru la nivelul fabricilor si secțiilor 
de producție. Acestea sînt formate 
din muncitori cu înaltă calificare, 
tehnicieni, ingineri și economiști din 
compartimentele de concepție și din 
producție. împreună cu conducerile 
secțiilor de producție, ele analizează 
fiecare caz în parte, stabilesc măsu
rile necesare pentru ca reducerea 
personalului auxiliar dintr-un sector 
sau altul să nu influențeze negativ 
activitatea acestora, ci să se soldeze 
cu rezultate superioare in toate sec
țiile și atelierele, la toate locurile 
de muncă. Activitatea acestor colec-

de organizare superioară a produc
ției, prin promovarea curajoasă a 
progresului tehnic, a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii — 
apreciază directorul întreprinderii, 
ing. Mihai Moraru. Desigur, sînt ne
cesare și fonduri bănești pentru 
achiziționarea unor mijloace de me
canizare și automatizare, dar, repet, 
hotăritoare rămîn eforturile fiecărui 
colectiv pentru perfecționarea conti
nuă a organizării întregii activități 
productive. Iată de ce; acordăm o 
importantă deosebită organizării pro-

ducției și a muncii, care pentru noi 
constituie o acțiune permanentă.

La fabrica de utilai industria! 
au fost raționalizate fluxurile de 
fabricație, s-a reorganizat întrea
ga gospodărie de scule. Măsuri si
milare au fost luate și în turnătorii, 

concomitent cu 
mecanizarea unor 
lucrări care soli
citau un volum 
marc de muncă, 
în cadrul fabricii 
de excavatoare 
s-au reamplasat 
în totalitate uti
lajele din două 
mari secții în ve
derea 
lucrului 
multe 

vizează 
intern. Astfel, s-au 

între

extinderii 
Ia mai 
mașini, 

mecaniza-Multe măsuri 
rea transportului 
introdus vagoneti mecanizat! ___
halele montaj greu și uzinaj greu, 
la fabrica de utilaj industrial s-a 
mecanizat transportul dintre sec
toarele prelucrări la rece și tratament 
termic și se află în curs de realizare 
mecanizarea transportului semifabri
catelor din depozit în secția meca
nică. Dar șirul unor asemenea ac-

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a Il-a)

prîmele cantități 
de fire sintetice

Ieri la amiază, in noua între
prindere de fire de melană — 
a doua unitate a industriei chi
mice intrată in funcțiune in ju
dețul Botoșani — s-au produs 
primele cantități de fire sinte
tice.

— Primele 30 de tone reali
zate — ne' spune inginerul 
Mihai Șeremet, directorul între
prinderii — întrunesc toate con
dițiile de calitate, urmînd. să fie 
supuse celorlalte faze ale pro
cesului tehnologic.

La rîndul său, tovarășa Ane
ta Feodorov. vicepreședinte al 

< consiliului județean de control 
muncitoresc, ne-a spus :

— Anul 1980 reprezintă, prac
tic. debutul industriei chimice 
în județul nostru. Pînă in pre
zent. au fost puse în funcțiune 
două unităti — întreprinderea de ' 
articole tehnice din cauciuc și 
întreprinderea de fire de mela
nă. în viitorul cincinal, aceas
tă ramură de bază a economiei 
naționale va cunoaște o puter
nică dezvoltare. Concret, numai 
pe seama industriei chimice . se 
va realiza la sfirsitul cincina
lului următor o producție echi
valentă celei înregistrate acum 
trei ani în -întregul jdddt Bo
toșani. (Silvestri Ailenei).

în răstimpul ultimului deceniu și 
jumătate de cind la cîrma partidului 
și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. România socialistă a cu
noscut epoca celor mai profunde pre
faceri înnoitoare, prin 
în viată de către întregul 
popor a strategiei de dezvoltare 
nomico-socială multilaterală a 
patriei, elaborată nemijlocit 
de secretarul general al parti
dului. Sint deosebit de elocven
te in acest sens dinamismul 
fără precedent al relațiilor’ eco
nomice internaționale ale tării 
noastre, larga extindere a ariei 
geografice a comerțului exte
rior al României. Ce poate fi 
mai grăitor decît faptul că, 
în prezent. România întreține 
relații economice cu 143 
state, față de 98 de state 
1965, iar volumul actual 
comerțului exterior este 
peste șapte ori mai mare decît s# 
în 1965. ; g

Aceste repere ale afirmării B
tot mai puternice a României g
pe scena economică mondială, s»
participarea ei tot mai intensă 
la circuitul internațional de ||
valori materiale reprezintă un g
corolar firesc, pe terenul prac- 1
ticii, al unei concepții teore- B
tice profund originale, de Iar- g
gă cuprindere, asupra rolului 
și importanței relațiilor inter- g
naționale in epoca noastră. 
Contribuția creatoare, nova- ||
toare a secretarului general 
al partidului la elaborarea și 
înfăptuirea acestei concepții, 
la promovarea unei politici 
de amplă colaborare econo- $
mică cu celelalte state, iși «
găsește oglindirea intr-un nou 
volum de texte alese, apărut 
în aceste zile in Editura po
litică, intitulat „COMERȚUL —
EXTERIOR ȘI COOPERA
REA ECONOMICA INTER
NAȚIONALA".

Volumul înfățișează prin
cipalele teze, concepte, aprecieri 
și orientări, elaborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind însem
nătatea comerțului 
operării 
ca 
rii economice și 
lor lumii, în 
turilor generale 
noii ordini economice internaționale. 
Sînt puse, cu pregnantă. în lumină 
aportul viu. concret al unei gîndiri 
științifice, cutezătoare, bazată ne o 
profundă cunoaștere a realităților 
lumii, rodul laborioasei activități des
fășurate de secretarul general al 
partidului, președintele republicii. în' 
domeniul orientării relațiilor econo
mice ale României.

Lucrarea,debutează cu o. amplă se
lecție de texte, evidențiind insemnă-

economice 
factori majori

transpunerea 
nostru 

eco-

de 
in 
al 
de

tatea primordială a edificării rela
țiilor economice externe pe temelia 
de neclintit a respectării principii
lor independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc, renunțării 
la forță și amenințarea cu forța —

arată tovarășul Nicolae Ceausescu — 
este o parte componentă, hotăritoare 
a desfășurării bune a procesului 
producție, a ridicării nivelului 
dezvoltare a tării, a bunăstării 
tregii națiuni. Producția pentru

Din gîndirea economică a președintelui României

exterior și co- 
internaționale 
ai dezvoltă- 

sociale a țări- 
contextul efor- 
pentru făurirea

I
h';■■

EDITURA OTCA

principii care și-au cîștigat deplină 
recunoaștere și consacrare pe plan 
internațional. Cu mare forță sugesti
vă. președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că aceste nrincipii sînt la 
fel de indispensabile pentru relațiile 
de colaborare in lume cum sint apa 
și aerul pentru existenta oamenilor. 
Gaiantarea respectării integrale a 
acestor principii, ca un ansamblu 
unitar și indivizibil, constituie condi
ția sine qua non a afirmării și valo
rificării virtuților esențiale ale cola
borării economice internaționale, asi
gurării unui progres mai rapid al 
fiecărei țări. întronării si consolidării 
unui climat de pace și înțelegere in
ternațională.

întemeindu-se pe o analiză mate- 
rialist-dialectică a factorilor d.e bază? 
ai progresului' economic, culegerea dez 
texte subliniază că participarea tot 
mai activă a tării noastre la divi
ziunea internațională a muncii, ex
tinderea relațiilor economice externe 
cu toate statele lumii se înscriu ca o 
orientare statornică a României, râs- 
ounzind unei necesități obiective.
Activitatea ăe comerț exterior —

de 
de 

in- 
______ _______  . ex

port. activitatea dc comerț exterior 
trebuie să fie înțelese de fiecare ce

tățean ca o problemă funda
mentală a dezvoltării econo- 
mico-sociale".

Experiența României, în 
trecut țară cu o economie slab 
dezvoltată, astăzi țară în curs 
de dezvoltare și, într-o per
spectivă apropiată, țară cu 
dezvoltare medie, demonstrea
ză justețea concepției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
privitoare la căile progresului 
economic accelerat, pe baza 
priorității, acordate mobili
zării eforturilor proprii ale 
fiecărei națiuni, concomitent 
cu asigurarea unei largi parti
cipări a fiecărui stat la schim
burile internaționale. „Dezvol
tarea independentă a fiecărei 
economii naționale — se subli
niază în lucrare — nu duce la 
izolare, ci, dimpotrivă. înflo
rirea fiecărei țări libere și 
suverane permite extinderea 
continuă a colaborării și coope
rării economice între țări".

Un loc central în ansamblul 
acestei colaborări revine rela
țiilor economice cu toate țările 
socialiste. Lucrarea argumen
tează însemnătatea cooperării 
bilaterale cu statele alături de 
care construim noua orinduire. 
evidentiindu-se, paralel cu 
creșterea și diversificarea neîn
treruptă a volumului schim
burilor, 
obținute 
carii și multiplicării formelor 
noi. moderne de cooperare, de 
înaltă eficiență, cum ar fi 
construirea în comun de 
obiective industriale, extinde
rea specializării și coope- 
in ramuri ale tehnicii ceiei 

moderne ș.a. în același timp, 
ilustrată preocuparea statornica

rezultatele pozitive 
pe linia intensifi-

rării 
mai 
este ______________  ______ ..
â președintelui României pentru ex
tinderea colaborării multilaterale în 
cadrul C.A.E.R., în condițiile egali
tății si avantajului reciproc, in ve1 e- 
rea apropierii și egalizării nivelurilor 
de dezvoltare economică și înfloririi 

, mai nuternice a fiecărei economii na 
ționale.

Este meritul de seamă al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a fi funda
mentat teza de mare importantă că 
dezvoltarea colaborării cu și între 
toate țările socialiste slujește accele
rării construcției noii orînduiri. întă
ririi * forței si prestigiului socialismu
lui în lume. Rațiunile profunde si 
perspectivele dezvoltării. continue a 
colaborării economice"ifftre țările soț 
cialiste sînt sintetizate astfel . „Dez
voltarea colaborării și cooperării din
tre țările socialiste trebuie să ducă 
la progresul rapid al fiecărui popor,pentru județul BotoșaniFotografii trimise ieri de corespondentul nostru

• «

Imaginea din stingă : noua întreprindere de fire de melana. Imaginea din dreapta : ieri, în timpul producerii primelor fire.sintetice

un simplu 
de culori 

manevrant 
cum pre-

cum 
ra.

SCHIMBUL DOI PE TRACTOARE
trebuie extins m toate unitățile,

pentru a recupera întîrzierile la semănat!

tipar

de hîrtie Bușteni

pr/ k
J LRJ jJL

Viorel POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Temeiuri pentru ziua

La întreprinderea

Linie tehnologică 
realizată în regie 

proprie
La întreprinderea de hîrtie 

din Bușteni a intrat în funcțiu
ne. la întreaga capacitate, o li
nie tehnologică de înaltă tehni
citate. care fabrică hirtie semi- 
velină și hirtie pentru 
adine si înalt. Ea asigură un 
sfert din întreaga producție ac
tuală a fabricii. Numai în acest 
an, prin eliminarea importului, 
se va aduce o economie de circa 
9 milioane lei valută.

— Pentru colectivul nostru — 
ne-a sous directorul unității, in
ginerul Victor Benches — noua 
linie tehnologică realizată la 
înalti parametri tehnico-func- 
tionali reprezintă un succes deo
sebit. Aceasta. întrucît cercetarea 
și proiectarea s-au realizat de că
tre specialiștii și inginerii noș
tri, iar o mare narte din ansam- 
ble și subansamble au fost pro
iectate. executate și montate tot 
de noi. (C. Căpraru).
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Vremea care se schim
bă de la o zi la alta soli
cită din plin .eforturile 
mecanizatorilor și lucră
torilor din agricultura ju
dețului Ialomița. în aces
te condiții, fiecare clipă 
bună de lucru trebuie fo
losită cu maximă eficien
ță, știind că de calitatea 
lucrărilor executate acum 

■ depind viitoarele recolte.
în unitățile agricole din 

Consiliul unic agroindus
trial Cocora. după o ana
liză temeinică a tuturor 
posibilităților existente 
pentru recuperarea rămi- 
nerilor în urmă, s-a ajuns 
la concluzia introducerii 
lucrului in două schim
buri la pregătirea tere
nului. Această inițiativă 
a pornit direct de la me
canizatorii care au înțe
les că, procedînd în acest 
fel, însămînțările vor pu
tea fi încheiate în perioa
dele optime. Mecanizatori 
cum sînt comuniștii Ion 
Panțuru, Dumitru Po
ponețe și Iacob Vasile 
sînt în fruntea for
mațiilor de 15—20 tractoa
re aflate la pregătirea 
terenului. în acest con
siliu, semănatul sfeclei de 
zahăr ar fi putut începe, 
întrucît cele 900 hectare 
prevăzute cu această cul
tură sînt pregătite si fer
tilizate ca la carte, dar 
datorită lipsei erbicidelor 
necesare lucrarea întîrzie. 
..Pentru eliminarea exce-

sului de umiditate 
de aportul freatic 
precipitațiile mari 
ceasta iarnă, cooperatorii 
au fost mobilizați la săpa
rea de șanțuri și rigole de 
scurgere — ne spunea to
varășul Cornel Elefteres- 
cu, președintele Consiliu
lui unic agroindustrial 
Cocora. Este necesar ca 
și direcția județeană pen-

cauzat 
si de 

din a-

în județul 
Ialomița

tru agricultură să ia mă
suri pentru decolmatarea 
canalelor colectoare făcu
te pentru desecări".

învățînd din necazurile 
și deficiențele anului tre
cut, unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din 
consiliul Fetești au de
marat bine in această 
campanie și din cele 600 
hectare prevăzute cu in 
de ulei s-au însămînțat 
200 hectare, urmînd ca în 
cel mult 3—4 zile această 
lucrare, ca dealtfel si se
mănatul mazării să se 
încheie. în întreprinderile 
agricole de stat Bordu- 
șani, Stelnica și 
in cooperativele agricole 
Cegani și Bordușani se lu
crează în schimburi pre
lungite de 14 și 16 ore Ia

pregătirea terenului și zi- 
lumină la semănatul 
sfeclei. Specialiștii care 
urmăresc buna desfășura
re a lucrărilor muncesc și 
ei cot la cot cu mecani
zatorii direct pe tractor, 
constituind un bun 
piu pentru cei pe 
îndeamnă să facă 
de înaltă calitate.

Cele mai întinse 
fete cu in pentru ulei ur
mează să se cultive in 
unitățile agricole din Con
siliul agroindustrial Fă- 
căieni. Această lucrare a 
si fost executată in pro
porție de peste 50 la sută, 
în această zonă se lucrea
ză intens și la semănatul 
sfeclei de zahăr, 
care în 
cheiată. 
troduse 
lungite, 
fermierii.
crează in schimb cu me
canizatorii pe tractoarele 
aflate la pregătirea tere
nului. în Consiliu] agroin
dustrial Lehliu. care are o 
pondere importantă in a- 
provizionarea cu legume a 
Capitalei, la ordinea zilei 
se află însămîntârea ma- 
zării pe cele 450 hectare, a 
cepei pe 240 hectare și 
cartofilor timpurii pe 100

exem- 
care ii 
lucrări

supra-

lucrare
4—5 zile va fi în- 
Si aici au fost in- 
schimburile pre- 
iar inginerii șefi.

alte cadre lu-

Fetești, Mihai VKȘOIU
corespondentul „Scînteii

(Continuare 
în pag. a III-a)

Nu sint scriitor îdi- 
sper sa nu d. in 
de acum încolo, 
negativist nu sînt. 
li s-a părut uno- 
Nici 

amestecător 
nu sînt, un 
de scheme, 
tind unii „esteti". Atita 
cît am fost însă, atita 
cit sînt am fost și 
sint al acestei vremi, 
al epocii socialiste, în 
afara căreia si fără care 
nu aș fi ajuns scriitor, 
niciodată. Nici cu gîn- 
dul nu m-as fi gindit, 
cum zice ardeleanul. 
Nici în treacăt n-aș fi 
putut să visez la ceea 
ce. de bine, de rău. 
am edificat pînă acum, 
la ceea ce, tot așa de 
bine, de rău. cu voia 
celor ce dau certifica
te de valoare și de 
bună purtare (de aici 
sau de pe cine știe 
ce meleaguri străine), 
vreau să edific de aici 
încolo. în virtutea u- 
nei preocupări care 
s-a preschimbat în da
torie de onoare, schim- 
bîndu-mă pe mine în
sumi. dacă mi se în
găduie să mă laud și 
eu puțin.

Nu sînt ■ singurul om, 
ce-i drept, care și-a 
schimbat în acești ani 
preocupările și năzu
ințele, visînd la ceea

ce n-ar fi putut să vi
seze altădată izbîn- 
dind de zece ori mai 
mult, față de cît ar fi 
cutezat să viseze în 
alte condiții. Nu mă 
gindesc. cind spun 
asta, numai la cei care 
au devenit scriitori in 
această epocă, datorită 
ei, datorită scoaterii in 
lumină a straturilor

în- 
care 
unii

însemnări de
Ion LÂNCRĂNJAN

sociale celor mai umile 
și mai îndelung ofen
sate. Mă gindesc și mă 
refer la toti cei care 
au escaladat, victorioși, 
treptele înalte ale cu
noașterii, devenind, 
din simpli țărani, mun
citori de înaltă califi
care ; sau ingineri ; 
sau medici ; sau cer
cetători. Mă refer și 
mă gindesc la toți cei 
care și-au schimbat în 
acești ani nu numai 
condiția socială, în în
țelesul ei exact și ne
cesar, și-au schimbat, 
dimpotrivă, condiția 
umană, în înțelesul ei 
mâi larg și mai cu
prinzător, au imbogă- 
țit-o, dîndu-i noi va
lențe prin victoriile lor

și chiar și prin 
frîngerile pe 
le-au cunoscut 
dintre ei, victoriile 
fiind, totuși, predomi
nante, cum o atestă 
viata.

Sînt multi, sînt sute 
de mii, sint milioane, 
creșterea acestui nu
măr viu și fascinant 
fiind legată direct de 
creșterea însăși a Tă
rii, care are dreptul să 
viseze mai mult, drep
tul acesta la cutezan
ță stînd pe umerii fii
lor săi, pe umerii noș
tri, ai tuturor celor ce 
nu mai sîntem astăzi 
cum am fost ieri, ur- 
mînd ca mîine să fim 
mai buni și mai teme
rari decît am fost și 
sîntem astăzi.

Aceasta, as mai 
spune eu. nu e o de
clarație patetică, veni
tă din partea unui 
scriitor idilic, nici o 
declarație de pocăință 
venită din partea unui 
■scriitor „negativist" 
sau „eclectic", e măr
turia unui om de rind, 
dintr-o țară care a 
transformat năzuința 
de a fi în rînd cu al
ții într-o deplină și 
frățească egalitate, în 
principiu diriguitor, în 
perspectivă general 
valabilă, pentru toate 
țările lumii.

La Combinatul siderurgic Călărași
S-a încheiat montarea primului cadru de cajă

la laminorul de
Constructorii vetrei de oțel de 

la Călărași au înscris o nouă 
filă în istoria combinatului si
derurgic. A fost încheiată cu suc
ces una din cele mai importan
te lucrări de la laminorul de pro
file mijlocii, care are termen depu
nere în funcțiune în acest an : mon
tarea cadrului de cajă de la lami
narea intermediară. Directorul în
treprinderii de construcții și mon
taje siderurgice Călărași, inginerul 
Nicolae Bîrcă. felicitîndu-i pe con
structorii șantierului nr. 3. condus

profile mijlocii
de comunistul ing. Dumitru 
și formațiile maiștrilor Ion 
și Vasile Munchiu, ne-a spus că 
montarea cadrului de cajă s-a e- 
xecutat cu 10 zile mai repede de- 
cit termenul prevăzut in grafic.

Pe toate șantierele Combinatului 
siderurgic din Călărași se lucrează 
în ritm intens, se acționează cu 
hotărire pentru reducerea 
lor de execuție, creșterea 
lucrărilor, realizarea de 
de materiale, materii 
energie electrică. (Mihai Vișoiu)

Mtrică, 
Frâtilâ

termene- 
calității 

economii 
prime și

i
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DUPĂ DOUĂ LUNI, LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE Șl PIESE DE SCHIMB DIN REGHIN
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Planul producției - marfă a fost
fără să fie... îndeplinit

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL
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Muncitorul artist
Pe afișul Casei municipale de 

cultură din Cluj-Napoca se află 
piesa „Partea nevăzută a Lunii". 
Autorul piesei : muncitorul A- 
lexandru Minzat. de la Combi
natul de pielărie si încălțămin
te .„Clujeana". Regizor : același 
muncitor. Interpret al rolului 
principal: același muncitor.

De meserie strungar — si e 
locul să spunem că e un foarte 
bun strungar — el a interpretat 
pină acum peste 50 de roluri în 
diferite piese de teatru — si iar 
e locul să spunem că este apre
ciat ca un talentat interpret.

$i incă ceva : tot el este au
torul a incă două piese : „Uceni
cia lui Cucu" si „Un zimbet pen
tru Cassanova". amândouă bucu- 
rîndu-se de succes.

Ceea ce ii dorim și celei de-a 
treia, și următoarelor.
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constructori
Pentru a dovedi că sint 

la înălțimea constructorilor 
care ii servesc si cu nimic mai 
prejos decit confrații lor de la 
restaurante. 14 bucătari și cofe
tari de la cele 8 cantine ale în
treprinderii de construcții hidro
tehnice Constantei au organizat 
o expoziție de artă culinară cu 
vreo 300 de preparate, care mai 
de care mai apetisante. Fiind 
vorba de hidrotehnică, am fost 
anunțați cu toată seriozitatea 
că, numai la vederea lor. mem
brilor juriului „le-a lăsat gura 
apă". Motiv pentru care au re
comandat concurenților ca, de 
acum încolo, să fie mereu la 
înălțimea acestei demonstrații.

P.S. Ca la orice concurs care 
se respectă, nu au lipsit nici aici 
„piesele de mare virtuozitate", 
inspirate chiar de la fata locu
lui : o ecluză, un far. un vapor 
și alte asemenea. în miniatură, 
executate din.. zahăr, frișca și 
alte delicatesuri.

si ei 
pe
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I
o
m Dunăre
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I baie in Dunăre, acum, in 
friguros, rămine.
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O 
acest martie . .. 
orice s-ar spune, o performanță. 
Care performantă insă l-a lăsat 
...rece pe Stelian Palaghită. șo
fer la Grupul de șantiere dru
muri si poduri Brasov. In timp 
ce încerca să se urce pe bac. la 
Galați, din cauza unor defecțiuni 
la sistemul de transmisie al 
autocamionului de 7 tone, s-a 
prăbușit cu el cu tot in fluviu.

Din fericire, toate s-au sfîrșit 
cu bine. Adică, șoferul s-a sal
vat. iar mașina a fost si ea scoa
să din apă, deși cu mare difi
cultate...

Din toată povestea, șoferul s-a 
ales cu spaima. Dar cei vinovați 
de starea tehnică a mașinilor pe 
care le trimit în cursă 2
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I Autotaxare...
I

I
costisitoare

Si

I

I
I
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De cîteva zile s-a introdus 
în transportul in comun din mu
nicipiul Botoșani sistemul auto- 
taxării. Lucru primit cu bucurie 
de botoșăneni. care nu se mai 
văd nevoiți să se înghesuie în 
fața încasatorilor pentru a-si 
cumpăra biletul de rigoare. Nu
mai că, între timp, a apărut și 
un necaz : vrei, nu vrei, trebuie 
să-ți cumperi un set de 10 bilete.

— Dar mie nu-mi trebuie de- 
clt două — spunea un bucureș- 
tean, aflat in delegație prin urbe 
— că in altă parte celelalte opt 
nu „merg".

— N-ai decit — i-a răspuns 
țifnos vinzătorul de bilete din 
„Piața 7907". Dacă nu mai treci 
prin Botoșani, vinde-le la altul.

Concluzia așteptăm să ne-o 
comunice conducerea întreprin
derii locale de transporturi.

I
I
I
I
I
I
I

I
I

o țigară...
din nopțile trecute, 
Chilia Veche, jude- 
au fost treziți din

I
I
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De la
Intr-una 

sătenii din 
țul Tulcea, 
somn :

— Ce e. ce s-a intîmplat ?
— Ardeee !
— Săriți, oameni buni!
Ardea casa lui Mauna Sofron. 

Deși somnoroși, vecinii si consă
tenii au intervenit prompt si sa
lutar. Casa și celelalte acareturi 
au fost salvate. Din păcate, gaz
da își pierduse viața, prin asfi
xiere.

Din cercetările efectuate, re-' ■ 
zultă că focul a izbucnit de la I 
o țigară pe care o aruncase la * 
întimplare...

I
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I
I Delfinii in I

ultima... vacanța
După o vacantă care a tinut 

din toamnă și pină în aceste zile, 
„echipa" de acrobati subacvatici 
a Delfinariului din Constanta 
pregătește acum intens un spec
tacol cu totul și cu totul nou. 
„Un spectacol nemaivăzut si 
nemaiauzit", care va fi prezen
tat non-stop in tot cursul anului.

Cum așa ? Păi, iată : în con- 
I tînuarea vechiului bazin se con

struiește o nouă piscină acope
rită care va putea găzdui spec- 

I tacole în orice anotimp. Tot în 
apropierea Delfinariului. în lu- 

I mea „microdeltei". se amenajea
ză o mare vulieră. în care vor 

I putea fi văzute și admirate tot 
I felul de păsări cintătoare si fru

mos colorate din toate colturile 
I tării.

$i aceasta. întru deliciul co
piilor — și nu numai al lor.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii
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La Reghin, orice discuție în legă
tură cu problemele economice ale 
orașului începe și se termină in mod 
inevitabil cu situația de la întreprin
derea de utilaje și piese de schimb. 
Situație pe care primul secretar al 
comitetului orășenesc de partid, to
varășul Alexandru Bugnaru, o ca
racterizează ca fiind cea care creează 
cele mai mari greutăți în îndeplini
rea planului economic la • nivelul 
localității.

La Tîrgu Mureș, adică la o distan
ță de 30 km de Reghin, cifrele în
scrise negru pe alb la Direcția jude
țeană de statistică lasă să se înțelea
gă însă o situație diametral opusă 
celei prezentate de primul secretar 
al comitetului orășenesc de partid. 
Și anume că întreprinderea respecti
vă și-a îndeplinit și chiar depășit 
planul producției fizice și marfă. Da
tele statistice sînt clare : după pri
mele două luni ale anului, unitatea 
a realizat suplimentar 483 tone de 
mașini și utilaje pentru industria de 
exploatare a lemnului, ceea ce echi
valează cu o depășire a planului de 
producție cu 69 la sută (!?). De ase
menea. planul producției-marfă. unul 
din indicatorii deosebit de importanți 
pentru realizarea valorii producției 
nete și a beneficiilor, a fost depășit 
cu circa 0,2 la sută.

De data aceasta, la o distantă ceva 
mai mare, de 'peste 400 km. și anu
me la Centrala de utilaje și piese de 
schimb din București, situația de la 
I.U.P.S. Reghin este apreciată ca 
fiind... Dar o să vedem care sînt 
aceste aprecieri. Să menționăm mai 
întîi cîteva fapte.

Pentru acest an, la productia-mar- 
fă, I.U.P.S. Reghin are stabilit un 
plan cu circa 25 la sută mai mare 
decît realizările anului trecut. Nu 
punem acum în discuție felul cum 
s-a fundamentat această cifră de 
plan și nici dacă este corelată cu ca
pacitatea de producție a întreprin
derii. înseamnă însă că produsele 
unității sînt solicitate și necesare eco
nomiei naționale, iar colectivul de 
aici trebuie să se mobilizeze, să fie 
și ajutat acolo unde este cazul pen
tru a îndeplini exemplar această sar
cină. Iată însă că, după două luni,

unitatea a realizat o producție-marfă 
în valoare de numai 57,1 milioane 
lei, ceea ce reprezintă doar 54 la 
sută din planul primului trimestru al 
anului. Atunci de unde pină unde în
treprinderea apare ca fiind fruntașă, 
cu planul îndeplinit și chiar depășit ? 
Cu această observație, să revenim 
însă la aprecierea și practica centra
lei. Ce a făcut centrala ?

Simțindu-se probabil răspunzătoare 
de neajunsurile manifestate în des
fășurarea producției, conducerea 
Centralei de utilaje și piese de

lioane lei, în luna februarie — 30 
milioane lei. iar în luna martie — 49 
milioane lei. într-un mod la fel de 
disproporționat s-a defalcat și planul 
de mașini și utilaje : 300 tone în ia- 

> nuarie. 400 tone în februarie și... 800 
tone în martie. Deci, pentru primele 
două luni ale anului s-au stabilit 
sarcini mai mici, încărcîndu-se în 
schimb planul ultimei luni a trimes
trului. Și așa, la sfîrșitul lunii fe
bruarie, planul producției-marfă a 
apărut ca fiind depășit fără ca, în 
realitate, să fie îndeplinit.Nu este un paradox, ci urinarea „ajutorului44 primit din partea Centralei de utilaje și piese de schimb din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții

schimb s-a hotărît să ajute cu ceva 
unitatea din Reghin. Și atunci a tri
mis aici un colectiv format din 7 
(șapte) specialiști. Rezultatul ? „Nu 
a fost chiar pe măsura aștep
tărilor" — precizează tovarășul 
Nicolae Teodorescu, directorul co
mercial al centralei, conducătorul co
lectivului deplasat la Reghin. In lima 
februarie, față de preliminările în
treprinderii, deci față de ceea ce co
lectivul aprecia că poate face și sin
gur. producția-marfă realizată a fos'. 
mai mare cu două milioane lei. In
tr-adevăr, cam puțin în comparație 
cu sarcinile de plan și cu numărul 
foilor de deplasare ștampilate la Re
ghin și deoontate la București.

Se pare însă că centrala a'vrut să 
demonstreze cu tot dinadinsul că în
treprinderea , din Reghin nu are nici 
un fel de probleme și că a început 
bine anul 1980. Iar cum producția 
realizată nu a putut fi mai mare, 
atunci a fost micșorat planul pro- 
ducției-marfă pe primele două luni 
ale anului. Mai exact, din planul pro
ducției-marfă pe primul trimestru, în 
luna ianuarie s-au repartizat 27 mi-

Modificările făcute vor să fie 
cumva o revedere autocritică din 
partea centralei, o recunoaștere a 
faptului că nu a dimensionat cores
punzător planul întreprinderii? Nu. 
pentru că planul pe primul trimestru 
nu putea să fie modificat și, firesc, 
nici nu s-a încercat o astfel de schim
bare. Acest mod de defalcare a 
planului vine să acopere însă lipsu
rile centralei și altor organisme din 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții. Concret, 
centrala a stabilit un plan valoric 
pentru întreprinderea din Reghin 
fără să-i nominalizeze producția. 
Adică, fără să spună oamenilor ce 
au de produs, deși această operație 
trebuia făcută cu mult înainte de în
ceperea anului. în adunarea gene
rală a oamenilor muncii din între
prindere, care a dezbătut cifrele de 
plan pe anul 1980, numeroși vorbitori 
și-au exprimat dezaprobarea față de 
acest mod de lucru al centralei. Ce 
să se discute în adunarea generală, 
ce măsuri concrete să se stabilească 
în condițiile în care nici nu se știa 
ce urma să se producă? „Așa ceva 
nu se poate" — au spus oamenii. „Or
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„Cînd oamenii sint buni gospodari, întreg 
județul poate deveni un atelier productiv"

© Din mica industrie'locală, marș avantaje generai© ® O caile sigură pentru reali
zarea de produse suplimentare, utilizarea mai bună a forței de muncă, obținerea 

de cîștiguri sporite
Județul Argeș dispune de impor

tante resurse locale. în afară de 
plantațiile de răchită, in zonele de 
deal există argila necesară și 
meșteri capabili să o prefacă în o- 
biecte foarte cerute și utile pentru 
populație, dar oferite, deocamdată, in 
cantități insuficiente ; mai toate co
munele dispun de terenuri neproduc
tive. care pot fi plantate cu -sorg pen
tru mături și perii, atit de necesare 
in orice gospodărie ; există zone bo
gate in calcar, dar vărăriile care să-l 
prelucreze sint încă puține ; se pot 
înființa noi balastiere, noi cărămidă- 
rii. ceea ce ar constitui tot atitea surse 
proprii de asigurare cu materialele 
de construcție solicitate a noilor edi
ficii economice și social-edilitare din 
județ. într-un cuvînt, o mare diversi
tate de resurse locale pe care mica 
industrie și artizanatul le pot folosi 
pentru a realiza produse necesare a- 
provizionării populației fără ca. pen
tru aceasta, să fie nevoie de hale de 
producție, utilaje și instalații compli
cate. *

— în aceste condiții — ne spune 
tovarășul Nicolae Gheorghe, vicepre
ședinte al Consiliului popular jude
țean — sarcina trasată de Congresul 
al XII-lea al partidului de dezvol
tare a micii industrii și a, artizana
tului iși află la noi in județ un teren 
foarte prielnic de aplicare. în acest 
sens, pe teritoriul județului au înce
put să fie amplasate unități producti
ve mai mici, ca secții ale marilor în
treprinderi industriale existente, ale 
consiliului popular județean, ale coo
perativelor agricole, meșteșugărești și 
de consum. Această acțiune va duce 
Ia o mai bună valorificare a resurse
lor materiale și umane ale fiecărei 
zone, va avea o influență pozitivă a- 
supra dezvoltării armonioase a tutu
ror localităților, dar va contribui și la 
mai buna soluționare a unor impor
tante probleme sociale generate de 
navetism. inclusiv pentru femeile din 
zonele de deal și munte, posibilita
tea de a avea de lucru chiar la ele 
acasă. în sat. De aceea, consiliul 
popular județean urmăfește cu cea 
mai mare atenție modul în care se 
îndeplinesc măsurile stabilite in acest 
scop.

Așadar. învestind... inițiativă, spi
rit gospodăresc, cu foarte puține fon
duri, întregul județ a devenit o 
imensă fabrică, un atelier productiv 
de un fel deosebit, ce pătrunde in 
toate localitățile, aducînd avantaje 
certe atit pentru cei încadrați in locu

rile de muncă pe care ea le creează, 
cit și pentru satisfacerea nevoilor de- 
aprovizionare ale populației. Există 
mii și mii de produse, mai mari sau 
mai mici, pe care industria republica
nă nu le poate realiza din motive de 
rentabilitate ; de asemenea, există 
articole specifice anumitor zone, pe 
care, practic, doar mica industrie le 
poate fabrica, adueîndu-și contribu
ția la diversificarea gamei de măr
furi și servicii pentru populație.

Consiliul popular județean Argeș a 
perseverat în urmărirea propunerii ca 
unele ministere să renunțe la ampla
sarea noilor unități tot în aglomeră
rile industriale, dîn orașe, in favoa-

avea tovarășii de la centrală calcu
lele lor, dar noi, aici, producem 
bunuri materiale, utilaje și piese de 
schimb. Să ni se spună limpede: ce 
și cit să producem?" ,

întrebarea a rămas însă fără răs
puns și unitatea din Reghin a 
început anul fără să știe prea bine 
ce are de făcut. Consecințele se re
simt acum, în special asupra asigu
rării bazei materiale. „Practic, am 
fost puși în situația să întocmim 
un plan de aprovizionare' presupunind 
că vom realiza o anumită producție, 
ne spune tovarășul Petre Cueșdean, 
șeful serviciului plan din întreprin
dere. Așa se face că, în prezent, 
primim o serie de materiale de care 
nu avem nevoie, iar cele absolut ne
cesare producției ne lipsesc".

Să vedem acum care sînt ex
plicațiile centralei. „Planul de pro
ducție al întreprinderii din Reghin 
nu a putut fi nominalizat din timp, 
deoarece nici noi nu am cunoscut 
necesarul de utilaje al economici fo
restiere — ne spune tovarășul Nicolae 
Teodorescu. director comercial al 
centralei. Mai precis, față de alți ani, 
Centrala de exploatare a lemnului, 
care face parte tot din Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, a comandat pentru 
anul 1980 un număr mai mic de trac
toare articulate. S-au purtat mai 
multe discuții în legătură cu această 
problemă. Nu puteam însă încheia 
contracte cu alți beneficiari pină nu 
se definitiva precis necesarul de 
tractoare din economia forestieră".

Prin urmare, două centrale din ca
drul aceluiași minister întîrzie re
zolvarea unor probleme și consecin
țele le suportă întreprinderea din 
Reghin. Cu toate acestea, tovarășul 
Paul Chiriță, director economic al 
Centralei de utilaje și piese de 
schimb, ne-a spus că dinsul a făcut 
această modificare, dar că nu vede 
nici un impediment în felul cum a 
fost defalcat planul de producție pe 
primul trimestru. O optică cel 
puțin ciudată, prin care se încearcă, 
de fapt, să se ocolească adevăratul 
răspuns, adică să se recunoască 
greșelile făcute. Așa cum. dealtfel, 
prin actuala defalcare a planului de 
producție s-a încercat să se amine 
dezvăluirea și înlăturarea unor nea
junsuri în organizarea producției si 
asigurarea bazei materiale la între
prinderea din Reghin.

Ușurința cu care s-a procedat în 
acest ca'z pune în prim-planul discu
ției o anumită mentalitate — trans
pusă din păcate în practică — și 
anume că cineva își poate permite 
să lase nefolosite unele capacități de 
producție, să dimensioneze irațional 
planul pe lunile primului trimestru. 
Iar aceste practici sint expediate prin 
explicații deloc concludente. Este inu
til să mai subliniem că situația care 
s-a creat in această întreprindere 
trebuie grabnic rezolvată. Dar nu este 
inutil să spunem că din această si
tuație trebuie să se tragă toate în
vățămintele pentru ca asemenea prac
tici dăunătoare să fie eliminate cu 
desăvîrșire.

Ion TEODOR 
Gheorgîie GIURGIU

OAMENILOR MUNCII 
«® ĂqwHi © propuneri

„în loc de promisiuni, preferăm 
vagoane...st

întreprinderea de construcții me
talice Bocșa are. planificat să co
lecteze și să expedieze otelăriilor 
importante cantități de fier vechi. 
Dar transportul acestuia de la uni
tatea noastră la întreprinderea ju
dețeană Caraș-Severin. pentru re
cuperarea și valorificarea metale
lor refolosibile. și apoi în conti
nuare la combinatele siderurgice 
intimpină o seamă de greutăți. în 
mod deosebit, principala problemă 
o constituie neasigurarea ritmică a 
vagoanelor C.F.R. Din această 
cauză. în primele două luni ale anu- 

> lui. fată de sarcina planificată de 
valorificare a 3 000 tone de fier 
vechi, s-au expediat doar 2 500

tone ; pină la jumătatea lunii mar
tie, față de cantitatea de 1 500 tone 
prevăzută în plan, pentru luna în 
curs, nu se expediaseră decît 300 
tone.

Pentru ca fierul vechi să ajungă 
cît mai repede în oțelării, acolo 
unde este așteptat ca pîinea caldă, 
este de dorit ca organele C.F.R. 
de resort să ia măsuri concre
te. încit să ne sosească la timp 
vagoanele de tip KAUSF. necesare 
pentru transportul metalului vechi 
recuperat, așa cum au promis și 
s-âu angajat prin contractul în
cheiat. (loan Rotărescu, muncitor, 
întreprinderea de construcții meta
lice Bocșa, județul Caraș-Severin).

Din experiența județului Argeș
rea înființării lor în acele localități de 
unde proveneau un mare număr de 
navetiști. Astfel, întreprinderea de 
autoturisme a inființat o secție — 
de fapt, o nouă unitate, de bolturi și 
supape — la Topoloveni și o unitate 
de scule, dispozitive și verificatoare 
pentru autoturisme la Costești. La 
rîndul său, întreprinderea „Argeșea- 
na“ a organizat ateliere de repansat 
în diverse comune.

Acolo unde existența industriei 
mari nu : este posibilă pe moment, 
s-a înființat mica industrie, s-au 
dezvoltat atelierele meșteșugărești și 
munca la domiciliu, care este presta
tă îndeosebi de femei. Este un do
meniu în care inițiativa locală, spi
ritul gospodăresc al consiliilor popu
lare se pot manifesta din plin, 
în comunele din împrejurimile ora
șului Curtea de Argeș există bogate 
și frumoase tradiții în arta populară. 
La Brăduleț și Stroiești se tes covoa
re și ștergare : în comunele Arefu, 
Ciocănești și cele de. pe valea Topo- 
logului, femeile sint mari meștere in 
cusături cu minunate motive argeșe- 
ne. Tehnica olăritului s-a transmis 
din tată-n fiu. Există o bună tradiție 
pe aceste meleaguri, iar produsele 
ceramice sînt tot mai cerute pe piața 
internă și la export.

Tradiții la fel de valoroase și o bo
gată experiență în organizarea mun
cii la domiciliu au dobîndit și coope
rativele ..Muncitoarea" din Topolo
veni și „Marama musceleană" din

Cîmpulung. Circa 4 500 de femei 
creează și realizează la domiciliu 
peste 1 500 de modele de obiecte de 
artă populară specific argeșene. Vo
lumul acestora a însumat, in 1979, 
peste 86 milioane lei, volum ce va 
spori simțitor in 1980. în perspectiva 
cincinalului viitor, urmează ca volu
mul producției și al prestărilor de 
servicii realizate de cooperativele 
meșteșugărești să crească de 2,2 ori. 
în acest context, sistemul muncii la 
domiciliu se va extinde și în alte zone 
din județ, prin inființarea a incă 10 
noi centre.

în comunele Lerești, Valea Mare- 
Pravăț, Rucăr și altele există unități 
ale cooperației de consum profilate 
pe producția de obiecte de artă popu
lară din lemn, specifice acestor zone, 
precum și de covoare și țesături ; la 
Bălilești șixCoșești, comune vestite 
pentru iscusința olarilor, primăriile 
trebuie să acționeze mai energic pen
tru inființarea unor noi unități de 
producție. De asemenea, cooperația de 
consum va realiza, în colaborare cu 
cooperativele agricole, unităti de se- 
miindustrializare a legumelor și fruc
telor în bazinele producătoare de la 
Boteni, Botești-Bogați, Domnești.

O bună experiență, în acest dome
niu. au dobindit cooperativele agri
cole. în 1979. din activitățile indus
triale, cooperativele agricole au reali
zat venituri însumind 270 milioane 
lei, situîndu-se pe primul loc pe țară. 
Există, in județ, două asociații cu 
profil industrial, in care sînt atrași 
meseriași, organizați in echipe. Ei 
construiesc grajduri, solarii, boxe 
pentru animale, produc spalieri și 
alte materiale necesare agriculturii.

Așadar, se poate spune că dezvolta
rea micii industrii și a artizanatului, 
în județul Argeș, contribuie efectiv la 
creșterea forței economice a tuturor 
localităților din județ, ceea ce în
seamnă pentru consiliile populare co
munale posibilități sporite de autofi
nanțare. deci fondurile necesare rea
lizării unor obiective de interes cetă
țenesc. Crearea -unor condiții mai 
bune de viată pentru locuitorii sate
lor va duce la stabilizarea populației, 
prin atragerea in activitatea econo
mică locală a forței de muncă dispo
nibile, în special a femeilor.

Sint obiective realiste, perfect rea
lizabile, dacă avem în vedere faptul 
că există o valoroasă experiență și 
proiecte îndrăznețe pentru viitor.

Rodica ȘERBAN

(Urmare din pag. I)
tiuni ar putea fi continuat. Conside
răm insă că exemplele arătate ilus
trează convingător că este vorba de 
măsuri si căi de acțiune care se află 
la îndemina și a altor conduceri de 
întreprinderi. Importantă este hotă- 
rîrea cu care se acționează pentru 
valorificarea lor.

Personalul de întreținere se re
duce, indicii de utilizare a mașinilor 
cresc. Nu, rțu este un paradox ! La 
întreprinderea brăileană este o rea
litate. O realitate care infirmă „ar
gumentele" unor conduceri de între
prinderi potrivit cărora pentru buna 
întreținere și funcționare a mijloa
celor tehnice ar fi neapărat necesar 
un număr mare de lucrători, că per
sonalul indirect productiv ridicat pe 
care-1 au in schemă s-ar datora toc
mai acestei necesități. Opinie susți
nută cu citva timp in urmă și la în
treprinderea „Progresul", cind se in
sista asupra întăririi sectoarelor de 
întreținere și reparații din cadrul 
fiecărei secții.

— Ca urmare a acestei organizări 
— ne relatează ing. Petre C. Nicolae,

șeful secției montaj — în anumite 
perioade, in timp ce personalul de 
întreținere din secția noastră, de 
pildă, nu era prea solicitat. în alte 
sectoare, cu un număr mai mare de 
mașini, mecanicii abia făceau fată 
cerințelor ridicate de producție. In

jele din dotare. Pentru reparații cu
rente și revizii, in locul numeroa
selor sectoare existente în . fiecare 
secție au luat ființă ateliere puter
nice la nivelul celor patru fabrici 
ale întreprinderii. Totodată, a fost 
organizat un atelier special pentru

Șantierul...
încheiat trei ani de cînd în 
de nord-est a întreprinderii

S-au 
partea 
„Electroputere" — Craiova și-au fă
cut apariția 
realizarea 
și a unor bucle. în vederea mo
dernizării circulației foarte aglo
merate la intersecția dintre Calea 
București și artera industrială Ca
lea Lăpușului. Deși se părea că lu
crările nu vor dura prea mult, exist 
tind toate condițiile pentru desfășu
rarea lor în ritm normal, acestea 
înaintează greoi, sînt foarte departe 
de finalizare. De Ia sfîrșitul verii 
trecute, șantierul a fost mal mult 
pustiu: din cînd în cind se văd aici 
'doar cite doi-trei constructori, rare
ori cite un tractor. ■ cîte un excava
tor sau alt utilaj. în trei ani.

constructorii pentru 
unui pasaj denivelat

Pe scurt,
© Poluare. Deseori, de la Com

binatul chimic Rimnicu Vîlcea sînt 
emanate in atmosferă substanțe 
nocive, care fac aerul de nerespirat 
pe o distanță de 20—25 km în jurul 
unității. Printr-o mai atentă supra
veghere a instalațiilor, printr-o mai 
bună etanșare a vanelor, ventilelor 
și flanșelor s-ar putea reduce sim
țitor aceste emanații dăunătoare 
sănătății oamenilor și vegetației 
zonă. (Nicu Stănescu, profesor, 
muna Golești, județul Vîlcea).

din 
co-

prezent. deși numărul lucrătorilor 
s-a redus, sectoarele de întreținere 
și reparații intervin operativ și ca
lificat pentru soluționarea numeroa
selor probleme pe care le ridică 
functionarea cu înalt randament a 
utilajelor.

Cuvîntul hotăritor l-a avut și în 
această privință buna organizare a 
producției și a muncii. Mai exact, în 
întreprindere s-a organizat un ate
lier specializat pentru executarea 
reparațiilor capitale la toate utila

întreținerea și repararea mașinilor 
automate, de înaltă tehnicitate. Re
zultatele acestor acțiuni ? Persona
lul de întreținere și reparare a uti
lajelor și instalațiilor s-a redus cu 
194 de muncitori, care au ’ fost re
partizați în sectoare direct produc
tive. Volumul lucrărilor de reparații 
a crescut anul trecut, comparativ cu 
anul precedent, cu aproape 20 la 
sută, fiind realizate integral și la 
timp toate lucrările planificate. Indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte

tărăgănărilor
de-abia s-a reușit să se execute să
păturile și. prin ritmul în care se 
lucrează, acest obiectiv a devenit 
simbolul... tărăgănărilor. Zeci de 
mii de oameni care lucrează pe 
această platformă industrială se 
chinuie în prezent cu transportul, 
fiind nevoiți să ocolească șantierul. 
Autobuzele și alte vehicule consumă 
carburanți în plus și se deteriorea
ză circulînd pe varianta ocolitoare 
improvizată.

Cind se vor termina oare lucrări
le la acest șantier și cînd se va re
stabili circulația normală în acest 
nod de mare importanță pentru tra
ficul rutier ? (Ion Dugăeșescu, eco
nomist. întreprinderea „Electropu- 
tere“-Craiova).

din scrisori

în atenția arhitecților

Concurs p'e tema : 
„Sistematizarea zonei 
centrale a municipiului 

Petroșani"
Consiliul popular al îudetului 

Hunedoara organizează, in co
laborare cu Uniunea arhitecților. 
un concurs public de proiectare, 
cu participare nelimitată, avind 
drept temă: „Sistematizarea zo
nei centrale a municipiului Pe
troșani". Lucrările trebuie pre
date pină la data de 10 iunie. 
Șase din cele mai bune proiecte 
vor fi distinse cu premii și men
țiuni : premiul I — in valoare de 
25 000 lei ; premiul II — în va
loare de 20 000 lei ; premiul III 
— în valoare de 10 000 lei ; trei 
mențiuni a cite 5 000 lei.

Participanții la concurs pot 
consulta tema-program la princi
palele institute de proiectare din 
tară și la sediul Uniunii arhi- 
tecților : ei pot obține un exem
plar al temei la sediul Consiliu
lui popular al județului Hune
doara — Secția arhitectură și 
sistematizare (str. Dr. Petru Gro
za nr. 35, telefon 13 899 sau 11 350, 
interior 130) și de la sediul Uni
unii arhitecților din București 
(str. Academiei nr. 18—20, telefon 
14 07 43).

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
care au contractat asigurări cu 
plata primelor în rate că este 
necesar să achite la termen 
aceste rate, pentru a nu prejudi
cia continuitatea raporturilor de 
asigurare. Plata ratelor de prime 
se face la responsabilii cu asigu
rările din unitățile socialiste, la 
agenții și inspectorii de asigu
rare sau, direct, la orice unitate 
ADAS,

s-a ridicat anul trecut la 89 la sută, 
depășind prevederile de plan, iar în 
perioada care a trecut din acest an 
— la 99,6 la sută, cu 1,6 la sută mai 
mare decit prevederile planului.

Indiscutabil, soluționarea proble
melor vizind folosirea rațională a

forței de muncă și reducerea perso
nalului indirect productiv nu este 
simplă, ci deosebit de complexă. 
Realitate confirmată și de experiența 
întreprinderii „Progresul". Iată două 
cazuri relatate în întreprindere. La 
un moment dat, în secția pre
lucrări mecanice din cadrul fa
bricii de excavatoare s-a pus pro
blema introducerii polideservjrii la 
grupele de mașini pentru rectificat, 
iar în secția uzinaj a fabricii 
de utilaj industrial — la mașinile

® Prin muncă patriotică. în 
muna Avrămeni, județul Botoșani, 
valoarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică în ultima perioa- ■ 
dă se ridică la 1 300 000 lei. S-a 
realizat astfel o instalație de ali
mentare cu apă potabilă în satul 
Panaitoaia, s-a amenajat un iaz pe 
o suprafață de 5 ha, carș va fi 
populat cu pește, s-au curățat 1 500 
hectare de pășune. în acest an, în 
comună urmeaiză să se construiască 
un bloc cu 12 apartamente și un 
cămin cultural, cetățenii propunînd, 
totodată, să se ridice și un internat 
pentru școală, să se extindă spa
țiul atelierului școlar, să se amena
jeze copertine la stațiile auto de 
pe șoseaua națională ce străbate 
comuna etc. (Aurelia Ciorăscu, co- 

^muna Avrămeni, județul Botoșani).

CO-

® „Solicităm conducerii între
prinderii de transporturi auto Bihor 
să ia măsuri pentru ca autobuzele 
de pe ruta comunei Avram Iancu — 
Salonta să respecte graficul de cir
culație. în acest fel, zecile de na
vetiști care lucrează în unitățile 
economice din Salonta, mai ales în 
schimbul al II-lea, n-ar mai fi rie- 
voiți să întirzie la serviciu. Pe de 
altă parte, condițiile de transport 
s-ar îmbunătăți dacă acest traseu 
ar fi prelungit cu 2 km, pînă 
la stația C.F.R. din Salonta, distan
ță pe care în prezent o parcurgem 
pe jos". (Floare Sabău, muncitoare 
la Țesătoria de bumbac Salonta).

® Noi secții pentru prestări de 
servicii. Pe lingă Consiliul popular 
comunal Gurahonț funcționează 
cîteva secții pentru prestări de ser
vicii : construcții, tîmplărie, ciopli
tori în piatră, transporturi. Sătenii 
au propus înființarea și a altor sec
ții — de artizanat, broderie, croito
rie, împletituri, cizmărie etc., în 
satele componente ale comunei. Pe 
lîngă faptul că s-ar îmbunătăți ser
viciile de care beneficiază popu
lația, s-ar asigura și o mai bună 
valorificare a forței de muncă din 
localitate. (Alexandri'. Herlău, 
Gurahonț-Arad).

îj
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J O ploaie scurtă, dar repede, a 
‘ fost de ajuns să oprească semănă- 
i torile. Deși iși făcuseră normele 

zilnice stabilite, mecanizatorii de 
la C.A.P. Gurbănești (Ilfov) vor- 

„Siniem 
în intirziere. Numai puțin dacă ne 
“ ’ . mai făceam vreo 20—30

. In timp ce-si grupau ma
șinile la capul locului pentru a doua

Garanția
? tu- vuruaneșn
) beau intre ei nemulțumiți:
i în intirziere ”-----'
' lăsa ploaia. 
I hectare".
. șinile la capiu locului pentru a aoua 
Ț zi, au fost chemați in sat. Momen- 
1 tul a fost folosit de consiliul de con- 
' ducere al cooperativei pentru in- 
l minarea distincțiilor de fruntași și 
[ premierea mecanizatorilor pentru 
1 rezultatele obținute în 1979. Desi- 
i gur, in condițiile in care anul tre- 
’ cut s-au obținui aproape un vagon 
\ de porumb boabe în medie la hec

tar (teren neirigat), 60 tone de sfeclă 
de zahăr. 5 000 kg de orz, 4 800 
griu, 2 800 kg floarea-soarelui 
hectar, oricine s-ar fi așteptat 
audă numai cuvinte de laudă, 
totuși n-a fost așa. Pentru că 
ședința de premiere s-au făcut 
zite multe critici, chiar aspre.

Oamenii pe care i-am întilnit pe 
combine bătînd in arșița de iu’lie 50 
de tone de griu intr-o zi. pe care 
i-am văzut in nopți friguroase de 
toamnă arind la lumina farurilor 
sau iarna, pe ger fertilizînd ogoa
rele, sau acum, la semănat, de cum 
se luminează 
că e cazul să 
mari, lfi sala 
aduseseră cu 
din cimp, inginerul sef al coopera-

kg 
la 
să 
Si 
la 

au-

de ziuă, n-au socotit 
se legene cu cuvinte 
în care mecanizatorii 
ei atmosfera umedă

1

de frezat universal și raboteze. Pro
punerea nu a fost îmbrățișată, la în
ceput. de toti membrii colectivelor 
din secțiile respective. Cum s-a pro
cedat ? Din inițiativa comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii, pentru secția de prelucrări

mecanice s-au întocmit proiecte de 
reamplasare a mașinilor și de orga
nizare a locurilor de muncă. Proiec
tele. care cuprindeau numeroase de
talii și calcule exacte, au fost dez
bătute în secție. împreună cu colec
tivul acesteia. Pentru secția uzinaj 
s-a adoptat altă soluție : la început 
s-a introdus lucrul la mai multe 
mașini numai experimental. Și în
tr-un caz și în altul, faptele au fost 
convingătoare, colectivele celor două 
secții trecînd fără nici o reținere la

\
\
\
\
\

tivei a făcut un calcul care arată 
contribuția lor la realizarea acestor 
producții. Fiecare a arat, a semă
nat, a recoltat anul trecut o supra
față de pe care au fost livrate 70 
de vagoane de produse ! Oamenii . 
au ascultat cu atenție, s-au bucurat l 
că era vorba de munca lor. dar au ’ 
spus că... se putea face si mai 
mult. „O oră intirziere dimineața 
sau o oră lipsă seara, cind se mai 
poate lucra înseamnă pagubă și la 
semănat, și la recoltat. T 
intîmplat că pe unele 
s-au obținut 12 000 kg i 
rumb, pe altele numai 
nierea noastră) 8 000. De 
nu spunem că am fi avut mai 
puțin ,de arat în primăvara asta, 
dacă in toamnă am fi lucrat, cu 
toții, la fel ca cei mai buni. Pentru 
că fiecare hectar arat acum, cind 
fierul plugului scoate „curele", e 
iarăși pagubă si în producție și la 
consumul de combustibil" — a ,spus 
mecanizatorul Marin Păun. ...O șe
dință de premiere. în care locul 
laudelor l-au luat criticile. formu
late de înșiși cei premiați. Sau, cu 
alte cuvinte, spiritul festivist. oa
recum îndreptățit
a.j . .. - -
tică.

Nu este aceasta 
zultatelor de pînă 

a succeselor viitoare ?

Așa s-a 
terenuri 
de po- 

(subli- 
ce să

*

f

tie

cum îndreptățit la o... festivitate, < 
fost înlocuit de exigența autocri- 1

o explicație a re- l 
acum și o garan- ’

Lucian CIUBOTARU J
corespondentul „Scînteii" )

introducerea polideservirii. Rezulta
tele ? Pe această cale, numai în sec
ția uzinaj s-au creat condiții pentru 
completarea schimburilor II și III 
cu încă 20 de muncitori. Și se cuvine 
reținut că in întreprindere polideser- 
virca a fost extinsă Ia 362 de mașini- 
unelte, in unele sectoare de bază, 
cum este secția mecanică grea, cu- 
prinzind peste 50 la sută din numă
rul total al mijloacelor tehnice din 
dotare.

Rezultatele obținute de între
prinderea ,.Progresul“-Brăila în folo
sirea forței de muncă, precum și 
în creșterea producției și eficienței 
economice reflectă. în mare măsură, 
stilul de lucru al consiliului oame
nilor muncii a cărui trăsătură defi
nitorie o constituie stimularea și 
promovarea cu fermitate a opiniilor, 
ideilor și propunerilor valoroase ale 
colectivului. Dealtfel, o demonstrea
ză și cele 375 de măsuri propuse în 
acest an de colectivul întreprinderii 
pentru perfecționarea întregii activi
tăți economice, măsuri care, între 
altele, vor asigura o eficientă econo
mică de 179,7 milioane lei.
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Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit luni la a- 
miază o delegație condusă de Emil 
Straub, președintele „Ziircher Kanto- 
nal Bank" din Elveția, care a efectuat 
o vizită în țara noastră.

In timpul convorbirii au fost abor
date aspecte privind dezvoltarea re
lațiilor t'inanciar-bancare dintre or
ganizațiile de resort din țara noas
tră și banca elvețiană.

La întrevedere a luat parte Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii româ
ne de comerț exterior.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țări la București, Ria- 
zuddin Ahmad, a oferit, luni după- 
amiază, o recepție în saloanele am
basadei.

Au participat tovarășii Mihail Flo-Simpozson cu tema: 
„Civilizația geto-dacicâ 

din centrul Transilvaniei" 
în cadrul manifestărilor consacrate 

aniversării a 2 050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat și 
independent de sub conducerea lui 
Burebista, în municipiul Tg. Mureș a 
avut loc un simpozion cu tema „Civi
lizația geto-dacică din centrul Tran
silvaniei", organizat de Academia de 
științe social-politice, filiala din Cluj- 
Napoca a Institutului de tracologie și 
Comitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Mureș, la care au 
participat activiști de partid, cerce
tători, profesori din învățămîntul 
gimnazial, liceal și superior. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de to
varășul Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Mureș. Alături de cadre didactice 
universitare, cercetători științifici și 
muzeografi din București, Cluj-Na- 
poca, Iași, Oradea, Alba Iulia și Tg. 
Mureș au prezentat comunicări acad, 
prof. dr. docent Ștefan Pascu, direc
torul Institutului de istorie și arheo
logie din Cluj-Napoca. prof. dr. do
cent Mircea Petrescu-Dîmbovița, di
rectorul Institutului de istorie și ar
heologie „A. D. Xenopol" din Iași, 
prof. dr. docent Dumitru Berciu, di
rectorul Institutului de tracologie din 
București, dr. Valeriu Lazăr, direc
torul Muzeului județean Mureș. (Gh. 
Giurgiu).

Excursiile 

primăverii
în cadrul „Excursiilor primăve

rii", la filialele de turism bucurește- 
ne a început valorificarea biletelor 
pentru traseele turistice organizate 
cu ocazia zilei de 1 Mai. Iată unul 
din itinerare : obiectivele turistice 
din județul Neamț. Fie că este vor
ba de stațiunea Bălțătești. una 
dintre viitoarele gazde, fie că tu
riștii vor alege confortul elegante
lor hoteluri „Ceahlău" sau „Cen
tral" din Piatra Neamț, cele cinci 
zile de excursie promit numeroase 
satisfacții. Plecarea este stabilită 
pentru 30 aprilie la ora 6 din Gara 
de Nord, cu trenul accelerat 541. 
După dejun, cină și cazare, a doua 
zi se pornește în excursie. Printre 
obiectivele ce vor fi vizitate : Cheile 
Bicazului, stațiunea Lacu Roșu, po
pasuri în mai tînăra stațiune Durău 
și la monumentul de la Bistrița. O 
zi va fi rezervată cunoașterii mu
nicipiului Piatra Neamț și obiecti
velor sale : complexul monumental 
din timpul lui Ștefan cel Mare, mu
zeul județean, colecția de artă, 
Casa memorială C. Hogaș, parcul de 
pe Cozla, colțul zoologic și noile 
construcții arhitecturale. Apoi la 3 
mai, pornind spre Ozana. călătoria 
turistică are ca puncte de reper : 
Casa memorială I. Creangă de la 
Humulești,. Muzeul M. Sadoveanu 
de la Vînători Neamț, Muzeul Al. 
Vlahută la Agapia, Casa memorială 
V. Micle din Tg. Neamț, Cetatea 
Neamțului — care l-a inspirat pe 
Boiintineanu și Muzeul din Tg. 
Neamț. Spre București se va pleca 
duminică 4 mai în jurul orei 15. 
Filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București 
din str. Mendeleev nr. 14, bd. Repu
blicii nr. 68. bd. 1848 nr. 4, bd. N. 
Bălcescu nr. 35 șînt deschise zilnic 
între 8 și 20.

teatre
© Teatrul Național (sala mică) : 
Căsătoria — 19.30: (la clubul
I.C.T.B.) : Viața unei femei — 15; 
(sala Atelier) : Poezie. muzică, 
dans — 19.
o Opera Română : Cavalleria 
Rusticană, Paiațe — 19.
o Teatrul de operetă : Recital : 
Valii Niculescu — „Cîntecele mele“
— 19.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 19,30.
© Teatrul Mic : Nu sînt Turnul 
Eiffel — 19,30.
© Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
q Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19.30;
(sala Studio) : Inele, cercei, be
teală — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majes- 

I tic) : A cincea lebădă — 19.30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 

' nase“ (sala Savoy) : De la Cără

© ZIUA METEORO
LOGIEI MONDIALE. Pen- 
tru a atrage atenția opiniei pu
blice asupra vulnerabilității or
ganismului uman la variațiile de 
climă, Organizația Mondială pen
tru Meteorologie a organizat 
duminică o „Zi a meteorologiei 
mondiale". Ultimul deceniu, 
arată O.M.M., a demonstrat că 
omul a devenit mult mai vul
nerabil la variațiile de climă, 
și aceasta constituie un eveni
ment capital. Această vulnerabi
litate. potrivit meteorologilor, 
riscă să se agraveze ca o conse
cință a poluării, a creșterii de
mografice și a necesității de 
sporire a producției alimentare 
mondiale și a .celorlalte mijloace 
de existentă. Ca urmare a ac
țiunii acestor factori, atmosfera

zilei

rescu, ministrul industriei chimice, 
Gheorghe Petrescu, ministru secretar 
tie stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Gheorghe 
Dolgu, adjunct. al ministrului aface
rilor externe, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna- z 
ționaie, Stan Măgureanu, secretar al 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
conducerii unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Elene. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat luni, în Capitală, o ma
nifestare.

După conferința intitulată „Oameni 
și locuri, din Grecia", prezentată de 
prof. univ. Romul Munteanu. direc
torul Editurii „Univers", asistența a 
vizionat un program de filme docu
mentare realizate de studiourile ci
nematografice din această tară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și ai Con
siliului Culturii și’ Educației Socia
liste, precum și un numeros pu
blic.

Au asistat Michel Cottakis. amba
sadorul Republicii Elene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Competiții, rezultate, clasamente
VICTORIE NETĂ 

A SPORTIVILOR ROMANI 
LA „CROSVL BALCANIC"

Duminică, la Craiova, cu ocazia 
celei de-a XXV-a ediții, reprezen
tanții României au dominat net pro
bele „Crosului balcanic", cucerind 
nouă din cele zece titluri ! Sportivii 
noștri au cîștigat toate probele pe 
echipe, iar la individual s-au cla
sat pe locul întii prin Ilie Floroiu 
(seniori), Fița Lovin (senioare). Ale
xandru Chiran (tineret' și Olga West 
(junioare). La juniori a cîștigat în
trecerea iugoslavul Stevce Geor- 
gievski.

FOTBAL
în etapa a XXIV-a din campiona

tul diviziei A, meciul derbi, de la 
Pitești, dinÎTe F. C. Argeș și Sportul 
studențesc s-a încheiat cu victoria 
echipei campioane, scor 2—0 (0—0)., 
La București, Steaua — Chimia 6—1 
(3—0), meci în care Marcel Răduca- 
nu a înscris patru goluri ; la Craiova, 
Universitatea — S.C. Bacău 3—0 
(2—0) ; la Tg. Mureș, A.S.A. — Di
namo 0—0 ; la Slatina, F. C. Olt — 
F. C. Baia Mare 2—0 (1—0). în cele
lalte partide : Gloria — Politehnica 
Iași 0—1 (0—1), Jiul — Olimpia 1—1 
(1—0), Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Cluj-Napoca 2—0 (1—0) și 
C. S. Tîrgoviște — F.C.M. Galați 3—1 
(1-0).

Clasamentul : Steaua — 32, Univer
sitatea Craiova — 31, F. C. Argeș — 
30, Dinamo — 29, F. C. Baia Mare — 
27, S. C. Bacău, F.C.M. Galați și Jiul 
— 25, Sportul studențesc și Chimia — 
24, Politehnica Timișoara și A.S.A. — 
23, Politehnica Iași — 22, F. C. Olt și 
C. S. Tirgoviște — 21, „U“ Cluj-Na
poca — 20, Olimpia — 18, Gloria — 12.

Etapa viitoare va avea loc mîine, 
miercuri, și are drept derbiuri parti-ÎN CÎTEVA RÎNDURI

® Competiția internațională de lup
te greco-romane de la Budapesta a 
fost ciștigată de prima reprezentati
vă a Ungariei, care a totalizat 8 punc
te. Pe locurile următoare, cu același 
număr de puncte — 8. dar cu un 
punctaj tehnic inferior, s-au clasat 
selecționatele U.R.S.S. și României, 
urmate de Bulgaria — 4 puncte. Un
garia (B) — 2 puncte și Cuba — zero 
puncte.

Echipa României a încheiat con
cursul neînvinsă, obținînd trei victo
rii : 7—3 cu Bulgaria. 8—2 cu Cuba, 
5—2 cu Ungaria (B) și terminînd la 
egalitate intilnirile cu formațiile Un
gariei și U.R.S.S.

în clasamentele individuale, sporti
vii români Stefan Rusu (68 kg). Ion 
Draica (82 kg) și Vasile Andrei (100 
kg) s-au situat pe primul loc la cate
goriile respective.

Iată ceilalți învingători : 48 kg : 
Savciuk (U.R.S.S.) ; 52 kg : Racz (Un
garia) 57 kg : Serikov (U.R.S.S.) ;

buș Ia Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
O Teatrul „Ion Vasilescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur 
— 19.30.
g Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
© Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9.30.
© Circul București : Atracțiile
circului bulgar — 19.30.
q Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Ultima răpire — 19,30.

csnema
O Tentația : SCALA — 9.30; 11,30; 
13,30: 15,30; 17.45; 20.
O Zizania : PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15. LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18; 
20, BUCUREȘTI — 9.15; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20 15.
© Naufragiul : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
© Peisaj orizontal : FESTIVAL — 
9: 11.15; 13,30: 15.45: 18; 20,15.
o Sălbaticul : SALA PALATULUI

conține în prezent cu 15 la sută 
mai mult gaz carbonic decit îna
inte de revoluția industrială.

® TUTUNUL SAU 
SĂNĂTATEA: ALEGEȚI! 
Aceasta este lozinca sub care 
se va desfășura, anul acesta, la 
7 aprilie. Ziua mondială a sănă
tății. ca un moment important 
în procesul declanșat, în ultimii 
ani, de corpul medical și știin
țific împotriva fumatului. în ca
drul campaniei, ce se desfășoară 
în diverse țări ale lumii, sînt 
reamintite, o dată în plus, date 
edificatoare : 90 la sută din de
cesele datorate cancerului pulmo
nar, 25 la sută din cele cauzate 
de maladiile cardio-vasculare și 
75 la sută din cele provocate de 
bronșitele cronice sînt imputabi
le tabagismului. Cel puțin un

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing (reluarea episo
dului 29)

11.50 Telex
12,00 Închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Școala la... școala noii calități
16.25 Curs de limba engleză
16,45 Grecia — De la Peloponez la Ka- 

vala
17,10 La ordinea zilei în agricultură
17.35 Clubul tineretului... în Tara Cri- 

șurilor
18,20 Revista social-politică TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 La ordinea zilei In economie
19.40 Melodii populare cu Lucreția Cio- 

banu
19.50 Seară de teatru : „Stîlpii societă

ții" de Henrik Ibsen.
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

17.30 Muzică populară
18,00 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
18.15 Colocviile copilăriei
18.30 Leipzig ’80. Ediția de primăvară a 

Tirgului de mostre (reportaj)
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Studio liric ’80. Intîlnire cu ope

reta la Teatrul muzical din Brașov
20.15 Viața economică a Capitalei
20,45 Moștenire pentru viitor : Vasile 

Voiculescu
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

dele Dinamo — Universitatea Craiova 
(în tur, 0—1) și F. C. Baia Mare — 
Steaua (în tur, 1—3), meciuri care se 
vor televiza alternativ. Celelalte 
jocuri: F. C. Olt — Politehnica Timi
șoara, Politehnica Iași — Chimia, 
„U“ — Jiul, S. C. Bacău — C. S. Tîr
goviște, A.S.A. — F.C.M. Galați, 
Olimpia — F. C. Argeș, Sportul stu
dențesc — Gloria.

Rezultate din seriile diviziei B : 
în seria I, I.C.I.M. — F.C.M. Brașov 
0—0 și Tractorul — F.C. Constanța 
2—0. Singura echipă neînvinsă din 
campionatele diviziei B — F.C.M. 
Brașov are acum 36 puncte, cu 11 mai 
multe decît următoarea, F.C. Con
stanța. în seria a Il-a, Progresul 
Vulcan — Șoimii 8—1, scorul etapei ; 
F.C. Petrolul — F.C. Rapid 3—0 ; 
Metalul București — Gaz Metan 3—2; 
Carpați — Autobuzul 2—1. în fruntea 
acestei serii, Progresul Vulcan — 27, 
Rapid — 26, Metalul — 25, Poiana — 
24, F.C. Petrolul — 23 (un meci mai 
puțin). în etapa viitoare, a XXI-a 
(duminică 30 martie), vor avea loc 
derbiurile bucureștene din divizia B : 
Rapid — Metalul și Progresul — 
Autobuzul.

în seria a III-a : Gloria Bistrița — 
Corvinul 1—2, F.C. Bihor — Someșul
5— 0 și U.T.A. — C.F.R. Cluj-Napoca 
4—2. în clasament, Corvinul — 30, 
F.C. Bihor — 29, U.T.A. — 27, 
Gloria — 25.

RUGBI
Etapa a XVIII-â : Farul — Steaua

6— 16, Dinamo — Politehnica Iași 
45—3, C.S.M. Sibiu — R.C. Grivița 
roșie 0—0, Știința Petroșani — R.C. 
Sportul studențesc 13—6, Rapid — 
Universitatea Timișoara 10—7, Rul
mentul — Vulcan 26—0, Știința 
Cemin — C.F.R. Brașov 49—3. Cla
samentul : Steaua — 51 (virtuală 
campioană), Dinamo — 48, Farul și 
R.C. Grivița roșie — 45.

62 kg : Toth (Ungaria) ; 74 kg : Ko- 
csics (Ungaria) ; 90 kg : Neveni (Un
garia) ; peste 100 kg : Nikolov (Bul
garia) .

© Competiția ciclistă „Cupa F.R.C." 
a continuat ieri cu etapa a 2-a Con
stanța — Ovidiu-Tariverde și retur 
(80 km), ciștigată de Hans Joachim 
Hartnick (R.D. Germană) cu timpul 
de 2h00’55” (medie orară 39,700 km). 
Astăzi se desfășoară etapa a 3-a, 
Constanta — Mangalia — Limanu și 
retur (120 km).

© La Budapesta s-a disputat me
ciul amical de handbal masculin din
tre echipa de tineret a României și 
selecționata secundă a Ungariei. Ti
nerii handbaliști români au obținut 
victoria: cu scorul de 22—16 (11—12), 
principalii realizatori fiind Arghir și 
Micle, care au înscris 7 și, respectiv, 
5 goluri.

— 17,15; 20, FEROVIAR — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.15. CULTURAL
— 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Foc pe punte : CENTRAL —
9,30: 11,30; 13.30; 15,30: 17.30: 19,30. 
o întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : CINEMA STUDIO — 10;
12.45: 16: 18,45. CAPITOL — 9.30; 
12,30: 16: 19, MELODIA — 9; 12; 
16; 19.
e Mizerabilii : FAVORIT — 9; 
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15, VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20,15.
• Singur printre prieteni : EX
CELSIOR — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.15.
© Degețica — 9.15: 10.45: 12,15;
13,45, O viață închinată fericirii 
poporului — 15.30: 17.30: 19,30 :
DOINA.
© Fata de pe lac : BUCEGI — 16; 
18; 20.
© Proprietarii : TIMPURI NOI — 
15; 17,15.
© Rug și flacără : FERENTARI — 
15; 17,30; 20. VIITORUL — 15.30; 
17,30; 19,30, TIMPURI NOI — 19.30. 
© Mijlocaș Ia deschidere : DA
CIA — 9; 11,15; 23.30; 15.45; 18; 20, 
COTROCENT — 15; 17,15: 19.30.
© Sosea odată un călăreț : GRI-

DE PREimDEhll
milion de femei și bărbați mor 
anual din cauza fumatului. Cam
pania împotriva fumatului nu 
rămine fără rezultate. Iată doar 
două exemple : în S.U.A., numă
rul exfumătorilor a ajuns la 
30 de milioane, iar în Marea Bri- 
tanie la peste 8 milioane.

® „OPERAȚIUNEA 
ARCTICA". Specialiști ai In
stitutului sovietic de cercetări 
arctice și antarctice întreprind 
în aceste zile o amplă operațiu
ne de investigare aeriană a zo
nei litorale arctice a U.R.S.S. pe 
distanțe de mii de kilometri, în

încheierea Convorbirilor 
româno-finlandeze la nivelul 

miniștrilor de externe
Duminică. 23 martie, s-a încheiat 

vizita oficială pe care ministrul afa
cerilor externe al Finlandei. Paavo 
Văyrynen, a efectuat-o în România, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei.

In cadrul convorbirilor, cei doi mi
niștri de externe au examinat modul 
în care se îndeplinesc hotărîrile adop
tate cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor pe care președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, le-a avut cu președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, la Bucu
rești. în 1969, și la Helsinki. în 1971, 
precum și măsurile care se impun 
pentru extinderea și diversificarea 
raporturilor pe multiple planuri în
tre România și Finlanda. Părțile au 
apreciat rolul hotăritor al întîlnirilor 
la nivel înalt pentru dinamizarea 
relațiilor româno-finlandeze și impor
tanța continuării dialogului între cei 
doi șefi de stat.

Miniștrii de externe au constatat 
cu satisfacție evoluția favorabilă a 
raporturilor româno-finlandeze și s-a 
apreciat că există toate condițiile ca, 
în viitor, cooperarea pe diverse pla
nuri dintre cele două țări să se am
plifice și să se diversifice.

Părțile au evidențiat că volumul 
schimburilor comerciale a crescut 
constant în ultimii ani și au expri
mat dorința dezvoltării în continuare 
a acestora, pe măsura potențialului 
de care dispun economiile celor două 
țări. Ele s-au pronunțat în favoarea 
intensificării eforturilor pentru îmbu
nătățirea structurii schimburilor co
merciale și facilitării exporturilor re
ciproce. pentru realizarea unor schim
buri și balanțe comerciale echili
brate.

A fost, totodată, exprimată hotă- 
rîrea de a se intensifica eforturile în 
vederea finalizării negocierilor asu
pra unor teme de cooperare econo
mică și industrială, inițiate — con
form înțelegerilor la nivel înalt — la 
ultima sesiune a comisiei mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică din iulie 1979. în acest sens, 
s-a evidențiat importanța deosebită 
care revine pregătirii următoarei se
siuni a comisiei mixte, programată 
să aibă loc în acest an, menită să 
dea un impuls real raporturilor eco
nomice dintre cele două state.

Cele două părți au apreciat pozitiv 
evoluția cooperării în domeniile știin
ței. învățâmîntului. artei, culturii și 
au reafirmat voința de a intensifica, 
în continuare, colaborarea în aceste 
domenii.

Cei doi miniștri au reafirmat do
rința țărilor lor de a intensifica cola
borarea bilaterală pe multiple pla
nuri, relevînd în acest context în
semnătatea pe care ambele părți o 
acordă consultărilor politice periodice 
și schimbului reciproc de vizite, la 
diferite niveluri, in vederea promo
vării politicii de destindere, securitate 
și pace. ’

Exprimțndu-se îngrijorarea fată de 
înrăutățirea raporturilor internațio
nale, a pericolului pe care îl repre
zintă întoarcerea la războiul rece, cei 
doi miniștri au fost de acord asupra 
necesității de a se face totul pentru 
stoparea cursului spre încordarea re
lațiilor dintre state și reluarea poli
ticii de destindere, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburilc. interne. ne- 
recurgerea la forță și la amenințarea 
cu forța, colaborarea reciproc avan
tajoasă.

Cei doi miniștri au subliniat nece-

Schimbul doi pe tractoare 
trebuie extins în toate anitățste

(Urmare din pag. I)
hectare. Pentru crearea de front 
de lucru la semănat, mecaniza
tori cum sînt Gheorghe Topor și Ma
rin Apostol de la S.M.A. Lehliu au 
propus introducerea lucrului în două 
schimburi la pregătirea terenului, cu 
participarea tuturor celor care știu 
să conducă tractorul.

Cu cîtva timp în urmă, unitățile 
agricole din Consiliul agroindus
trial Ciochina au fost criticate 
pentru întirzierea lucrărilor agricole 
de primăvară. Am trecut din nou prin 
această zonă. La cooperativele agri
cole din Ciochina și Căzănești. me
canizatorii și cooperatorii lucrau de 
zor, avînd în mijlocul lor activiști de

VIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, AURORA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLAMURA — 9: 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Artista, dolarii și ardelenii : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15: 15.30;
17,45; 20. MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. FLOREASCA — 
9; 11: 13; 15,30: 17,45; 20.
© Colosul din Rhodos : BUZEȘTI
— 9,30: 12; 16,15: 19, FLACĂRA — 
9; 11,30: 14; 16.30; 19.
O Studentul, computerul și car
tofii : PACEA — 15.30; 17,30: 19.30. 
©I se spunea „Buldozerul" : 
LIRA — 10; 12; 15.30; 18: 20, TO
MIS — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
o Sezonul de catifea : VOLGA — 
9; 11,16; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
O Jocuri de noapte : POPULAR — 
15,30: 17,30; 19.30.
o Bilet de întoarcere : MUNCA
— 16: 18; 20.
© Popeye marinarul — 14.30; 17,45, 
Clopote de toamnă — 16: 19.30 :
COSMOS.
O Prima mea vară : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
g Camionul de cursă lungă : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20.
© Cumpăna : PROGRESUL — 16; 
18: 20.

tre Murmansk și strîmtoarea Be
ring. în acest scop sînt folosite 
avioane polare speciale, prevă
zute cu schiuri în locul trenu
lui obișnuit de aterizare. Pe 
baza datelor obținute vor fi 
elaborate din vreme grafice ale 
deplasării navelor și va fi pla
nificată folosirea spărgătoarelor 
de gheață în viitorul sezon de 
navigație pe ruta din nordul 
U.R.S.Ș. în regiunile cer
cetate 'vor fi efectuate observa
ții complexe asupra atmosferei, 
stratului de gheață, curenților 
maritimi și temperaturii apei. 
Totodată, se desfășoară zborurile 
de aprovizionare intre continent 
și stațiile în derivă „Polul Nord 
— 22“ și „Polul Nord — 24", 
aflate în prezent pe platforme 
naturale de gheață la circa 2 000 
km de litoral. Aceste adevărate 
observatoare plutitoare furni

sitatea intensificării eforturilor con
sacrate trecerii grabnice la soluțio
narea exclusiv pe cale pașnică, prin 
negocieri, a tuturor stărilor de în
cordare și conflict, a litigiilor dintre 
state. Ei au evidențiat că reducerea 
tensiunii din celelalte regiuni ale 
lumii, stingerea pe cale politică a 
focarelor de război și a surselor de 
confruntare vor crea un climat favo
rabil și asupra întăririi securității și 
dezvoltării cooperării în Europa.

în cursul convorbirilor s-a acor
dat o atenție deosebită problemelor 
europene, apreciindu-se că reuniu
nea de la Madrid trebuie să fie te
meinic pregătită, din toate punctele 
de vedere, astfel incit să dea un nou 
și puternic impuls eforturilor îndrep
tate spre înfăptuirea, ca un tot uni
tar, a Actului final de la Helsinki, 
punîndu-se pe prim plan trecerea la 
măsuri concrete, eficiente de dezan
gajare militară și dezarmare, cerin
țe esențiale pentru întărirea destin
derii, independenței și securității pe 
continent, ca și în întreaga lume. De 
comun acord, s-a arătat că obținerea 
de bune rezultate în cadrul reuniu
nii de la Madrid va avea o influență 
pozitivă asupra politicii de pace, 
dezarmare și independență națională 
în Europa și, totodată, asupra redu
cerii tensiunii internaționale și îmbu
nătățirii raporturilor dintre state.

Miniștrii de externe au evidențiat 
colaborarea eficace dintre delegațiile 
celor două țări atît la O.N.U., cit și 
în cadrul altor organisme, conferințe 
sau reuniuni internaționale și au re
afirmat dorința comună de a inten
sifica această cooperare. Ei au fost 
de acord să extindă conlucrarea în 
problemele păcii, securității, pentru 
realizarea dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, lichida
rea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
în vederea democratizării relațiilor 
internaționale, a creșterii rolului și 
eficienței O.N.U. în soluționarea pro
blemelor majore care confruntă o- 
menirea.

Cei doi miniștri1 de externe și-au 
exprimat satisfacția pentru atmosfe
ra prietenească, sinceră și deschisă 
în care s-au desfășurat convorbirile, 
pentru 'rezultatele dobîndite, care au 
relevat larga convergență a puncte
lor de vedere ale celor două țări a- 
supra problemelor discutate. Ei au 
exprimat convingerea că vizita mi
nistrului afacerilor externe al Fin
landei, Paavo Văyrynen, constituie o 
contribuție însemnată la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, la în
tărirea prieteniei dintre România și 
Finlanda.

Ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Paavo Văyrynen, a adresat 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, invitația de a efectua o vi
zită oficială in Finlanda. Invitația a 
fost acceptată, data vizitei urmind 
a fi stabilită ulterior, de comun 
acord. ,

★
Duminică după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, Paavo Văyrynen, care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost salutat la plecare, 
pe aeroportul Otopeni, de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Matti Hăkkănen, 
ambasadorul Finlandei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

partid și de stat, specialiști. Dar, așa 
cum ne spunea primarul comunei 
Ciochina, tovarășul Nicolae Zamfires- 
cu, specialiștii de la cooperativa agri
colă din satul Bordușelu, ca dealtfel 
și președintele unității, se mulțumesc 
să dea raite prin cîmp, în loc să fie 
între oameni din zori și pînă seara 
să-i organizeze și să vegheze la res
pectarea disciplinei și calității muncii.

Din raidul întreprins în județul 
Ialomița am putut constata că oa
menii cîmpului sint la datorie, ei 
fiind dornici să transpună în fapte 
indicațiile concrete date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru din 25—26 februarie a.c. de la 
C.C. al P.C.R. Dar pentru materiali
zarea îndemnului „Cit mai repede și 
calitativ să se execute pregătirea și 
semănatul culturilor" este necesar ca 
fiecare clipă bună de lucru să fie 
folosită la maximum, ca tractoarele și 
mașinile agricole să funcționeze fără 
reproș, iar schimbul II să devină o 
realitate în toate unitățile, fiindcă 
numai astfel se pot recupera restan
tele.

De la C.E.C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut depunăto
rilor că luni, 31 martie a.c., ore
le 16,30, în sala Casei de cultu
ră „Petofi Sandor" din Capita
lă, str. Zalomit nr. 6, vor avea 
loc tragerile la sorți pentru a- 
tribuirea cîștigurilor la librete
le de economii cu dobîndă și 
cîștiguri, libretele de economii 
cu cîștiguri pentru trimestrul I 
a.c. și la obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri pențru luna martie a.c.

Cu acest prilej. Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni va a- 
corda numeroase cîștiguri.

Tragerile la sorți fiind publi
ce, cei interesați sînt invitați să 
ia parte la efectuarea acestora.

zează flotei comerciale și avia
ției informații privind starea 
vremii și evoluția maselor gla
ciare din bazinul arctic.

® PE BICICLETĂ, CU 
O INIMĂ NOUĂ. “ 
Castle, căruia în urmă cu șapte 
luni i s-a transplantat o inimă 
nouă, a primit medalia de aur 
oferită de „Biroul britanic pen
tru turism", premiu acordat 
„celor care contribuie. în mod 
deosebit, la popularizarea folosi
rii bicicletei". Castle a precizat 
că. după operație, doctorii l-au 
sfătuit să folosească cu regulari
tate bicicleta, pentru a-și recă
păta și menține condiția fizică, 
„în fiecare dimineață, a adău
gat el, fac un lung tur cu bici
cleta, pe care o folosesc ori de 
cite ori plec la plimbare

Deschiderea lucrărilor Congresului 
al Xll-lea al P.M.S.U.

BUDAPESTA — Trimisul Ager
pres, Aurel Urzică, transmite : Luni, 
în sala mare a Casei de cultură a 
muncitorilor din industria prelucrării 
lemnului și materialelor de construc
ție din Budapesta și-a deschis lucră
rile cel de-al Xll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

La congres participă 767 delegați 
— oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, unități de transporturi și 
construcții, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii de la sate, in
telectuali și alte categorii sociale — 
reprezentînd pe cei peste 800 000 
membri ai P.M.S.U.

La lucrările congresului participă 
35 de delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești, din țări so
cialiste și din alte țări cu care 
P.M.S.U. întreține relații politice.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. transmi
tem delegaților la cel de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din Republica 
Populară Ungară calde salutări tovă
rășești, mesajul de prietenie și soli
daritate din partea comuniștilor, a 
întregului popor român, precum și 
urări de succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor congresului.

Comuniștii, poporul român urmă
resc cu viu interes și se bucură sin
cer de marile succese obținute de 
comuniști, de oamenii muncii din 
Republica Populară Ungară în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.M.S.U., pe calea edificării 
societății socialiste dezvoltate, a ri
dicării țării pe noi culmi ale progre
sului și civilizației. Ne exprimăm 
convingerea că, transpunînd în viață 
hotărîrile ce le va adopta Congresul 
al Xll-lea al P.M.S.U., poporul ungar 
va repurta noi izbînzi în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, în ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc, în opera 
de făurire a n'oii orinduiri pe pămîn- 
tul Ungariei vecine și prietene.

Folosim acest prilej pentru a 
reafirma satisfacția noastră față de 
evoluția ascendentă a raporturilor do 
prietenie și colaborare dintre po
poarele și țările noastre, care, con
viețuind împreună ca vecini in decurs 
de peste un mileniu, au conlucrat în 
dezvoltarea lor economico-socială. în 
lupta pentru o viață mai bună. Aces
te raporturi cu vechi și bogate tra
diții în trecutul istoric s-au dezvoltat 
și întărit ca o expresie grăitoare a 
legăturilor strînse și solidarității mi
litante dintre mișcările revoluționare, 
dintre forțele progresiste, înaintate 
din cele două țări, în lupta împotriva 
asupririi, pentru dreptate și liber
tate socială și națională, pentru bi
nele popoarelor român și ungar. în 
anii revoluției și construcției so
cialiste, prietenia și colaborarea fră
țească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, dintre popoarele si' țările 
noastre s-au dezvoltat continuu, pe 
multiple planuri, au căpătat un con
ținut nou. determinat de_ țelurile și 
idealurile comune ale făuririi noii 
orinduiri sociale. Un rol decisiv in 
impulsionarea și adincirea colaboră
rii româno-ungare l-au avut și ii au 
intilnirile și convorbirile rodnice din; 
t.re tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jânos Kădăr. Sintem ferm convinși 
că acționind îmnreună. în spiritul în
țelegerilor convenite la cel mai înalt 
nivel, relațiile prietenești de bună 
vecinătate româno-ungare și conlu
crarea strînsă pe plan politic, econo
mic. cultural-științific și in alte do
menii se vor dezvolta tot mai mult, 
în interesul accelerării construcției 
socialiste în cele două țări, spre bi
nele popoarelor român și ungar.al 
cauzei generale a socialismului, păcii, 
securității și cooperării internațio
nale.

Stimați tovarăși.
în prezent, comuniștii români. în

tregul nostru popor desfășoară o vas
tă activitate creatoare pentru trans
punerea in viață a hotăririlor 
Congresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român din no
iembrie anul trecut, care a făcut 
bilanțul realizărilor dobîndite în 
înfăptuirea primei etape a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și a stabilit obiectivele și sar
cinile pentru următoarea etapă istori
că. în cincinalul actual, producția in
dustrială crește intr-un ritm anual de 
circa 11 la sută, producția agricolă cu 
peste 30 la sută fată de nivelul cin
cinalului trecut, iar retribuțiile oame
nilor muncii — cu circa 32 la sută, 
față de 18—20 la sută, cit era prevăzut 
inițial. Documentele programatite a- 
doptate de Congresul al Xll-lea r 
drept obiectiv fundamental realizarea 
celei de-a doua etape a Programului 
partidului, creșterea in ritm susținut 
a economiei naționale, afirmarea pu
ternică a revoluției tehnico-științifice 
în toate domeniile, realizarea unei 
calități noi. superioare a întregii ac
tivități. ridicarea nivelului de viață 
material și spiritual al poporului, 
consolidarea independentei și suvera
nității patriei noastre. *■

Partidul Comunist Român acțio
nează perseverent pentru perfectio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție și sociale, a democrației socia
liste, desfășoară o intensă activitate 
ideologică și politico-educativă pen
tru formarea omului nou. cu o înaltă 
conștiință revoluționară, pentru afir
marea tot mai hotărîtă în viată a 
principiilor eticii și echității socia
liste. Pregătirea și desfășurarea celui 
de-al II-lea Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a ale
gerilor de deputati în Marea Adunare 
Națională și în consiliile populare, 
care au avut loc recent, au constituit 
o nouă expresie elocventă a partici
pării tot mai active a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27-și 28 martie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător, mai mult noros în Maramureș, 
Transilvania și Moldova, unde vor că
dea precipitații locale, mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. în ce
lelalte regiuni, precipitații slabe, mai

Ordinea de zi a forumului comu
niștilor unguri cuprinde : raportul 
Comitetului Central al P.M.S.U. asu
pra îndeplinirii hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea și obiectivelor de viitor 
ale partidului ; raportul Comisiei 
Centrale de Revizie ; raportul Co
misiei de apel, precum și alegerea 
organelor centrale de conducere ale 
partidului.

După aprobarea ordinii de zi, tova
rășul Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a prezentat raportul 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

în prima zi a lucrărilor, tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației 
P.C.R., a transmis mesajul Comitetu
lui Central al Partidului . Comunist 
Român adresat celui de-al Xll-lea 
Congres' al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Lucrările Congresului P.M.S.U. con
tinuă. < 

ționalitate, la conducerea societății, o 
puternică manifestare a unității și 
coeziunii întregului popor, a hotărîrii 
sale de a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului, de 
a-și făuri liber destinul socialist și 
comunist.

Punînd pe primul plan. înfăptuirea 
cu succes a operei de edificare a 
noii orinduiri, Partidul Comunist 
Român. România socialistă își aduc, 
totodată, o contribuție de seamă la 
creșterea prestigiului și forței socia
lismului în lume, desfășoară o in
tensă activitate internațională pentru 
promovarea unei politici noi. de ega
litate, independentă și pace pe plan 
mondial, pentru soluționarea în inte
resul tuturor popoarelor a probleme
lor care confruntă astăzi omenirea, 
în condițiile actuale ale ascuțirii con
tradicțiilor dintre unele state și 
grupări de state, ale intensificării 
luptei pentru reîmpărțirea zonelor de 
influentă, considerăm că trebuie 
făcut totul pentru oprirea accentuării 
cursului încordării internaționale, 
pentru respingerea hotărîtă a tendin
țelor de revenire la politica „războiu
lui rece" pentru a se pune capăt cu 
desăvîrșire vechii politici imperialiste 
de dominație și dictat, pentru pro
movarea fermă a unor relații noi, 
democratice între state și asigurarea 
continuării procesului destinderii, a 
unei politici de securitate interna
țională. de independentă, pate și 
colaborare între popoare.

în acest spirit, partidul și statul 
nostru acționează consecvent pentru 
dezvoltarea prieteniei și conlucrării 
cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, indiferent de orinduirea 
socială, . pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa- 

' le, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forțai

Pornind de la realitatea că s-â făcut 
prea puțin pentru înfăptuirea în via
tă a Actului final de la Helsinki, 
România socialistă consideră necesar 
să se intensifice eforturile tuturor 
statelor și popoarelor pentru realiza
rea securității europene, să se -acțio
neze pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid, astfel! incit 
aceasta să dea un nou impuls: cola
borării economice, tehnico-științifice 
și culturale pe continent și îndeosebi 
să ducă la acțiuni hotărite pentru tre
cerea la dezangajare militară și 
dezarmare — cerințe esențiale pentru 
destinderea și securitatea în Europa, 
ca și în întreaga lume. Partiilul și 
statul nostru desfășoară o intensă ac
tivitate pentru stăvilirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare, in primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internaționale, 
care să asigure progresul mai rapid 
al tuturor popoarelor, și in special al 
celor rămase in urmă. Acordăm în
tregul nostru sprijin luptei popoare
lor pentru deplină libertate și inde
pendentă, împotriva politicii imperia
liste. a colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru lichidarea oricăror 
forme de asuprire și dominație a 
altor țări și popoare.

în spiritul bogatelor sale tradiții 
revoluționare, Partidul Comunist Ro
mân militează consecvent pentru în
tărirea solidarității și conlucrării cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, pentru făurirea unității de tip 
nou, întemeiată pe principiile depli
nei egalități in drepturi, independen
ței și neamestecului în treburile in
terne, pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și tac
tica revoluționară, corespunzător con
dițiilor concrete în care își desfă
șoară activitatea și intereselor pro
priului popor. în același timp, parti
dul nostru dezvoltă colaborarea cu 
partidele socialiste și social-democra
te, cu partidele de guvernămînt din 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării econom ico-sociale de sine stătă
toare, cu mișcările de eliberare na
țională, cu forțele revoluționare, pro
gresiste. înaintate, de pretutindeni, în 
lupta pentru securitate și dezarmare, 
pentru pace și progres social, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor tuturor națiu
nilor de a trăi într-o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

Dragi tovarăși,
Convinși fiind că cel de-al Xll-lea 

Congres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar va adopta hotăriri 
importante pentru viitorul patriei 
dumneavoastră, adresăm comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din 
R. P. Ungară urări de succes în reali
zarea obiectivelor ce vor fi stabilite 
de congres, în edificarea societății 
socialiste dezvoltate.

Ne exprimăm încrederea că relații
le de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor 
dezvolta continuu, în interesul po
poarelor român și ungar, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și coo
perării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ales sub formă de burniță și ploaie. 
Vint moderat cu intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, iar ma
ximele vor oscila între 2 și 
12 grade, local mai ridicate în sud- 
est. Ceață, dimineața și seara. în Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fi temporar noros, favo
rabil ploii slabe. Vînt moderat. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între zero și plus 3 gra
de, iar valorile maxime între 8 și 10 
grade. Ceață slabă.

'I
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Un călduros salut adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de președintele Congresului Național African
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ZIUĂ NAȚIONALĂ A REPUBLICII ELENE

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

ATENA

economice dintre state, In interesul
din Republica Sud-Africană

progresului destinderii liane
(Urmare din pag. I)
la întărirea independentei și suvera
nității fiecărui stat socialist. Cu cit 
colaborarea țărilor socialiste înles
nește și stimulează dezvoltarea fie
căreia in conformitate cu interesele 
sale fundamentale, înflorirea multi
laterală a fiecărui stat socialist su
veran, cu atît crește contribuția fie
cărui popor la întărirea sistemului 
mondial socialist în ansamblu, se re
liefează mai evident capacitatea con
structivă a relațiilor dintre tarile so
cialiste, sporește influenta socialismu
lui și a ideilor sale în întreaga lume“.

O altă secțiune a volumului este 
consacrată colaborării tării noastre cu 
țările în curs de dezvoltare. Ca 
membră a „Grupului celor 77“, Româ
nia acționează cu consecventă pentru 
intensificarea solidarității și coope
rării cu statele din acest grup. în 
lupta pentru lichidarea subdezvoltării 
și făurirea noii ordini economice 
mondiale. Partidul nostru consideră, 
așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că forma care corespunde 
cel mai bine intereselor reciproce o 
reprezintă promovarea unei largi 
cooperări economice și în producție. 
Volumul se referă la exemple con
crete de extindere și diversificare a 
schimburilor reciproce, a acțiunilor 
de cooperare cu state în curs de dez
voltare. pe linia valorificării resurse
lor lor naționale, naturale si umane, 
construirea, prin eforturi comune, a 
unor obiective industriale si agricole 
de majoră importantă pentru accele
rarea progresului economic. Totodată, 
este reliefată teza de o deosebită va
loare principială privind intensifica
rea colaborării egale în drepturi cu 
țările în curs de dezvoltare, ca un 
aport important la lupta generală a 
popoarelor pentru dezvoltare econo- 
mico-socială independentă, pentru a- 
firmarea dreptului fiecărei' națiuni 
de a fi stăpînă pe destinele sale, de 
a se dezvolta în mod liber. „România 
situează raporturile cu țările în curs 
de dezvoltare atît în contextul cola
borării bilaterale. în scopul lichidării 
subdezvoltării si accelerării progresu
lui economico-social, cit și în con
textul luptei generale împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste si neo- 
colonialiste. pentru dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn ne bogățiile na
ționale. pe destinele sale, pentru fău
rirea noii ordini economice și politi
ce internaționale" — se precizează în 
volum.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu fundamentează teza de în
semnătate cardinală privind lărgirea

raporturilor economice cu și între 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, ca bază materială a 
însăși coexistentei pașnice. Lucrarea 
evidențiază, astfel, rezonanța politică 
deosebită a relațiilor economice ex
terne, ca un factor esențial al apro
pierii și bunei înțelegeri între 
poare : „Ținem seama de faptul 
participarea activă la diviziunea in
ternațională a muncii contribuie 
promovarea politicii de destindere 
pace în întreaga lume. Pornim de 
faptul că pe glob vor continua 
existe încă multă vreme grupuri 
tari cu orfnduiri sociale diferite 
socialiste, capitaliste, țări în curs 
dezvoltare, care au în cea mai mare 
parte o economie mixtă, iar unele din 
ele se pronunță ferm pentru calea 
socialistă — și că între toate acestea 
trebuie să se dezvolte relații de cola
borare, o conlucrare activă pentru so
lutionarea problemelor mondiale pe 
cale pașnică, în slujba progresului 
general, a păcii si securității tuturor 
popoarelor".

în condițiile cînd pe plan mondial 
se constată o intensificare a încor
dării, o multiplicare a focarelor de 
conflict, cînd orizontul politic este în
tunecat de nori amenințători, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu consideră 
că trebuie acționat astfel îneît ac
tuala tensiune internațională să nu 
se răsfrîngă si asupra schimburilor 
economice. Dimpotrivă, este necesar 
ca circuitul de bunuri si valori ma
teriale să continue și să se amplifice, 
fiind de natură să aibă 
pozitive si ne Dian oolitic, să 
buie la restabilirea încrederii 
telegerii.

în acest spirit se înscrie si 
tatea României în cadrul organiza
țiilor economice si tehnico-știintifice 
internaționale — temă abordată pe 
larg în volum. Prezenta activă a tării 
noastre în cadrul acestor organizații 
constituie o semnificativă expresie a 
concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la democratiza
rea relațiilor internaționale, la locul 
și rolul statelor mici și mijlocii în 
dezbaterea problemelor majore care 
confruntă omenirea, la corelația din
tre national și international, dintre 
independenta și interdependenta sta
telor în colaborarea economică inter
națională.
. Ultimul capitol al volumului este 
consacrat viziunii globale, unitare pe 
plan științific si practic, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu asupra promo
vării consecvente a colaborării inter
naționale. ca o componentă a proce
sului de instaurare a noii ordini eco-

po- 
că
la 
si 
Ia 
să 
de
de

consecințe 
contri- 
si în-
activi-

nomice. Analizînd cu excepțională 
clarviziune științifică trăsăturile, con
tradicțiile și problemele fundamen
tale ale lumii contemporane, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adus o con
tribuție originală, substanțială la ela
borarea și cristalizarea conceptului 
noii ordini economice și politice inter
naționale, precum și la identificarea 
căilor de înfăptuire a acestui dezi
derat istoric al omenirii. „Vechea or
dine economică internațională, dealt
fel și politică — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — era bazată pe 
inegalitate și pe asuprirea unor po
poare de către cercuri imperialiste și 
colonialiste. De aceea este necesar să 
se acționeze cu toată hotărîrea pen
tru a pune capăt acestei vechi ordini 
și a realiza o nouă ordine economică, 
bazată pe egalitate și echitate, care 
să permită accesul la tehnologiile 
moderne, să asigure un echilibru în
tre preturile materiilor prime și cele 
ale produselor industrializate, ca, în 
ansamblu, să asigurăm progresul mai 
rapid al țărilor în curs de dezvol
tare".

Justețea concepțiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu își găsește eloc
vente confirmări practice prin înseși 
evoluțiile actuale de pe scena econo
miei mondiale. Agravarea crizei e- 
nergetice și a materiilor prime, creș
terea vertiginoasă a prețului petro
lului și al altor produse de bază, am
plificarea crizei valutar-financiare si 
adîncirea decalajelor 
tehnologice pe plan 
precum și proliferarea 
de criză în economia 
liste, afectează într-o 
mare sau mai mică 
lumii, se repercutează 
asupra dezvoltării economice si 
ciale a popoarelor. Este clar că aceste 
probleme, care au. practic, dimen
siuni mondiale, confruntînd întreaga 
comunitate internațională, nu își vor 
putea găsi o soluționare viabilă, pe 
baze echitabile. în concordantă cu 
interesele tuturor țărilor, decît prin 
intensificarea conlucrării și colabo
rării. între state.

Tezele expuse în lucrare reliefea
ză înalta valoare teoretică și princi
pială a operei președintelui României, 
ancorarea gîndirii economice a con
ducătorului tării noastre în realitățile 
vii ale contemporaneității, constituin- 
du-se într-uri prețios îndreptar de 
acțiune pentru dezvoltarea unor ra
porturi economice și tehnico-știinti
fice internaționale neîngrădite, fără 
restricții și discriminări, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și m-i 
drepte.

ANTANANARIVO 24 (Agerpres). 
— Oliver Reginald Tambo, președin
tele Congresului Național African 
(A.N.C.) din Republica Sud-Africană, 
aflat într-o vizită în Madagascar, a 
rugat pe însărcinatul cu afaceri a.i. 
român in această țară să transmită 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un călduros salut 
din partea conducerii A.N.C. și a sa 
personal, precum și felicitări cor
diale pentru realegerea sa în fruntea 
Partidului Comunist Român și cu

prilejul împlinirii a 15 ani de cînd 
a fost ales în fruntea partidului. Oli
ver Reginald Tambo a exprimat deo
sebita sa satisfacție pentru întîlnirea 
avută cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în aprilie 1979. și a transmis condu
cătorului statului român profundele 
sale mulțumiri si ale conducerii 
A.N.C. pentru sprijinul activ acordat 
de România și P.C.R. mișcărilor de 
eliberare a popoarelor din Africa aus
trală.

ZIUA EROILOR" 
comemorată la Soweto

România în lume
© Contact» internaționale ® Convorbiri • Prezențe

PREȘEDINTELE REPUBLICII DOMINICANE A PRIMIT

O MISIUNE ECONOMICĂ ROMÂNĂ

SANTO DOMINGO 24 (Agerpres). 
— Președintele Republicii Domini
cane. Antonio Guzman, a primit o 
misiune economică română aflată în 
vizită în această tară.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele României, au fost transmise pre
ședintelui dominican un mesaj, de 
salut si urări de sănătate si fericire 
personală, de pace și prosperitate po
porului dominican.

Președintele Republicii Dominicane

a mulțumit călduros pentru mesajul 
primit și a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj de salut si cele mai bune urări 
de sănătate și succese personale, de 
prosperitate și pace pentru poporul 
român.

De 
rinta 
mice 
două 
mân 
terna tionale.

ambele părți s-a exprimat do- 
de a dezvolta relațiile econo- 
pe multiple planuri, dintre cele 
tari. în interesul popoarelor ro
și dominican, al colaborării in

ZIARUL „AL-GUMHURIA" RELEVĂ RITMUL ÎNALT

DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A ȚĂRII NOASTRE,

COLABORAREA RODNICĂ ROMÂNO-EGIPTEANĂ

CAIRO 24 (Agerpres). — Ziarul e- 
giptean „Al-Gumhuria“ a dedicat 
două pagini tării noastre, cu prile
jul prezentei României la cea de-a 
XIII-a ediție a Tîrgului 
nai de la Cairo.

Sub titlul „Obiectivele 
și direcțiile generale de 
economică și socială a României pre
văzute de planul cincinal 1981—1985“ 
sint prezentate pe larg liniile direc
toare ale activității poporului român 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în articol se 
arată, printre altele : „România este 
un stat modern, cu un înalt ritm, de 
dezvoltare. în perioada 1981—1990 se 
va afirma plenar tehnologia sa a- 
vansață. Cuceririle stiintei vor fi fo
losite, pe scară largă în toate dome
niile activității sociale și economice. 
Cuvintele de ordine sînt calitatea și 
eficienta".

Este inserat, de asemenea, un am
plu articol intitulat „Dezvoltarea 
susținută — caracteristică esențială

interna fio
principale 
dezvoltare

a relațiilor comerciale egipteano-ro- 
mâne“. in care se arată : „Relațiile 
economice dintre Republica Arabă E- 
gipt și Republica Socialistă România 
se caracterizează prin diversificare și 
crearea de noi si noi domenii de 
colaborare fructuoasă, corespunzător 
intereselor comune ale celor două 
țări prietene si în lumina politicii 
de Cooperare și prietenie ale cărei 
baze au fost stabilite de președinții 
Nicolae Ceaușescu si Mohammed 
Anwar El Sadat. Exporturile româ
nești pe piețele egiptene sint pro
duse care răspund cerințelor vitale 
ale populației, de un nivel tehno
logic avansat, ceea ce contribuie 
substantial la realizarea planurilor de 
dezvoltare generală a Egiptului. Re
lațiile comerciale dintre cele două 
țări prietene, aflate într-o continuă 
dezvoltare si diversificare, confirmă 
justețea politicii avantajului reciproc, 
spiritului de frăție și cooperare pe 
baza respectării suveranității și in
dependentei naționale".

Aprecieri elogioase la adresa exponatelor românești

de la Tîrgul internațional din Valencia (Columbia)

CARACAS 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei. dr. Luis Her
rera Campins, a vizitat standul ro
mânesc din cadrul Tîrgului interna
tional din orașul Valencia, la care 
întreprinderea „Mașinexportimport" 
prezintă o gamă largă de mașini- 
unelte de prelucrat metale. Președin
tele venezuelean a făcut aprecieri e-

logioase la adresa nivelului tehnic si 
varietății exponatelor românești și 
si-a exprimat speranța că această 
primă participare a industriei româ
nești la Tîrgul international de la 
Valencia va contribui la dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor comercia
le și de cooperare economică dintre 
cele două tari.

Extinderea relațiilor de cooperare între România și Uniunea

economică belgo-luxemburgheză

BRUXELLES 24 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a reunit Comisia mixtă 
româno - belgo - luxemburgheză de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică între România și Uniunea 
economică

Comisia

si
belgo-luxemburgheză.

a examinat evoluția rela-

tiilor economice, a acțiunilor de 
cooperare bilaterală si pe terte piețe, 
dezvoltarea colaborării științifice si 
tehnice dintre cele două părți si a 
convenit. într-un nou protocol, do
meniile prioritare în care să se dez
volte. in continuare, relațiile lor de 
cooperare.

economice si 
internațional, 
fenomenelor 

țărilor capita- 
măsură mai 
toate statele 
în mod nefast 

so

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Elene am deosebita plăcere să vă 
adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate 
pentru poporul grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și de con
lucrare fructuoasă stabilite între România și Grecia se vor amplifica și 
intensifica 
colaborării

în viitor, în folosul popoarelor noastre, în interesul destinderii, 
și păcii în Balcani, în Europa șl în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Ilie Verdet, prim-minis-Tovarășul

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă primului ministru Constantin 
Caramanlis, cu prilejul aniversării 
Zilei naționale a Republicii Elene,

prin care-i transmite, din partea 
guvernului român și a sa personal, 
calde felicitări, precum și cele mai 
bune urări de prosperitate si fericire 
poporului elen prieten.

JOHANNESBURG 24 (Agerpres). 
- In pofida unor aspre măsuri poli
țienești adoptate de autoritățile din 
Africa de Sud. zpeste 3 000 de per
soane au participat la Soweto la o 
adunare pentru a comemora „Ziua 
eroilor", reamintind astfel 
crul comis la 
populației de 
1960, cind 67 
fost uciși.

Participanții 
nînd practicile 
lui de la Pretoria, au lansat acțiu
nea „Deceniul pentru libertate". 
Totodată, au fost semnate nu
meroase petiții cerînd eliberarea 
liderului de culoare Nelson Man
dela, condamnat la închisoare pe 
viață, și a altor luptători antiapart- 
heid din Africa de Sud.

Un purtător de cuvînt 
ției din Soweto, Nthato 
membru al Congresului 
African (A.N.C.), interzis 
tățile rasiste, a subliniat necesita
tea instalării la putere a unui gu
vern majoritar al populației de 
culoare, a abolirii odioaselor prac
tici rasiste.

al opozi- 
Motlana, 
Național 

de autori-

Secvențe din „Orașul Acropolei"

masa-
Sharpeville împotriva 
culoare la 21 martie 
de manifestanți au

ia adunare, condam- 
rasiste ale guvernu-

★
Peste 1 400 persoane 

re au fost arestate în 
masive razii întreprinse 
din Johannesburg în oraș și în su
burbia sa africană - informează 
agenția France Presse. Dintre cei 
arestați, notează agenția, aproxi
mativ 1 000 au 
pecți", întrucît 
de rezidență.

de culoa- 
urma unei 
de poliția

fost considerați „sus- 
nu posedau permise

I 
 J

Criza de guvern din Italia
ROMA 24 (Agerpres). — Francesco 

Cossiga. premierul guvernului demi- 
sionar al Italiei, a acceptat, dumi
nică. în urma convorbirii 
a avut-o cu președintele 
Pertini. sarcina 
guvern. Șeful 
lian demisionar 
consultările în 
unui nou cabinet, 
cizat că viitorul guvern va trebui să 
pună în aplicare un program viabil 
din punct de vedere politic, program 
care să cuprindă atît functionarea 
instituțiilor, apărarea energică a or
dinii democratice și securității publi
ce și a stabilității economice, cît și 
angajarea Italiei pe calea destinderii.

Reuniunea la nivel înalt a țărilor 
Pieței comune, care urma să aibă loc 
la 31 martie—1 aprilie, la Bruxelles, 
a fost amînată cu cîteva săptămîni — 
s-a anunțat luni după-amiază, la 
Președinția Consiliului de Miniștri al

pe care 
Sandro 

formării unui nou 
cabinetului ita- 

își începe marți 
vederea formării ' 

Cossiga a pre-

Italiei. în acest semestru, conform 
principiului rotației. Italia prezidează 
organismele Pieței comune și reuniu
nile acestora. Premierul Francesco 
Cossiga, care a luat hotărîrea amină- 
rii reuniunii, va comunica în urmă
toarele zile data la care se vor întru
ni șefii de stat și de guvern din ță
rile C.E.E.

ROMA

Monument în memoria
victimelor nazismului

Rolul opiniei publice
în edificarea securității europene
Intervenția reprezentantului țării noastre la lucrările 

Comitetului internațional pentru securitate și cooperare 
în Europa

BRUXELLES‘24 (Agerpres). - La 
Bruxelles s-au încheiat lucrările Co
mitetului international pentru secu
ritate și cooperare în Europa, la care 
au participat delegați din 21 de țări 
de pe continent, între care și Româ
nia, precum și din partea a zece 
organizații internaționale neguverna
mentale.

La reuniune s-au dezbătut și re
liefat rolul opiniei publice, căile de 
acțiune și sporirea contribuției sale 
la procesul de edificare a securității 
europene, continuarea destinderii și 
pregătirea reuniunii de la Madrid. 
Reprezentantul tării noastre. Vasile 
Nicolcioiu. a înfățișat concepția, a- 
nalizele și aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind evoluția 
situației internaționale, tendințele ce 
se manifestă pe plan mondial, ini
țiativele României consacrate secu- 

■ ritătii. cooperării și păcii în Europa 
șb în lume. El a. subliniat necesita
tea de a se face totul pentru opri
rea cursului periculos al încordării, 
respingerea tendințelor de revenire 
la politica războiului rece, soluțio
narea tuturor conflictelor și litigiilor 
numai pe cale pașnică, prin tratati
ve. astfel îneît actuala tensiune in
ternațională să nu ducă la agrava
rea raporturilor dintre statele euro
pene, iar acțiunile consacrate secu-

ritătii în Europa să contribuie la re
luarea destinderii, la îmbunătățirea 
climatului politic mondial.

Totodată, reprezentantul tării 
noastre a expus poziția României 
privind obiectivele viitoarei reuniuni 
de la Madrid, subliniind necesitatea 
pregătirii temeinice a reuniunii, care 
este chemată să impulsioneze apli
carea Actului final de la Helsinki 
si să ducă7 la adoptarea unor mă
suri concrete de dezangajare milita- 

. ră și dezarmare. - Vorbitorul a rele
vat, de asemenea, rolul 
al maselor populare în 
continuării destinderii, în 
dezarmării, și în primul
Iei nucleare. în promovarea unei po
litici de securitate internațională, in
dependentă și pace.

în cadrul lucrărilor a fost hotărî- 
tă organizarea unei reuniuni euro
pene a reprezentanților opiniei pu
blice, consacrată reuniunii de la Ma
drid. adresîndu-se celor mai largi 
forte politice și sociale chemarea de 
a acționa cu fermitate pentru a îm
piedica agravarea situației interna
ționale și revenirea la politica răz
boiului rece, de a-și intensifica e- 
forturile în lupta pentru edificarea 
unei securități reale în Europa, a 
unei lumi a păcii și cooperării în
tre popoare.

ROMA 24 (Agerpres). — O manifes
tație de mare amploare a populației 
capitalei italiene s-a desfășurat, luni, 
pentru a marca împlinirea a 36 de 
ani de la asasinarea de către naziști, 
la locul cunoscut sub numele de Fosse 
Ardeatine, a 335 de cetățeni ai ora
șului. In prezenta președintelui Re
publicii Italiene. Sandro Pertini, a 
primarului Romei, Luigi Petroselli 
(comunist), a ministrului apărării. 
Adolfo Sarti, și a altor personalități 
precum si a circa 100 000 de persoa
ne, la Porta San Paolo a fost dezvelit 
un monument în memoria italienilor 
asasinați de naziști.

Manifestația a avut, totodată, un 
caracter antiterorist, în acest cadru 
fiind prezentat un document nur tind 
semnăturile unui milion de cetățeni ai 
Romei, care condamnă acțiunile tero
riste si actele de violentă comise. în 
ultima perioadă. în Italia.

Ciocniri armate în Ciad

popoarelor, 
asigurarea 
înfăptuirea 
rînd a ce-

N’DJAMENA 24 (Agerpres). — A- 
gentiile internaționale de presă rela
tează că, în ultimele zile. în Ciad 
au avut loc ciocniri armate, soldate 
cu _ numeroși morti si răniți, între 
unități militare fidele președintelui 
Goukouni Oueddei și cele care îl 
sprijină pe ministrul forțelor armate. 
Hissene Habre. După un armistițiu, 
intervenit duminică 
după-amiaza aceleiași zile, 
tele între grupările rivale au reiz- 
bucnit.

Potrivit opiniilor observatorilor po
litici, noile incidente se datorează 
nerezolvării dificilelor probleme de 
natură economică și socială cu care 
este confruntat Ciadul, dintre 
cea mai mare parte moștenite 
perioada colonială. La acestea se 
adaugă și deosebirile etnice si reli
gioase, care s-au transformat în 
rivalități puternice, deși între părțile 
implicate în conflict au avut loc, în 
ultimii ani. mai multe acorduri de 
reconciliere.

dimineața. în
inciden-

care
din

r PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jiv- 
kov. prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a primit dele
gația Guvernului de Reconstrucție 
Națională și a Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională din Nica
ragua. S-a făcut un schimb de 
informații despre activitatea celor 
două partide și a guvernelor celor 
două țări și au fost examinate po
sibilitățile și căile de dezvoltare a 
relațiilor dintre Bulgaria și Nica
ragua — transmite agenția B.T.A.

ADUNARE COMEMORATIVA LA 
VIENTIANE. Cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a întemeierii Parti
dului Popular Revoluționar Lao
tian. la 
dunăre, 
va zeci 
latează 
tul rostit cu acest prilej. Kaysone 
Phomvihane. secretar general al 
C.C. al P.P.R.L.. prim-ministru al 
Guvernului R.D.P. Laos, a prezen
tat activitatea P.P.R.L.. ca partid 
de avangardă al poporului laoțian, 
în diferite etape de 
eliberarea națională, 
programul partidului 
tuală a construcției 
Laos.

Vientiane a avut loc o a- 
la care au participat cîte- 
de mii de persoane — re- 
agentia T.A.S.S. în cuvîn-

luptă pentru 
și a expus 
în faza 
socialiste

ac- 
în

A-REUNIUNEA MINIȘTRILOR
GRICULTURII din țările membre 
ale Pactului Andin, desfășurată în 
orașul bolivian Santa Cruz, 
bat o serie de rezoluții 
consolidarea procesului de 
rare economică în cadrul 
organizații subregionale în 
agricol.

a apro- 
privind 
coope- 
acestei 

sectorul

/

CONVORBIRI CHINO-ZAIREZE. 
La Beijing au avut loc convorbiri 
oficiale între Hua Guofeng. pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Mobutu Șese Seko, pre
ședintele Zairului, aflat în vizită în 
China. După cum transmite agen
ția China Nouă, au fost discutate 
probleme privind relațiile dintre 
China și Zair. căzîndu-se de 
acord să se acționeze pentru întă
rirea si dezvoltarea lor continuă. 
De asemenea, au fost examinate 
probleme ale situației internațio
nale actuale.

rol deosebit de important în tradu
cerea în viată a liniei P.C. Chinez 
de dezvoltare a stiintei si tehnicii, 
in modernizarea economiei.

cu- 
de 

do- 
de

CONFERINȚA LA BEIJING. La 
cea de-a Il-a Conferință națională 
a Asociației pentru știintă si teh
nică din China, desfășurată la 
Beijing, au luat parte peste 1 500 
de delegați — oameni de stiinlă. 
cercetători, inovatori din diverse 
ramuri ale economiei. După cum 
relatează agenția China Nouă. în 
cadrul ședinței de închidere a luat 
cuvîntul Hu Yaobang. secretar ge
neral al C.C. al P.C.C.. care a 
arătat că asociația are de jucat un

COMISIA PERMANENTA C.A.E.R. 
PENTRU INDUSTRIA UȘOARA, 
care si-a desfășurat lucrările la 
Praga. a examinat stadiul de reali
zare a acțiunilor de colaborare 
prinse in Programul special 
colaborare pe termen lung in 
meniul mărfurilor industriale
larg consum, inclusiv proiectele u- 
nor convenții multilaterale de co
laborare în acest domeniu. Totoda
tă. a fost analizat modul în care 
se aduc la îndeplinire hotărîrile Se
siunii si ale Comitetului Executiv 
ale consiliului și a fost adoptat ra
portul de activitate al Comisiei pe 
anul 1979.

Despre Atena, capitala Republi
cii Elene, se știe că este un oraș 
vechi cît... antichitatea. Dar orașul 
care conservă atîtea monumente is
torice, eare e cunoscut pe toate 
mețidianele, „orașul de cretă", 
cum i se mai spune, datorită clădi
rilor de piatră albe, are și unele 
laturi surprinzător de tinere. Ate
na abia în urmă cu aproape 150 de 
ani a devenit capitala noului stat 
grec independent. Iar atunci, Ate
na nu era altceva decît un tîrgușor 
„care avea vreo 300 de case și a- 
proape 1 000 de locuitori".

Și ce vezi astăzi după un secol 
și jumătate? Afli că Atena are 
peste 3 milioane locuitori și se nu
mără printre cele 
metropole din Eu
ropa. Vezi locu
ințe și edificii 
publice care, prin 
mărimea lor. prin 
noua linie arhi
tectonică, sfidează 
dirile de case mici din vechea Pla- 
ka — „inima" de altădată a orașu
lui. Ordinea și sobrietatea noilor 
construcții, dar mai ales arta im
plantării lor în preajma și în mij
locul micilor cartiere conferă Ate
nei imaginea unui oraș în egală 
măsură și modern, și vechi. în ju
rul celor două man bulevarde, 
drepte ca firul de plumb, care duc 
în două celebre piețe — a Consti
tuției și a Concordiei — se întind 
numeroase clădiri de la care nu 
s-au ridicat încă schelele. Acum o- 
rașul Acropolei, strîns din aproa
pe toate părțile de pereții munți
lor, în care s-a construit aproape 
peste tot unde se putea construi, 
se află în fața unei singure alter
native: să iasă din ce în ce mai 
mult pe malul mării, să-și întindă 
aripile, ca o pasăre, spre Corint și 
Sunion! Ceea ce, de fapt, se și pe
trece. Distantele dintre Atena și 0- 
rășelele-satelit construite în zona 
ce duce la „întîlnirile dintre mări" 
— Egee și Adriatică — se micșo
rează. prin înmulțirea construcții
lor, de la un an la altul. Și nu va 
fi departe timpul, spun atenienii, 
cînd orășelele-satelit vor găzdui 
populația unei a doua Atene.

Dar să mai revenim o dată 
bulevardele mari ale orașului 
aici unde sint prezente, prin

mai dens locuite

NOTE DE CĂLĂTORIE

parcă îngrămă-

me și reclame, multe țări ale lu
mii. Ne-a făcut o mare plăcere să 
descoperim printre acestea și fir
mele „Dacia-service", „Autocami- 
oane-service", O.N.T. „Carpați", ale 
unor unități românești de prospec
țiuni geologice. Sau, cu prilejul u- 
nor convorbiri, să culegem ecou
rile, întotdeauna favorabile, . ale 
prezentelor românești la numeroa
sele congrese și reuniuni interna
ționale, la manifestări științifice și 
artistice, găzduite atît de frecvent 
de capitala Greciei. Cum ne-a fă
cut plăcere să vizităm Casa de 
cultură a prieteniei eleno-române, 
unde se desfășoară frecvent activi
tăți pe linia unei mai bune cu
noașteri reciproce, în spiritul tra

dițiilor seculare 
de prietenie și 
colaborare care 
leagă atit de strîns 
cele două po
poare.
luminoase tradițiiAstăzi, aceste 

se îmbogățesc de la un an la altul 
prin extinderea colaborării 
tuoase dintre țările noastre 
cele mai diferite domenii, 
la Atena, ca la 
interlocutorii să
Iul hotărîtor pe care-I au în acest 
sens convorbirile la nivel înalt, 
prilejuite de contactele 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
președintele Tsatsos, cu premierul 
Constantin Caramanlis, atît în Gre
cia, cît și în România, care au dat, 
de fiecare dată, noi și puternice 
impulsuri conlucrării multilaterale 
româno-elene — pe plan politic, |e- 
conomic, tehnico-științific și cultu
ral.

în egală măsură se evidențiază 
că beneficiarii acestei colaborări 
sint deopotrivă poporul grec și po
pului român, și că această colabo
rare este o contribuție la materia
lizarea aspirațiilor tuturor națiuni
lor din Balcani, indiferent de arîn- 
duirea lor socială, de a vedea trai
nic instaurate în regiunea în care 
trăiesc raporturi de bună vecină
tate, de încredere și prietenie, I în 
interesul unei păci trainice în zona 
noastră, atît de mult încercată \ în 
trecut, ca și pe întreg continentul 
european.

fruc- 
în 
Si 

București, 
evoce ro-

pre- 
cu

Constantin PRIESCU

a Oamenilor Muncii, desfășurat recent la Lisabona, 
Portugalia au avut loc manifestații în sprijinul acțiunii 
lupta împotriva șomajului și inflației, pentru apărarea 
Fotografia de mai sus înfățișează un aspect de

Răspunzînd apelului la unitate sindicală lansat la cel de-al treilea congres al 
Confederației Generale 
în diferite localități din 
unite a muncitorilor în 
cuceririlor democratice.

manifestație desfășurată în orașul Evora

■

la o

PRESĂ
„SOIUZ-T". Agenția T.A.S.S. trans

mite că luni, după încheierea pro
gramului de zbor comun, s-a pro
dus separarea navei de transport 
„Soiuz-T“ de stația orbitală „Sa- 
liut-6“. Procesul decuplării apara
telor cosmice s-a realizat potrivit 
comenzilor de la Centrul de dirijare 
a zborului și a fost controlat de spe
cialiștii de la serviciile terestre.

T

DEFICITUL BALANȚEI DE 
PLĂȚI A DANEMARCEI va atin
ge. la sfîrșitul acestui ân. cifra- 
record de 16,5 miliarde coroane, 
fiind dublu fată de nivelul de la 
sfîrșitul anului 1978 — se arată 
într-un raport al serviciului statis
tic guvernamental. La sfîrșitul 
anului, numărul șomerilor va ajun
ge în Danemarca la 200 000 de per
soane, la o populație care depă
șește cu puțin 5 milioane de locui
tori.

SUCCESE ELECTORALE. în 
urma alegerilor parțiale, desfășu
rate duminică. în Japonia, alti 15 
membri ai partidului comunist au 
fost aleși deputati în adunările a 
13 orașe și comune.

FOSTUL ,ȘAH al Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi care în ul
timele luni se stabilise în Republica 
Panama, a sosit luni la bordul unui 
avion la Cairo, urmînd a fi inter
nat intr-un spital din . apropierea 
capitalei egiptene.

POLITIA SPANIOLĂ a arestat 
16 persoane suspectate a fi mem
bre ale ramurii militare a organi
zației separatiste basce-ETA si 
învinuite de comiterea, de la 1 ia
nuarie pînă în prezent, a peste 20 
de asasinate. Arestările au fost ope
rate în Andaluzia. Valencia 
turia.

si As-

CAMPANIE ÎMPOTRIVA ANALFABETISMULUI. In Republica Nica
ragua a fost lansată oficial o largă campanie națională împotriva analfa
betismului. Alături de ..Planul național de urgență si reactivare economică 
pentru 1980“. campania de alfabetizare, la care participă 200 000 de per
soane de toate virstele, vizează eradicarea pe parcursul următoarelor sase 
luni a neștiinței de carte, care. în această țară, afectează peste 50 la sută 
din totalul populației, în unele zone de pe coastele Pacificului si Atlanticu
lui ajungînd la aproape 90 la sută.

UN PUTERNIC URAGAN 
mai puternic din ultimii 20 
— s-a abătut duminică asupra ca
pitalei nigeriene, Lagos. Viteza 
vîntului a depășit 150 kilometri pe 
oră, iar ploile torențiale au inundat, 
în aproximativ o jumătate de oră. 
numeroase cartiere ale orașului. Mii 
de persoane au rămas fără adăpost, 
circulația a fost întreruptă de arbo
rii smulși din rădăcini si aruncați 
în mijlocul străzilor.

— cel 
de ani
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