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Zece șantiere de investiții in obiectivul anchetelor „Scînteii11

LIVRAREA PROMPTĂ, OPERATIVĂ A UTILAJELOR
TEHNOLOGICE—problemă-cheie a intrării la timp 

în producție a noilor capacități industriale
în pofida demersurilor insistente 

făcute de conducerea întreprinderii 
„Victoria11 din Călan, asigurarea uti
lajelor tehnologice pentru noua plat
formă siderurgică se află in conti
nuare sub seninul incertitudinii. în 
timp ce. cu fiecare zi. scadenta in
vestiției se apropie.

De ce nu ajung pe șantier mașinile 
și echipamentele atît de mult soli
citate ? Ce Împiedică furnizorii uti
lajelor să-și onoreze obligațiile asu
mate? Nu este de prisos să preciy 
zăm că. sistematic, pe această mare 
platformă de investiții sau în alte 
locuri, se tin ample ședințe de co
mandament. Ample pentru că desfă
șurarea de forțe este de fiecare dată 
impresionantă. Participă cadre de 
conducere din Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, deseori 
chiar adjuncți ai miniștrilor, nume
roși reprezentanți ai întreprinderilor 
producătoare de utilaje, ai .beneficia
rului, constructorilor și montorilor. 
Subiectul discuțiilor, de fapt lait
motivul acestora ? Una și aceeași în
trebare : cînd vor fi livrate utilajele 
tehnologice necesare punerii în func
țiune ? O întrebare care, apreciind 
după volumul restanțelor și numărul 
furnizorilor, rămine deocamdată fără 
răspuns.

Să o spunem deschis : ineficienta 
este caracteristica principală a aces
tor comandamente constatative, re
marcabile doar prin exactitatea cu 
care țin contabilitatea restanțelor. 
Așa cum s-a întîmplat dealtfel și 
Ia ultima ședință de acest gen, din 
6 martie, în care accentul a fost pus, 
ca de obicei, pe nerealizarea celor 
hotărite la precedenta, desfășurată 
cu o lună înainte, și pe fixarea unui 
nou rînd de termene pentru sosirea 
utilajelor pe șantier. Termene așa- 
zise limită, care de atîtea ori pînă 
acum s-au dovedit de o elasticitate 
surprinzătoare.

Situația se datorează, înainte de 
orice, stilulhi de muncă adoptat, în 
care suverane sint formalismul în 
stabilirea termenelor de livrare și, 
după aceea, lipsa de răspundere față 
de respectarea lor. Cum altfel se ex
plică faptul că, în luna ianuarie anul 
trecut, conducerea întreprinderii de 
mașini grele din București s-a an
gajat să livreze cit mai repede su- 
flantele pentru centrala termoelec
trică — inima noului combinat — 
pentru ca abia de curînd, deci după 
13 luni, doar două dintre aceste uti

Grădini 
de legume 
în școlile 

argeșene
Există in gospodăriile mem

brilor cooperatori din consiliul 
unic agroindustrial Mirosi, ju
dețul Argeș, o mulțime de so
larii gata să-și primească răsa
durile fragede. Ni s-a spus că se 
var obține în acest an 10 000 de 
tone de legume — o puternică 
sursă de aprovizionare pentru 
populație. încă un izvor de ve
nituri pentru cooperatori. Tot 
aici am zărit si un solar amena
jat în fata scolii din comună pe 
care il îngrijesc micii legumicul
tori, aflați in întrecere cu... pă
rinții lor.

— Nu numai la școala din Mi
rosi există asemenea solarii — 
ne-a spus tovarășa inginer agro
nom Ioana Tomescu. de la In
spectoratul județean școlar Ar
geș. Se poate spune că in șco
lile argeșene legumicultura a in
trat de acum in tradiție. Anul 
acesta am trecut de la culturile 
demonstraiiv-didactlce la o pro
ducție pe scară largă. In pre
zent. in peste 200 de scoli gim
naziale există solarii. La Bîrla, 
de exemplu, acestea ocupă SOO 
metri pătrați. la Buzoiesti — 700, 
la Ungheni — 900, la Leordeni 
— 600. Acestora li se vor adăuga 
alte importante spatii acope
rite la liceul agroindustrial din 
Curtea de Argeș. Pe toate aces
te suprafețe se cultivă legume, 
flori si căpșuni, pe bază de con
tracte ferme.

— Concret, ce reprezintă a- 
ceastă îndeletnicire pentru școli 
și pentru populație ?

— Pentru elevi este un minu
nat prilej de formare a unor de
prinderi practice intr-un sector 
important si plăcut, corespunză
tor vîrstei lor. O parte din le
gumele pe care le vor produce 
se vor consuma în cantinele șco
lare, iar altele vor fi livrate pie
ței pentru aprovizionarea popu
lației.

In afară de legume cultivate 
în spații protejate si în cimp, 
școlarii si cadrele didactice din 
județul Argeș se ocupă si de 
plantarea in sistem intensiv de 
pomi, arbuști fructiferi, vită de 
vie. Cu forțe proprii, au fost 
amenajate pepiniere pentru ma
terialul săditor. în acest an. o 
mare amploare vor cunoaște si 
alte îndeletniciri, cum sint seri
cicultura si creșterea albinelor.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii" 

laje să fie livrate și încă incomplet ? 
Nu aducem în discuție această ches
tiune numai pentru că utilajele cu 
pricina sint restante din anul 1978, 
nici pentru că montajul lor durează 
citeva luni bune, ci mai ales pentru 
că, legat de această masivă întîrzie- 
re, se ridică cel puțin două întrebări : 
cînd a procedat greșit conducerea în
treprinderii furnizoare ? Atunci cînd 
s-a angajat să livreze în cel mai 
scurt timp suflantele contractate, 
știind probabil că nu poate face acest 
lucru, sau, ulterior, cînd a uitat să-și 
onoreze promisiunea ?

Să precizăm că acest episod n-a 
avut altă urmare, decît aceea că a 
fost înregistrat cu conștiinciozitate,

Pe șantierul platformei 
siderurgice de la Călan

dar și fără folos, de conducerile 
celor două ministere menționate, in
clusiv în ședințele de comandament 
la care ne referim. Bineînțeles, pa
sivitatea proliferează, ca să spunem 
așa, adepți. Favorizată de acest veri
tabil sistem al răspunderilor diluate, 
replanificarea și re-replanificarea 
termenelor a devenit o practică cu
rentă, de lungă durată, de la care 
nu fac excepție nici alți furnizori : 
întreprinderile „1 Mai“ Ploiești, 
„Unio“ din Satu Mare. Combinatul 
pentru industria construcțiilor de 
mașini din Bistrița. întreprinderea 
metalurgică pentru utilaj minier din 
Baia Mare.

— Cînd abordăm pe unul sau altul 
dintre furnizorii noștri scadenți, ne- 
spune ing. Pamfilie Cuteanu, șeful 
biroului de utilaje din întreprinderea 
beneficiară, aceștia invocă greutățile 
survenite fie în aprovizionare, fie în 
realizarea unor colaborări, fie 
lipsa de capacitate. Și ne amină din 
nou. Nu înțeleg de ce se angajează 
la niște termene de livrare, pe care 
știu bine că nu le pot respecta ?

Pentru că „tonul" este dat de în
găduința dovedită de cele două mi
nistere, tocmai cu prilejul acestor 
comandamente, al căror rol major 
este cu totul altul. Și. anume, 
acela de a determina o puternică 
mobilizare a factorilor din subordine, 
de a jalona coordonatele unei con

Fotografie trimisă ieri de corespondentul nostru pentru județul 
Argeș

Elevii Liceului agroindustrial din Curtea de Argeș la 
solariile amenajate de ei

o lecție practică în
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DREPTUL LA CUVÎNT SI FAPTĂ
Platforma industrială Pi

pera. Multiple mijloace de 
transport în comun te aduc 
aici. Bineînțeles și nenumă
rate autoturisme „Dacia 
1 300" proprietate persona
lă. Aici se află o serie de 
întreprinderi, de institute 
de cercetare, de centrale — 
toate slujind un sector de 
virf ai industriei noastre : 
electronica. Aproximativ 
treizeci de mii de oameni ai 
muncii lucrează, cu pasiu
ne și pricepere, pe platfor
ma ultramodernă a Piperei. 
Virsta medie : sub treizeci 
de ani. Semnificativă tine
rețe — a domeniului de ac
tivitate, a produselor, a oa
menilor... Dar se cuvine a 
fi amintit și faptul emoțio
nant că ne aflăm pe terito
riul unei vetre dacice : în 
chiar perimetrul acesta, 
stră-stră-strămoșii noștri au 
trudit la prelucrarea bron
zului. a fierului, au bătut 
monede de argint t- tirziu 
descoperite — într-un cu- 
vînt, și-au marcat, demni și 
neclintită existența multi
milenară pe meleagurile ro
mânești. Asemenea adevă
ruri istorice, izvorite din 
trecutul îndepărtat, răsună 
în conștiința nouă, socialis
tă a tuturor celor ce mun
cesc și creează, astăzi, pe 
platforma industrială Pipe

lucrări active între furnizori, bene
ficiari . și constructori, pătrunsă de 
răspundere, stimulată de receptivita
te și promptitudine în îndeplinirea 
cu punctualitate a obligațiilor reci
proc asumate. Altfel, care mai este 
rațiunea acestei activități de coor
donare ? Să înțelegem bine. Nimeni 
nu poate pretinde ca utilajele pentru 
o investiție sau alta să fie realizate 
la minister sau în ședințe. Dar, nu 
poate fi ocolit adevărul că nimic nu 
este mai dăunător în această com
plexă activitate decît practica între
ținerii unei aparențe de conlucrare, 
fără o cunoaștere exactă a realității 
și evaluarea realistă a posibilităților 
de care dispune un furnizor sau altul. 
Dar, mai ales, fără un control riguros 
asupra modului în care fiecare își 
îndeplinește sarcinile încredințate, 
sprijinindu-1 efectiv în depășirea 
oricăror eventuale dificultăți. De 
cite ori tovarășii din conducerea 
celor două ministere, a centralelor 
industriale coordonatoare au coborît 
în unitățile furnizoare pentru a ur
mări direct stadiul executării utila
jelor scadente, problemele cu care 
sint confruntați in procesul produc
ției, iar dacă au făcut-o, într-adevăr, 
prin ce s-a materializat prezența lor?

Atunci cînd aceste cerințe, dealt
fel binecunoscute, sint trecute cu ve
derea, nu este greu de presupus ce 
urmează. Am primit la redacție o 
scrisoare din partea întreprinderii 
bucureștene „23 August", semnată de 
tovarășul Pamfil Ștefănescu, director 
adjunct. Răspunzînd unei intervenții 
a „Scînteii" în privința utilajelor de 
la Călan, semnatarul scrisorii s-a an
gajat, în numele colectivului acestei 
mari întreprinderi, să asigure livra
rea unor mașini și echipamente de 
strictă necesitate după un anumit 
grafic. Ce s-a întîmplat 20 de zile 
mai tîrziu ?

— împuternicitul întreprinderii a 
rcplanificat termenele, decalindu-le 
din nou, ne-a informat ing. Pamfilie 
Cuteanu. Inutil să mai insist asupra 
faptului că această nouă întîrziere 
este de natură să deregleze și mai 
mult activitatea montorilor pe șan
tier. Să facă și mai dificile eforturile 
noastre pentru punerea în funcțiune 
a obiectivului.

Deci, una spune tovarășul director
Cristian ANTONESCU 

• Sabin CERBU
(Continuare in pag. a III-a)

ra, constituind temelia pe 
care clădesc ei prezentul și 
viitorul țării. Instanțele 
timpului își dau mina, sim
bolic.

Argumentele 
pasiunii 

și implicării
Ne-am desfășurat anche

ta intr-o singură unitate 
de pe platformă : întreprin

dinile, crezul, atît prin viu 
grai, cît și prin fapte folo
sitoare semenilor, colectivi
tății din care facem parte. 
Sint convins că dreptul 
la cuvint, în sensul său 
cel mai complex, mai adine, 
reprezintă. ■ fără doar și 
poate, o cucerire de preț a 
democrației noastre socia
liste. Și repet : omul nu se 
exprimă exclusiv verbal, ci 
prin tot ceea ce întreprin
de, prin tot ceea ce izbu
tește. Cuvîntul este și că-

zolvarea necesară ?“ și așa 
mai departe... De aici încolo 
intră în drepturi autocriti
ca. pîrghie indiscutabilă a 
progresului individual și 
general. Democratizarea 
consecventă a tuturor struc
turilor. așa cum se mani
festă la noi, pretinde și o 
democratizare paralelă a 
„forului interior", de care 
fiecare dispunem, pentru 
că numai o totală sinceri
tate față de noi înșine duce 
și poate duce la succes.

ANCHETĂ SOCI AL-PO LITICĂ

derea de calculatoare elec
tronice. Și, de la bun în
ceput, ni s-a impus o idee 
extrasă din chiar dialogu
rile cu creatorii calculatoa
relor care, deloc intîmplă- 
tor, poartă numele de 
„FELIX", amintind de Da
cia Felix — Dacia fericită.

— Oricit am fi noi oa
meni de acțiune — ne ex
plică ing. dr. Vladimir Doi- 
caru — credem profund in 
forța de impact a cuvîntu- 
lui. Sintem, realmente, niște 
oameni fericiți. în măsura 
în care ne exprimăm pe noi 
înșine, înclinațiile, aptitu

- de Mihai STOIAN -
rămida propriei gindiri, 
deci te exprimi deplin și în 
ceea ce faci, nu numai în 
ceea ce spui. Prin cuvîntul 
rostit, însă — mai ales — 
prin cuvîntul/faptă, îți poți 
desăvîrși propria persona
litate, implicîndu-te în pro
cesul vast de edificare a 
societății românești contem
porane. De multe ori, fo- 
losindu-mă de ceea ce — 
în literatură — se numește 
„monolog interior", iau cu
vîntul și în sinea mea. mă 
întreb : „Ai dat tu tot ce 
poți să dai, ai încercat toa
te soluțiile ca să găsești re

Cu expresia sintetică 
cuvînt/faptă drept moto al 
investigației, l-am ' urmat 
pe interlocutorul nostru pe 
tărîmul activității profesio
nale. Și am constatat că 
există, realmente, o con
cordanță remarcabilă. Iată : 
la 28 de ani — inginer-doc- 
tor (virsta medie în între
prindere : 26—27 de ani),
așadar se numără printre... 
mai vîrstnici. încă din vre
mea studenției, preocupat 
să participe la viața colec
tivă tocmai prin ceea ce-i 
poate da el acesteia, origi
nal. își alege ca temă de

al Republicii
Socialiste România

DECRET 
privind organizarea unor 
activități de prestări de 
servicii în condițiileI 
stabilirii pe bază de 
cotă-parte din încasări 
a veniturilor cuvenite 

persoanelor 
ce desfășoarăV 

aceste activități
ÎN PAGINA A III-A

CLUJ: Planul 
la export-îndeplinit

Ieri, colectivul întreprinderii 
de cazane mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca și-a îndeplinit pre
vederile planului la export pe 
întregul cincinal. întreprinderea 
exportă utilaj termoenergetic in 
mai multe țări ale lumii. Colec
tivul de muncă de aici se află, 
de asemenea, în avans cu 240 de 
zile la realizarea planului cinci
nal. Aceasta înseamnă că pînă 
la sfîrșitul acestui an se va pu
tea realiza peste prevederi o 
producție de 530 milioane lei. 
(Alex. iVIureșan).

ffi aw
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român,' președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți di
mineață, delegația Partidului Socia
list din Cipru, condusă de Vassos 
Lyssarides, președintele partidului, 
care face o vizită în tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte Doros 
Theodorou, secretar organizatoric, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al partidului. Andreas 
Phridas, membru al Biroului Politic 
al C:C., șeful Secției internaționale 
a C.C., secretar al Comitetului de 
partid al districtului Nicosia, Kriton 
Gheorghiadăs, membru al Biroului 
Politic al C.C., director ăl. Biroului 
economic al partidului, secretar al 
Comitetului de partid al ; districtului 
Larnaca. Andreas Mirianthous și An
dreas Adamides, membri ai C.C., 
membri ai Biroului economic al 
partidului.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Constantin Dăscăleșcu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al .C.C. al P.C.R.. Ilie Rădu- 
lescm secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Văss, membru al C.C. al P.C.R., 
Lucian Drăguț, prim-vicepreședințe 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

Exprimînd satisfacția sa și a mem
brilor delegației pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, de a 
avea cpnyorbiri cu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
șeful delegației a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut, 
călduroase felicitări cu prilejul îm
plinirii a 15 ani de cînd a fost ales 
in fruntea Partidului Comunist Ro
mân, pentru remarcabilele succese 
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R. și a secretarului 
său general, în opera de edificare a

...Și Iu Mehedinți a plouat, 
a fost vreme instabilă, dar 

însămînțările nu sint întîrziate
O experiența care dovedește în mod convingător 

ca printr-o buna organizare a muncii pot fi învinse condițiile 
neprielnice ale acestei primăveri

„în sfîrșit 1" — exclamă directorul 
general fără să-și ascundă bucuria. 
Continuarea — „Sintem salvați" — 
ne stirnește și mai mult curiozitatea. 
Ce se întîmplă ? Prin comunicarea 
respectivă, tovarășul Marian Pufan, 
directorul general al Direcției agri
cole Mehedinți, era înștiințat că în 
gară, la Drobeta-Turnu Severin, so
sise un vagon cu erbicide pentru 

cercetare/realizare, pentru 
proiectul de diplomă, un 
„Sistem de transmisie audio 
cu laser cu semiconductori". 
noutate mondială. La 21 de 
ani ? Da, la 21 de ani, fi
rește sub îndrumarea pro
fesorilor. Urmează o perioa
dă de îndelungat studiu și 
de experimentări — îm
preună cu un coleg — con
cretizată prin stabilirea ce
lei dinții legături audio cu 
laser cu semiconductori. din 
România, pe o distanță de 
5 km. de la „Casa Scînteii" 
la ..Hotel Intercontinental". 
Exact peste un an vine la 
întreprinderea de calcula
toare electronice, tocmai 
pentru a dezvolta sistemul 
acesta și a-1 aplica dome
niului de calcul. Este pri
mul an al actualului cinci
nal al revoluției tehnico-ști- 
ințifice : ia naștere proiec
tul .,Fellas" — interconec
tare calculatoare și termi
nale prin laser — așadar pe 
o cale invizibilă și de vi
teză extrem de mare ; în 
anul imediat următor au 
loc montajele experimenta
le. și apoi punerea în prac
tică, în 1979, pe o distanță 
de 3.4 km, în chiar zilele 
desfășurării Congresului al 
XII-lea al partidului, a sis-
(Continuare in pag. a Il-a) 

socialismului în România, pentru 
prodigioasa activitate a șefului sta
tului român pusă în slujba cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cordial pe oaspeți, apreciind 
că vizita delegației Partidului Socia
list din Cipru reprezintă un moment 
important în relațiile dintre cele 
două partide, dintre poporul român 
și poporul cipriot.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist din Ci
pru și a fost manifestată dorința de 
a le dezvolta în folosul reciproc, al 
cauzei păcii, destinderii, securității și 
cooperării în Balcani, în Europa și 
in lume.

Abordîndu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost exprimată 
îngrijorarea față de deteriorarea in 
ultimul timp a relațiilor internațio
nale. care pune în pericol politica de 
destindere, independenta popoarelor 
și pacea. S-a subliniat necesitatea 
unirii eforturilor tuturor statelor, ale 
forțelor progresiste pentru a se pune 
stavilă înrăutățirii climatului mon
dial. pentru reluarea și dezvoltarea 
politicii de destindere bazată pe res
pectul în relațiile dintre state al inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi și avantaju
lui reciproc, neamestecului in trebu
rile interne, nerecurgerii la fort;) și 
-la amenințarea cu forța, pe recunoaș
terea dreptului fiecărui popor la o 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare.

De ambele părți s-a evidențiat im
portanta soluționării pe caie politică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, a stărilor con- 
flictuale, subliniindu-se că pacea și 
securitatea internațională reclamă, 
totodată, măsuri hotărite in direcția 
reducerii cheltuielilor militare, a rea

floarea-soarelui. „Era și timpul — 
ne spune dînsul. De miine putem 
trece, așa cum am hotărit, la însă- 
mințarea florii-soarelui, lucrare pe 
care ne-am propus s-o încheiem cel 
tirziu pe 27-28 martie". A urmat 
înștiințarea unităților agricole și, 
după cum aveam să aflăm, in după- 
amiaza aceleiași zile, simbătă 22 mar
tie, întreaga cantitate de erbicide se 
și afla in unitățile agricole. De ce 
atita grabă ?

— Sintem intr-o adevărată bătălie 
cu timpul — ne spune directorul 
general. Comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit ca pînă 
la 14 aprilie să încheiem i'nsămînța- 
rea tuturor culturilor de primăvară. 
Cu forțele pe care le avem putem 
respecta acest termen. Numai că, 
vedeți, vremea foarte instabilă din 
această perioadă ne cațn ține în loc. 
în aceste condiții nu ne putem per
mite să pierdem nici o oră bună de 
lucru.,din cauza unor carențe in or
ganizarea muncii sau in aprovizio
narea cu erbicide. Vrem ca in această 
lună să terminăm cu floarea-soa
relui și să răminem apoi numai cu 
porumbul, soia și fasolea. Optimis
mul nostru se bazează' pe buna or
ganizare a muncii din fiecare uni
tate, pe faptul că sintem avansați 
la pregătirea terenului și că s-a 
trecut la erbicidarea totală a supra
fețelor destinate porumbului.

Intr-adevăr, rezultatele pe an
samblu permit aprecierea că. in ju
dețul Mehedinți, semănatul cultu
rilor de primăvară se desfășoară 
aproape ca în condiții normale de 
lucru. Practic, culturile din prima 
epocă — legumele și cartofii tim
purii, plantele furajere și cele se- 
mincere, mazărea, inul pentru ulei 
și sfecla de zahăr — au fost 
însămințate pe toate suprafețele 
planificate. Acum, in plină actua
litate este semănatul florii-soare
lui, cultură la care, pină marți, 
25 martie, sămînța a fost încorporată 
pe 600 hectare din cele 10 250 prevă
zute. Se impune concluzia că nu sta
rea vremii, ci starea de organizare a 
muncii și de mobilizare a tuturor 
forțelor sint cele ce condiționează 
bunul mers al lucrărilor. Aceasta 
este concluzia principală a raidului- 
anchetă întreprins în mai multe uni
tăți agricole mehedințene.

Pentru grăbirea lucrărilor, impor
tant este ca acum să fie folosită fie
care oră bună de lucru în cimp. 
Această necesitate a fost bine înțe

lizării dezarmării, și în special a dez
armării nucleare, a înfăptuirii unei 
noi ordini economice internaționale, 
mai echitabilă și mai dreaptă.

Referitor la situația din Europa, 
s-a reliefat necesitatea de a se ac
ționa pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid din acest an, 
astfel incit, aceasta să dea un nou și 
puternic impuls eforturilor îndreptate 
spre înfăptuirea, ca un tot unitar, a 
Actului final de la Helsinki, punîn- 
du-se pe primul plan trecerea, la 
măsuri concrete, eficiente de dezan
gajare militară și dezarmare — ce
rințe esențiale pentru întărirea des
tinderii, independenței și securității 
pe continent, ca și în întreaga lume.

Secretarul general al P.C.R, și pre
ședintele P.S. din Cipru au scos in. 

fis. evidență însemnătatea pe care o pre
zintă pentru pacea și securitatea con
tinentului aprofundarea înțelegerii 
și cooperării interbalcanice, transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii, a bunei vecinătăți și intensei 
colaborări.

în legătură cu problema cipriotă, 
s-a arătat că este necesar să se ajun
gă la o soluție politică durabilă, pe 
calea negocierilor între cele două 
comunități, de natură să asigure con
viețuirea lor pașnică, respectarea in
dependenței, suveranității și integri
tății teritoriale, a unității și neali
nierii Republicii Cipru. în concor
danță cu principiile înscrise în Carta 
O.N.U. și în rezoluțiile O.N.U. cu 
privire la problema cipriotă.

S-a reafirmat hotărîrea celor, două 
partide de a-și aduce în continuare 
contribuția activă Ia întărirea colabo
rării tuturor forțelor progresiste si 
democratice. în lupta pentru o polip 
tică de independență și deplină ega
litate între națiuni, pentru o lume a 
păcii, cooperării și înțelegerii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

leasă în majoritatea unităților agri
cole din județ. în noaptea de joi' 
spre vineri, pe meleagurile mehedin
țene a plouat continuu. La fel și in 
ziua de vineri, vremea s-a menținut 
nefavorabilă. După o scurtă înseni
nare intervenită simbătă, duminică 
cerul s-a închis din nou și au căzut 
ploi locale ; de scurtă durată, dar 
destul ca să încurce lucrările in 
cimp. Cu toate acestea, pretutin
deni pe unde am trecut, prin trei 
consilii unice agroindustriale, aveam 
să găsim la punctele de lucru for
mațiile de tractoare in conformitate 
cu programele de muncă stabilite.

Sintem pe terenurile cooperativei 
agricole Rogova, din consiliul unic 
agroindustrial Vînju Mare. în acest 
consiliu întreaga suprafață de floa
rea-soarelui a fost amplasată intr-o 
singură solă de 550 ha, la C.A.P. 
Rogova. Aceasta a permis concen
trarea masivă a forțelor mecanice. 
Aici lucrau cele două formații de 
erbicidare constituite pe consiliu. De 
una răspunde direct inginerul-șef al 
cooperativei, tovarășul Damian Cos- 
ma, iar de cealaltă — soția acestuia, 
tovarășa Maria Cosma, șefa fermei 
nr. 1 de cimp.

— După cum vedeți — ne spune 
inginerul-șef — vremea se mai 
zbirlește. Totuși, cit timp putem 
lucra nu scoatem tractoarele din 
brazdă. Pină acum am lucrat printre 
picături. Dacă am fi așteptat numai 
timp însorit. n-am fi încheiat semă
natul culturilor de primă urgență. 
Și la floarea-soarelui procedăm la 
fel, deoarece semănatul în timpul 
optim este prima cerință pentru rea
lizarea de recolte mari. Ne-am creat 
front de lucru și după-amiază, intrăm 
Ia semănat cu cinci semănători, iar 
de miine — cu toate opt, cite avem 
pregătite.

Mai notăm că la acest punct de 
lucru se aflau președintele consiliu
lui unic agroindustrial Vînju Mare, 
tovarășul Dumitru Xatau. și directo
rul stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii, tovarășul Dumitru Eto- 
meag, fiecare răspunzind direct de 
cite o formație de tractoare.

Ne-am oprit, pentru mai mult 
timp, in raza consiliului unic agro
industrial Gruia. Și nu intimplător. 
în această zonă, terenurile 6int mai.

Aurel PAPADIUC 
Virgiliu TĂTARU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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| „Delta" I

■■•■-XJRGAN1ZATIA —
centrul vitei el gindirii comuniste

lilîN ACȚIUNE
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de la Jimbolia
Pe terenurile unde de mai bine 

de un secol se excavează celebra 
argilă albastră folosită la fabri
carea cărămizilor de Jimbolia, 
județul Timiș, s-a amenajat o 
adevărată „deltă" în miniatură. 
Alături de vegetația de ■papură 
Si trestie, au fost plantați arini 
și plopi, în care cuibăresc suie 
de rate sălbatice si alte specii de 
păsări de baltă. Pe luciul unui 
lac plutesc grațioasele lebede 
aduse direct din Delta Dunării. 
In celelalte lacuri, peștii se simt 
ca la ei... in apă. Pe frumoasele 
alei cu arcade de trandafiri și 
străjuite de conifere, amenajate 
prin muncă voluntară. își dau 
intilnire tinerii orașului — și nu 
numai ei.

Omenie
Ne scrie cititoarea noastră 

Florica lonescu din Tirgusor: 
„M-am dus cu treburi la Con
stanța. Fiind suferindă cu inima, 
cum mergeam pe stradă, la un 
moment dat mi-a venit rău și 
mi-am pierdut cunoștința. M-am 
trezit la spital. Eram pe o targa. 
Alături se afla o tînără care 
mi-a spus că este soția celui 
care m-a ridicat de pe stradă si 
m-a adus degrabă la spital. 
Mi-am revenit cu greu. La poar
tă aveam să-l cunosc pe omul 
care mă ajutase și care m-a in
vitat din nou în mașină, pentru 
a mă duce la gară. M-a dus, 
mi-a urat drum bun și sănătate. 
In starea în care mă aflam am 
uitat să-l întreb cum îl cheamă. 
De aceea, la rîndul meu,„ îi urez 
pe această cale, din toată inima, 
lui și familiei sale multă sănă
tate și bucurie!“.

Fără bilet
Au început și la Alba Iulia să 

circule autobuzele cu autotaxare. 
Ceea ce nu înseamnă că plata 
călătoriei este benevolă. Un con
trol inopinat efectuat pe 'traseele 
transportului în comun din mu
nicipiu a identificat, în cîteva 
ore. nu mai puțin de 14 cetățeni 
care circulau fără bilet. Firește, 
toti au fost amendați.

Din păcate, asemenea călători 
frauduloși există nu numai la 
Alba lulia. Și nu numai în trans
portul cu autobuze, ci și pe ca
lea ferată. Împotriva lor trebuie 
creată o adevărată opinie de 
masă. i

Enigme 
comerciale

Reproducem textual înscrisu
rile de pe o etichetă cu marca 
„Unirea meșteșugarilor" din 
Vaslui. Produsul: căciulă copii (în 
realitate, un fel de... fes); grosi
mea : 34 ; prețul 22,25 lei ; mo
del nr. 8 806 ; STAS-NID 6929176; 
data fabricației : ianuarie 1980“. 
Pe verso, eticheta aduce la cu
noștința cumpărătorului două 
anunțuri, Unul scris cu roșu : 
„Lină sută la sută sau amestec 
cu fibre sintetice. Nu se spală cu 
apă. Se calcă cu fierul cald (nu 
fierbinte). Se curăță chimic". 
Alături, un alt înscris, cu negru, 
indică : „Bumbac în amestec cu 
fibră sintetică. Se spală în apă 
cu detergenti la temperatura de 
40—50 grade Celsius. Nu se fier
be. Se insistă la guler și man
șete cu un burete...".

Care guler și care manșete, că 
doar e un simplu fes ? N-am în
țeles. Nici noi, nici cititoarea 
noastră Stefania Vrabie, care 
vrea să știe : „Dacă fesul e din 
lină sau din fire sintetice, dacă 
se spală sau nu se spală, dacă e 
albă sau neagră".

Ce ne răspund meșteșugarii 
vasluieni?
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| Și falsul are

i picioare scurte i
• Militia județului Buzău a în- 1 

cheiat cercetările în cauza pri- , 
vindu-l pe Gheorghe Petre din 1

I comuna Ulmeni, fiind învinuit I 
de infracțiunea de „înșelăciune

Iîn dauna avutului obștesc, fals I 
intelectual și uz de fals".

Ce credeți că a făcut acest

I Gheorghe Petre ? A încheiat cu ■ 
cooperativa de consum din UI- | 
meni mai multe contracte pentru • 
predarea de animale, declarind

Ică are tot ce-i trebuie pentru | 
a-și onora la timp obligațiile, I
Dar nu numai că nu și le-a ono-

Irat. dar a mai încheiat cîteva I 
contracte și cu cooperativa de | 
consum din Bucov-Prahova. Una

I peste, alta, în doi ani de zile a , 
încasat peste 200 000 lei. Cînd au i 
venit scadentele, G.P. a început I 
să dea din colț în colt. încurcîn-

Idu-se în propriile falsuri. Acum. I 
nu-l mai poate „descurca" decît | 
un dosar penal.

Una din doua mii I
I Intr-o seară, o elevă din co- ■ 

muna Dragalina. județul Ialomi
ța, a. fost accidentată mortal. In • 
momentul acela. împreună cu

Ifata, se mai aflau doi colegi, dar I 
care — din cauza spaimei — nu 9 
au reținut nici tipul, nici num&-

Irul mașinii. Făptașul, sub pre- 3 
textul că se duce după un me- I 
die. a fugit de la locul faptei.

I Cercetările miliției ialomițene ■ 
au pornit, practic, de la . zero.
Apoi, un trecător și-a dat cu pă- ■ 
rerea că mașina cu pricina ar fi

Ifost o „Dacia-1300" de culoare I 
roșie. Au fost controlate; intr-un | 
timp record, nu mai puțin de

1 2 000 de mașini de culoare roșie, g
Pină la urmă, s-a dovedit că nu
era o „Dacia-1300", ci un alt tip * 
de mașină cu nr. 3—BV--4213, .

I proprietatea ciobanului Vasile I
Lăcătuș, de prin părțile Brașo- 1 
vului. Tot el a fost și făptașul.

IAcum, va răspunde și pentru ac- 1 
cident, și pentru fuga de la lo- | 
cui faptei.I

I—
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

— A trecut pe aici un tovarăș din 
activul de partid al comitetului mu
nicipal sau județean ? — l-am între
bat pe Tudorel Marin, secretarul co
mitetului de partid de Ia Combinatul 
de celuloză și hîrtie Brăila.

— Cred că nu e corect formulată 
întrebarea — ni s-a răspuns. Pe aici 
„n-au trecut“ tovarăși din activ, aici 
au lucrat, alături de noi, ne-au aju-

\

Iui în societate, înfăptuirea unitară a 
sarcinilor ce stau în fata organelor și 
organizațiilor de partid impun ca pre
tutindeni, in fiecare sector, proble
mele să fie temeinic dezbătute îm
preună cu activul.

Am putea imagina activul ca 
un tablou de comandă cu nume-

tivul de partid al comitetului muni
cipal, se află la începutul unei noi 
„misiuni". Scopul ? Se pregătește 
plenara comitetului municipal de 
partid privind reducerea cheltuielilor 
materiale, iar pentru aceasta este ne
voie să se cunoască realitățile, date 
cit mai exacte din unitățile econo
mice. pentru a se adopta măsuri în 
deplină cunoștință de cauză. Iși va 
îndeplini sarcina avindu-1 ca „mină 
dreaptă" pe tovarășul Costică Staicu. 
secretarul adjunct al comitetului de 
partid din uzină, care lucrează direct 
cu, activul.

Âm fi dorit însă concretizarea unei 
acțiuni — duse pină la capăt. Ni s-au

comuniști din secția sculărie. care 
într-o lună și jumătate au executat 
cele 54 de bucăți, le-au probat și, în 
plus, au specializat și cîțiva munci
tori de la beneficiar pentru exploa
tare și întreținere.

Ce înseamnă a ști să declanșezi la 
momentul oportun energiile tezauri
zate in activul de partid, să-i pui în 
valoare resursele, o dovedește și ex
periența organizației de partid de la 
întreprinderea ploieșteană de utilaj 
petrolier „1 Mai".

La ultima plenară de anul trecut 
a comitetului de partid a fost invitat 
și activul. Tema în discuție — redu
cerea consumului de metal — impu

tă în acest caz este însă consecvența 
cu care comitetul municipal de partid 
urmărește finalizarea acțiunii. De cu- 
rînd, pe temeiul studiilor, ăl concre
tizărilor la fața locului (expresia lor 
valorică: 31 milioane lei), realizate 
de colectivele activului de partid din 
întreprinderile ploieștene, ca și al 
deficiențelor constatate, comitetul 
municipal de partid a relansat pe 
coordonate superioare acțiunea a- 
mintită.

Oprim aici exemplificările din 
cele două municipii, pe care le-am 
putea, continua cu multe altele, din 
cele mai diferite domenii.

Le oprim pentru a înfățișa, în con

tat în rezolvarea unor probleme con
crete,. au întreprins studii și analize 
care au stat la baza hotărîrilor adop
tate de organele locale de partid.

în deschiderea acestei discuții — 
privind implicarea activului de partid 
în desfășurarea eficientă a muncii or
ganizatorice și politico-educative — 
consemnăm și o altă' replică, dată 
de tovarășul Mircea lonescu. secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Ploiești : „Este greu de imaginat, 
dacă nu chiar imposibil, cum am pu
tea să facem fată cerințelor actuale 
fără sprijinul activului de partid".

Formulările diferite, reținute în 
însemnările noastre pe această temă 
din două municipii — Brăila și 
Ploiești — au. în substanța lor, 
aceeași semnificație, și anume că 
activul de partid reprezintă pentru 
toate comitetele de partid, de Ia cele 
din întreprinderi pină la cele jude
țene,

O pîrghie de maximă e- 
ficiență în ■ atingerea o- 
biectivelor stabilite. însă?i 
componența explică potențialul aces
tui activ — comuniști care fac parte 
din organele de partid alese, alti 
membri de partid din conducerea or
ganizațiilor de masă si obștești, mun
citori de înaltă calificare, specialiști, 
cadre de conducere din întreprinderi, 
instituții, unităti agricole, școli etc., 
oameni care posedă o bogată expe
riență politică și organizatorică. De
venită o condiție sine qua non a 
muncii de partid, folosirea activului 
este rezultatul unei cerințe obiective, 
deoarece, așa cum arată secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sporirea conti
nuă a rolului conducător al parlidu-

ANCHETA „SCÎNTEii" ÎN MUNICIPIILE BRĂILA Șl PLOIEȘTI------------
roase butoane de declanșare a ener
giilor dintr-un sector sau altul, pe 
care organele de partid le folosesc cu 
exactitate. în funcție de ceea 
ce și-au propus să înfăptuiască. 
Organele de partid lucrează cu activul 
atît in întregul său, cit și pe domenii. 
Cu o anumită frecventă sau ori. de 
cite ori situația o cere, sînt convocate 
adunări sau consfătuiri cu activul de 
partid. Acțiunea activului de partid 
nu se oprește însă aici, ci își urmea
ză dialectica sa și ca factor de fina
lizare, potrivit trinomului cunoaște
re — decizie — aplicare.

La fața locului, pentru o 
informare exactă și soluții 
concrete La mtrePrinderea de 
utilaj greu „Progresul" — Brăila. Con
stantin Preda, secretarul comitetului 
de partid, ni-1 prezintă pe Dumitru 
Stoianovici. inspector la Inspectoratul 
județean pentru controlul calității 
produselor, care, făcind parte din ac-

oferit mai multe exemple. Iată unul 
dintre ele: anul trecut, laminorul 
nr. 4, cu o capacitate de 400 000 tone 
anual, s-a montat în 11 luni, ceea ce 
constituie un record în materie. Cum 
a fost posibil ? Tocmai prin concen
trarea forțelor și in primul rînd a 
activului de partid. La începutul ve
rii se acreditase ideea că ritmul in
vestiției este bun. pornindu-se de la 
cantitatea de betoane turnate si uti
laje montate. Dar se scăpa din ve
dere un element esențial : nu fuse
seră comandate din import unele 
subansamble de bază, de exemplu 
blocurile hidraulice de echilibrare 
pentru caje. Comitetele județean și 
municipal de partid și-au consultat 
activul : „Aceasta este problema cu 
care ne confruntăm" — s-a spus. Un 
răspuns competent la ecuația cu 
destule necunoscute aveau să-l dea 
și specialiștii de la I.U.G. „Progresul" 
prin executarea blocurilor hidraulice 
și a altor repere. Lucrarea a fost în
credințată unui colectiv destoinic de

nea de la sine acest lucru. Dezbate
rile au fost ample, pasionante, pur
tate cu luciditate și competență. S-a 
subliniat îndeosebi necesitatea cu
prinderii în această acțiune a unui 
număr cit mai mare de oameni. Ast
fel s-a născut și ideea folosirii unor 
fișe-test, pentru obținerea a cît mai 
multe propuneri. (Din cele 1 200 care 
au fost formulate, peste 400 urmează 
a fi aplicate în producție în acest an).

...Acțiunea celor de la „1 Mai" se 
înscrie, de fapt, într-o amplă iniția
tivă pornită de comitetul municipal 
de partid în iunie anul trecut, cînd 
a analizat modul în care se ocupă 
organizațiile de partid din unitățile 
economice de punerea în valoare a 
mașinilor, utilajelor, instalațiilor, 
materiilor prime și materialelor folo
site necorespunzător, îndeosebi a ce
lor din import. Este de prisos să mai 
insistăm asupra contribuției hotărî- 
toare pe care a avut-o activul de 
partid în elaborarea și apoi în apli
carea hotărîrii plenarei. Remarcabi-

tinuare (cu convingerea că se vor 
trage concluziile cuvenite)...

...și cîteva omisiuni în 
munca CU aCtiVUl. Menționăm 
mai întîi, cu satisfacție, că peste 
tot pe unde ne-au purtat pașii am 
primit răspunsuri prompte și ■ ne
echivoce privind eficiența acestui 
instrument de preț în munca de 
partid. Ceea ce nu înseamnă că 
în stilul de muncă al unor or
gane de partid privind alegerea 
momentelor, a direcțiilor de a pune 
în mișcare activul nu apar uneori și 
tendințe de imobilism, clișee deter
minate de lipsa efortului de imagi
nație. Chiar și Ia eșaloanele de bază, 
deși sub raport numeric activul este 
corespunzător, se apelează uneori la 
aceiași oameni, astfel îneît unii sînt 
suprasolicitați, în timp ce alții, sînt 
folosiți sporadic. La nivelul comite
telor județene, municipale, orășenești, 
unde munca cu activul îmbracă as

pecte mult mai complexe, unde se 
impune o viziune cu dimensiuni mai 
ample, se fac simțite pe alocuri ma
nifestări rutiniere, o insuficientă an
trenare a activului. Oare dacă aces
ta ar fi fost implicat la momentul 
oportun în municipiile Brăila și Plo
iești am mai fi avut astăzi prilejul 
să consemnăm rămîneri in urmă la 
construcția de locuințe, la investiții ? 
Oricum, rezultatele ar fi fost mult 
mai bune.

Este bine că, periodic, la anumite 
intervale, are loc, timp de mai multe 
zile, fără scoaterea din . producție, 
pregătirea activului. Pe alocuri 
însă, aceste întîlniri nu se afir
mă ca dialoguri fructuoase între 
participanți, prilejurile nu sînt folo
site pentru a se face un schimb larg 
de idei și de experiență, de1 cunoaș
tere a realităților și problemelor cu 
care se confruntă colectivele de mun
că, organizațiile de partid. Așa se 
face că unele din aceste pregătiri — 
între care și ultima instruire de la 
Comitetul municipal de partid Plo
iești — au un caracter pur didactic, 
dialogul fiind înlocuit cu un monolog 
de sus în jos.

Practica formării unor colective de 
specialiști, selecționați din activul 
mai multor întreprinderi, care să 
ajute unele unităti in depășirea di
ficultăților, și-a confirmat nu o dată 
eficiența. Dar am auzit și asemenea 
răspunsuri : „Nu, asemenea colecti
ve de întrajutorare și conlucrare 
strînsă între organizațiile de partid 
din diferite unități nu am organizat 
încă". O asemenea metodă ar fi cu 
atît mai necesară, cu cît în zonele 
industriale sînt grupate întreprinderi 
care, împreună, prin antrenarea ac
tivului, ar putea rezolva numeroase 
probleme — unele stringente pentru 
procesul de producție.

Este în acest domeniu, al mai bu
nei valorificări a întregului activ de 
partid, încă mult teren nedefrișat, 
unde acesta, bine dirijat, și-ar putea 
dovedi din plin măsura posibilități
lor sale, în așa fel îneît să se poată 
spune oricînd și oriunde : „pe aici 
n-a trecut doar un colectiv din acti
vul de partid ; aici a lucrat un ase
menea colectiv, alături de noi, ne-a 
ajutat să învingem unele dificultăți, 
ca de pildă..."

Constantin VARVARA 
Virgil GHEORGHIȚA

Popasuri atractive în unitățile turistice 
ale cooperației de consum

Prezente pe marile 
artere rutiere ale tă
rii, în locuri pitorești, 
in vecinătatea unor 
monumente si obiecti
ve de larg interes tu
ristic. în unele sta
țiuni balneoclimateri
ce. unitățile coopera
ției de consum — ho
teluri. cabane. ha
nuri, popasuri — pun 
in valoare frumuseți
le cadrului natural, 
tradiția și specificul 
local. Prin gama va- 
fiată de stiluri arhi
tectonice. de mobilier 
și decoratiuni interi
oare. prin specificul 
lor — vinătoresc, pes
căresc. rustic — prin 
ambianta creată, a- 
ceste unităti satisfac 
cele mai diferite gus
turi și preferințe.

Majoritatea unități

lor turistice ale coope
rației de consum func
ționează tot timpul 
anului.

Pentru informații și 
reținerea de locuri — 
in grup sau indivi
dual — doritorii se 
pot adresa Agenției de 
turism a cooperației

de consum, cu sediul 
în holul casei de bi
lete a Sălii Palatului 
din București, str. 13 
Decembrie nr. 26, te
lefon 14 52 09.

în fotografie : hanul 
„Valea ursului" din 
județul Argeș.

Noi magazine în satele constăn(ene
Magazinul supercoop 

„Atlas" din localitatea 
Ovidiu este una din 
cele mai moderne u- 
nități de acest fel 
construite în ultima 
vreme de cooperația 
de consum a județu
lui Constanta. Găzduit 
intr-o clădire cu 
parter și două nive
luri. noul magazin dis
pune de raioane pen
tru desfacerea mărfu
rilor alimentare, me- 
talochimice. electrice, 
a textilelor, confecții
lor. precum și de o li
brărie. un restaurant 
și o cofetărie.

La Hîrșova funcțio
nează o unitate co
mercială . asemănătoa
re.' cu raioane pentru 
textile, confecții și ar
ticole electrice, iar la 
parterul unui bloc nou 
din aceeași localitate

s-au deschis un ma
gazin alimentar cu au
toservire, o librărie- 
papetărie și o unita
te pentru desfacerea 
articolelor de menaj 
— din sticlă, faianță, 
porțelan. Localitățile 
Vifoaga, Tirgușor și 
Fîntînele dispun, de

asemenea, de magazi
ne universale moder
ne. bine aproviziona
te, care desfac o gamă 
largă și variată de 
produse.

în fotografie : su- 
permagazinul „Atlas" 
din localitatea Ovidiu.

(Urmare din pag. I)

veritabile ?

ternului „Fellas" (de la 
„Felix" și laser), între în
treprindere și centrul de 
calcul al centralei. Reali
zare competitivă — din 
punctul de vedere al per
formanțelor — cu tot 
ceea ce s-a obținut în ță
rile cu cea măi evoluată in
dustrie electronică ; iar 
echipamentele — toate ! — 
sînt de concepție proprie și 
produse la noi. Acum, 
„Fellas" se află — cum se 
spune aici unde cuvintele, 
ca și faptele, sint stricte — 
în trafic. Dar același sis
tem mai are și un frate, o 
variantă care îngăduie in
terconectarea calculatoare
lor prin atmosferă, fără 
nici un cablu intermediar. 
Amîndouă sistemele „Fel
las" i-au fost prezentate, la 
EREN 1979, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care i-a 
felicitat pe realizatori și 
le-a dorit spor la lucru in 
continuare, făcind totodată 
recomandarea să se acorde 
maximum de atenție apli
cării acestor realizări în 
practică.

— Am încercat atunci un 
puternic simțămint de mul
țumire și de mobilizare — 
evocă secretarul comitetu
lui de partid al I.C.E., to
varășul Gheorghe Ciocău — 
deoarece secretarul general 
al partidului s-a ocupat 
personal de dezvoltarea în
treprinderii noastre, fiind 
prezent aici din momentul 
stabilirii amplasamentului, 
ca și imediat la darea în 
funcțiune. De atunci, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost de mai multe ori la în

treprinderea noastră, indi
cațiile primite de fiecare 
dată constituind un prețios 
ajutor dat muncii prezente, 
cît și de perspectivă.

Și tot la EREN a fost 
expusă prima instalație 
„SOLLAS". de urmărire 
continuă a poziției soarelui, 
care se alimentează cu ba
terii solare ; această insta
lație va putea fi folosită și 
ca suport constructiv al ce
lei dinții microcentrale so
lare fotovoltaice.

— Nu ne oprim nici o cli
pă, afirmă ing. dr. Vladi
mir Doicaru. Tot ce am rea
lizat este competitiv pe 
glob : țări cu o industrie 
electronică prestigioasă ne 
solicită. Este, dacă vreți. în 
completarea ideii exprima
te la început, modul nostru 
de a lua cuvîntul și pe 
plan mondial, în forumul 
popoarelor pașnice, munci
toare, inventive, prin fapte!

Eu, eu, eu - 
adică NOI

A LUA CUVÎNTUL. în 
climatul propice al demo
crației socialiste, toți oa
menii muncii își exercită, 
în vorbă și în faptă, drep
tul la cuvînt. fie cînd au o 
problemă de interes obștesc, 
fie cînd problema e per
sonală.

— Eu am luat cuvîntul în 
recenta adunare generală a 
oamenilor muncii din între
prinderea noastră — arată 
electronistul Florian Crețu, 
de la secția de asamblare. 
Adevărul e că. de-a lungul 
timpului, am discutat cu to-

A apărut, nu de mult, în peisajul 
comercial al multor orașe și muni
cipii, un nou tip de magazine, pe a 
căror firmă scrie, cu litere mari, că 
sînt unități de prezentare a mărfu
rilor noi, de testare, deci, a gustului 
public. '

Ideea e, fără îndoială, deosebit de 
bună, pentru că asemenea unități de 
prezentare pot, în final, participa cu 
succes la orientarea producției bu
nurilor de . consum după preferințele 
cumpărătorilor, evitind în mare mă
sură crearea de stocuri supranorma- 
tive, de mărfuri greu și lent vanda
bile, in care sint înglobate inutil bani 
și muncă fizică. Astfel de unități, 
bine organizate și conduse, sînt mult 
căutate și apreciate de public. Ar 
putea fi date multe exemple bune și 
foarte bune, dar in aceste rinduri re
amintim doar marele magazin de 
prezentare a mărfurilor alimentare 
noi din str. Beldiman si al fabricii de 
încălțăminte „Dîmbovița" — ambele 
din București. Magazinele respective 
— și multe altele — dispun de un 
colț al noutăților de ultimă oră, bine 
prezentate. Publicul e invitat să-și 
scrie 'impresiile intr-un caiet sau 
chestionar anume întocmit.

Se Înțelege că selecționarea impre
siilor dă rapid o imagine a preferin
țelor, iar întreprinderea de care apar
ține magazinul își orientează produc
ția cu precădere spre articolele de 
consum solicitate de cetățeni. Pentru 
acest sondaj de masă, și nu în alte 
scopuri, au fost deschise, cu miile, 
magazinele de prezentare. Desigur, 
în aceste condiții, stocurile, acest 
greu și permanent balast al activi
tății unor unități comerciale, scad 
chiar sub limita prevăzută, scade ri
sipa. Cum se petrec lucrurile în uni
tăti de prezentare în care nu se face 
nici un fel de sondaj, care îți lasă 
impresia că sînt înființate doar cu 
scopul de a „diversifica" formal re
țeaua de magazine ?

...Am intrat deunăzi în unitatea 
„Moldoplast", a întreprinderii de 
mase plastice din Iași. Sus, pe firmă, 
scrie: Magazin de prezentare. Dar 
înăuntru ? Te miri cum pot încăpea 
între patru pereți atîtea articole de 
consum, din plastic sau nu, te miri 
cum se prezintă, chipurile pentru son

daj, atît de multe vechituri. Dami
gene și butoaie, saci și sacoșe, lino
leumuri cu cel mai vechi și banal 
desen din cite există în țară. Maga
zinul pare un bazar de vechituri. Nu 
are un sector cu ultimele noutăți, cu 
chestionare pentru sondarea opiniei 
publice, nu are expus la vedere nici 
măcar un caiet al vînzătorilor in 
care oamenii să ceară sau să reclame 
ceva. Se vede clar, constată cu ușu
rință, chiar și...up, neinițiat în trebu
rile comerciale, că ..din ideea bună, 
generoasă, în urma căreia a luat 
ființă această unitate comercială,

mătase — unitate, firește, „de pre
zentare", dar care în loc de mătăsuri 
prezintă capoate tip, 1970, cămăși in 
pătrățele (ultimele... pătrățele la 
modă !) și blugi din pluș. Văd că 
n-aveți nici chestionare pentru son
daj, n-aveți produse noi, n-aveți...

— Păi, ce ne trebuie ? ne-a între
bat și ea pe noi. îi zice, ce e drept, 
magazinului că ar fi „de prezen
tare", dar vindem jnărfuri obișnuite, 
nu testăm aici - nițnic, nu' sondăm 
nimic. J

Am dorit să ne explice acest feno-' 
men bizar din rețeaua comercială

® De ce agonizează o idee generoasă ® Ce mai 
e nou în marketingul! de... saci și butoaie ® Cu 

mentalități învechite și mărfurile sînt prăfuite 
RAID-ANCHETĂ ÎN MUNICIPIUL IAȘI

unitate de sondaj, n-a mai rămas 
decît firma. Parcă tocmai ca să în
tărească această impresie, a degra
dării magazinului, Maria Trifina, una 
dintre vinzătoarele unității, ne infor
ma că „șeful e plecat după... marfă 
la Buzău". „Ce fel de marfă produce 
Buzău! pentru Iași ?“ — am între- 
bat-o. „Orice fel. Magazinul trebuie 
aprovizionat".

Deci, nici nu poate fi vorba de... 
prezentare, de sondaj al gusturilor, 
de selecționare a preferințelor în 
urma cărora să fie orientată produc
ția, înlăturate astfel stocurile supra- 
normative, risipa de materie primă 
și produse finite. Dimpotrivă, șefii 
acestei unităti aduc la „bazar" de 
toate pentru toți, fără nici o orien
tare.

Alte variante ale aceleiași situații 
am intîlnit și la magazinele de pre
zentare ale întreprinderilor de mă
tase, de tricotaje si perdele, de con
fecții și mai ales la cele cinci uni
tăți de prezentare ale uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugărești.

— Cum vă explicați dumneavoastră 
această îndepărtare a magazinelor de 
la scopul propus ?, am întrebat-o pe 
șefa unității, care aparține fabricii de

ieșeană — transformarea magazine
lor etalon de prezentare a mărfurilor 
noi în bazare — și un cadru de con
ducere mai autorizat. Pentru că 
U.J.C.M. din localitate dețiiTe cinci 
magazine de acest fel, toate cinci 
crescute parcă frățește din aceeași 
rădăcină — încărcată de banalități și 
vechituri — ne-am adresat tovarășu
lui Ioan Savin, președintele acestei 
instituții.

— Magazinul de prezentare, teore
tiza tovarășul Savin, este o veritabilă 
barieră așezată în fața risipei de ma
terii prime și produse finite. Pentru 
că stocul supranormativ, deci marfa 
care nu se vinde, nu e altceva decît 
risipă. Nu se poate produce la nesfir- 
șit fără să știi dacă obiectul de con
sum respectiv va plăcea sau nu pu
blicului.

— Dacă știți atît de bine acest 
lucru, cum se face că tolerați ca ma
gazinele dumneavoastră să fie pline 
de banalități, ca acolo să nu se facă 
nici un test, nici un sondaj, ca firma 
să nu aibă nici o legătură cu ceea 
ce e în unitate ? Magazinele dum
neavoastră nu sint bariere, ci porți 
deschise risipei. Am fost informați 
că aveți stocuri supranormative în

valoare de 5 milioane, iar anul abia 
a început.

Am văzut cu uimire cum tovarășul 
președinte, care ne ținuse cu un mi
nut înainte o veritabilă lecție despre 
sondajul public, întoarce totul cu' 180 
de grade și zice liniștit, fără urmă 
de regret :

— Personal, eu nici nu văd rostul 
acestor magazine...

— Păi, adineaori spuneați că...
— Spuneam, și așa e.„ teoretic. 

Practic — trebuie să le controlezi, să 
îndrumi vînzătorii, să faci calcule, 
să-ți iei răspunderea cind comanzi 
la fabrică cutare sau cutare articol.

Iată deci principala cauză care stă 
la baza transformării magazinelor din 
Iași, care ar trebui să ofere noutăți, 
să testeze gustul public, în unități tip 
bazar de vechituri. Datorită acestei 
mentalități obtuze, studiul cererii de 
consum e o acțiune formală, un act 
comercial pur teoretic, acest tip de 
magazine aprovizionîndu-se după ve
chile canoane birocratice — copierea 
cu fidelitate a listelor de mărfuri ce
rute de furnizori săptămină de săp- 
tâmînă. Ar mai fi de adăugat modul 
de a gîndi meschin și îngust al unor 
comercianți — „specialiști" — care 
îți lasă impresia că umblă cu lumi
narea aprinsă după vechituri ca să 
le îngrămădească la magazinele de.„\ 
prezentare. Mai mult, tot un „spe-" 
cialist" în materie de sondaj public 
de comerț, tovarășul Nicu Simion, 
director adjunct al Direcției comer
ciale județene, ne spunea că el și al
ții-de la direcție „nu se bagă pe alte 
sisteme de comerț", că ci răspund 
doar de propria rețea. Or, lucrurile 
stau, cum știe foarte bine și tovară
șul director, cu totul altfel : direcția 
comercială răspunde legal de tot ceea 
ce se cumpără și se vinde (sub fir
mă) indiferent de producător, de pro
prietarul magazinului. Veghează la 
respectarea regulilor generale de co
merț, răspunde de profilările și 
reprofilările tuturor magazinelor 
ș.a.m.d.

Firește, în urma raidului-anchetă 
întreprins ar trebui trase cîteva con
cluzii. Lăsăm însă acest lucru în 
seama Ministerului Comerțului In
terior.

Gheorghe GRAURE

varăși de-ai mei din secție, 
și cu alții din atelierul de 
proiectare, mi-am însemnat 
treptat niște gînduri, ob
servații, și apoi, sistemati- 
zîndu-le, le-am lansat în 
public. Adică : avem un 
calculator de facturat și 
contabilizat „Felix-FC 128", 
introdus în producție anul 
trecut. Știam că. de regulă, 
o generație de calculatoare 
nu ține decît șase ani ; nici

eram la calculatoare de nu
mai trei ani. dar căsătorit și 
cu doi copii, locuiam în con
diții proaste — precizează 
muncitorul Tudose Gozu. 
Știam de dreptul la cuvînt, 
de dreptul la petiționare și 
sesizare, așa că m-am adre
sat Comitetului Central, cu 
rugămintea să fiu sprijinit 
în rezolvarea situației gre
le în care mă aflam. Eram 
inclus pe tabelul întreprin-

1972, cînd s-a dat drumul 
fabricii, eram • muncitor, 
însă „condiția locală", nive
lul ridicat al mediului pro
ductiv în care intrasem 
mi-au impus să nu mă las, 
să evoluez în calificare și 
astfel, pregătindu-mă se
rios, am devenit tehnician 
prin concurs. Sigur c-aș fi 
putut să-mi văd de „treaba 
mea" și fără să fac vreun 
efort de învățare în plus,

toare, pe plan familial 
n-am de ce mă plînge, dim
potrivă, dar iată c-am sim
țit nevoia să mă exprim, 
să iau cuvîntul mai hotărît 
și pe plan politic. Aprecie
rea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o la încheierea lucrări
lor celui de-al II-lea Con
gres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
mi-a umplut inima de

Dreptul la cuvînt și faptă
gînd Să bați pasul pe loc ; 
oricum, ca să ferești un 
produs de îmbătrînire pre
matură, poți să-i îmbunătă
țești parametrii. Concret : 
acestui „Felix-FC 128“ i se 
pot reproiecta, aici, la noi, 
anumite subansamble. ceea 
ce ar duce la operarea mai 
rapidă a informațiilor' în 
memorie, la ușurarea acti
vităților de programare) la 
folosirea pe o scară cît mai 
mare a circuitelor integrate 
de un grad evoluat ș.a. 
Toate acestea le-am chib
zuit îndelung, le-am sucit 
și răsucit, după care le-am 
rostit în plen. Zic : am 
dreptul să iau cuvîntul ? 
Am 1 L-am luat ? Luat 1 Se 
va face ce-am propus ? Si
gur că se va face : propu
nerea a fost acceptată. Cum 
să nu te simți bine, demn, 
cînd viața îți dovedește că 
aparatul tău este într-ade- 
văr așteptat și prețuit !

— Eu am avut un necaz,

derii, însă fiind mai nou 
încadrat, nu eram pe pri
mele poziții. Pe scurt, ana- 
lizîndu-se situația cu mult 
simț de răspundere și de 
omenie, direct la fața locu
lui, imediat ce întreprinde
rea a primit un număr de 
apartamente, și cu ajutorul 
tovarășilor de muncă, mi 
s-a dat locuință. Să vă mal 
explic ce simte omul cînd 
se mută în casă nouă ? 
Dacă vi se întîmplă să fiți, 
prin Calea Moșilor, vedeți' 
că la blocul 57 A e o mușca
tă roșie in fereastră. Acolo 
stau eu, soția. copiii. 
Mușcata roșie e pusă ca 
să-i salute pe oameni 1

— Eu cred, de asemenea, 
că dreptul la cuvînt inclu
de și dreptul fiecărui om 
de a se exprima pe sine cît 
mai întreg — spune tehni
cianul principal Ion Cam- 
buru, răspunzător pe între
prindere cu probleme de 
învățămînt. Eu însumi, în

însă ceva îmi dădea, ghes, 
cred că aveam conștiința 
că pot mai mult decît ob
țineam la ora aceea. Acum 
v-aș cita niște date care 
dovedesc că, în clipa aceas
ta, sute de oameni din în
treprindere simt ca mine 
altădată — și ca mine as
tăzi. fiindcă, cine se culcă 
pe-o ureche ? — așadar, 
iată cîți urmează o formă 
sau alta de perfecționare :

® instruire la locul de 
muncă — 102

© cursuri de policalifi
care — .50

© cursuri de polideser- 
vire — 18

9 programe personale cu 
verificare periodică a cu
noștințelor asimilate — 85 

0 absolvirea unei insti
tuții de învățămînt - după 
încadrarea pe post — 245.

— Eu stăteam bine pro
fesional, mărturisește me
canicul Ștefan Zamfir, de 
la secția asamblare-calcula-

bucurie, dar m-a și deter
minat să pun mina pe 
carte. Citez : „Dacă ar tre
bui să facem o apreciere 
asuprp acestor discuții ar 
fi greu să spunem că ele 
se deosebesc din punct de 
vedere a! nivelului politic, 
teoretic și ideologic, al 
competentei. Ele demon
strează creșterea uriașă a 
conștiinței socialiste a în
tregului nostru popor...". 
Mi-am cumpărat cărți de 
ideologie, pentru că doresc 
ca. ori de cîte ori voi lua 
cuvîntul în cadrul organi
zației mele F.D.U.S., să fiu 
la înălțimea încrederii ex
primate în cuvintele pre
ședintelui țării.

— Eu am o fetiță, Lăcră- 
mioara-Bogdana — ne des- 
tăinuiește. cu mîndrie ma
ternă. electronista Elisabe- 
ta Nistor. Fetița mea e în 
clasa I. Bineînțeles că 
m-am dus la ședințele cu 
părinții și, credeți-mă, am

încercat o mare satisfacție 
cind am luat cuvîntul. Șe
dințele acestea sînt, întot
deauna, ca niște... consfă
tuiri de lucru ; pentru că, 
deși nu-s de specialitate 
pedagog, ca mamă îmi cu
nosc destul de bine copilul 
și îmi pot exprima opinia, 
ba — asta mi-a plăcut 1 — 
sint și ascultată cu interes. 
Mereu Vin la școală, la șe
dințele noastre, și împărtă
șesc și altora experiența 
mea, culeg date din expe
riența altora.

— Eu am vorbit în repe
tate rînduri la radio, la 
emisiunile pentru tineret 
— spune ing. Dan Co- 
sașu. Nu mai știu exact 
cum m-au „descoperit" cei 
de-acolo ca pe un bun vor
bitor, dar m-au pus să le 
povestesc și altora, pe calea 
undelor, cum ne ducem 
munca eu și tovarășii mei 
de-aici. Lucrez la un punct- 
cheie în care producția 
noastră se „încheagă" : co
recție finală. Lucrez ca un 
muncitor, fiindcă e nevoie 
de ingineri direct produc
tivi. Pun cap la cap sub
ansambluri și le reglez în 
toate detaliile. în așa fel 
îneît calculatorul să fie in 
stare să răspundă la co
menzile omului, să dialo
gheze cu el. Pină la mine 
sînt subansambluri „moar
te". eu le dau „viață". Vor
bind la microfon despre 
activitatea aceasta fascinan
tă. am avut impresia că 
văd mii, sute de mii de 
ochi ațintiți asupra mea ; 
așa că, nu-i de mirare, în
totdeauna, a doua zi, am 
lucrat cu și mai mult simț 
de răspundere. Cînd comu
nici celorlalți ceva, crești

și-n ochii tăi, ceea ce. toc
mai, te obligă la fapte.

— Eu mă ocup de ceea 
ce se cheamă expresie ar
tistică, informează subingi- 
nerul Mihai Corman. Sînt 
instructorul brigăzii artis
tice în care activează mun
citori, ingineri, tehnicieni, 
femei, bărbați, toți încer- 
cînd, și pe această cale, să 
exteriorizeze cît mai com
plet, să „traducă" în miș
care, vorbire, cîntec, vers, 
simțămintele și preocupări
le lor, ale noastre. Ne mîn- 
drim că formațiile noastre 
au obținut cîteva locuri 
fruntașe în cadrul Festiva
lului „Cîntarea României". 
Este și aceasta o formă a 
democrației socialiste, cînd 
milioane și milioane de oa
meni, de toate vîrstele, de 
toate profesiile, fără deose
bire de naționalitate, urcă 
pe scenă și iau cuvîntul 
pentru a-și exprima satis
facția dobindită în activi
tatea productivă, sau pen
tru a critica unele rămîneri 
în urmă, sau pentru a per
petua tezaurul folcloric... 
Pentru mine, faptul că 
omului — oricărui membru 
al societății — i se acordă 
șansa sublimă ca nici un 
ungher al personalității 
sale să nu rămînă nesoco
tit, umbrit, reprezintă încă 
un mod de manifestare a 
cadrului democratic socia
list. a dreptului fundamen
tal ca omul să fie om, stă- 
pîn pe roadele muncii sale, 
stăpîn pe resursele sale. 
Față de dreptul afirmării 
totale prin cuvînt și faptă, 
avem îndatorirea de a fo
losi acest cadru de afirma
re plenară cît mai eficient, 
în spirit revoluționar.
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Excelenței Sale Domnului ZI AUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DACCA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă sint profund recunoscător Excelenței Voastre pentru caldele felicitări 

și urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere. împărtă
șesc pe deplin încrederea dumneavoastră în continua dezvoltare a bunelor 
relații dintre cele două țări ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
MASAYOSHI OHlRA
Prim-ministru al Japoniei

CONGRESUL AL XII-LEA AL P.M.S.U.

prezentat A tovarășul Jănos Kădăr

Cu prilejul Zilei independenței Republicii Populare Bangladesh am 
deosebita plăcere să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prie
ten al tării dumneavoastră.

Exprim convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor la care am 
ajuns împreună la București, raporturile prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor dezvolta tot 
mai mult pe plan politic, economic, tehnologic, cultural și în alte domenii 
de interes comun, în interesul popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii 
și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea a nouă ani de Ia 
proclamarea statului independent 
Bangladesh găsește poporul acestei 
tari angajat intr-un susținut efort 
de depășire a stării de subdezvol
tare.

în procesul de făurire a unei 
economii diversificate. Republica 
Populară Bangladesh a obtinut un 
șir de succese notabile. în sectorul 
industrial, de pildă, s-au înregistrat 
creșteri ale producției în domeniile 
siderurgiei, textilelor, materialelor 
de construcții etc. Rămîn însă de re
zolvat, in continuare, nu puține pro
bleme, pentru a căror înlăturare 
au fost adoptate programe pe ter
men scurt și pe termen mai lung.

O atenție prioritară se acordă dez
voltării agriculturii, sector de bază 
al economiei, în care lucrează 85 la 
sută din cei 80 de milioane de lo
cuitori ai țării.

Măsurile în acest sens au inclus 
un șir de programe de irigații și 
hidroameliorări, care. în ultimii 
ani, au dus la creșterea. în ritmuri 
de peste 10 la sută, a producției de 
orez, alimentul de bază, cit și la ex
tinderea suprafețelor cultivate cu 
griu, trestie de zahăr etc. Implan
tarea unor fabrici de îngrășăminte 
chimice, printre care „ultimul năs-> 
cut“ este întreprinderea de la 
Sylhet, una din cele mai mari de 
acest gen de pe continentul asiatic, 
urmărește, de asemenea, crearea 
de condiții favorabile unor randa
mente sporite în agricultură.

O atenție deosebită se acordă, de 
asemenea, construirii unei rețele 
complexe de căi de comunicații. în 
ultimii trei ani fiind construite sau 
reparate 232 de poduri. Recent a 
fost deschis pentru trafic aeropor

tul Saidpur. care devine un impor
tant nod de comunicații în nordul 
țării. Alocații importante sînt des
tinate și cercetărilor pentru desco
perirea de zăcăminte de titei și 
reducerea dependentei tării de im
portul de combustibil, potrivit unor 
date estimative, subsolul tării con- 
tinind importante resurse de hidro
carburi, în special în zona golfului 
Bengal. în același timp, se mani
festă o grijă susținută pentru pre
gătirea cadrelor necesare economiei.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state indepen
dente. România dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare pe cele mai 
diverse planuri cu Republica Ban
gladesh. Pe baza unor acorduri 
semnate în decursul ultimilor ani, 
pe lingă asistență tehnică, țara 
noastră a livrat mașini și echipa
ment pentru construirea a două fi
laturi de bumbac, o fabrică de 
mobilă, instalații de foraj, vagoane 
de cale ferată etc. Un rol deose
bit de important în evoluția rela
țiilor dintre cele două state l-au 
avut convorbirile de acum doi ani 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Republi
cii Populare Bangladesh. Ziaur 
Rahman, cu prilejul vizitei făcute 
de acesta în țara noastră. Declarația 
comună semnată de cei doi pre
ședinți. înțelegerile convenite des
chid noi perspective dezvoltării 
relațiilor reciproce în domeniile 
economic, tehnico-știintific si cultu
ral. potrivit intereselor ambelor po
poare. ale cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Ioana DABU

Consfătuire interjudețeană pe tema: „Să cunoaștem 
și să generalizăm inițiativele muncitorești înaintate1'
Suceava a fost marți gazda unei 

consfătuiri interjudețene cu caracter 
de’ schimb de experiență, organizată 
sub egida secției de propagandă a. 
C.C. al P.C.R., pe tema „Să cunoaștem 
și să generalizăm inițiativele munci
torești înaintate, eficiența lor econo- 
mico-educativă“. Acțiunea s-a înscris 
pe linia preocupărilor privind înfăp
tuirea indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date la recenta consfătuire 
de' lucru de Ia C.C. al P.C.R., pentru 
popularizarea și generalizarea expe
rienței pozitive în asigurarea Unei ca
lități noi. superioară, in întreaga ac
tivitate economico-socială. 'Consfă
tuirea a reunit activiști ai organiza
țiilor de partid, de sindicat si U.T.C.,

muncitori și specialiști din unele uni
tăți- economice din județele Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și 
Vaslui.

în cadrul consfătuirii au fost rele
vate pe larg o serie de inițiative 
muncitorești, formele și metodele fo
losite de, organele'și organizațiile de 
partid, sindicat și ale U.T.C., pentru, 
cunoașterea, preluarea și aplicarea 
lor de către un număr cit mai mare 
de oameni ai muncii, generalizarea 
experienței pozitive, combaterea as-, 
pectelor negative. Vorbitorii au in
sistat in mod deosebit asupra preocu
pării de a asigura o eficiență sporită 
întregii activități politico-educative.' 

(Agerpres)

• SPORT e SPORT • SPORT ® SPORT

FOTBAL: Azi, F.C. Baia Mare - Steaua 
și Dinamo - Universitatea Craiova, 

în programul etapei a XXV-a
, Etapă a XXV-a a diviziei A la 
fotbal programează astăzi o serie de 
jocuri foarte interesante, la Baia 
Mare și București întrecîndu-se, în 
meciuri directe, patru dintre cele 
cinci candidate la titlul național, a- 
dică Steaua (32 p). Universitatea Cra- 
jova (31 p), Dinamo (29 p) și F.C. 
Baia Mare (27 p), în timp ce F.C. 
Argeș (30 p) va juca Ia Satu Mare 
cu echipa clasată, pe penultimul loc. 
In Capitală, întîlnirea derbi Dinamo— 
Universitatea Craiova va avea loc pe 
stadionul Dinamo, iar meciul Spor
itul studențesc — Gloria se va dispu
sa pe terenul Autobuzul. Iată parti
dele din tară: F.C. Baia Mare —

Steaua ; F.C. Olt — Politehnica Ti-: 
mișoara : Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Jiul ; S.C. Bacău — S.C. Tîr- 
goviște ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M., 
Galați ; Olimpia — F.C. Argeș ; Po
litehnica Iași — Chimia Rm. Vîlcea. 
Toate meciurile vor începe la ora 
16.00.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la toate întîlnirile, 
în cadrul emisiunii „Fotbal, minut 
cu minut". La televiziune, in trans
misiuni directe, alternative, vor pu
tea fi urmărite meciurile F.C. Baia 
Mare — Steaua și Dinamo — Uni
versitatea Craiova.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
I ® Sala sporturilor din Oradea a 
găzduit cea de-a două gală interna
țională amicală de box dintre selec
ționata județului Bihor și formația 
„Igloopol" Debica din R. P. Polonă. 
Victoria a revenit selecționatei jude
țului Bihor cu scorul de 6—4. In pri
mul meci, care s-a disputat la Sa- 
lonta, selecționata județului Bihor 
bîștigase cu scorul de 6—5.

® In programul fotbalistic al aces
tei săptămîni sînt inscribe primele 
două meciuri din preliminariile cam
pionatului mondial — ediția 1982. 
Ambele jocuri : Cipru — Irlanda 
(grupa a Il-a) și Israel — Irlanda de 
Nord (grupa a Vl-a) se vor disputa 
miercuri, 26 martie. în aceeași zi se 
vor mai desfășura alte patru partide 
amicale : Franța — Olanda (la Paris), 
Spania — Anglia (la Vigo), Ungaria
— Polonia (la Budapesta) și Elveția
— Cehoslovacia (la Basel).

© Competiția internațională de 
haltere „Cupa Panonia" s-a încheiat 
Ia Tatabanya cu întrecerile de la ca
tegoria peste 100 kg, în care victoria 
a revenit sportivului bulgar Popov, 
cu un total de 410 kg. L-au urmat 
cubanezul Mendez — 385 kg și ceho
slovacul Braun — 382,500 kg.

O „Cupa Europei" la schi feminin 
a fost cucerită de sportiva austriacă 
Erika Gferer (in virstă de 17 ani), 
care a totalizat în clasamentul ge
neral 198 puncte, fiind urmată de 
Olga Șaratova (Cehoslovacia) — 187 
puncte, Lenka Vlckova (Cehoslovacia) 
— 128 puncte și Paoletta Magoni 
(Italia) — 105 puncte.

© La Belgrad, în prima manșă a 
finalei „Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin, echipa ' locală 
Radnicki a învins cu scorul de 23—10 
(14—5) formația cehoslovacă Inter 
Bratislava.

® Concursul internațional de sări
turi cu schiurile desfășurat pe 
trambulina „mamut" de la Planica 
(Iugoslavia) a revenit austriacului 
Hubert Neuper. cu 284,4 puncte (să
rituri de 130 m și 118 m), urmat de 
compatrioții săi Armin Kogler — 
261,4 puncte și Hans Millonig — 257,2 
puncte.

înaintea ultimei probe, în clasa
mentul general al „Cupei mondiale" 
se menține lider Neuper — 221 
puncte, secundat de Kogler — 189 
puncte.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdcț, prim-minis

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit,. marți după- 
amiază, pe Vasil Țanov. ministrul 
transporturilor din R. P. Bulgaria, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor reciproce de material rulant, 
cooperarea și specializarea în fabri-

carea unor piese de schimb din acest 
domeniu.

La întrevedere au participat tova
rășii loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și Va- 
sile Bulucea, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor.

A fost de față Petar Danailov. am
basadorul R. P. Bulgaria 
rești.

la Bucu-

(Agerpres)

Cronica
La Muzeul arhivelor din Capitală 

a avut loc, marți la amiază, un sim
pozion dedicat comemorării a 100 de 
ani de la moartea generalului Gheor- 
ghe Magheru.

în comunicările prezentate cu acest 
prilej au fost relevate aspecte pri
vind activitatea acestei marcante 
personalități a istoriei românești, a 
cărei viață s-a împletit strins cu 
unele dintre marile evenimente pe 
care le-a trăit poporul nostru în se
colul trecut. Au fost, astfel, scoase in 
evidență participarea sa la revoluția 
de la 1821. importanta contribuție 
adusă la organizarea, desfâșurârea și 
conducerea revoluției de la 1848 din 
Țara Românească, activitatea desfă
șurată ca militant de frunte pentru 
înfăptuirea și 
toric de la 24 
Principatelor.

consolidarea actului is- 
Ianuarie 1859 al Unirii

★
Noii ambasadori în Republica So

cialistă România ai Canadei. Peter 
McLaren Roberts, Suediei. Hans E. 
Skbld, și Republicii Senegal. Ibrahj- 
ma Dieng, au depus, marți diminea
ța, coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
marți după-amiază, o manifestare 
dedicată Zilei naționale a Republicii 
Populare Bangladesh. Cu acest prilej, 
ziaristul Florea Țuiu a . împărtășit 
impresii de călătorie din Bangladesh, 
după care a fost prezentat un film 
documentar din această țară.

Noi operații 
de transplant renal 

încă două transplanturi renale au 
fost executate la clinica de urologie 
a. Spitalului Fundeni din București, 
ambele intervenții fiind executate de 
o echipă de chirurgi condusă de prof, 
dr. Eugen Proca.

Pacientele. Ioana Toader si Rodica 
Lupulescu, în virstă de 23 de ani. 
din Craiova, care sufereau de insufi
ciență cronică decompensată, au pri
mit rinichiul de la mamele lor. 
Operațiile au decurs în condiții teh
nice excelente.

Datorită numărului mare de astfel 
de cazuri, a precizat prof. dr. Eugen 
Proca, ministrul sănătății, se preco
nizează extinderea 
alte clinici moderne, care dispun de 
centre de dializă, ca, de pildă. Timi
șoara, Cluj-Napoca, Tirgu Mureș și 
Iași.

i

ai condu-Au luat parte membri 
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, un nu
meros public.

Au fost prezenți A. W. Shams-ul 
Alam, ambasadorul R. P. Bangladesh 
la București, și membri ai ambasadei.

★
La Muzeul de artă' al Republicii 

Socialiste România a avut loc, marți 
la amiază, vernisajul expoziției pic
torului norvegian 
(1909—1978).

Personalitatea și 
tu lui, în ansamblul 
norvegiene, dezvoltarea schimburilor 
culturale româno-norvegiene. contri
buția lor la mai buna cunoaștere si 
apropiere dintre cele două țări și po
poare au fost relevate în alocuțiunile 
rostite de Alexandru Cebuc. directo
rul muzeului, de criticul de artă Ame
lia Pavel și Per Borgen. ambasadorul 
Norvegiei la București.

La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Viorel Mărginean, vice
președinte al Uniunii artiștilor plas
tici, reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, ai Minis
terului Afacerilor Externe. oameni 
de artă și cultură, un ,numeros pu- 
bUc- ta;.-

Au luat, de asemenea-, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

Olav Stromme

activitatea artis- 
creatiei artistice

★
Tn cadrul unei festivități care, a 

avut loc, marți, în Capitală, ambasa
dorul Canadei la București, Peter 
McLaren Roberts, a remis Uniunii 
arhitecților și Institutului de arhi
tectură ..Ion Mincu" o seric de lu
crări referitoare la istoricul și dez
voltarea arhitecturii canadiene.

Au participat prof. dr. Cezar Lă- 
zărescu, președintele Uniunii arhi
tecților, rectorul Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu", reprezentanți 
ai consiliului profesoral din institu
tul bucureștean de arhitectură, cadre 
didactice universitare.

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — în 
Raportul de activitate al Comitetu
lui Central, prezentat de Janos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, se arată că socie
tatea ungară se dezvoltă în confor
mitate cu obiectivele de perspectivă 
care au fost stabilite în declaratia- 
program, adoptată în urmă cu cinci 
ani, că partidul a urmat calea indi
cată de Congresul al Xl-lea. Poporul 

' nostru — a relevat raportorul — a 
■progresat în opera de construire a 
societății socialiste ; patria noastră. 
Republica Populară Ungară, s-a în
tărit ; dezvoltarea noastră are orien
tări care, duc spre insufletitoare 
obiective de perspectivă.

Situația internă a R. 
— a relevat apoi primul 
C.C. al P.M.S.U. — este 
viata societății noastre 
tuiește rolul conducător 
lui. legăturile partidului cu masele 
sînt determinate de încredere reci
procă. Poporul nostru sprijină efec
tiv politica partidului ; se întărește 
unitatea socialistă a națiunii. .

Cu toate acestea, a consemnat ra
portorul. tabloul ar fi incomplet dacă 
nu am arăta că. în legătură cu pro
blemele economice, iar in ultimul 
timp, ca urmare a intensificării în
cordării internaționale, in opinia pu
blică ungară se vădesc o anumită 
neliniște, precum și observații critice 
provocate de fenomenele negative 
din viata societății noastre.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în înfăptuirea democrației socia
liste nu trebuie să ne mulțumim cu 
rezultatele obținute. Este necesar să 
ne preocupăm ca forumurile demo
cratismului socialist să desfășoare o 
activitate rodnică, în conformitate 
cu menirea lor.

Jănos Kădăr a menționat că. în 
perioada la care se referă raportul, 
în construcția economică au fost ob
ținute succese remarcabile. Dacă 
planul economiei naționale pe anul 
acesta va fi îndeplinit la toti indica
torii. în cinci ani venitul national va 
depăși indicatorii cincinalului an
terior cu 21—22 la sută, producția 
industrială — cu 24—25 la sută, volu
mul producției industriei construcții
lor — cu 13—14 la sută, iar produc
ția agricolă cu 15—16 la sută.

în pofida eforturilor întreprinse. în 
linii mari din cauza condițiilor cu 
mult mai puțin favorabile decît s-a 
prevăzut, rezultatele dezvoltării eco
nomice vor fi. după cum e de aștep
tat. sub cele prevăzute de cel de-al 
cincilea plan cincinal, a spus vorbi
torul. Venitul național și, implicit, 
nivelul de trai vor crește mai lent 
decit s-a planificat. Schimbările fun
damentale și 
economia f 
1973—1974, 
pentru noi 
lor pe piața mondială, măsurile dis
criminatorii din partea unor state ca
pitaliste influențează nefavorabil și 
economia națională ungară. Din cau- 

■ za schimbării nefavorabile a condi
țiilor economice externe ies și mai 
clar in evidentă punctele slabe din 
economia noastră, greșelile din mun
ca noastră-. Ritmurile’ trecerii la or
ganizarea intensivă a economiei. îm
bunătățirea eficientei producției, 
perfecționarea structurii producției si 
produselor realizate rămîn în urmă 
față de cele necesare.

P. Ungare 
secretar al 
stabilă. în 
se infăp- 
al partidu-

pe termen lung în 
internațională din anii 
schimbarea defavorabilă 

din corelația prețuri-

(Agerpres)

metodei și în

(Agerpres)

IERI, LA RIMNICU

VILCEA

Ieri, pe cea mai tînără platfor
mă industrială din nordul muni
cipiului Rîmnicu Vîlcea au înce
put lucrările de construcție a 
unei noi unități industriale: în
treprinderea de echipament hi
draulic. Este cea dinții capaci
tate industrială din județ pre
văzută să intre partial în func
țiune în semestrul al doilea al 
primului an al cincinalului vii
tor. întreaga documentație de 
execuție, precum și tehnologiile 
de lucru au fost concepute și 
realizate de specialiști din insti
tutele de cercetare și proiectare 
ale Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

— Odată cu punerea în func
țiune a acestei întreprinderi — 
ne spunea ieri inginerul Victor 
Popa din partea beneficiarului 
— vor fi livrate economiei na
ționale pompe și electropompe 
hidraulice, dozatoare și alte sub- 
ansamble care, pînă în prezent; 
în mare parte se importau. (Ion 
Stanciu).

Renumită și dincolo de granițele 
tării, stațiunea balneoclimaterică 
Sovata este așezată la o altitudine 
de 530 ni. Factorii naturali de cură, 
precum și pitorescul stațiunii oferă 
celor sosiți aici posibilitatea de 
a împleti cura balneară cu odihna. 
Stațiunea este indicată pentru tra
tarea afecțiunilor ginecologice, 
precum și ale aparatului locomotor. 
O modernă bază de tratament, 
elegantele hoteluri „Sovata". „Alu- 
niș“, „Căprioara", precum și vilele

vremea
Timpul probabil pentru zilele Ue 27, 

28 și 29 martie. în țară : Vremea se va 
ameliora treptat și se va încălzi în. 
toate regiunile tării. Cerul va .fi schim
bător. Vor cădea averse locale de 
ploaie mai ales la începutul intervalu
lui, apoi aria lor se va restrînge. Vînt 
slab pînă la moderai. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2

cu o 
gură 
zare 
cole, 
teca,

arhitectură atrăgătoare 
condiții deosebite pentru ca- 
și tratament. Sala de specta- 
clubul, cinematograful, biblio- 
sala de gimnastică, excursiile

sint doar cîteva mijloace de agre
ment. Locuri și informații supli
mentare la toate agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism, 
precum și la cele ale I.T.H.R. Bucu
rești.

in fotografie: imagine din So
vata.

și plus 8 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, cele maxime între 5 și 15 
grade, local mai ridicate. Ceață, 'dimi
neața și seara. Izolat, condiții de polei 
în zona deluroasă, tn. București : Vre
mea va continua să se amelioreze și 
se va încălzi treptat. Cerul va fi va
riabil. Temporar va mai ploua slab la 
începutul intervalului. 
Temperaturile minime 
între zero și 3 grade, 
vor oscila . între 8 și
slabă dimineața și seara. 
Struțu, meteorolog de serviciu).

Vînt moderat, 
vor fi cuprinse 

iar cele maxime 
12 grade. Ceață 

(Margareta

• FERTILIZAREA PUS
TIULUI. Teritoriul Jamahiriei 
Arabe Libiene este, după cum 
se știe. în mare parte arid. Există 
însă regiuni în prezent deșer- 
tice care in antichitate erau cu
noscute pentru producția lor de 
cereale și ulei. Culturile agrico
le, care au permis, dealtfel, in
stalarea pe aceste pămînturi a 
unei populații relativ dense, erau 
favorizate de un sistem de iri
gații dezvoltat, prevăzut cu ba
raje. canale, cisterne. Conside- 
rindu-se că fenomenele care au 
dus la instalarea, cu mai bine de 
2 000 de ani în urmă a deșertu
lui. nu sînt ireversibile, autori
tățile libiene. în colaborare cu 
UNESCO, au trecut la aplicarea 
unui amplu program de cerce
tări privind vechea civilizație.

în scopul de a servi actualelor 
preocupări de dezvoltare a tării. 
Se crede că mai ales cunoașterea 
sistemului și metodelor de iriga
ții ar putea fi utilă proiectelor 
de fertilizare a pustiului, bine
înțeles prin adaptarea lor la po
sibilitățile tehnice actuale.

® SCHIMBARE DE 
PAVILION. Așa cum s-a mai 
anunțat la această rubrică, după 
cinci ani de inactivitate, „Le 
France", cel mai lung pachebot 
din lume, iși va relua cursele, în- 
cepind de la 5 mai, sub un nou 
nume — „Norway" — și sub un 
nou pavilion — norvegian. Trans
formările care i s-au adus vor 
face ca el să semene prea puțin 
cu fostul „Le France". Astfel, 
„Norway" va funcționa cu o vi
teză considerabil redusă (17 no

duri față de 34), realizîndun con
sum de hidrocarburi de trei ori 
mai mic. In plus, pachebotul va 
arde deșeurile în instalații pro
prii, ceea ce va furniza un sur
plus de energie. Și echipajul va 
fi redus ; cu 225 persoane mai 
puțin ca înainte. Pachebotul 
„Norway" va putea transporta 
2 000 de pasageri.

© CONTRA HIPER
TENSIUNII. Premiul „Hiper
tensiunea" pe anul 1979. instituit 
acum zece ani de „Comitetul 
național de luptă contra hiper
tensiunii" din Franța, a fost acor
dat recent unor medici care s-au 
distins în activitatea de comba
tere a maladiei. Cu acest prilej, 
s-a relevat că din 6—7 milioane 
de francezi suferinzi de hiper

tensiune arterială o mare parte 
ignoră afecțiunea sau nu ur
mează conștiincios tratamentul. 
Or. hipertensiunea intervine in 
multe din maladiile cardiovascu
lare. care reprezintă prima cau
ză de mortalitate în această tară. 
De aici, cerința unei intense in
formări a publicului și a activi
tății de prevenire a acestei boli.

® CURSĂ DE SĂNII 
TRASE DE CÎINI. în Alaska 
s-a desfășurat și în acest an tra
diționala cursă de sănii trase de 
clini pe un traseu de peste 1 800 
kilometri, avînd ca punct de ple
care orașul Anchorage, din su

dul peninsulei, și ca punct de 
sosire — localitatea Nome, din 
apropierea Strimtorii Bering. 
Din cele 65 de sănii care au luat 
startul la 1 martie, numai foarte 
puține au putut termina aceas
tă cursă, deosebit de dificilă. 
Cîștigătorul întrecerii a fost J. 
May, care, cu sania sa trasă de 
15 cîini, a parcurs traseul în 14 
zile, 7 ore, 11 minute și 51 de 
secunde.

® „JOGGING" LA 
DOMICILIU. Pentru persoa
nele care, din lipsă de condiții 
pentru practicarea de curse în 
aer liber, pe jos, sau mai cu-

Potrivit actualelor aprecieri. în pe
rioada celui de-al șaselea plan cinci
nal apare pe deplin realistă creșterea 
venitului național cu 15—17 la sută. 
Ritmul moderat de creștere va per
mite să se fundamenteze tehnic și 
din toate celelalte puncte de vedere 
progresul continuu, mai rapid și mai 
echilibrat. încă de pe acum este ab
solut evident că in perioada următo
rului cincinal ca principală orientare 
a dezvoltării economiei naționale tre
buie să se prevadă creșterea eficien
tei și calității, competitivitatea pro
duselor noastre pe piața mondială.

în continuare, Kădăr a subliniat 
că dezvoltarea economică cere o 
adaptare mai bună a sistemului de 
conducere a economiei la condițiile 
in continuă schimbare. Acest sistem, 
ale cărui principii de bază au fost 
elaborate cu aproape un deceniu si 
jumătate în urmă, tine seama de le
gitățile generale alo construcției so
cialismului și de particularitățile ' 
tării.

Trecînd la problemele bunăstării

TEXT PRESCURTAT

oamenilor muncii. J. Kâdâr a spus 
că. pe baza datelor actuale, in peri
oada celui de-al șaselea plan cinci
nal venitul real pe locuitor poate să 
crească cu circa 6 la sută, iar con
sumul populației — cu 8 la sută. 
Principalul obiectiv al politicii în do
meniul nivelului de trai rămîne nes
chimbat. Este vorba de asigurarea 
locurilor de muncă, a alocațiilor si 
subvențiilor sociale, diferențierea re
tribuției în funcție de activitatea de
pusă și reducerea treptată a diferen
telor nejustificate dintre veniturile 
familiilor.

în legătură cu activitatea de partid, 
primul secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a arătat că o importantă definitorie 
în înfăptuirea rolului conducător al 
partidului o are .fermitatea unității 
sale politico-ideologice și organizato
rice. coeziunea membrilor partidului 
în jurul Comitetului Central. Acum 
cinci ani. la cel de-al Xl-lea Con
gres, partidul avea 754 000 membri, 
iar la 31 decembrie 1979 — 812 000.

Referindu-se. în continuare. Ia evo
luția situației internaționale, la poli
tica externă a Ungariei, vorbitorul a 
arătat : Acordăm o deosebită impor
tanță legăturilor noastre cu țările so
cialiste. în perioada de referință, le
gaturile noastre eu țările socialiste 
s-au dezvoltat favorabil. Vom depu
ne și de acum înainte toate eforturi
le pentru consolidarea continuă a 
unității țărilor socialiste, a colaboră
rii lor politice, economice, culturale 
și ideologice.

★

BUDAPESTA 25 — Trimisul Ager
pres, Aurel Urzică, transmite : Marți 
au continuat la Budapesta lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

tn cadrul dezbaterilor pe marginea 
raportului prezentat de Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., au 
luat cuvîntul numeroși delegați. Vor
bitorii au înfățișat pe larg succesele 
obținute in construcția societății so
cialiste dezvoltate în Ungaria, m îm-

© Teatrul Național (sala mică) : 
Căsătoria — 19,30, (la Casa de cul
tură a M.I.) : Viața unei femei — 
19, (sala Atelier) : Aventură în 
banal — 19.
q Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Al treilea con
cert extraordinar susținut de Or
chestra de cameră „București". 
Solist și dirijor : Ion Voicu — 
19,30.
© Opera Română : Boema — 19.

Teatrul de operetă : Vînzătorul 
păsări — 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
(sala Schitu Măgureanu): 

19,30, (sala Gră-

©
de
O
]andra*
Gin-Rummy
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patFU Beatles — 19,30.
a Teatrul Mic : Evul mediu In- 
tîmplător — 19,30.
© Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma
gheru) : Idioata — 19,30, (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 

» 19.
o Teatrul Giulcști (sala Majes
tic) : ...Eseu — 19,30, (sala Giu- 
lești) : Dragoste periculoasă — 
19,30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
© Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Re
velion la baia de aburi — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** (sala Studio) : Melodii 
de neuitat — 19, (sala clubului 
I.C.T.B.) : Pe un picior de plai —- 
18.
© Teatrul „Țăndărică" : Ninigra 
și Aligru — 17, (la Modem-club): 
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau 
clătitele — 10.
® Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Trandafirul și coroana — 19,30.

cinema
9.30: 11,30;o Tentația : SCALA 

13,30; 15,30; 17,45: 20.
O Naufragiul : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
a Zizania : PATRIA — 9;
13.30; 15,45: 18; 20.15. LUCEĂFĂ- 
RUL — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20,

11.15;

a sub- 
mișcă- 
demo- 

că Un-

în continuare, Jănos Kădăr 
liniat succesele repurtate de 
rile de eliberare națională si 
cratice revoluționare, a arătat 
garia consideră mișcarea țărilor nea
liniate un factor important 
internaționale.

în ultimul timp, situația 
țională s-a agravat, a intrat 
în uz terminologia din perioada răz
boiului rece — a continuat vorbitorul 
— adăugind că partidul și guvernul 
ungar consideră că in condițiile unirii 
forțelor progresiste și iubitoare de 
pace și activității lor intense există 
posibilitatea reală de a apăra destin
derea. de a preveni intensificarea 
unui nou val al înarmării, dezlănțui
rea unui nou război mondial.

Vorbitorul a arătat apoi că R.P. Un
gară este adepta soluționării pe. cale 
politică a problemelor internaționale 
litigioase, sprijină propunerile vizind 
încetarea cursei înarmărilor. înfăp
tuirea securității egale in condițiile 
unui nivel mai scăzut al armamente
lor, va acționa pentru dezarmare, 
depune eforturi în vederea înfăptuirii 
recomandărilor Conferinței de la 
Helsinki, se pregătește constructiv 
pentru proiectata intilnire de la Ma
drid. El a subliniat, totodată, nece
sitatea ratificării cit mai grabnice a 
acordului’ sovieto-american cu pri
vire la limitarea armamentelor strate
gice „S.AL.T.-2", a amînării înfăptui
rii hotăririi N.A.T.O. cu privire la 
amplasarea în țările Europei occiden
tale a noilor rachete cu rază medie 
de acțiune, pentru ca în acest mod 
să poată fi create condiții reale pen
tru noi tratative cu privire la redu
cerea armamentelor.

Paralel cu menținerea păcii, obiec
tive importante care reclamă eforturi 
comune sînt rezolvarea problemei 
mondiale a materiilor prime si ener
giei, dezvoltarea transporturilor, ocro
tirea mediului natural, iar în unele 
zone ale globului pămîntesc — lichi
darea unor boli grave, a foametei, 
sărăciei și analfabetismului, răspîn- 
dite pe scară largă.

Primul secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a relevat apoi, ca o caracteristică 
pentru mișcarea comunista; autono
mia partidelor, faptul că ele îsi elabo
rează singure si iși transpun in viață 
propria politică, ceea ce sporește răs
punderea tuturor partidelor fată de 
aplicarea creatoare a marxism-leni- 
nismului. față de întărirea solidari
tății, de studierea reciprocă a expe
rienței. de dezvoltarea colaborării în 
lupta pentru telurile comune ; s-a 
pronunțat pentru elucidarea deosebi
rilor de vederi care apar în cadrul 
mișcării printr-un schimb de opinii 
principial și cu răbdare, astfel incit 
aceasta să contribuie la consolidarea 
partidului, la Întărirea forței mișcării.

îm

bunătățirea nivelului de trai al po
porului.

Participanții la dezbateri au for
mulat numeroase propuneri și s-au 
angajat să depună noi eforturi pentru 
transpunerea în viață- a documente
lor programatice ce vor fi adoptate 
de congres,, menite a duce la ridi
carea Ungariei pe noi trepte de pro
gres și bunăstare.

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

al vieții

interna- 
din nou

BUCUREȘTI — 9,15; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.15.
O Peisaj orizontal : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
O Sălbaticul : SALA PALATULUI
— 17,15; 20. FEROVIAR — 9: 11.15; 
13.30; 15.4Ș/ 18; 20.15, CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
O 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 
16; 19, MELODIA 
© Mizerabilii : 
11,15; 13.30 
TORIA —
20.15.
© Singur 
CELSIOR - 
18; 20,15. 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Degețica — 9,15; 10,45; 
13,45, O viață închinată 
poporului — 15,30; 17,30; 
DOINA.
© Fata de pe Iac : BUCEGI ■— 16; 
18; 20.
© Rug și flacără: FERENTARI — 
15; 17,30; 20. VIITORUL — 15.30; 
17,30; 19,30. TIMPURI NOI — 15; 
17,15: 19,30.
G Mijlocaș la deschidere : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CO- 
TROCENI — 15; 17,15; 19,30.
O Sosea odată un călăreț : GRT- 
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
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
O Colosul din Rhodos : BUZEȘTI
— 9,30: 12; 16.15; 19. FLACÂRA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
e Studentul, computerul și car
tofii : PACEA - 15,30; 17,30; 19,30. 
© I se spunea „buldozerul": LIRA 

10; 12; 15.30: 18; 20. TOMIS — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Sezonul de catifea : VOLGA —• 
11,15; 13,30; 15.45; 18
Jocuri de noapte : POPULAR

9.30; 12.30;
— 9; 12; 16: 19.

FAVORIT — 9;
: 15.45: 18: 20,15. vic- 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

printre prieteni : EX- 
— 9; 11,15; 13,30;
MODERN — 9;

15.45;
H.15:

12.15: 
fericirii 

19.30 :

ardelenii : 
13,15: 
— 9;

9:

20,15.9;
e
— 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. ,
© Prima mea vară : ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20|
a Camionul de cursa lungă : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20. 
e Cumpăna : PROGRESUL — 16; 
18; 20.

rind pentru cele „comode" ce 
vor să practice la domiciliu 
sportul la mare modă — „jog
ging", alergări în ritm potolit 
pe distanțe mai mari — o firmă 
franceză propune un dispozitiv 
electronic, conectat la mușchii 
picioarelor. în funcție de rezis
tența utilizatorului, se progra
mează durata și ritmul... aler
gării pe loc sau pe un covor 
rulant. Printr-un sistem de a- 
fișaj luminos sînt anunțate 
„distanța" parcursă, timpul scurs 
și pierderea medie de calorii. în 
cazul că se menține ritmul pe 
„distanțe" mari — mașina îl 
„felicită" pe utilizator prin de
clanșarea unei sonerii.

® UN NOU CABLU 
TELEFONIC SUBMARIN. 
O hotărire definitivă în legă

tură cu instalarea cablului tele
fonic submarin „Atlantis" va fi 
luată in luna iunie. Reprezen
tanții țărilor care participă la 
acest proiect — Brazilia, Argen
tina, Coasta de Fildeș, Senegal, 
Portugalia, R.F.G., Elveția, Ita
lia, Marea Britanie și Franța — 
au luat această decizie în cursul 
unei reuniuni a comitetului ge
neral al „Atlantis", care s-a des
fășurat la Cannes. Cablul sub
marin „Atlantis" urmează să 
lege Europa de America de Sud, 
via Africa. Primul tronson va 
fi Lagos—Dakar, al doilea Da
kar-Recife, iar al treilea Bra
zilia—Argentina.

© RAVAGIILE „PLOI
LOR ACIDE". Poluarea at
mosferei se dovedește a avea

consecințe din ce in ce mai de
zastruoase asupra lacurilor, pă
durilor și terenurilor de cultură 
din Statele Unite prin provoca
rea așa-numitelor „ploi acide", 
apreciază Agenția americană 
pentru protecția mediului ‘încon
jurător. Cu titlu de exemplu. 
Douglas Costle, directorul agen
ției, a precizat în cursul unor 
audieri, in fața subcomisiei se
natoriale pentru mediul 'înconju
rător, că nivelul acidității lacu
rilor și riurilor situate în nordul 
statului Minnesota este în creș
tere, amenințind serios flora și 
fauna acvatică. El a cerut ca in
dustria să ia măsuri pentru re
ducerea gradului de poluare a 
atmosferei cu acizi nitrici și sul
furici, care se află la originea 
ploilor acide.
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România în lume
• Contact» Internaționale • Convorbiri • Prezențe

PREȘEDINTELE R.D.S. SRI LANKA A PRIMIT

PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

COLOMBO 25 (Agerpres). — Am
basadorul României în Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka, Du
mitru Niculescu, a fost primit de 
președintele acestei țări, .Junius Ri
chard Jayewardene.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se urări de sănătate și fericire per
sonală președintelui Jayewardene, de 
progres și prosperitate poporului pri
eten srilankez.

Președintele J. R. Jayewardene a 
mulțumit pentru mesajul primit și 
a rugat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu cele mai

să-călduroase salutări și urări de 
nătate și succese în activitatea sa re
marcabilă pe plan intern și interna
țional.

Șeful statului srilankez a. făcut, în 
context, aprecieri elogioase la adresa 
politicii independente și de cooperare 
cu toate statele, promovată cu con
secvență și dinamism de președintele 
României, și a exprimat convingerea 
că relațiile do prietenie, colaborare și 
înțelegere dintre cele două țări se 
vor dezvolta în continuare pe plan 
bilateral, precum și în cadrul orga
nizațiilor internaționale.

La convorbire a participat A. C. S. 
Hameed, ministrul afacerilor externe 
al R.D.S. Sri Lanka,

MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE CENTENARUL RELAȚIILOR

DIPLOMATICE ROMÂNO-FRANCEZE

PARIS 24 (Agerpres). — Cu prilejul 
sărbătoririi centenarului relațiilor di
plomatice româno-franceze. la Ver- 
neuil-sur-Avre au fost organizate o 
serie de manifestări dedicate Româ
niei. A fost prezentată o expoziție de 
carte — la loc de cinste figurină ulti
mele lucrări traduse în limba fran
ceză, din operele președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Cărfile din expoziție au făcut obiec
tul unei donații a ambasadei române 
către Biblioteca municipală a orașu
lui. O altă expoziție cuprinde afișe 
cinematografice si fotografii din filme 
românești.

Cu prilejul unei manifestări desfă
șurate la sediul primăriei orașului 
Verneuil, președintele Consiliului 
general al Departamentului Eure și 
primarul orașului au subliniat tradi
ția relațiilor de prietenie dintre po
poarele francez si român, puternica 
dezvoltare a raporturilor economice 
și culturale dintre cele două țări, im- 

unui 
pe

A avut loc. de asemenea, o „seară 
românească", în cadrul căreia a fost 
prezentată o conferință despre istoria 
poporului român, despre realizările 
sale economice, sociale și culturale 
din anii construcției socialiste, despre 
perspectivele dezvoltării țării noastre 
in următorii ani. Conferința a fost 
însoțită de filme documentare româ
nești.

„Sâptâmînă românească"

la Anvers

portanta lor pentru stabilirea 
climat de încredere si cooperare 
continentul european si in lume.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 2050-a aniversări a 
constituirii primului stat dac centra
lizat și independent. în orașul belgian 
Anvers se desfășoară o săptămână 
cultural-turistică românească.

Printre manifestările care au loc 
figurează expoziția. „Vestigii din Mun
ții Orăștiei", filme documentare si 
turistice. .

întrevedere Enrico Berlinguer
Francois Mitterrand

Festivitățile de la Zvolen
Omagiu în memoria militarilor români căzuți în lupta 
împotriva fascismului, pentru eliberarea Cehoslovaciei

PRAGA 25 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a eli
berării de sub jugul fascist a raio
nului și orașului Zvolen, din R. S. 
Cehoslovacă, au avut loc festivități 
consacrate acestui eveniment cinstind 
jertfele date de armata română pen
tru eliberarea Cehoslovaciei.

La monumentul ridicat la Zvolen, 
în cinstea celor peste unsprezece mii 
de militari români căzuți în luptele 
din acest sector, au fost depuse co
roane de flori din partea Comitetului 
raional al Partidului Comunist din 
Slovacia, a Comitetului orășenesc al 
Frontului Național, precum și din 
partea Consulatului general al Româ
niei la Bratislava. La ceremonie au 
luat parte Zoltan Palko, prim-secre
tar al Comitetului raional Zvolen al 
Partidului Comunist din Slovacia, 
Ladislav Element, președintele Co
mitetului național raional. Martin 
Jelenceak, primul secretar al Comi
tetului orășenesc Zvolen al P.C.S., 
Pavel Bartik, președintele Comite
tului național orășenesc, alți repre
zentanți ai organelor de partid și de 
stat. A participat loan Murg, consu
lul general al României la Bratislava.

în cadrul unei adunări festive au 
fost evocate momente din luptele 
dirze duse pentru înfringerea rezis
tenței inamicului, eroismul și abne
gația ostașilor români.

în scrisoarea adresată Consulatu
lui general al României la Bratislava 
de participantii la adunare se arată că 
locuitorii raionului și orașului Zvolen 
exprimă profundă recunoștință mili
tarilor români care au luptat -în 
această zonă, pentru marile sacrificii 
făcute în bătăliile pentru eliberarea 
poporului cehoslovac. „Ne plecăm cu 
emoție in memoria celor care, cu 
singele lor, au stropit pămîntul nos
tru, pentru ca din el să răsară patria 
noastră liberă" — se spune în scri
soare.

Presa din R. S. Slovacă publică în 
aceste zile materiale privind faptele 
de eroism ale unităților române, tra
dițiile de luptă împotriva dușmanu
lui comun, succesele deosebite obți
nute in dezvoltarea social-economică 
a României, relațiile de prietenie și 
colaborare ce se dezvoltă intre 
România și Cehoslovacia.

ir

in
Proteste împotriva politicii Israelului de implantări în teritoriile 

arabe
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Referindu-se la recenta hotărire 
a guvernului de la Tel Aviv de a 
înființa două instituții de învățămint 
religios in orașul Hebron din Cisior
dania ocupată, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a reafir
mat „profunda sa îngrijorare în legă
tură cu faptul că asemenea acțiuni 
vor impieta grav asupra eforturilor 
vizînd instaurarea unei păci cuprin
zătoare, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu". Pe de altă parte — a 
adăugat Waldheim —, aceste acțiuni 
constituie o violare evidentă a con
venției de la Geneva privind prote
jarea civililor în timp de război și a 
numeroase rezoluții ale Adunării Ge
nerale și Consiliului de Securitate al 
O.N.U., dintre care ultima, adoptată 
de consiliu la 1 martie a.c., cerînd 
desființarea implantărilor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate.

Rezultatele alegerilor 
din Polonia

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 
comunicatul dat publicității de Co
misia electorală de stat cu privire la 
rezultatele alegerilor de duminică 
pentru Seimul R. P. Polone se arată 
că la urne s-au prezentat 98,87 la 
sută din totalul persoanelor cu drept 
de vot. Comisia a omologat 24 802 612 
voturi, 13 692 fiind anulate. Candida- 
ții Frontului Unității Poporului att 
obținut 24 683 056 voturi, adică 99,52 
la sută din totalul voturilor 
mate.

Totodată, au fost anunțate 
țațele alegerilor pentru cele 
consilii populare voievodale. Pentru 
candidații Frontului Unității Poporu
lui au fost exprimate 24 597 672 vo
turi, ceea ce reprezintă 99,49 la sută 
din voturile valabile.

h

expri-

rezul-
49 de

OFENSIVA DE PRIMĂVARĂ"
DIN JAPONIA

Ample demonstrații 
și mitinguri ale oamenilor 

muncii

Miting al prieteniei și solidarității 
româno-ungare

STRASBOURG 25 (Agerpres). — 
.Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a avut 
la Strasbourg convorbiri cu Francois 
Mitterrand, prim-secretar al Partidu
lui Socialist Francez, prilej cu care 
au fost abordate „cele mai urgente 
probleme ale situației internaționale" 
— relatează agenția italiană de presă 
A.N.S.A.

într-un comunicat dat publicității 
Ia sfirșitul întrevederii se.menționea
ză că cei doi conducători de partid

au convenit asupra necesității unor 
inițiative care să contribuie la dezar
mare, destindere. Ia cooperare in Eu
ropa și în lume. Enrico Berlinguer și 
Franțois Mitterrand au convenit, de 
asemenea, asupra faptului că „este 
necesar ca încă de acum să fie pre
gătite condițiile favorabile desfășu
rării și succesului reuniunii 
Madrid asupra securității și 
rării in Europa" — relevă 
nicatul.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Decizia guvernului israelian de a au- 

. toriza instalarea unor școli religioase 
israeliene în orașul Hebron, în teri
toriul arab ocupat, nu face decit să 
sporească preocuparea Statelor Unite

Consultările politice din Italia
ROMA 25 (Agerpres). — Premierul 

desemnat ăl Italiei, Francesco Cossi- 
ga, și-a început marți consultările cu 
delegați ai partidelor politice repre
zentate in Parlament, în vederea for
mării noului. guvern. în cursul dimi- 

, neții, el a primit la Palatul Chigi, 
sediul Președinției Consiliului de 
Miniștri, pe reprezentanții unor par
tide și grupări politice mai mici sau 
regionale, calendarul întrevederilor 

. sale prevăzînd în continuare consul
tări cu delegații ale partidelor care 
vor fi eventualii parteneri ai P.D.C. 
— respectiv partidele socialist și re
publican, cu-foștii aliați din guvernul

de la 
coope- 
comu-

demisionar — socialist-democratic!! 
și liberalii, precum și cu comuniștii.

Direcțiunea P.D.C. a aprobat în 
unanimitate un document ce expri
mă sprijinul conducerii partidului 
pentru ca Francesco Cossiga să în
cerce formarea unui guvern care să 
meargă in direcția unui acord cu 
P.S.I. și — eventual — cu alte par
tide (liberal, socialist-democratic și 
republican) — menționează agenția 
italiană de presă. „Gruparea de stin
gă democrat-creștină — precizează 
A.N.S.A. — a votat in favoarea aces
tui document, intrucît el lasă des
chisă calea dialogului cu P.C.I.".

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
Trimisul Agerpres transmite : Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al P.M.S.U., a fost, 
marți,. oaspetele Fabricii de confecții 
„1 Mai’L din Budapesta — una dintre 
cele mai reprezentative unități ale 
industriei textile ungare.

Delegația română a fost întimpi- 
nată de Bognar Ferenc, directorul 
general al fabricii, de reprezentanți 
ai Sectorului de partid nr. 8 din 
Budapesta, de numeroși oameni ai 
muncii de la această mare unitate 
industrială, cu peste 5 000 de lu
crători.

Oaspeții români au participat, la un 
miting al prieteniei și solidarității 
româno-ungare.

Luînd cuvîntul, Marothy Laszlo, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., a adresat un cald salut 
delegației Partidului Comunist Ro
mân, cu prilejul vizitei ' întreprinse 
în această mare și modernă unitate 
industrială budapestană. Prezenta 
dumneavoastră aici — a spus vorbi
torul — constituie 
prieteniei și bunelor 
cele două partide, țări și popoare. Ea 
constituie, totodată, o nouă contri
buție la dezvoltarea în continuare a 
conlucrării și cooperării ungaro-ro- 
mâne pe multiple planuri.

Mulțumind pentru primirea prie
tenească, tovarășul Iosif Banc a 
transmis comuniștilor, tuturor oame-

nilor muncii din fabrică un cald sa
lut tovărășesc, împreună cu senti
mentele de prietenie și solidaritate 
ale conducerii noastre de partid si 
de stat, ale muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din industria de 
confecții, ale comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă România.

Vorbitorul a arătat că poporul ro
mân urmărește cu simpatie realiză- 
rile deosebite ale poporului frate un
gar și dorește din toată inima poporu
lui ungar prieten noi și tot mai mari 
izbinzi în făurirea societății socia
liste dezvoltate, in transpunerea în 
viață a hotăririlor de importantă is
torică ce vor fi adoptate de congres. 
A fost evocată dezvoltarea continuă 
a raporturilor de prietenie si colabo
rare dintre popoarele și țările noas
tre, care, ca vecini, au conlucrat în 
dezvoltarea lor economico-socială, în 
lupta pentru o viată mai bună.

Tovarășul Iosif Banc a evocat ro
lul determinant al întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr în dez
voltarea și adîncirea prieteniei, a 
colaborării româno-ungare pe multi
ple planuri intre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Poporul român dorește din toată 
inima Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, clasei muncitoare un
gare să obțină tot mai multe și 
mai importante succese in. construc
ția socialistă, baza sigură a dezvol
tării în continuare a prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări ve
cine și prietene.

un semn al 
relații dintreTOKIO 25 (Agerpres). — în prin

cipalele orașe ale Japoniei au avut 
loc demonstrații de masă ale oame
nilor muncii în sprijinul revendică
rilor lor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață. Parti- 
cipanții au protestat împotriva creș
terii prețurilor la produsele alimen
tare și alte mărfuri și a scumpirii 
serviciilor.

în unul din parcurile orașului Tokio 
a avut loc un miting, la care au luat 
parte aproximativ 150 000 de oameni. 
Au luat cuvîntul reprezentanți ai 
partidelor comunist și- socialist și li
deri sindicali, cerînd participanților 
să-și intensifice eforturile pentru ob
ținerea victoriei în cadrul actualei 
ofensive de primăvară desfășurate de 
oamenii muncii în sprijinul revendi
cărilor lor social-economice. pentru 
apărarea păcii și democrației. După 
miting, participanții au organizat o 
demonstrație pe străzile capitalei 
nipone.

parlamentară.

Tensiune în sudul Libanului

de ti- 
Social- 
con du-2 50(1 de tineri au demonstrat recent 

pe străzile New Yorkului împotriva 
cursei înarmărilor, pentru pace

altă cerere pentru convocarea 
urgență a Consiliului de Secu-

R.F.G., șef al 
Nord-Sud, în 

fost examinate 
ale dialogului

Nu ! — înarmărilor

după cum

organis- 
și reuniunile 

a trezit- ampleAmînarea
capitalele vest-europene, 
consideră 
agenția France Presse —

20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții. Tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
40 360

. „Dacă 
la 31 martie 
ziarul vest- 
confruntarea

ocupate
față de acest tip de implantări, a de
clarat purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — La 
chemarea conducătorilor arabi pales
tinieni, în teritoriile ocupate de Israel 
de pe malul de vest al Iordanului a 
fost declarată marți o grevă genera
lă. în semn de protest împotriva ho- 
tărîrii guvernului israelian de a des
chide noi instituții religioase în ora
șul arab Hebron.

în toate orașele principale — He
bron, Nablus, Ramallah, Bethleem, 
Jericho — greva comercianților a fost 
totală. Școlile au fost închise,- iar 
transporturile nu au funcționat decît 
partial, ceea ce a dus la dezorgani
zarea a numeroase servicii.

Protestele împotriva hotăfîrii gu
vernului Begin au continuat să se 
amplifice și in rîndul populației 
israeliene. Decizia guvernului israe
lian. aprobată cu o slabă majoritate 
— 8 voturi pentru. 6 contra și 2 ab
țineri — a provocat o puternică sci
ziune în cabinetul condus de Mena- 
hem Begin.

Cereri de 
a Consiliului

convocare 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru drepturile inalienabile ale 
poporului palestinian, ambasadorul 
senegalez Falilou Kane, a remis pre; 
ședintelui in exercițiu al Consiliului 
de Securitate al O.N.U. o scrisoare 
în care cere convocarea consiliului, 
săptămîna viitoare, pentru discutarea 
drepturilor palestiniene. Cererea este 
întemeiată pe o rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U. adoptată in no
iembrie 1979, care recomandă Consi
liului de Securitate să examineze 
situația și să ia o decizie, pină la 31 
martie a.c., cu privire la planul de 
soluționare. a problemei palestiniene 
prezentat în 1976 de Comitetul O.N.U. 
pentru drepturile inalienabile ale 
poporului palestinian. Acest plan, in 
care se subliniază că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei este uni
cul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, cere, printre altele, pen
tru palestinieni, dreptul la autodeter
minare și la un stat propriu. Adop
tarea lui de către Consiliul de Secu
ritate în 1976 a fost împiedicată prin
tr-un veto al Statelor Unite.

drepturile inalienabile ale 
palestinian, ambasadorul

O 
de 
ritate a fost formulată de reprezen
tantul Ligii Arabe la O.N.U., Clovis 
Maksoud, in urma unor consultări 
cu reprezentanții țărilor arabe la 
O.N.U. Acest demers este legat de 
hotărîrea Israelului de a înființa 
două școli în orașul ocupat Hebron 
(Cisiordania).

Noi lupte în Ciad
N’DJAMENA 25 (Agerpres). — în 

capitala Ciadului, N’Djamena, au 
continuat să se producă schimburi de 
focuri sporadice intre grupările rivale 
— Forțele Armate Populare (F;A.P.), 
fidele președintelui Goukoumi Oued- 
dei, și Forțele Armate din Nord 
(F.A.N.), care ii susțin pe ministrul 
apărării, Hissene Habre, informează 
agențiile internaționale de presă. în 
oraș, pagubele materiale sint însem
nate. deoarece în cursul ciocnirilor 
s-a recurs în mare măsură la dife
rite tipuri de armament greu, relevă 
agenția France Presșe.

Din punct de vedere politic, situația 
rămîne in impas, afirmă agenția ci
tată, liderii celof două grupări refu- 
zind să se întîlnească, iar apelurile 
pentru încetarea focului lansate de 
reprezentanții comunității musulma
ne și de șefii de stat ai Nigerului și 
Jamahiriei Arabe Libiene răminînd 
fără rezultat..

r

DELEGAȚIA
Tineretului

Agențiile de presa
scurt
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HOTĂRÎRE DE CONVOCARE A 
CONGRESULUI P.C. LUXEMBUR
GHEZ. Cel de-al XXIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Lu
xemburghez a fost convocat pen
tru zilele de 31 mai și 1 iunie a.c., 
se arată intr-o hotărire a Comite
tului Central al partidului.

ÎNTR-UN MESAJ adresat națiu
nii, Junta militară de guvernămînt 
din Argentina a reafirmat hotărîrea 
ei de a continua „procesul de re
organizare națională1', in baza nor
melor cuprinse in „Bazele politice 
ale forțelor armate". Acest docu
ment prevede, intre altele, iniție
rea unui dialog politic, in vederea 
revenirii țării la un guvern civil și 
o viață politică

(din actualitatea
Sesiunea Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare

CORESPONDENTA din geneva
La Palatul Națiunilor din Geneva 

Srati- încheiat luni seara, după opt zile 
de dezbateri, lucrările celei de a XX- 
a sesiuni a Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare. în centrul aten
ției s-au aflat probleme legate de e- 
radicarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. în strînsă legătură cu a- 
ceasta, participantii au examinat mo
dul în care se înfăptuiesc rezoluțiile 
adoptate la cea de a V-a sesiune a 
Conferinței: Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare de anul trecut 
de la Manila.

Documentele pregătite pentru se
siune, cuvîntarea secretarului general 
al U.N.C.T.A.D., precum și luările de 
poziție. din cadrul acesteia, au pus 
chiar de la început in evidentă cadrul 
cu totul nesatișfăcător al evoluției e- 
conomiei mondiale si îndeosebi al a- 
gravării dificultăților cu care sînt 
confruntate țările în curs de dezvol
tare. „Țările industrializate — decla
ra secretarul general al U.N.C.T.A.D., 
Gamani Corea — sînt confruntate cu 
o serie de probleme legate de infla
ție, recesiune și șomaj, in timp ce ță
rile in curs de dezvoltare sînt afecta
te de acute dezechilibre ale balanțe
lor lor de plăți". Deși bilanțul dez
voltării în deceniul 1970—1980 nu este 
definitivat, se apreciază că ritmul me
diu anual de creștere a produsului 
brut pe ansamblul tarilor în curs de 
dezvoltare va reprezenta circa 6.2 la 
sută, ceea ce corespunde, în aparen
tă. obiectivului stabilit de strategia 
internațională a dezvoltării pentru cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării. în 
realitate, există o mare discrepantă 
între diferitele zone geografice, ca și 
între țările exportatoare de petrol și 
cele neexportatoare. Documentul se
cretariatului U.N.C.T.A.D. apreciază, 
astfel, că ritmul mediu anual de creș
tere a produsului brut al țărilor în curs

de dezvoltare neproducătoare de pe
trol nu va depăși 5,4 la sută in pe
rioada 1970—1980. Rezultatele obținu
te in acest domeniu de țările în curs 
de dezvoltare cele mai puțin avansa
te sint și mai defavorabile, ritmul 
mediu anual de creștere a produsului 
lor intern brut nereprezentind decit 
3,5 Ia sută, procent ce se situează sub 
nivelul deceniului precedent.

în același timp, țările în curs de 
dezvoltare sint confruntate cu .dificul
tăți fără precedent în ce privește, ba
lanțele de plăti externe. Deteriora
rea raportului între preturile lor de 
import și export, combinată cu pers
pectivele de creștere redusă a volu
mului exportului acestora a avut drept 
rezultat accentuarea puternică a defi
citului balanțelor lor de plată curen
te. Acest deficit, care era ■ de 46 de 
miliarde dolari in 1979, ar putea a- 
tinge. potrivit estimărilor. 68 de mi
liarde în 1980 și 73 de miliarde în 
1981. De asemenea, datoria externă a 
țărilor în curs de dezvoltare înregis
trează o curbă continuu ascendenta. 
Se prevede, astfel, că această datorie 
va crește de la 330 miliarde dolari la 
sfirșitul anului 1979, la circa 440 mi
liarde dolari în anul viitor.

Pornind de la aceste realități, cu 
grave consecințe nu numai pentru si
tuația economică a țărilor în curs de 
dezvoltare, ci. în general, pentru e- 
volutia economiei mondiale, dezbate
rile sesiunii Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare au reflectat, asa 
cum era de așteptat, nemulțumirea 
crescindă a acestor țări fată de ac
tualele structuri economice interna
ționale. care constituie piedica prin
cipală în calea înlăturării decalajelor 
ce le senară de țările dezvoltate.

în numele „Grupului celor 77“, din 
care face parte și România, reprezen
tantul Salvadorului a exprimat îngri
jorarea profundă a țărilor în curs

de dezvoltare față de ritmul lent al 
negocierilor din cadrul U.N.C.T.A.D. 
in legătură cu programul integrat 
referitor la produsele de bază, codul 
de conduită privind transferul inter
național de tehnologie, formularea 
de principii' și reguli privind practi
cile comerciale restrictive. Evidenți
ind câ actuala criză economică inter
națională are efecte din cele mai 
negative asupra procesului dezvoltă
rii, că actualul sistem economic in
ternațional nu este de natură a ofe
ri un sprijin adecvat eforturilor de 
progres economic și social al țărilor 
in curs de dezvoltare, reprezentanții 
a numeroase state membre ale „Gru
pului celor 77“ au ținut să arate că 
lipsa de progrese pe calea restructu
rării relațiilor economice internațio
nale se datorează în primul rind lip
sei de voință politică din partea ță
rilor dezvoltate de a iniția măsuri 
și negocieri serioase în scopul înfăp
tuirii unei noi ordini economice mon
diale, mai juste și mai echitabile. 
Tocmai de aceea, este imperios ne
cesar — după cum au subliniat țările 
in curs de 
de-al treilea 
să se obțină 
făurirea noii 
naționale, in
entă a sistemului economic mondial.

Ca urmare a poziției adoptate de 
țările occidentale, lucrările celei 
de-a XX-a sesiuni a Consiliului pen
tru Comerț și Dezvoltare au fost 
puțin fructuoase. Majoritatea proble
melor înscrise pe ordinea de zi a se
siunii au fost transferate spre exa
minare viitoarei sesiuni, programa
te a avea loc in luna septembrie, tot 
la Geneva, precum și diferitelor co
misii permanente ale consiliului.

Rezultatele actualei sesiuni a Con
siliului pentru Comerț și Dezvoltare 
reliefează, o dată mai mult, cerința 
adoptării de către țările dezvoltate 
a unei atitudini constructive față de 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, care corespunde nu 
numai intereselor țărilor in curs de 
dezvoltare, ci și ale țărilor dezvol
tate. Instituirea unei astfel de ordini 
— așa cum a subliniat în repetate 
rinduri România — reprezintă o con
diție sine qua non a eliminării sub
dezvoltării, a funcționării eficiente a 
economiei mondiale, menținerii păcii 
și securității internaționale.

Radu BOGDAN

dezvoltare — ca în cel 
deceniu al dezvoltării 
progrese substanțiale in 
ordini economice inter- 
funcționarea mai etici-

BEIRUT 25 (Agerpres). — în su
dul Libanului, informează agențiile 
internaționale de presă, situația con
tinuă să se mențină deosebit de în
cordată, ca urmare a tirurilor mili
țiilor de dreapta 
nite de artileria 
secesioniste au 
bombardamentele 
Saida, Nabatiyeh, 
și asupra po^itiilo 
O.N.U. — Ibl El Saki și Blat.

secesioniste, spriji- 
israeliană. Forțele 
continuat și marți 
asupra localităților 
tirul extinzindu-se 

lițiilor ocupate de forțele

Totodată, aviația militară israelia- 
nă, precizează agențiile de presă, 
continuă să efectueze zboruri de cer
cetare asupra teritoriului libanez. 
După cum informează postul de ra
dio Beirut, avioane israeliene au sur
volat, la 25 martie, zona orașului Tri
poli.

Președintele Elias Sarkis a exami
nat cu primul ministru, Selim Al 
Hoss, situația din sudul Libanului, 
informează agenția M.E.N.

ÎNTREVEDERE. La sediul O.N.U. 
din New York’a avut loc o întreve
dere a secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cu Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial Democrat din 
□ șa-numitei Comisii 
cursul câreio au 
probleme actuale 
dintre țările occidentale industriali
zate și țările in curs de dezvoltare.

Consiliului Central 
Liber German 

(F.D.J.) din R.D. Germană a avut, 
la Bonn, convorbiri cu membri ai 
conducerii federale a Tinerilor So
cialiști (JUSO), organizație 
neret din cadrul Partidului 
Democrat din R.F.G. și ai 
cerii Tineretului Democrat (subor
donată Partidului Liber-Denio- 
crat). Au fost abordate probleme 
privind activitatea organizațiilor 'de 
tineret, consacrată continuării pro
cesului de destindere.

Comentariile presei vest-europene după amînarea 
reuniunii la nivel înalt a Pieței comune

Reuniunea la nivel înalt a ță
rilor Pieței comune, care urma să 
aibă loc la 31 martie — 1 aprilie la 
Bruxelles, a fost aminată „cu mai 
multe săptămîni". Motivul invocat 
a fost criza guvernamentală din 
Italia, care îl împiedică pe șeful ca
binetului demisionar, Francesco Cos
siga, desemnat să formeze un nou 
cabinet, să se ocupe de reuniunea 
comunitară, sarcină care ii revenea 
în virtutea faptului că Italia prezi
dează în acest semestru 
mele Pieței comune 
acesteia, 
ecouri în 
unde se 
transmite ______
că motivul real îl constituie eșecul 
încercărilor de a se estompa, în 
timpul care mai rămăsese, puterni
cele contradicții dintre pozițiile sta
telor membre ale comunității.

îndeosebi, nu s-au ivit nici un fel 
de perspective de a aplana diver
gențele create de cererea britanică 
privind reducerea substanțială a 
contribuției sale la bugetul comu
nitar. Londra consideră că partea sa 
de contribuție este excesivă și, in 
orice caz, greu de suportat în con
dițiile dificultăților financiare că
rora le are de făcut față. întîlnirile 
din ultimele zile ale miniștrilor de 
externe, ai finanțelor și ai agricul
turii din 
vorbirile I 
Bonn și 
rezultate 
sebit de 
nostru a 
tală tăcere din partea colegilor mei" 
— declara cu amărăciune ministrul 
britanic al finanțelor, Geoffrey 
Howe. „Decizia de amânare este 
binevenită — scrie ziarul britanic 
„TIMES" — căci în atmosfera încăr
cată existentă în relațiile inter- 
comunitare, întilnirea la nivel înalt 
ar fi fost, inevitabil sterilă, nu s-ar 
fi ajuns decît la incriminări reci-

proce — ceea ce ar fi făcut ca totul 
să se agraveze și mai mult". T'--“ 
reuniunea ar fi început '
— scrie la rîndul său 
german „Die Welt" — 
ar fi fost inevitabilă".

La palatul Elysep din

țările Pieței comune, con- 
la nivel înalt de la Londra,
Paris s-au încheiat fără 
concrete. „Expunerea deo- 

i convingătoare a cazului 
fost întîmpinată cu o to- ’ --- — J 4C

La palatul Elysee din Paris — se
diul președintelui Franței — s-a dat 
publicității un comunicat in care se 
menționează că „Franța consideră ca 
indispensabil faptul ca această amâ
nare să fie folosită pentru a se avan
sa in solutionarea problemelor aflate 
în discuție".

în ceea ce privește R.F.G., guvernul 
de la Bonn consideră că problema 
contribuției britanice nu este singu
ra care divizează în prezent pe par
tenerii din C.E.E. și că, prin urmare, 
soluționarea ei nu ar trebui căutată 
în mod separat, ci în contextul pro
blemelor agricole nesolutionate, intre 
care așa-numitul „război al oilor", 
„piața comună a pescuitului", refor
ma „politicii agricole comunitare" 
etc.

Pe de altă parte, la Bonn se preci
zează că întilnirea dintre primul mi
nistru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, si cancelarul R.F.G., Hel
mut Schmidt, va avea loc la Lon
dra, la 27 și 28 martie, așa cum se 
stabilise, în pofida aminării reuniunii 
la nivel înalt a „celor nouă". Potri
vit agenției France Presse. această 
întîlnire ar putea avea „o influentă 
hotăritoare" asupra aplanării conflic
tului din Piața comună.

Ca o concluzie la ecourile provo
cate de acest nou incident interco- 
munitar, agenția France Presse tine 
să precizeze că „amînarea de grație" 
acordată de Italia oferă părților po
sibilitatea suplimentară să-și regle
menteze divergentele dintre ele. cu 
toate că punctele de vedere respec
tive sînt foarte greu de apropiat".

Nicolae PLOPEANU
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ABOLIREA SERVICIULUI MILI
TAR PARȚIAL a fost anunțată 
printr-un comunicat oficial publicat 
la Salisbury. Această decizie a gu
vernului, care intră în vigoare de 
la 1 aprilie, se referă Ia persoane
le mobilizate în Rhodesia în timpul 
regimului Iui Ian Smith, în mare 
majoritate provenind din rindurile 
albilor. Ea se înscrie in eforturile 
de creare a unei noi armate națio
nale.

IMPORTANTE DESCOPERIRI 
PETROLIERE. Compania franceză a 
petrolului (C.F.P.) ar fi descoperit 
„un important zăcămint de petrol 
în 'Yemenul de Nord, în regiunea 
Saada. pe țărmul Mării Roșii" i — 
afirmă ziarul kuiveitian „As Siassa". 
Citind „surse demne de încredere 
din Paris"; ziarul adaugă că „aceas
tă descoperire, evaluată la 5 mili
arde barili țiței", este una din cele 
mai importante „efectuate în lupte 
de la începutul erei petroliere".

AGENȚIA V.N.A. ANUNȚA că 
starea sănătății tovarășului Ton 
Duc Thang, membru al C.C. al P.C. 
din Vietnam, președintele R.S. 
Vietnam, s-a înrăutățit, boala de 
care suferă, din luna august 1979, 
âgravindu-se.

NOI ATENTATE TERORISTE ÎN
SPANIA. în Spania continuă șirul 
atentatelor teroriste. Astfel. în de
curs de numai 24 de ore, au fost 
comise trei atentate

. Durando, Escoriaza 
date cu trei morț.i.

in localitățile 
și Bilbao, sol-

In localitatea

O NOUĂ PROVOCARE MILI
TARĂ ÎMPOTRIVA ZAMBIEI a 
fost săvirșită de regimul rasist de 
la Pretoria. Potrivit unui purtător 
de cuvînt guvernamental de la 
Lusaka, două avioane militare și 
două elicoptere au pătruns in spa
țiul aerian zambian. in vestul țării, 
bombardind un ponton de pe riul 
Zambezi, la 224 de kilometri de 
granița cu Namibia.

APEL LA UNITATEA FORȚELOR DE STINGĂ.
Oaxtepec din Mexic a avut loc o plenară lărgită a C.C. al Partidului 
Socialist Revoluționar consacrată politicii de alianță cu alte forțe poli
tice din tară, la care au participat ca invitați conducătorii Partidului 
Comunist, Arnoldo Martinez Verdugo, Partidului Poporului Mexican, 
Alejandro Gascon, și Mișcării de Acțiune și Unitate Socialistă, Miguel 
A. Velasco. -Cei prezenți au exprimat hotărîrea partidelor lor de a con
tinua eforturile in vederea consolidării alianței forțelor politice de stingă 
din Mexic și creării unui partid unic al clasei muncitoare mexicane.

Protestul fermierilor francezi - 
coloane de tractoare la Calais

Mai multe sute de fermieri francezi au demonstrat luni cu tractoarele 
pe străzile orașului Calais, în semn de protest împotriva politicii agricole 
promovate de Piața comună. Fermierii francezi, ca dealtfel și ceilalți agri
cultori din Piața comună, sint nemulțumiți de propunerile Comisiei C.E.E. 

privind noile prețuri ia produsele agricole
(Telefoto : A.P. — Agerpres)


