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ÎNSĂMÎNȚĂRILE
Din relatările transmise aseară de corespondenții
noștri din 10 județe rezultă că

IERI S-A LUCRAT MAI BINE,
DAR RITMUL TREBUIE
M SPOREASCĂ SUBSTANȚIAL
In majoritatea zonelor tării,
ieri, vremea s-a ameliorat simți
tor, creindu-se condiții pentru
continuarea in ritm susținut a insămlnțărilor. Care este stadiul
insămințărilor la principalele
culturi ? Cum este organizată
munca ? Ce neajunsuri există ?
Cum se acționează pentru înlă
turarea lor ? Sînt cîteva întrebări
la care am căutat răspuns în son
dajul făcut ieri de corespondenții
„Scinteii" in 10 județe. Iată pe
scurt relatările lor transmise
aseară la redacție.
Un prim popas în județul Me
hedinți. Mai ales în zona de
cimpie, vremea este prielnică lu
crărilor. După încheierea însămînțării culturilor din prima urgență, in
unitățile de pe raza consiliilor agro
industriale de stat și cooperatiste
Gruia. Cujmlr, Recea, Șimian. Vînju
Mare, Stîngăceaua, Strehaia si Gogoșu s-a trecut la semănatul porum
bului. Peste 180 de țărani, care au în
vățat în timpul iernii să conducă
tractorul, lucrează acum în schimbul
doi la pregătirea terenului. S-a reali
zat astfel un substanțial avans în efectuarea acestei lucrări — peste
17 000 hectare pînă miercuri seara —
ceea ce permite ca semănătorile să
aibă în permanență front de lucru.
Chiar dacă în unele locuri se mun
cește mai anevoios, specialiștii ur
măresc permanent starea terenului,
identifică solele pe care se poate se
măna. Pînă ieri seară, in unitățile
din consiliile unice amintite s-aii îhsămînțat aproape 5 000 hectare cu
porumb.
La Satu Mare, timpul este schim
bător. Mai apare cîte o geană
de soare. Deși terenul este moale, m
numeroase unități agricole din județ
continuă lucrările agricole în cimp.
Se însămînțează sfecla de zahăr. în
deosebi în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Cărei. Tiream,
Santău. în cursul zilei de miercuri.
' a reînceput și semănatul inului in
unitățile din consiliile agroindustriale
Supur, Odoreu și Valea Vinului. Le
gumele din prima epocă au fost îrisămînțate pe 1 300 hectare — 65 la
sută din suprafața prevăzută. în
multe unități continuă plantarea car
tofilor timpurii. Sînt unități care,
deși dispun de condiții bune de lu
cru — terenuri mai zvîntate — nu au
reluat semănatul culturilor. Ca ur
mare, pînă la această dată, cele 46 560
hectare culturi din prima epocă au
fost însămînțate numai în proporție
de 29 la sută.
Care este mersul lucrărilor în ju
dețul Timiș 7 Deși ieri cerul a fost
închis, temperatura în sol a depășit
10 grade. Principalele forțe mecanice
sint concentrate la pregătirea tere
nului si la semănatul florii-soarelui
porumbului pe tarlalele zvîntate.
mai mari suprafețe au fost înnnțate în consiliile agroindustria
le Cenei. Biled, Săcălaz, Sînnicolau
Mare, .situate în zona de cernoziom a

județulul. De ieri au fost reluate lucrările și în zona colinară — in raza
consiliului agroindustrial Boldur. To
tuși, ritmul de lucru realizat este cu
mult sub cel planificat, deși se în
registrează creșteri de la o zi la alta.
Aceasta și pentru că in alte unități
se așteaptă incă. zvintarea integrală
a terenurilor. Așa se explică exis
tența unor decalaje intre consilii agroindustriale vecine, cu condiții asemănătoare. ca, de pildă, intre cele
din Cenei și Cărpiniș. in ultimul re
zultatele de pină acum fiind sub po
sibilități.
De marți, vremea a început să se

• Ziua-lumină folosită din plin • Se lucrează in
două schimburi prelungite pentru asigurarea
f rontului de lucru la semănat • Cîmpul vecinu
lui se zvîntă cumva mai repede ? • O pană teh
nică și cîteva recomandări ignorate

fn județul Timiș continuă lucrările agricole de primăvară. In fotografie :
semănatul sfeclei de zahăr la C.A.P. Giulvăz
Foto : E. Robitsek

amelioreze în județul Tuleea. Imediat
după ce ploaia a încetat. în unitățile
din consiliul unic Mahmudia a înce
put pregătirea terenurilor ce urmea
ză a fi semănate cu porumb. Miercuri
dimineața, cînd soarele și-a făcut apariția, în cooperativele agricole de
producție Murighiol și Dunavăt din
acest consiliu a reînceput semănatul
porumbului. Pînă seara, în cele două
unități au fost însămînțate aproape
100 hectare. Au fost reluate, de ase
menea. lucrările în legumicultură. In
fermele asociațiilor economice de
stat și cooperatiste Zebil și Macin a
început plantarea verzei în cîmp.
Și în județul Dolj, timpul s-a Îm
bunătățit. Ca urmare, ieri dimineața,
pe parcelele zvîntate ale unităților din
consiliile unice agroindustriale Cala-

TARA, CU AȘEZĂRILE
ȘI OAMENII EI...
Trecem de atitea ori
prin sate și orașe, le
traversăm in goana
mașinii,' n-avem ori
unde timp de popas și
spunem, poate. „iată
un sat pe care nu-1
știam" sau „iată un
oraș pe care nu-1
știam". Un sat necu■ noscut și un oraș ne
cunoscut, cu oameni
necunoscuți.
Aceste
imagini ' ne pot ur
mări un timp sau se
pot estompa in me
morie pentru că, apa
rent, se înscriu în
zona faptului pasager,
a înregistrărilor ne
profunde.
Aparent,
pentru că în fond, in
rațiunea noastră, aces
te imagini se asam
blează, se justifică una
pe alta și, din particu
larul lor. se rotunjește
un specific pe care îl
numim țară.
Așezările țării, mari
sau mici, metropolizate de ritmuri fierbinți
sau dulce-nvăluite in
pitorești depărtări, au
de rostit și rostesc
fraze pe care nu le
putem auzi intr-o sim
plă trecere. Ființa lor
— pentru că fiecare
reprezintă o ființă
compusă din ființe,
. .
ideea lor — pentru că
fiecare este o idee al
cătuită dintr-o sumă
de idei, destinul lor —
pentru că fiecare se
constituie intr-un des
tin al foarte multor
destine, toate aceste
reprezentări ale așeză-

fat, Moțăței, Poiana Mare, Ghidicl, Catane și Plenița a reînceput lucrul cu
920 tractoare in agregat cu discuri,
combinatoare, grape si semănători.
Pînă aseară, cu această forță meca
nică au fost pregătite și semănate
peste 3 000 hectare cu floarea-soarelui și alte culturi. Pentru sfecla de
zahăr sint pregătite 70 semănători,
astfel Incit
___ cele
__ 413 hectare ce mai
sînt de semănat pot fi terminate în
maximum o jumătate de zi. în vede
rea creșterii ritmului de lucru, de la
S.M.A. Murgaș, Melinești și Predești,
situate în zona colinară. au fost tri
mise. pînă în prezent, 70 de tractoare

rilor românești nu pot
fi complete dacă nu
avem in vedere sudura
morală care le carac
terizează,
simbioza
dintre ideal particular
și ideal general, socia
list, prin care obștea
se definește și prospe
ră,
chibzuiește
și
adaugă, se reprezintă
în contextul unei civi
lizații crescînde.
Gîndind la un mo-

însemnări de

Andi ANDRIEȘ
ment dat de pe postu
ra de cetățeni ai unei
așezări, descoperim, lo
gic și legic că, de fapt,
socialmente, nimic nu
ne este străin in cele
lalte așezări prin care
trecem fără timp de
popas, că de fapt nu
ne sint străini oamenii
de acolo, că de fapt ne
regăsim in angrenajul
diurn prin care gospo
dăria lor seamănă atit
de mult cu gospodăria
noastră.
Trecem de-atitea ori
prin sate și orașe, dar
niciodată nu trebuie
să fim atit de grăbiți
incit să nu le înțelegem
personalitatea, nicioda
tă atit de superficiali
incit să nu constatăm
modul in care acolo,
în cutare loc al țării,
obștea a întregit ve-

chile virtuți specifice
cu altele noi, tinzind
de asemenea să devină
specifice. Niciodată, în
trecerea noastră, nu
trebuie să omitem a
descifra pulsul lăuntric
al așezărilor noastre.
Dincolo de primul con
tact, de stradă, de in
tersecții, de edificii, de
pitoresc — se află gîndirea, inteligența, cău
tarea ingenioasă a oa
menilor. Pentru aceas
tă gindire, pentru
această
inteligență,
pentru această ingenio
zitate din care se nasc
rînduieli și sistemati
zări, prin care se lo
vește dialectic in uni
formitatea ternă și
care dă curs liber' spi
ritului creator, prin
care satul devine oraș,
iar orașul se amplifică
pe principiile undi ur
banizări
continue ;
pentru această capaci
tate și acest drept de
stăpînire gospodăreas
că a spațiului de exis
tență locală contopit in
marele spațiu româ
nesc contemporan, pen
tru aceasta trebuie ca
in itinerarele noastre
scriitoricești, prin sate
și orașe, să știm a in
terpreta totul la di
mensiunile pe care ni
le oferă, adică exact
la dimensiunile morale
ale unei patrii cu inconfundabile
așezări
și cu o indestructibilă
omogenitate a aces
tora.

la unitățile din consiliile unice agroindustriale Dăbuleni și Bechet, spre
a fi folosite la pregătirea terenului.
în județul vecin, Olt, după cîteva
zile de ploi, ieri, a fost o zi însorită,
zi în care lucrătorii din agricultură
au plantat tomate timpurii în solarii,
au făcut șanțuri și rigole, au instalat
motopompe pentru eliminarea exce
sului de apă care băltește. La coope
rativa agricolă din Cezieni au fost in
stalate 6 motopompe, care evacuează
apa de pe terenurile unde urmează să
se însămînțeze floarea-soarelui. Așa
se procedează și în unitățile din con
siliile agroindustriale Brebeni, Movileni, Vilcele, Scornicești, Văleni; Găneasa, unde precipitațiile au fost mal
abundente. La Izbiceni, Stoienești,
Drăgănești și Strejești a reînceput
plantarea tomatelor în solarii. Pînă
acum, în unitățile agricole din județul
Olt s-au însămînțat șl plantat legume
pe 4 433 hectare, ceea ce înseamnă 71
la sută din suprafața planificată. Ținînd seama de condițiile specifice din
această primăvară, direcția agricolă
județeană a luat o serie de măsuri
privind reamplasarea unor X culturi
din epoca I, pentru a se trece la pre
gătirea terenului și semănat.

Din GorJ ni se transmite că
timpul este In încălzire. în func
ție de starea solului, locuitorii
satelor au ieșit din nou la lucru
pe terenurile zvîntate și pe cele si
tuate în pantă. Ieri s-a lucrat din
plin la plantarea cartofului în unită
țile din consiliile agroindustriale Motru, Telești și Tg. Jiu. In unitățile
agricole din sudul județului — Brănești, Țînțăreni, Plopșoru, Borăscu —
s-a declanșat semănatul porumbului,
Nu peste tot se acționează însă energic pentru a se folosi din plin zilele
cu timp frumos. într-una din zilele
anterioare, de pildă, la Aninoasa,
Turburea. Bărbătești și Andreești,
. .
deși era vreme bună de lucru, mași
nile de plantat cartofi nu funcționau,
în unitățile din consiliul Bibești nu
se respectă recomandarea ca mașinile
agricole să lucreze grupat.
Vreme schimbătoare la Arad.
Lucrînd în formații mari, concentrate
îndeosebi pe terenurile mai zvîntate,
pînă ieri seară, mecanizatorii au însămînțst culturile din epoca I pe 99
la sută din suprafața planificată. In
unitățile din consiliile agroindustriale
Nădlac, Gurahonț, Sebiș, Sînleani,
Curtici și Șiria, alături de mecaniza
tori lucrează toți cei ce cunosc mînuirea tractorului, de dimineața și pînă
noaptea tîrziu, la lumina farurilor. A
început și semănatul porumbului, această lucrare fiind mai avansată în
cooperativele agricole din Almaș,
Grăniceri și Pîncota. Tntrucît s-a
muncit si în „ferestrele" dintre ploi,
s-a incheiat semănatul legumelor în
cîmp pc •'■6'400 hectare, iar'din cete 88
hectare solarii amenajate pentru le
gume s-au plantat 50 hectare.
După ploile din ultimele zile în
județul Argeș se desfășoară am
ple acțiuni de evacuare a apei prin
săparea de canale și șanțuri, lucrări
la care participă numeroși coopera
tori și mecanizatori.j Numai în ulti
mele două-trei zile, apa a fost elimi
nată de pe mai bine de 15 000 hec
tare ce urmează să fie mai repede însămînțate. Ieri s-au aflat la cîmp
peste 400 de cooperatori și mecaniza
tori din comuna Oarja, organizați în
formații mari, de 30 pînă la 35 de oa
meni, care au lucrat la eliminarea
apei. In alte locuri, la Ciupa, de pil
dă, deși cîmpul este acoperit de apă
pe mari porțiuni, nu au fost între
prinse acțiuni hotărîte pentru săpa
rea de șanțuri, la această lucrare
aflîndu-se doar cîteva femei care și
ele s-au întors acasă după cîteva ore.
O ultimă știj'e din județul Con
stanța. Ieri dimineață, cînd și-a făcut
apariția soarele, mecanizatorii din toa
te unitățile agricole se aflau la capul
solelor ce urmează a fi însămînțate.
Pentru intensificarea lucrărilor s-a
organizat schimbul II cu 2 000 mecanizatori — din rîndul mecanicilor. al
combinerilor și elevilor școlilor de
mecanizare — care pregătesc terenul.
De asemenea, pentru a se mări ritmul
la semănat, s-au organizat 70 cupluri
de cîte două semănători. Ieri, pe so
lele care s-au zvîntat mai repede, tn
cooperativele agricole din Seimenii
Mari. Seimenii Mici. Dunărea si Alimanu s-a lucrat la pregătirea tere
nului și semănat. Pînă în prezent, în
Consiliul agroindustrial Cernavodă
s-au însămînțat 50 la sută din supra
fețele prevăzute pentru această pri
măvară.

Președintele
Republicii
Socia
liste România; tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, miercuri. în sta
țiunea Predeal, pe Abdel Kader
Kaddoura, vicepreședinte pentru pro
blemele economice al Consiliului de
Miniștri al Republicii Arabe Siriene,
care face o vizită în tara noastră.
La primire a participat tovarășul
Ion Dincă. prim viceprim-ministru
al guvernului.
A fost de față Walid Al Moualem,
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu
rești.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut
și urări prietenești de sănătate și fe
ricire din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez Al Assad,
iar poporului român succese tot mai
mari pe calea propășirii și bunăstă
rii. în numele guvernului sirian, Ab
del Kader Kaddoura a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu calde
felicitări și urări de succes cu pri
lejul realegerii sale în funcția supre
mă de președinte al Republicii So
cialiste România.
Mulțumind.
tovarășul
Nlcolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui Hafez Al Assad un

cordial salut și cele mai bune urări
de largă colaborare între națiuni. S-a
de sănătate și fericire, de progres si
relevat însemnătatea intensificării
prosperitate pentru poporul sirian.
eforturilor pentru soluționarea ex
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
clusiv pe cale pașnică, prin tratative,
sat guvernului sirian un cald salut si
a stărilor de încordare și conflict din
cele mai bune urări de succes în
diferite zone ale lumii, a tuturor di
activitatea de dezvoltare economică
ferendelor dintre state.
și socială a tării. în ridicarea bună
O atenție deosebită s-a acordat
stării poporului, în realizarea păcii.
evoluției situației din Orientul MijIn timpul convorbirii a fost expri . lociu. In acest cadru a fost subliniată
mată deplina satisfacție fată de bu
importanta continuării eforturilor în
nele raporturi de prietenie și co
vederea statornicirii unei păci globale,
laborare româno-siriene, care cunosc
drepte și durabile în această1 zonă,
un curs continuu ascendent în toate
care să ducă la retragerea Israelului
domeniile. A fost reafirmată dorința
din toate teritoriile ocupate în urma
comună de a dezvolta și pe viitor
războiului din 1967, la soluționarea
colaborarea româno-siriană pe pian
problemei palestiniene, inclusiv prin
politic, economic, tehnico-stiintific,
crearea unui stat palestinian inde
cultural și în alte sfere de activita
pendent. la asigurarea independenței
te, în spiritul înțelegeriloi- la nivel
și integrității teritoriale a tuturor
înalt de la București și Damasc, in
statelor din această regiune.
interesul ambelor țări și popoare, al
Oaspetele a exprimat mulțumiri si
cauzei generale a păcii și înțelegerii
înalta apreciere a președintelui Ha
in întreaga lume.
fez Al Assad pentru activitatea neo
Abordîndu-se unele probleme ale
bosită și eforturile constante depuse
vieții internaționale, s-a subliniat ne
de România, de președintele Nicolae
cesitatea de a se acționa în mod ferm
Ceaușescu personal în vederea rezol
pentru depășirea actualei stări de
vării juste și trainice a situației din
tensiune în relațiile dintre state, pen
Orientul Mijlociu.
tru reluarea și consolidarea politicii
întrevederea s-a desfășurat într-o
de destindere, de pace și securitate,
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Cuba
Miercuri, tovarășul
. . _. Nicolae
_____
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a pri-

mit. în stațiunea Predeal, pe Hum
berto Castello, ambasadorul Republi
cii Cuba la București, la cererea
acestuia.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Recondiționarea cilindrilor de laminoare
o importantă sursă de economisire
a metalului
La Uzina de laminoare din ca
drul Combinatului siderurgic Hu
nedoara a fost organizat un atelier
de recondiționare a cilindrilor de
laminoare. Atelierul este dotat cu
instalații de sudură semiautomate
proiectate și executate de C.S. Hu
nedoara. Numai în cursul anului
trecut au fost executate 237 de recondiționări la H tipuri de cilin- dri. .ecopomisindu-se astfgl peste 9
milioane lei și înregistrindu-se. tot
odată, o însemnată economie de
metal de bună calitate. Tn acest
an, numărul recondiționărilor va
trece de 250. însumînd peste 1 800
tone de cilindri recondiționați.
Intr-un schimb de experiență
care a avut loc la C.S. Hunedoara,
la care au participat cadre tehnico-inginerești si din celelalte cen
tre siderurgice ale țării, a fost
apreciată experiența pozitivă cîștigată la Combinatul siderurgic din
Hunedoara, urmînd ca aceasta să
fie generalizată. (Sabin Cerbu).

*

nu se mal ajungă nicăieri
la asemenea situații.
— Păi. după cum știți, în
1977 am ales un nou con
siliu de conducere si un
nou președinte, pentru că
tovarășul Nicolae Hudițea-

că după bunul lui plac, că
avînd o asemenea funcție
nu trebuia să mai dea socoteală nimănui, Sintem
vecini, și-l vedeam în fie
care zi urcîndu-se în „Vol
ga" cooperativei si umblînd

vat si să ia măsuri, pre
ședintele C.A.P. s-a su
părat foc pe mine si a în
ceput să mă facă cum i-a
venit la gură. Mai mult. A
început să-i persecute pe
bărbatu-meu si Pe cei doi

Stoparea unor abuzuri grave la C.A.P. Comana
confirmă forța legilor scrise și nescrise
ale democrației cooperatiste
nu se îmbolnăvise grav.
(Din același respect, rămas
ca o legendă, femeia folo
sește același apelativ pen
tru omul care nu mai e
printre ei). Ne-am orientat
atunci să-l alegem pe Cristea Voicu, tehnician agro
nom de meserie, șef de
fermă. Numai că noul pre
ședinte. cînd s-a văzut în
frunte, a crezut că stima
de care se bucura coopera
tiva noastră îi aparține
personal. că putea să
dispună de averea obșteas-

ARAD

Primul vagon
de dormit
de fabricație
românească

După realizarea cu succes a va
goanelor pentru metroul din Capi
tală,. harnicul colectiv de la
întreprinderea de vagoane din
Arad anunță fabricarea, pentru pri
ma dată în tară, a unui vagon de
dormit. Despre acest succes ne-a
vorbit directorul general al între
prinderii,
tovarășul inginer Nicolae
4.
Iosif :
— în urma indicațiilor date de
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
timpul ultimei vizite făcute în întreprinderea noastră, cu privire la
asimilarea mai rapidă a unor noi
produse, printre care si a vagonu
lui de dormit, un colectiv de spe
cialiști de la centrul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
de pe lîngă întreprinderea noastră
a reușit să realizeze, într-un timprecord, proiectul vagonului de dor
Foto : Virgil Onoiu
mit. Doresc să menționez că noul
vagon de dormit, prevăzut cu 10
cușete însumînd 20 de locuri, are
caracteristici tehnico-functionale su
Halda devine... holdă
perioare vagoanelor similare din
O valoroasă inițiativă a energeticienilor orădeni
import, îndeosebi in ce privește
confortul și silențiozitatea. El se
sura depozitării, șase supraînălțări
La Direcția agricolă a județului
află acum în probe tehnologice,
Bihor s-a primit o adresă mai pu
în terase. Odată cu terasarea. a
adică este atașat la diferite tre
crescut, realmente, și suprafața te
țin obișnuită, prin care întreprin
nuri, călătorind pe magistralele de
derea „Electrocentrale" (C.E.T.) din renului, față de cea de la bază. Aoțel ale tării. După un anumit par
jungînd
la
„suprasaturație",
teOradea solicită stabilirea unui be
curs vom trece la omologarea șl
neficiar — I.A.S. sau C.A.P. — renul ar fi putut să fie abandonat
fabricația sa în serie.
pentru preluarea unei suprafețe de ca inutil. A intervenit însă spi
— Aici, unde ne aflăm, există o
45 hectare teren agricol. De unde ?
ritul de inițiativă și gospodăresc al
machetă a unul vagon de călători.
Ce fel de pămînt ? Ne răspunde
oamenilor, astfel că suprafața „pi
ramidei de zgură" a fost acope
inginerul Romul Muntean :
Despre ce este vorba ?
— După intrarea în funcțiune a rită cu un strat fertilizant, mai e— Printre cele peste 50 tipuri
xact cu pămînt fin, rezultat din
acestei importante unități furnizoa
de vagoane de călători pe care le
spălarea
sfeclei
la
fabrica
de
za

re de energie, i-a fost repartizat,
realizăm în acest an se numără si
hăr din apropiere. Dar nu oricum,
drept haldă de depozitare a rezi
vagonul de călători etajat, un va
ci în mod științific, cu concursul
duurilor de zgură și cenușă re
oficiului județean de îmbunătățiri
gon care pînă acum îl Importam.
zultate din arderea lignitului, te
funciare, proiectări și construcții
Proiectul noului vagon etajat apar
renul denivelat al unei foste ba
ține colectivului nostru de specia
lastiere. Cu timpul, această vastă agricole.
Așadar, peste halde vor apărea...
groapă s-a umplut, ajungînd. cum
liști și vă pot spune că prototipul
se zice, la cota zero. Ce s-aU gîn- holde. Un fapt deosebit, pe care-1
a trecut cu bine toate probele, el
dit oamenii ? Decît să ceară alt te supunem atenției tuturor unităților
urmind ca în cursul zilei de azi, 9
ren, mai bine să-l „crească" pe cel care dispun de asemenea depozite
aprilie (n.n. ieri, miercuri) să fie
care-1 aveau, prin... etajarea -lui.
de reziduuri, care pot deveni tot
omologat, pentru a intra în fabri
atitea terenuri fertile. (Al. Peli).
Și s-au executat, succesiv, pe măcația de serie. (Mircea Dorgoșan).

...Și au pornit din nou la drum.
tu neștirbita încredere in adevăr și dreptate
Holul de la intrarea în
sediul cooperativei agricole
de producție Comana. din
județul Constanța, este în
țesat de zeci si zeci de di
plome dovedind din plin
hărnicia membrilor acestei
unități, care ani de-a rindul s-au situat in fruntea
întrecerii pe județ si pe
tară pentru obținerea unor
producții bogate în toate
sectoarele, Pină în 1976,
fiecare an e marcat cu cel
puțin 2—3 diplome. De atunel însă si pină în prezent. distincțiile lipsesc. De
ce ? Ce s-a întîmplat ?
— Ei. ce-a fost, a fost,
de-acum să ne punem pe
treabă și să dovedim cine
sîntem. Că putem si avem
tot ce ne trebuie — ne spu
ne Elena Petre, membră
fondatoare a cooperativei,
împreună cu soțul ei. cu
mai bine de 20 de ani în
urmă. De atunci, lucrează
amîndoi la ferma de vaci,
O dovadă a hărniciei lor :
cele 1 200 de norme converitionale prestate anul
trecut.
— Și totuși, ce s-a întîm
plat ? E bine să cunoască
și alții necazul dumnea
voastră. să învețe si ei. să

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat lntr-o
atmosferă prietenească.

după fel de fel de interese
personale, pe la oraș, prin
alte părți. Și-a adus pină
și pui. în ograda personală,
cu limuzina cooperativei.
Treburile de la cîmp le
lăsa pe seama altora, iar
cînd venea în zootehnie,
care e la doi pași de sediu,
se oprea la șpriț, la unul,
Petre Berinde. care locuia
în incintă si lsi creștea
pentru el porci, cu lapte
muls de la vaci. Cînd i-am
spus cum stau lucrurile. în
loc să-l certe pe cel vino-

băletl al noștri, unul eco
nomist. altul magaziner.
M-am dus atunci la secre
tarul organizației de bază
din zootehnie. tovarășul
Gheorghe Popescu, membru
în consiliu. Și. ce să vezi ?
Intr-o zi, pe la sfîrsitul lui
noiembrie, anul trecut, cei
doi băieți vin acasă bucu
roși nevoie mare. „Am luat
«premă». mamă" mi-au ex
plicat ei. „De unde, bă
ieți ?“ ..De la Ceapeu. Noi
cîte 1 600 și soțiile cîte 1 000
fiecare. Pentru că. In afara

orelor de program, am fost
la cimp. la strînsul recol
tei". „Cum. măi. noi avem
încă sfeclă si cartofi în pămînt. varza ne-a rămas neculeasă si voi primiți -pre
in ă» ? 1 Să duceți imediat
banii
înapoi.
că sînt
nemunciți și eu v-am cres
cut în dreptate și cinste, nu
vreau să vă Știu altfel",
Cînd s-au dus ei să înapoieze banii, au aflat că nu
erau singurii „gratificați"
de conducere, Pe un alt
stat de plată. președintele.
.
inginerul-șef. contabilul-șef
si alții încasaseră fiecare
cîte 3 100 de lei. iar soțiile
lor cîte 2 000 de lei. în total
44 000 lei. pentru că ieșise
ră la strînsul recoltei... du
minica. Au fost obligați să
dea și ei banii înapoi, dar
în loc să tragă învățăminte,
președintele a început cu
amenințări, că ne învață el
minte, c-o să vedem noi...
N-am mai răbdat. M-am
ridicat în adunarea gene
rală împotriva abuzului.
Gheorghe Popescu, secre
tarul organizației de partid
George MIHAESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Instalație
de valorificare
a materialelor
secundare
și protejare
a mediului ambiant
La Combinatul de celuloză și
hîrtie din Zărnești, județul Bra
șov, a fost pusă în funcțiune o
instalație de evaporare a bor
hoturilor rezultate de la fabricarea drojdiei furajere, Noua
instalație — aflăm de la tovarășul inginer loan Lina. direc___
torul combinatului — reține si
valorifică aceste borhoturi în
produse larg folosite în indus
tria forajului* în construcția de
baraje și lucrări hidroenergetice,
în turnătorii, în Industria de coloranți și în construcția de șo
sele Prin valorificarea si trans
formarea lor în astfel de produ
se utile, borhoturile nu vor mai
polua în viitor apele Bîrsei și
Oltului. Ultima etapă a acestei
importante acțiuni cu caracter
economic si social se va încheia
odată cu acest an. cînd si restul
borhoturilor care mai rămîn vor
fi valorificate — de astă-dată
sub forma combustibilului în
amestec cu păcură, cu rumegu
șul și coaja de arbori provenită
din prelucrarea lemnului In
combinat — asigurîndu-se astfel
aburul tehnologic necesar func
ționării instalațiilor combinatu
lui. (Nicolae Mocanu).
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viață salvată

S-a întîmplat in dara Bacău.
Un mărfar tocmai urma să trea
că prin stație, fără oprire.
I Deodată, o femeie cu doi copii,
împovărată cu bagaje, a încercat
să treacă peste linie. Împreună
Icu copilul mic, pe care-l finea
in brațe, femeia a reușit să tra
verseze. Al doilea copil, in virstă
de vreo trei ani. a alunecat pe
Io traversă si a căzut intre linii.
Mulțimea a înmărmurit. Un
singur om nu și-a pierdut cumI patul. Cu o extraordinară pre
zentă de spirit, dintr-un salt, a
înșfăcat copilul de haină Și a
plonjat cu el in afara liniei feIrate. Doar suflul locomotivei i-a
șfichiuit obrajii...
Omul care a salvat viata unui
Ipui de om, cu riscul propriei
vieți, este impiegatul de mișcare
Mihai Lazariuc, prezent la daItorie, ca întotdeauna, de-a lun
gul celor aproape patru decenii
de munci.
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

Fructe de... mare
Cu o expresie sugestivă, moluștele marine comestibile se nu
mesc și „fructe de mare". Trecind la fructificarea unei cerce
tări proprii privind creșterea po
tențialului biologic al Mării Ne
gre. specialiștii Institutului de
cercetări marine din Constanța
au început să organizeze prima
cultură dirijată de midii la o
distantă de trei-patru mile de
țărmul mării. Bineînțeles, după
ce a fost selecționată o specie
de midii de mare productivitate
fi după ce s-a stabilit tehnolo
gia de lucru.
Așadar, nu peste multă vre
me, amatorii de astfel de delicii
culinare, bogate in proteine si
săruri minerale, vor putea cere
în magazine „Fructe de... Marea
Neagră".

Eu, cared port
numele...
„Zilele acestea, mi-am amintit de faptul divers din 31 ianuarle, despre un bătrin din Cugir.
care pășise' in anul 101 al vieții
sale. De ce mi-am amintit toc
mai in aceste iile ? Pentru că
în aceste zile a pășit tot pragul
anului 101 Dumitru Solovăstru
din Rîșnov, județul Brașov".
In continuare, semnatarul scri
sorii ne asigură că sărbătoritul
este încă in putere, că trebăluiește prin gospodărie, merge
după cumpărături, citește ziarul.
„tn ce mă privește, sînt unul
din numeroșii săi nepoți și strănepoți. In plus, am și marea
cinste de a-i purta, numele aidpma. Si pe mine mă cheamă tot
Dumitru Solovăstru. Urarea pe
care i-o adresez din toată inima
bunicului este „Da multi ani, cu
sănătate".
La care se adaugă si a noastră.

De-ale
lui Păcală
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După căderea serii, cînd oa
menii din Criștiorul de Jos. județul Bihor, iși vedeau de-ale
lor, după o zi de muncă, l-au I
auzit, deodată, pe Vaier Dolog
strigind cit îl tinea gura :
— Săriți fraților! Arde vădurea ! Ardeeee !...
Pădurea se afla la vreo 4 kilo- i
metri de sat. Distantă străbătu
tă insă intr-un timp record de
toți sătenii, in frunte cu pompierii voluntari. Cînd au ajuns
in pădure, ce să vezi ? Nici
urmă de incendiu.
Cînd s-au intors acasă, l-au
luat la rost pe V.D.. dar acesta,
rizind in hohote, le-a spus :
— V-am păcălit. Nu știți că
azi a fost 1 aprilie ?
Fusese, intr-adevăr, 1 aprilie
și de ziua lui Păcală unii se mui
țin de șotii. Dar sînt glume șiglume.
Pentru alarma falsă și gluma
tui nesărată. V.D. a fost amen
dat. De-adevăratelea. Nu păcăleală l Si i-a pierit rîsul.

Ieșita
din comun(d)
O întîmplare cu totul ieșită
din comun s-a petrecut in satul
Chetrești — Bălteni. județul
Vaslui. Liliana V. a venit pe
lume la maternitatea din Vaslui.
Deși a fost declarată la Starea
civilă, cei de la Starea civila
n-au trecut-o in registrul de ri
goare, astfel că fata a rămas, pur
și simplu, fără... identitate. Mo
tivul : au uitat. $i aceasta, pînă
la virsta de 11 ani, cind prin
tr-o hotărire judecătorească a
fost trecută si ea în rîndul oa
menilor.
Dar iată că această primă in
timplare neobișnuită a atras-o
după sine pe a doua. Liliana V.
a devenit, la rîndul său, mamă.
Dar de un an și jumătate de cind
a venit pe lume, nici fetita ei nu
a fost trecută in registrul de ri
goare al Stării civile. Motivul:
au uitat. Să se mire și ...chetrele.

Tatăl cu tonul,
fiul cu isonul
Costache si Vasile Burlacu
(tată și fiu) s-au dus să se
cinstească la bufetul din Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
după care au iscat un scandal
de pomină. Tatăl a dat tonul,
fiul i-a ținut isonul. De la ceartă
și scandal s-a ajuns la bătaie.
Mai năbădăios si mai vinjos declt tatăl, fiul a început să loveas
că in dreapta și-n stingă, după
care doi consumatori au tre
buit să fie duși la spital, pen
tru a li se obloji umflăturile. Ei
la spital, iar tatăl și fiul în fata
organelor de anchetă, a legii,
care sancționează sever astfel
de abateri de la normele de con
viețuire socială civilizată.
Rubrică realizată de

Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii

Pupă revenire, măsuri

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al partidului nostru,
opt oameni ai muncii de la centrul
de legume-fructe Bîrlad sesizau că
în cadrul unității „există multe
nereguli în ceea ce privește orga
nizarea muncii, îndeosebi la pre
luarea mărfii de la cooperativele
agricole de producție, lucrătorilor
comerciali impunîndu-li-se să achi
ziționeze produse de o calitate in
ferioară celei cerute". Se arăta, de
asemenea, că revizorul Mircea
Sova exercită un control de mîntuială, tracasează pe muncitori, are
comportări necorespunzătoare etc.
Sesizarea a fost repartizată Co
mitetului județean Vaslui al P.C.R.,
care a trimis însă un răspuns...
descriptivist și, într-o măsură, jus
tificativ. Astfel, se arăta că șeful
centrului de legume-fructe Bîrlad
este în această funcție de un timp
relativ scurt și nu a reușit „să pă
trundă toate problemele" pe care
le ridică această activitate — ceea
ce ar fi făcut ca în campania de
preluare a legumelor și fructelor
să existe nereguli... Se făceau, de
asemenea, recunoașteri constatative
și în legătură cu șeful de depozit,
Valerlu Gorodinț, care „are o ati
tudine necorespunzătoare, folosește
expresii jignitoare în discuțiile cu
oamenii muncii și, invocînd dife
rite motive, tărăgănează preluarea
mărfii". Referitor la revizorul Mir
cea Sova, răspunsul relata că „fo
losește unele metode inadecvate,
controlului financiar, face afirmații
tendențioase la adresa persoanelor
controlate, execută lucrări de slabă
calitate, nefundamentate" etc.
Iar cînd se trecea la capitolul
„măsuri adoptate", răspunsul se
limita la prevederi de tipul „să se
acorde un sprijin mai eficient cen
trului de la Bîrlad și întreprinderii
tutelare județene, să fie schimbat
V. Gorodinț de la gestiunea de pro
duse proaspete la gestiunea de am

balaje, iar M. Sova să fie pus
în discuția biroului executiv al
C.O.M, spre a fi sancționat."
Bineînțeles, un asemenea răspuns
a fost considerat nesatisfăcător și,
în spiritul înaltei exigențe comu
niste proprii conducerii partidului,
s-a cerut comitetului județean să
refacă și să aprofundeze cercetări
le, iar apoi să comunice rezultatul
final.
De curlnd a sosit un răspuns, pe
baza unei analize temeinice a fap
telor. Se . subliniază, astfel, că în
timpul controlului s-au constatat
nereguli serioase în activitatea uni
tății, respectiv importante nerealizări în planul de preluări la fondul
de stat, cît și la planul de desfa
cere, anul 1979 încheindu-se eu
621 000 lei pierderi. Acestea s-au
datorat stilului de lucru, caracte
rizat prin dezinteres, ca și incom
petenței șefului respectivului cen
tru, motiv pentru care a fost înlo
cuit din muncă ; pentru deficien
tele constatate, revizorul Mircea
Sova a fost sancționat cu reduce
rea a două gradații pe timp da
două luni : V. Gorodinț, șef depozit,
a fost sancționat cu avertisment,
pentru comportare neCorespunzătoare față de oamenii muncii.
în răspuns se mai arată că, da
torită analizei mal ample, s-a con
statat că multe din deficiențele și
neajunsurile constatate la C.L.F.
Bîrlad s-au datorat și lipsei de
preocupare a conducerii întreprin
derii de legume-fructe Vaslui, pa
sivității și toleranței față de lipsuri
manifestate de directorul Nicola
Dima — ceea ce a și determinat
decizia de eliberare a sa din
muncă.
Desigur că s-au tras și conclu
ziile necesare privind verificarea
exigentă a fiecărei scrisori și mă
surile ce se adoptă, fără a mai fi
nevoie de reveniri...

0 rezolvare prompta—care putea fi

devansată de organele locale
Mai mulți oameni ai muncii, care
lucrează la întreprinderea metalur
gică Plopeni și la alte întreprinderi
din oraș, cu domiciliul tn comuna
Ștefănești, județul Prahova, au tri
mis președintelui țării o scrisoare
în care sesizau o seamă de greu
tăți la deplasarea spre locurile de
muncă și înapoi acasă. întreprin
derea de transporturi auto Prahova
— afirmau semnatarii scrisorii —
nu asigură respectarea graficului
orar, nu pune la dispoziție numă
rul necesar de autobuze — doar
două mașini pentru mai bine de
200 de oameni simultan, încît, din
cauza supraaglomerării, adeseori acestea rămîn în pană ; de asemenea,
șoferii nu opresc în diferite stații.
Autorii propuneau să se pună la

dispoziția publicului patru autobuze
dimineața și patru la terminarea
schimbului și solicitau reînființa
rea unor stații.
în răspunsul Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R. se preci
zează că aspectele ridicate în scri
soare s-au dovedit conforme reali
tății, stabilindu-se operativ măsuri
corespunzătoare, în întîmpinarea
solicitărilor exprimate. Astfel, pen
tru schimbul I vor pleca de la Ște
fănești spre Plopeni patru autobu
ze, eșalonate în funcție de orele de
vîrf ale transportului — și vice
versa, de la Plopeni spre Ștefă
nești. De asemenea, s-a înființat
stația C.L.F. Ștefănești, așa cum au
cerut semnatarii scrisorii.
Deși sesizarea și-a găsit soluțio
narea cuvenită, este cazul să se lă

TN JUDEȚUL BRĂILA
Modernizarea comerțului sătesc

murească încă un aspect, nu lipsit
de importanță. Pentru aceasta să
relatăm ultima frază din scrisoare.
„Vă scriem dumneavoastră cu în
crederea că ne veți ajuta, căci Con
siliul popular al orașului Plopeni,
deși cunoaște această situație, nu
ne dă nici un ajutor". Referatul
comitetului județean de partid este
întocmit de însuși secretarul Co
mitetului orășenesc de partid Plo
peni, care, la început, precizează
că, pentru clarificarea situației, a
fost convocat la comitetul orășe
nesc directorul întreprinderii jude
țene da transporturi, șeful coloanei

I.T.A. din Plopeni șl doi dintre
semnatarii sesizării ; Împreună au
stabilit măsurile descrise mai sus.
Rămine însă neclar de ce n-a
procedat așa secretarul comitetului
de partid Înainte ca oamenii să se
fi adresat președintelui țării ? S-ar
fi scurtat drumul spre soluționare,
cetățenii ar fi fost scutiți mai de
vreme de necazurile respective și
— lucru deloc de neluat în consi
derație — s-ar mai fi descongestio
nat organele centrale de unele din
problemele care, după cum s-a vă
zut, pot și trebuie să fie rezol
vate pe plan local.

„Nota de plată" pentru irosirea

de bunuri obștești
>5

„Tovarășe secretar general, noi,
cooperatorii din comuna Perieți,
județul Olt, vă aducem la cunoș
tință că de un timp avutul nostru,
în loc să fie păzit ca ochii din cap,
este risipit" — se relata într-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Se sesiza, astfel, că o
seamă de produse luate din C.A.P.,
în cantități mari, sînt consumate,
la diferite mese, fără să fie plătite.
în referatul de cercetare al Co
mitetului județean Olt al P.C.R.,
căruia i s-a trimis sesizarea spre
rezolvare, se precizează că, din
verificările făcute la fața locului, a
rezultat temeinicia marii majori
tăți a afirmațiilor cuprinse în sesi
zare. Astfel, în perioada anilor
1977—1979, la C.A.P. Perieți s-au
servit mecanizatorilor și altor per
soane din afara cooperativei mese
gratuit, încălcîndu-se prevederile
legale. Din referat rezultă că s-au
scos din magazie cantități exage
rate de produse : 195 kg țuică,
aproape 18 000 kg grîu, mai bine de
3 100 de plini, aproape 1100 kg car
ne, 321 kg brînză etc. — produse

ce „au fost date Ia cantină fără a
se încasa contravaloarea meselor
servite".
Așadar, s-au scos din magazia
C.A.P., în mod ilegal, mii și mii de
kilograme de produse agricole —
sub privirile senine ale președin
telui cooperativei, inginerului-șef
etc. Răspunsul arată, totodată, că
s-a întocmit și „nota de plată" a
respectivelor mese : peste 42 000
lei, care s-au imputat vinovaților.
Totodată, s-au luat și alte măsuri,
cu caracter organizatoric, menite a
pune punct final manifestărilor de
risipă și dezordine. Astfel, ing. Va
lentin Alexandrescu a fost scos din
funcția de președinte al C.A.P.,
pentru slaba preocupare în orga
nizarea producției și a muncii, cît
și pentru lipsurile manifestate in
conducerea unității ; ing. Grigore
Jijiescu a fost eliberat din funcția
de inginer-șef al consiliului agro
industrial Recea și sancționat pe
linie de partid pentru abuzurile
săvîrșite în C.A.P. Perieți, ca și
Ion Enache — fost instructor al co
mitetului județean de partid.

Spre satisfacția locatarilor
Gheorghe Matei și soția sa mun
cesc la întreprinderea „Tractorul"
din Brașov. Nu cu mult timp în
urmă, el și-au cumpărat un apar
tament (în str. Partizanilor nr. 16,
bloc 260) în care locuiesc împreună
cu cei pătru copii. Este însă foarte
nemulțumit de calitatea lucrări
lor. Pe cîteva pagini, într-o scri
soare . adresată conduceriiparti
dului sînt sesizate diferite de
fecțiuni — de construcție, la insta
lația sanitară, electrică etc. Mai
arată că a informat despre toate
acestea forurile competente pe plan
local, dar nu s-a luat nici o mă
sură.
în răspunsul Consiliului popular
al județului Brașov, semnat de
prim-vicepreședintele
Gheorghe
Cuțitei, se confirmă cele sesizate,
enumerindu-se o întreagă listă a
defecțiunilor, din care redăm : por
țiuni de pereți netencuite ; uși
montate defectuos, cu înclinații și
tocuri nefinisate ; pereți despărți
tori din BOA fisurați : ferestre
neetanșe ; pardoseli umede, pereți
cu „condens", izolații hidrofuge
defectuos executate etc.

în referatul de cercetare se pre
cizează că Trustul de construcții
Brașov, în colaborare cu Oficiul
județean de construire și vînzare a
locuințelor, va remedia toate defi
ciențele pînă la 30 aprilie a.c.
Atlt și nimic mai mult. Desigur,
autorul scrisorii va fi mulțumit
după remedierea defecțiunilor. Dar
cineva este vinovat de acestea —
întrucît și acolo au existat diriginți
de șantier, maiștri șefi de lot etc.
N-ar fi fost necesar de precizat și
ce se are în vedere cu aceștia —
discuție, contribuție materială sau
alte măsuri pentru ca asemenea
lucruri să nu se mal repete T 1 Un
apartament nu-i o cumpărătură
oarecare «i, pe bună dreptate, se
cere să fie de o calitate corespun
zătoare — așa cum prevede, dealt
fel, și contractul. Tocmai prin mă
suri care să prelntlmpine negli
jențe sau defecțiuni șl la alte lu
crări se va crea garanția evitării
unor asemenea fapte șl sesizări.
Neculal ROȘCA

Un c’oncediu reconfortant în stațiunile
Bușteni, Durau, Stîna de Vale
Situate lntr-un cadru natural
de un pitoresc aparte, stațiunile
Bușteni. Durău și Stîna de Vale
asigură, datorită factorilor natu
rali excelent! — clima tonică și
aerul puternic ozonat — posibili
tăți multiple de petrecere a
odihnei, de refacere a forțelor fi •
zioe și intelectuale, combaterea
oboselii șl anemiilor, de echili
brare a sistemului nervos. Pen
tru amatorii de excursii și sport.

aceste unități, care aparțin Mi
nisterului Turismului, Închiriază
echipamentele necesare. Hoteluri
și vile confortabile, restaurante
și pensiuni oferă turiștilor con
diții bune de cazare și masă.
Biletele de odihnă în stațiuni
le montane Bușteni, Durău și
Stîna de Vale se pot procura de
la toate agențiile șl filialele ofi
ciilor județene de turism, pre
cum și la comitetele de sindicat
din întreprinderi șl instituții.

Nivelul unor „treceri la nivel"

An de an, cooperația de consum
din județul Brăila și-a extins și
modernizat rețeaua de unități co
merciale, în vederea unei aprovizio
nări tot mal bune a populației din
mediul sătesc. Anul trecut, de
exemplu, a fost dat în folosință un
modern magazin cu etaj în localita
tea Batogu, comuna Cireșu, care
cuprinde un magazin alimentar, un
bufet și un magazin universal cu
raioane de textile, tricotaje. încăl
țăminte. papetărie și cosmetice. O
construcție asemănătoare a fost
realizată și la Scorțaru Vechi, comu
na Tudor Vladimirescu. De aseme
nea. s-au efectuat lucrări de mo
dernizare la un număr de 33 de uni
tăți comerciale din comunele Ianca,
însurăței, Gropeni și altele.

Printre unitățile comerciale re
prezentative aparținlnd cooperației
de consum din județul Brăila se
numără supermagazinul din locali
tatea Bărăganul, precum si comple
xele comerciale din Movila Mlresii,
Măxineni, Șutești, Mărașu, Gropeni,
Făurei.
în acest an se vor da în folosință
noi spații comerciale la parterul
blocurilor din Ianca (librărie, lac
tate, metalo-chimiee. textile-tricotaje, pîine, tutungerie, mobilă) șl din
Făurei (mobilă, papetărie. tutunge
rie). precum și magazine cu etaj
în localitățile Spiru Haret (comu
na Bertești) șl Racovița.
în fotografie : supermagazinul
cooperativei de consum din comuna
Ianca.

TRAGERE „LOTO-2"
Administrația de Stat LotoPionosport organizează duminică,
13 aprilie 1980, o nouă si atractivă
tragere Loto 2. Datorită formulei
simple și avantajoase, precum șl
numeroaselor cîștigurl în autotu
risme șl importante sume de bani
obținute de tot mai mulți partici
pant!, tragerile bilunare Loto 2 se
bucură de o largă popularitate. Se
reamintește că, la aceste trageri,
în cadrul a trei extrageri de cîte
patru numere, totalizînd 12 numere
diferite din 75, se atribuie clștiguri

pe șase categorii de valori varia
bile și fixe ; cîștigul maxim pe o
variantă este un autoturism „Dacia
1 300", Iar cel minim 100 lei. Bile
tul de participare costă 10 lei și
poate fi completat fie cu o varian
tă achitată sută la sută, fie cu pa
tru variante achitate în cotă de 25
la sută ; indiferent de cota jucată,
fiecare bilet are drept de cîștig la
toate extragerile. Sîmbătă, 12 apri
lie, este ultima zl pentru procurarea
biletelor.

Șoferilor le este bine
cunoscut panoul de avertizare în formă de
„X" care semnalizează
una din cele mai pe
riculoase situații pen
tru circulația pe dru
murile publice — tre
cerea peste o cale fe
rată fără barieră, ne
păzită.
Conducătorii
auto știu că trebuie
să-și la măsuri de pre
cauție deosebite —
oprirea totală, asigu
rarea. avansarea la
pas. De aceea, propu
nem extinderea folosi
rii semnului : nu nu
mai la trecerea peste
linia trenului, ci șl

în preajma trecerilor
peste unele linii de
tramvai. Cel puțin din
Capitală.
Rostul ar fi nu evi
tarea coliziunilor. Asta
o rezolvă prudenta
fiecăruia. Dar.'preocu
pați să privească în
cele patru puncte car
dinale, șoferii omit să
se mai uite si... sub
roti. Acolo e surpriza.
Crescute mult peste
nivelul carosabilului,
amintitele pasaje pes
te linia de tramvai au
ajuns să semene cu
adevărate piste pentru
curse cu obstacole sau

de Încercare pentru
amortizoare, arcuri și
rinichi.
Nu sînt multe : în
Piața Mundi, pe Ca
lea Dudești, pe șoseaua
Ștefan cel Mare, pe
strada Hristo Botev,
pe șoseaua Viilor...
Cu atît mai mult zi
cem : ori se nivelează
ca lumea aceste „tre
ceri la nivel", ori să
se pună semne care să
avertizeze asupra pe
ricolului. Modele bune
există, spre exemplu
intersecția Sevastopol
— Calea Victoriei. De
ce să nu fie generali
zat 7 (S. Viorel).

O propunere
„Vă scriem tn nume
le mai multor oetăteni
din zona Prelungirea
Ferentari din Capitală.
Acum cind ani a
fost Înființată linia de
autobuze 123, avtnd
traseul între strada
Erie Eroul și Piața
Romană. Ea asigură o
legătură
acceptabilă
între cartierul nostru
și întreaga zonă de
nord a Capitalei. în
anul 1977 însă, pentru
motive atund obiecti
ve, I.T.B. a scurtat
traseul, stabilind ca
stație terminus a au
tobuzului 123 — Piața
Unirii. Ulterior, dr-

cuiațla pe bulevarde
le magistrale s-a re
luat în bune condiții,
dar linia 123 a rămas
cu capătul ei „provi
zoriu".
Prea putini locuitori
al cartierului au tre
buri. în special în
zori, la Piața Unirii.
Grăbiți să ajungă la
locurile lor de muncă,
el aleargă, tn orele de
cel mai mare trafic,
să prindă mijloace de
legătură care să-i ducă
mai departe. Bineînțe
les. sînt autobuze și
troleibuze care vin
dinspre sudul orașu
lui, pline cu călători

de acolo. Rezultatul —
mărirea artificială a
aglomerației.
Nu e vorba de o
singură legătură, deși
numeroși sint și că
lătorii încadrați la
multele instituții din
zona centrală. Dar ajungerea la Piața Ro
mană însemna pentru
noi legături cu mijloace de transport
spre platformele in
dustriale de pe Calea
Grivitei, din cartierul
Bucureștii Noi. ca și
spre
zona
Foișor
s.a.m.d. Semnăm mai
jos, arătind si locu
rile noastre de mun

Marca „bijuteriilor
din oțel“ se numește
competitivitate
Rulmenții^ se numără printre pro
dat așa. nu am dat un răspuns pripit,
dusele industriei noastre construc
deși în unele cazuri nu aveam pregă
toare de mașini care s-au impus
tite capacitățile necesare. Cererile au
ferm în ultimii ani pe piața externă.
fost șl sînt analizate cu multă răs
Prestigiul rulmenților românești, so
pundere și discernămînt, manlfestînlicitați tot mal mult peste hotare, a
du-se fată de ele o receptivitate ma
crescut considerabil datorită calită
ximă. Si deoarece in multe cazuri
ților și performantelor lor mereu
analizele ne-au oferit elemente în
îmbunătățite. Concludent în acest
favoarea acceptării acestor comenzi,
sens este și faptul că în ultimii patru
am fost de acord să le realizăm,
ani exportul acestor adevărate „bi
pentru că ele se dovedesc avantajoase
juterii din otel" a sporit cu 263 la
pentru economia națională. Si faptele
sută. întreprinderile noastre de spe
demonstrează că am procedat bine,
cialitate urmează să livreze în acest
reușind să ne asigurăm comenzi
an peste 60 la sută din întreaga pro
substanțiale pe termene lungi, obtlducție de rulmenți, in circa 80 de
nind in același timp un curs da
țări. Dacă la această cifră mal adău
revenire imbunătătit.
găm rulmenții încorporați în autove
Este de relevat încă un fapt »
hiculele, tractoarele si utilajele des
deși termenul de livrare a produc
tinate exportului, ponderea rulmen
ției la export este trimestrul, practic
ților vinduți în străinătate este șl
livrarea incepe cu prima lună a tri
mai mare.
mestrului. asigurtndu-se o derulare
— Explicația acestor rezultate — ne
ritmică a livrărilor. De asemenea, și
spune inginerul Nicolae Dascălu. di
tn acest an. ca și în trecut, un nou
produs solicitat la export este lansat
rector adjunct cu problemele de
export—import din cadrul Centralei
In fabricația de serie numai după
industriale de rulmenți si organe de
ce este testat si avizat de partenerul
extern.
asamblare Brașov — constă, pe de o
parte, în preocuparea constantă •
Se știe că derularea ritmică a
specialiștilor din centrală si între
livrărilor la export si onorarea obli
gațiilor contractuale sînt condițio
prinderi pentru Înnoirea șl diversifi
carea fabricației, ceea ce ne-a dat
nate de asigurarea ritmică si inte
posibilitatea să putem oferi partene
grală a fondului de marfă, care la
rilor externi o gamă tot mai largă
rîndul ei este determinată da pregă
de tlpodimensiuni de rulmenți cu
tirea șl urmărirea temeinică a fabri
cației. Unul din
performante sub
factorii care grpu
stantial îmbună
tățite, iar pe de
dovedit, si i tCUM SE REALIZEAZĂ
altă parte. în per
cești ani, hol^rltori
în onorarea
fecționarea acti
PLANUL DE EXPORT
contractelor l-au
vității de export
— de la prospec
constituit defalIN ÎNTREPRINDERILE
carea
sarcinilor
tarea pieței ex
CENTRALEI
INDUSTRIALE
terne la livrarea
de plan pe între
produselor con DE RULMENȚI Șl ORGANE prinderi, trimes
tre, luni, decade
tractate.
Legat de afir
și lansarea în fa
DE ASAMBLARE BRAȘOV
mațiile directoru
bricație a comen
lui adjunct al
zilor în raport de
centralei, se cuvi
urgenta lor. După
ne subliniat un aspect esențial:
care. în permanentă se urmărește re
„cheia" care a deschis calea atlt
alizarea producției corespunzător pro
spre realizările din ultimii pa
gramelor stabilite. Mai intîi, la în
tru ani, cît șl din acest an. o
ceputul fiecărei luni, reprezentanții
constituie adaptarea
permanentă
centralei și ai întreprinderii de co
a producției la solicitările pieței ex
merț exterior evaluează, pe baza
terne. Altfel spus, s-au tras învă
unei analize amănunțite, fondul de
țămintele cuvenite din situația exis
marfă ce urmează să fie asigurat si
livrat in luna respectivă, iar în cazul
tentă cu clțiva ani în urmă. Atunci,
în care se conturează unele dificul
datorită faptului că întreprinderile
tăți. sînt căutate si aplicate operativ
nu au ținut seama de acest factor,
soluțiile ce se impun pentru reali
s-au oferit partenerilor externi nu
mai produse aflate în programul
zarea integrală si în cadrul termene
lor stabilite a sarcinilor de plan. Tot
intern de fabricație ; în consecință,
planul la export nu putea fi realizat
cu aoest prilej stnt analizata »i alta
integral. în ultimii ani, initllndu-se
probleme legate da livrare : deschi
măsuri hotărlte de adaptare a fabri
derea acreditivelor, asigurarea mij
cației la cerințele partenerilor ex
loacelor de transport etc., problema
terni si trecindu-se fără întîrziere la
care revin Întreprinderii de comerț
înnoirea si diversificarea producției,
exterior. La nivelul centralei in
situația s-a schimbat radical Pe
ansamblul centralei, ponderea pro
dustriale, urmărirea producției se
duselor noi șl modernizate se ridică
asigură atît zilnic, prin reprezentan
•cum la circa 80 la sută din totalul
ții proprii care răspund de această
producției de rulmenți, fată de ni
problemă la nivelul țărilor *1 re
velul anului 1976, iar numărul tipolațiilor,
cît și Ia nivelul întreprin
dlmenaiunilor asimilate pentru export
derilor. ea si prin analize care nu fae
depășește 1 400.
la început de aăptămtnă do către
Cu aceeași perseverentă s-a acțio
biroul executiv al centralei. în între
nat si în domeniul perfecționării
prinderi, urmărirea fabricației se face
activității de comerț exterior. După
silnic, pe comenzi șl repere.
prospectarea pieței externe și cu
Deși aparent ar prezenta mal puțină
noașterea schimbărilor care s-au
Importantă,
operația de ambalare si
produs tn «cest domeniu in ultima
expediere a rulmenților pentru ex
perioadă, acțiune desfășurată de
port ee bucură de aceeași atentle.
specialiștii centralei si al întreprin
Pînă anul trecut, rulmenții pentru
derii de comerț exterior „Tehnolmexport erau livrați In lăzi de lemn.
portexport" — București, Încă din
Pe Ungă aspectul mal puțin estetie
luna martie a anului precedent s-a
al ambalajului, era necesar un con
trecut la Întocmirea proiectului pro
sum mare de forță de muncă si de
gramului de fabricație al centralei si
material lemnos. De curlnd. in toate
întreprinderilor, care a fost comu
unitățile centralei s-a trecut la am
nicat partenerilor externi. După pri
balarea tn palete de tip european, tn
mirea răspunsurilor din partea aces
cutii din carton ondulat, care sînt
tora privind tipurile si cantitățile de
mai avantajoase din punct de vedere
rulmenți solicitate, centrala indus
economic.
trială a definitivat programul de
Merită subliniat eă planul de ex
fabricație pentru export pe 1980 si
port pe trimestrul I a fost depășit,
l-a defalcat pe trimestre. luni si pe
pe ansamblul centralei, cu 1,5 mili
Întreprinderi, acoperind cu comenzi
oane lei valută. Dar aceasta nu în
prevederile de plan Încă tn trimestrul
seamnă că in activitatea In acest
III In proporție de 80—85 la sută.
domeniu a Centralei industriale do
Pînă la sflrsitul anului trecut, planul
rulmenți si organe de asamblare
de export pe 1980 a fost acoperit cu
Brașov, ca și a Întreprinderilor sub
comenzi în proporție da 90 la sută,
ordonate, nu este loc pentru mal
restul de 10 la sută constituind o
bine. Faptul acesta s-a desprins
rezervă pentru centrală care-i per
chiar din discuțiile cu unii din fac
mite să răspundă anumitor necesități
torii de răspundere din centrală,
ce apar în cursul acestui an.
care ne-au prezentat o serie de
— Au existat si cazuri — a tinut
măsuri și acțiuni ce se întreprind
■ă precizeze directorul adjunct al
pentru perfectionarea în continuări
centralei — cînd ni s-au solicitat
a
activității de export, astfel ca pre
unele tipodimensiunl de rulmenți
vederile planului pe anul in curs la
care nu erau prevăzute in programul
acest capitol să fie nu numai reali
nostru de fabricație pe 1930. Sigur,
zate, ci și depășite simțitor.
cel mal ușor ar fi fost să le refuzăm,
Nicolae MOCANU
Întrucît planul putea fi asigurat din
corespondentul „Scinteii*
vreme cu comenzi. Dar nu am proce

că. Se vede că unii
dintre noi. pentru a
ajunge la lucru, tre
buie să luăm acum
cite trei mijloace de
transport în fiecare
dimineață: din Fe
rentari pină la Plata
Unirii, de la Piața Unirii pină la Piața Ro

mană șl, de aid, alt
autobuz sau troleibuz
pînă la fabricile noas
tre. Propunem unifi
carea actualei linii R1
(apărută ca provizorie)
cu linia autobuzului
123, dar salutăm și
orice altă soluție care
ar rezolva doleanța

noastră. (Andrei Antohi — secția „Grivița“ a uzinei Republi
ca, Gheorghe Mălăeru — I. T. Bucu
reștii Noi, Dumitru
Iacob — „Laromet",
Maria Oglindoiu — Academia de studii eco
nomice).

Cine face lumină?
Dacă am da crezare raportului
Consiliului popular din comuna
Bălcești-Vîlcea. ar trebui să înțele
gem că blocul 6 (prezent în imagi
ne). construit în această localitate,
ar fi fost dat în folosință încă de
la începutul lunii martie a.c. în re
alitate. lucrurile nu stau deloc așa.
Pentru că nici imul dintre locatarii
săi nu s-a mutat In noile aparta
mente. Blocul este pustiu, iar
noaptea e cufundat intr-un întune
ric lugubru — o ambianță din cara
doar fantomele lipsesc...
Cauza 7 Imobilul nu-i racordat la
rețeaua de energie electrică. Șl nid
nu există perspectiva imediată a
rezolvării acestei... omisiuni.
Necazul a pornit de la neînțele
gerea ivită între proiectant!, res
pectiv între Centrul județean de
proiectări Vîlcea și atelierul de
proiectare al I.R.E. Argeș. Conform
schiței inițiale, puse la dispoziție
de centrul de proiectări, atelierul
întreprinderii argesene a prevăzut
executarea unui post de transfor
mare la parterul blocului. între
timp, s-a realizat o nouă variantă
de proiect, care a fost predată con
structorului. dar nu și atelierului
de proiectare al I.R.E. Argeș pen
tru schimbarea soluției. Abia cînd
blocul a fost recepționat și pregătit

să-și aștepte chiriașii a ieșit la
iveală că. practic, va sta — si încă
cine știe cit — pe Întuneric. Cine
face lumină în această Încurcătu
ră 7 (Ion Stanciu).
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Mesaje de felicitări de peste hotare

Întîlnire

A apărut, în broșură, în limbile maghiară și germană:

lâ 0*0. si P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Virgil Cazacu, membru
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit cu tovarășul Leonidas Kirkos,
membru al Biroului Executiv al C.C.
al P.C. din Grecia (interior), care
a făcut o vizită tn țara noastră.
In cadrul convorbirilor au fost re
liefate preocupările actuale ale ce
lor două partide șl probleme refe
ritoare la dezvoltarea în continuare
a relațiilor de colaborare între
P.C.R. și Partidul Comunist din Gre
cia (interior), precum și unele as
pecte ale situației internaționale.
La, convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, a
participat tovarășa Ghizela Vass,
membru al C.C. al P.C.R.

Cuvîntare la marea adunare populară,
cetățenească din Capitală

Președintele Republicii Socialist» România

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDEA
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii
Socialiste România și de prlm-minlstru al Guvernului Republicii Socialiste
România, avem marea plăcere să vă transmitem cele mai cordiale felicitări.
Sintem convinși că sub conducerea dumneavoastră relațiile de prietenie
dintre India fi România se vor Întări mai mult, spre binele țărilor fi popoare
lor noastre.
Folosim această ocazie de a transmite urările noastre pentru sănătatea
Si fericirea dumneavoastră si pentru progresul si prosperitatea Republicii So
cialiste România

NEELAM SANJIVA REDDY

INDIRA GANDHI

Președintele Republicii India

Prim-ministru
al Republicii India

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialista România

Excelentă,
In numele națiunii basotho, al Guvernului Regatului Lesotho, al Partidu
lui National Basotho, precum si al meu personal, doresc să vă transmit cele
mai sincere felicitări cu prilejul recentei realegeri a dumneavoastră în funcția
de secretar general al Partidului Comunist Român și în funcția de președinte
al marii dumneavoastră țări.
Sint Încredințat că relațiile strlnse de prietenie care există deja între ță
rile noastre vor continua să se Întărească.
Permitetî-ml să folosesc această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră
personal multă sănătate si să-mi exprim speranța că. sub conducerea dum
neavoastră Înțeleaptă. Republica Socialistă România va continua fă se bucure
de prosperitate, succes și fericire.

LEABUA JONATHAN
Prim-ministru al Regatului Lesotho

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Fundației „Ambasadorii prieteniei", cît și în numele miilor de
tine;' ținerlcanl care au vizitat cu multă dragoste România, in decursul ultinuf deceniu, vă transmitem, domnule președinte, sincerele noastre felici
tări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste
România și urări din inimă dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu.
Splendidele dumneavoastră realizări și contribuții, Îndreptat» către o lume
a păcii și justiției pentru toate popoarele, sint o Inspirație pentru tineretul
de pretutindeni.
Cu respect,

HARRY W. MORGAN
Președintele Fundației
„Ambasadorii prieteniei*
New York — S.V.A.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte Ceaușescu,
Am aflat cu satisfacție că ați fost reales ca președinte al României pentru
e nouă perioadă de cinci ani.
Permiteți-mi să vă transmit, cu acest prilej, felicitările șl urările mele
de bine și sănătate, precum și de succes In Îndeplinirea noului mandat. îmi
exprim convingerea că bunele relații dintr» țările și partidei* noastră vor
continua să se dezvolte în viitor.
Al dumneavoastră sincer,

JOHN BOWIS
Director la Oficiul central
al Partidului Conservator
din Marea Britanic

6 martie 1980
EDITURA POLITICA

Vizita vicepreședintelui Consiliului de Miniștri
al R. A. Siriene
Miercuri după-amiază, Abdel Ka
der Kaddoura, vicepreședinte pentru
problemele economice al Consiliului
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, a Întreprins o vizită In județul
Argeș, Însoțit de Ion Dincă, prim
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România.
Pe platforma Combinatului petro
chimic din Pitești oaspeții au fost
lntlmpinați de Ion Sîrbu, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Argeș, de
cadre de conducere din această mare
unitate industrială.
Gazdele au prezentat principalele
capacități de producție aflate în
funcțiune sau în construcție pe plat-

forma industriei petrochimice piteștene. Au fost vizitate apoi instala
țiile Rafinăriei de țiței nr. 1 și ale
Complexului de piroliză nr, 2.
In continuare au fost vizitate Com
plexele zootehnice de la Bradu și
Căteasca.
In onoarea oaspetelui, președintele
Comitetului executiv al Consiliului
popular județean Argeș a oferit un
dejun.
Seara, vicepreședintele Consiliului
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene și persoanele oficiale române
și siriene care l-au însoțit în călăto
ria în județul Argeș au revenit în
Capitală.
(Agerpres)

Cronica zilei

ÎN URMA ALEGERILOR DE LA 9 MARTIE

Sesiuni

de constituire

In urma alegerilor, de la I martie,
încheiate cu victoria strălucită a candidatilor Frontului Democrației și
Unității Socialiste. în întreaga tară
au avut loc sesiuni de constituire a
consiliilor populare județene, muni
cipale, ale sectoarelor Capitalei, oră
șenești și comunale, prin care orga
nele locale ale puterii de stat Inau
gurează o nouă si importantă perioa
dă de activitate.
în cadrul sesiunilor au avut loc
solemnități de depunere de către deputatl a iurămtntulu! de credință și
devotament fată de Republica Socia
listă România, au fost alese comite
tele și birourile executive ale consi
liilor populare, precum și comisiile
permanente. Totodată, au fost adop
tate programe de măsuri ale consilii
lor populare privind dezvoltarea economico-socială a județelor si locali
tăților patriei.
Sesiunile au prilejuit, în același
timp, ample dezbateri pe probleme
gospodărești, vizînd mai buna valo
rificare a resurselor locale, dezvolta
rea democrației socialiste, atragerea
tuturor cetățenilor la rezolvarea tre
burilor obștești, transpunerea în via
tă a miilor de propuneri făcute de
oamenii muncii în cadrul tntllnlrilor
și adunărilor cetățenești ce au pre
mers alegerilor de la 9 martie.
Prin telegrame adresate Comitetu-

a

consiliilor

In perioada 3—9 aprilie a.c., o de
legație a Colegiului de război al tru
pelor de uscat ale S.U.A., condusă de
general-maior Dewitt C. Smith jr. —
comandantul colegiului, s-a aflat în
țara noastră într-o vizită de răspuns,
la invitația Academiei militare. Cu
acest prilej, membrii delegației au
vizitat instituții de învățămînt și cul
tură, locuri turistice și istorice din
Capitală și din țară.

tV

populare

PROGRAMUL 1

lui Central al partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. participant!! la
sesiuni au dat glas, in numele tutu
ror cetățenilor pe care îi reprezintă,
profundei prețuiri șl atașamentului
față de politica înțeleaptă a partidu
lui și statului nostru și au exprimat
satisfacția deplină pentru realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
funcția supremă de președinte al Re
publicii Socialiste România — garan
ție sigură a izbînzilor viitoare ale
poporului român în grandioasa ope
ră de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei
noastre.
Puternic Însuflețiți de istoricele hotărtri ale Congresului al XII-lea al
partidului, se subliniază In telegra
me. deputății, toti oameni! muncii —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — își exprimă hotărîrea
lor fermă de a face totul pentru ma
terializarea exemplară a sarcinilor
ce le revin din Programul partidului,
reînnoindu-și angajamentul comunist
de a munci cu pasiune, hărnicie și
abnegație pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul
1980 și in viitorul cincinal, pentru
continua înflorire a orașelor și sate
lor. pentru ridicarea României pe noi
trepte de progres șl civilizați*.
(Agerpres)

19,09 Teleșcoal*
<
10.30 tn direct, de la Politehnică. (Curs
de pregătire pentru admiterea In
Invătămîntul superior).
11,00 Roman-toileton : „La răscruce de
vinturl". (Reluarea episodului 1)
18,09 Telex
16 05 Teleșcoală
16.25 Curs de limba rus*
16,45 Itinerare turistice
17,05 Viața culturală
18,15 Fotbal international.
18,36 Film serial pentru copil: Sindbad
marinarul
is.no Telejurnal
19.25 Cu răspundere și cu toate forțele
— la cea mal grabnică dintre luerările acestei primăveri : semă
natul 1
19,48 Ora tineretului
30.40 Memoria documentelor
21,05 Muzica e viata mea.
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL I
17.30 Radar pionieresc
17,50 Film serial : Linia maritimă Onedin. (Reluarea episodului 8)
18.40 Instantanee bucureștene
19.00 Telejurnal
19,25 Cu răspundere și cu toate forțele
— la cea mal grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul I
19,48 Buletinul rutier al Capitalei
10.35 Publicitate
30,00 Concert simfonic în Studioul RadlotelevlziunlL Transmisiune di
rectă

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Afltnd eu bucurie vestea realegerii dumneavoastră tn Înalta funcție da
președinte al Republicii Socialiste România, ne face o deosebită plăcere să
vă adresăm cele mai călduroase felicitări și cele mal bune urări din partea
consiliului de conducere al Casei de cultură a prieteniei greco-române..
Vă asigurăm, totodată, că aceste felicitări și urări exprimă sentimentele
pe care întregul popor elen le nutrește fată de personalitatea dumneavoastră
politică, fată de poporul român prieten. Realegerea dumneavoastră in această
funcție, tn aceste momente dificile pentru Întreaga umanitate, constituie un
eveniment politic de ample semnificații, etit pentru patria dumneavoastră,
cit și pe plan internațional, menit să consolideze șl mal mult independența
și progresul României prin aportul unul conducător luminat care, de peste
13 ani, cîrmuiește cu îndrăzneală șl consecvență destinele țării sale.
Ne este plăcut să reafirmăm, cu acest prilej, stima noastră profundă fată
de eforturile neobosite pe care le depuneți pentru dezvoltarea relațiilor tra
diționale de prietenie dintre România Și Grecia, pentru apărarea și consacrarea
principiilor egalității, independenței și respectului reciproc in raporturile
Internaționale, pentru respingerea oricăror intervenții tn treburile interne ale
altor state, fată de lupta dumneavoastră fructuoasă pentru Întărirea păcii,
destinderii și colaborării in regiunea Balcanilor, In Europa și tn întreaga lume.

THEODOROS KATRIVANOS
Secretar general

(Umere din peg. I)

din zootehnie, om stimat șl
apreciat de cooperatori,
confirmă relatarea de mai
sus, la care adaugă li alt*
fapte :
— în primăvara anului
trecut, cooperativa avea o
magazie cu 7 vagoane de
griu, păstrat pentru nevoi
le grădiniței de copii și
pentru retribuirea unor lu
crători din zootehnie care
nu-si ridicaseră drepturile.
Unjl dintre aceștia insă,
ei ud au venit după grîu. au
primit un răspuns laconic
din partea președintelui :
„Nu mai avem de unde, de
anul trecut și pină acum...".
Am ridicat problema aceasta în consiliul de con
ducere șl atunci am aflat
adevărul ; magazia nu se
afla în gestiunea nimănui,
iar cheile erau pe mina șo
ferilor. Cind am deschis-o,
nu mai era nici un sfert
din cantitatea de grîu !
N-am ajuns însă la nici un
rezultat, pentru că nicioda
tă nu ne-am înțeles în con
siliu. unde președintele Își
organizase o „majoritate"
prin metode abuziv* ce se
rezumau la acordarea unor
avantaje nemeritat* si la
intimidări.
...Răsfoind documentele
adunării generale de sflrșit
de an. care s-a tlnut la 30
Ianuarie 1980, faptele par
incredibile. O dar* de sea
mă superficială, in care ne
ajunsuri grav* — si anume
că producțiile obținute sînt
cele mai slabe din ultimii
6 ani. iar planul de venituri
s-a realizat numai tn pro
cent de 36 la sută — sint

•

REZIDUURILE

pur șt simplu *xp*dlate, ooolindu-s* adevăratele cau
ze. tn același stil, darea de
seamă a comisiei d* revizie
înregistrează fapte nesem
nificative. dar nimic, abso
lut nimic, despre valorile
reale pierdute de coopera
tivă. între care unele erau
cunoscute de toată lumea :
10 hectare de cartofi au ră
mas nerecoltate; 18 hecta
re eu sfeclă au fost arate.

vremea
Timpul probabil pentru silele de 11,
1» și 13 aprilie, tn (ar* : Vreme răco
roasa la Început, apoi tn eur» de Încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil. Vor
eâdea averse locale de ploaie, mal frec
vente tn nord-vestul târli. Vtnt mode
rat. In București i Vreme răcoroasă, la
Începutul Intervalului, apoi In Încălzire.
Cerul va fi schimbător, favorabil aver
sei de ploaie după-amiaza. Vtnt mode
rat. Temperatura In creștere. Minimele
vor fi cuprinse între 4 șl 7 grade, maxi
mele intra 1» șl 11 grade.

PRONOEXPRES
DIN ( APRILIE

EXTRAGEREA 1 : 21 2 23 27 45 13.
EXTRAGEREA A II-A 1 ÎS 1 S 23
33 8.

dintelui Crlrtea Voicu. Si
totuși, tn procesul verbal
încheiat, acrie negru pe alb
că acesta a fost reales... tn
unanimitate
d*
voturi.
Printre cauzei* directe c*
au favorizat o asemenea
Încălcare grosolană a de
mocrației noastre socialist*
a fost sî modul necores
punzător In care a fost pre
gătită și s-a desfășurat adunarea. Astfel, absența se-

...Și au pornit din non la dram
recolta fiind îngropată în
pimlnt: 28 de hectar* de
varză n-au fost cules* : co
cenii de pe 300 de hectare
au rămas în cimp, în timp
ce animalei* duceau lipsă
de furaje.
Dar ceea ea au încercat
■ă ascundă sau să ocoleas
că dările de seamă a Ieșit
limpede la Iveală într-o se
ri* d« Intervenții deschise,
curajoase, pătrunse de sen
timentul grijii și răspun
derii fată de destinele coo
perativei. în acest spirit,
dezvăluind racilele grave
din activitatea de conduce
re a unității, au vorbit o
serie de cooperatori, prin
tre care Florica Oglan, Ele
na Oțeleanu. Ion Desica,
Elena Petre. Gheorghe Nijloveanu. Gheorghe Popes
cu: motiv pentru care, atlt
prin cuvlntul lor cît și prin
vot. au fost împotriva rea
legerii In functi* a preșe-

Șl

Cercetătorii de la Institu
tul de tehnologi* chimică „Men
deleev" din Moscova au propu»
o metodă de utilizare a produ
sului rezultat din arderea la
mare temperatură a anvelopelor
de automobil uzate pentru epu
rarea apelor Industriale prin de
cantarea uleiurilor și particule
lor de metale neferoase. Coc
sul format prin arderea anvelo
pelor se introduce într-un tub
prin care se trece apoi apa din
care s-au decantat particulele in
suspensie. După trecerea prin
tr-un asemenea filtru, apa este
practic filtrată de produse petro
liere si de uleiuri minerale. Dacă
in tubul respectiv se mai intro
duce un strat de cocs activizat
în mod special, apa poate fi cu
rățată șl de urmele de cupru.

eretarulul comitetului co
munal de partid, Mihai Poteras, sl a organizatorului
comitetului județean de
partid, Enac Negraia, car*
se aflau în perioada aceea
la un instructaj, i-a dat po
sibilitatea lui Crlstea Voicu
să respingă toate criticile și
să-i persifleze pe vorbitori.
Cu atît mai mult cu cît adunarea a fost condusă. în
modul cel mai birocratic
posibil, de un Inginer de
la direcția agricolă. Anton
Dăduianu. p* care nu-1 in
teresa decît să ajungă cît
mai repede acasă si să ra
porteze că „totul * bine".
Iată însă că oamenii, co
operatorii din Comana. hotărîti să curme pentru tot
deauna asemenea practici
Si să repună In drepturi
cinstea, munca, dreptatea
și intransigenta fată de lip
suri. au venit în zilele ur
mătoare Ia comitetul co

«ine. crpra. nichel șl de alte me
tal*. Aceasta va permite trecerea
multor întreprinderi la sistemul
de reclreulare a apelor reziduale,
ceea c* va duce la economisirea
unor mari cantități de apă pota
bilă și la depoluarea mediului.

•

BUJIE

ANTIGER.

Monty Clements, fizician la
Universitatea Victoria din ves
tul Canadei, a confecționat „o
super bujie", car* permite por
nirea Imediată a motoarelor,
chiar la temperaturi de minus
40 de grade. Această calitate
deosebită a piesei este obținută
datorită electrodului său în for
mă de „L* confecționat din
tungsten. Se obține astfel o
energie de o sută de ori mai
mare, în comparație eu bujlile
obișnuite, cu aceeași cantitate

munal de partid iî au cerut
să se analizeze cu toată
răspunderea situația crea
tă. Ceea ce s-a si făcut.
Biroul comitetului comu
nal. după o temeinică con
sultare cu toți comuniștii
șl cu cel mal destoinici co
operatori. a propus adună
rii generale a cooperativei
agricole, car* s-a tlnut re
cent. scoaterea din funcție
a președintelui, a contabi
lului șef și a celorlalți vinovati. si alegerea tn locul
lor a unor oameni care se
bucură Intr-adevăr de pre
țuirea obștii, hotărîtl să
îndeplinească mandatul în
credințat de obște — redre
sarea situației de Ia Coma
na. obținerea unor rezulta
te pe măsura vredniciei
oamenilor acestei unităti.
In funcția de președinte a
fost învestit inginerul șef
Onislm Cuciureanu. părtaș
la succese!* obținute cu
ani in urmă șl care, ne această bază, fusese între
timp promovat la consiliul
unic agroindustrial.
Iar a doua zi în zori, oa
menii. întreaga suflare a
satului, cu un firesc senti
ment de satisfacție că tre
burile cooperativei au fost
reașezate pe făgașul nor
mal. se aflau la timp, la
semănatul primelor culturi
din acest an, la amenaja
rea răsadnițelor, in ferme
le d* animale. Hotărîtl să
pună cu totll umărul pen
tru ca. începînd din acest
an, producțiile de la Co
mana iă se ridice din nou
p« măsura hărniciei si pri
ceperii dovedit* de-a lun
gul atitor ani.

d» curent electric. In jurul
electrodului se formează o ve
ritabilă „plasmă* de gaz, care se
aprinde la prima solicitare, bujia „lansînd" o schitele de aproape 6 cm lungime. Noua
bujie tși va demonstra utilita
tea mai ales pe șantierele din
regiunile reci din nordul țării,
unde motoarele sînt lăsate în
funcțiune 24 de ore din 24, toc
mai datorită dificultăților de
pornire In condițiile tempera
turilor foarte scăzute. Șe con
tează deci pe economisirea unor
cantități apreciabile de combus
tibili.

• EXPEDIȚIE ȘTIINȚI
FICA JAPONEZA. ° ambarcațlune cu pînze, lungă de
11 metri și avlnd un echi
paj d* 6 persoane, va pă
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O etapă a echipelor studențești

din Cluj-Napoca, București și Craiova
Puțină lume s* aștepta ca Univer
sitatea Cluj-Napoca să Învingă P*
Dinamo, tocmai pe terenul acesteia
din București. Scorul de 2—1 pentru
„U" Înseamnă, pe de o parte, mărirea
sensibilă a șanselor universitarilor
clujeni de a evita retrogradarea, iar,
pe de alta, „temperarea" ambiției
dinamovlștilor bucureșteni d« a can
dida la titlul național. Un efect
important asupra perspectivei tn cla
samentul general 11 are și rezultatul
meciului C.S. Tîrgoviște — Sportul
studențesc 1—1. Echipa locală a coborît în așa-numitul „clasament al
adevărului" Ia o cotă dintre cele mai
amenințătoare, în timp ce Sportul
studențesc, care se pare că este cea
mal In formă echipă a returului, se
va avînta de-a<rum înainte în lupta
pentru un loc care să-l asigure parti
ciparea la cupele europene. De subli
niat că echipa studenților bucu
reșteni a condus cu 1—0 pină în mi
nutul 61, cînd a fost egalată numai
printr-un penaltl, acordat de arbitrul
M. Moraru pentru o infracțiune (pe
trecută exact pe linia de 16 metri) și
urmată imediat și de eliminarea ce
lui mai bun jucător bucureștean,
Octavian Ionescu, fapt care a creat
Sportului studențesc condiții de joc
inegale. Dar, și așa — în numai 10
oameni — echipa studenților bucu
reșteni n-a putut fi învinsă.
Cum n-a putut fi învinsă, la Buzău,
nici echipa studenților craiovenl: re
zultat final 0—0 in meciul Gloria —

Universitatea. Astfel, liderul, deși
păstrează acum numai un punct
avantaj fată d* Steaua, sl-a consoli
dat In fapt poziția, avlnd de jucat
patru meciuri „acasă" din totalul d«
șapte, ultimul, la Craiova, chiar cu
principalul său contracandidat la ti
tlul de campioană.
Celelalte rezultate al* etapei a
XXVII-a: Steaua — A.S.A. 2—1,
Jiul — F.C. Argeș 2—0, F.C. Baia
Mare — Politehnica Iași 1—0, F.C.M.
Galați — S.C. Bacău 1—0, Olimpia —
Politehnica Timișoara 2—0. Scorul
etapei, la Slatina : F. C. Olt — Chi
mia 5—0. cu car* ocazie învingătorii
își îmbunătățesc simțitor și golave
rajul.
Ordinea în clasament: Universita
tea Craiova — 35, Steaua — 34,
F. C. Baia Mare — 33. F. C. Argeș —
32. Dinamo — 30, Sportul studențesc
— 29, S.C. Bacău, F.C.M. Galați șl
Jiul — 28, Politehnica Iași și Chimia
— 26, F. C. Olt, Politehnica Timișoara
și A.S.A. - 25. Universitatea ClujNapoca — 24. C. S. Tîrgoviște — 23,
Olimpia — 22. Gloria — 13.
In etapa viitoare (duminică, 13 apri
lie) vor avea loc partidele : Univer
sitatea Craiova — F. C. Baia Mare,
A.S.A. — Jiul. Politehnica Timișoara
— Gloria, Sportul studențesc — Olim
pia, „U" Cluj-Napoca - F. C. Olt,
6. C. Bacău — Steaua, Chimia —
C. S. Tîrgoviște. F. C. Argeș —
F.C.M. Galați și Politehnica Iași —
Dinamo.

ÎN CÎTEVA RtNDURI
• Au luat sfirșlt competitill* P*
echipe din cadrul campionatelor eu
ropene de tenis de masă, de la Ber
na. La feminin, victoria a revenit echipei U.R.S.S., care in finală a în
trecut cu 3—1 formația Ungariei.
Pentru locul trei echipa României a
învins cu 3—2 selecționata Angliei,
cucerind medalia de bronz. In an
samblu, jucătoarele românce Maria
Alexandru, Eva Ferenczi șl Liana
Mihut-Urzică au avut o comportare
remarcabilă, obtinînd o serie de fru
moase victorii în fața unor echipe
redutabile ca formațiile Cehoslovaciei
și Angliei.
La masculin, titlul a fost cucerit
de echipa Suediei, învingătoare In
finală cu 5—4 în întîlnirea cu re
prezentativa R.F. Germania. Locul
trei a fost ocupat de Anglia, ear* a
dispus cu 5—3 de echipa Ungariei.

răsi Japonia la 8 mai, în di
recția continentului american.
Așa cum au anunțat inițiatorii
expediției, aceasta își va propu
ne să demonstreze că locuitorii
zonelor din Extremul Orient, și
In special japonezii, au fost ca
pabili să traverseze Oceanul
Pacific încă în vremuri preisto
rice grație curenților marini.
„Yasei-go III" ar urma să ajun
gă la San Francisco la începutul
lunii iulie. Expediția va încerca,
de asemenea, să verifice ipoteza
potrivit căreia arta ceramicii a
fost introdusă în America de
Sud de călători veniți din arhi
pelagul nipon cu mii de ani in
urmă. Arheologii sint intrigați

Miercuri a fost zi de odihnă, urmînd ca astăzi să înceapă meciurile
pentru cele cinci probe individuale.
• La Bruxelles. în turneul de
monstrativ de tenis. Jimmy Connors
(S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 7—5 pe
Roscoe Tanner (S.U.A.). iarz John
McEnroe (S.U.A.) a cîștigat cu 6—7,
6—1, 6—1, în fata Iul Iile Năstaso
(România).
ș
• în orașul cehoslovac Trnava a
Început turneul de calificare pentru
campionatul european de baschet re
zervat junioarelor II. în primul
meci, echipa României a Învins cu
scorul de 75—67 (33—33) echipa Bel
giei. Cehoslovacia ■ întrecut cu
141—42 (68—15) echipa Austriei. După
cum m știe, turneul final al aces
tei competiții va avea loc Intre 6 și
14 august în Ungaria.

de faptul că fragmente de ce
ramică descoperite In special la
Valdivia (Ecuador) șl care sînt
cele mal vechi resturi arheolo
gice descoperite pe continentul
american au numeroase asemă
nări cu ceramica epocii jomon
din Japonia datind de 12 mii de
ani.

• PRAF

DE

IAURT.

Cercetătorii Institutului pen
tru industria alimentară din
Plovdiv (Bulgaria) au produs
un praf de iaurt care se distin
ge prin calitățile sale biologice.
Laptele prins cu ajutorul unor
bacterii selecționate este supus
unui tratament enzimatic supli

R. P. BULGARIA

Laboratoarele ogoarelor
Caracterul specific al mănoasei cîmcale de a realiza o nouă posibilitate
pii bulgare cuprinse in județul Tolde afirmare a productivității acestei
culturi atît de importante in econo
buhin ne-a fost deslușit încă la Co
mia noastră. Sintem convinși că, cu
mitetul județean de partid, cu pri
ajutorul noilor hibrizi, -bariera pro
lejul unei ample discuții. Profilat pe
ductivității» florii-soarelui va fi
numai cîteva culturi — griu, porumb,
depășită. Obținerea unei recolte de
floarea-soarelui, fasole și lucernă —
peste 4 000 kg la hectar va deveni o
practicate pe cîteva zeci de mii de hec
tare, din care o treime irigate, jude
realitate — ne asigură gazda noastră.
La aceasta vor contribui si cercetă
țul este cunoscut pentru recoltele
rile, incununate de succes, pentru
bune pe care le obține an de an :
crearea de hibrizi rezistenți la mană.
5 500 kg la porumb, 4 650 la griu,
Pentru generalizarea fără intirziere
2 500 la floarea-soarelui, 2 200 la fa
in
producție a celor mai bune combi
sole și 5 tone de fin, în medie, pe
nări
de hibrizi introducem reprodu
hectar.
cerea accelerată pe liniile de autopo„Secretul" acestor producții ne-a
lenizare. O perspectivă deosebită o
fost dezvăluit insă abia la Institutul
are tendința de sporire a conținutu
de cercetări, înființat în zonă încă în
lui de albumină in semințele florii1951, dar a cărui specializare — in
soarelui și transformarea acestei
grîu și floarea-soarelui — a început
plante într-o sursă de albumine pen
cu 11 ani mai tîrziu, tn baza unei
tru creșterea animalelor".
hotăriri a C.C. al P.C. Bulgar. Ceea ce
conferă institutului o largă deschide
Despre însemnătatea activității in
re spre producție este, in primul
stitutului pentru întreaga agricul
tură a Bulgariei ne-a vorbit acade
rînd, faptul că dispune de o secție
micianul Pavel Pavlov.
de producție proprie, care, materiali
zing rezultatele cercetărilor, furnizea
„Una din laturile pozitive ale in
stitutului — ne-a
ză unităților agri
spus dinsul —
cole semințe de
este aceea că re
înaltă productivi
însemnări de călătorie
zolvă in mod com
tate.
plex problemele
Despre strinsa
griului și floriiîmbinare a cer
soarelui. El nu se
cetării cu produc
rezumă la a crea noi soiuri de griu, ci
ția ne-a vorbit directorul institu
elaborează
si
tehnologia
cultivării so
tului. cercetătorul științific prin
iurilor respective prin mecanizare și
cipal Todor Racinski : „Crearea de
chimizare și extinderea acestei teh
noi soiuri si hibrizi de producti
nologii pe întreg teritoriul țării. As
vitate superioară, cu un complex de
tăzi, peste 20 la sută din suprafața
prețioase calități economice și biolo
cultivată cu griu in Bulgaria este ocu
gice, constituie sarcina de bază a
pată de noul soi -Levent», de înaltă
cercetătorilor noștri, tntr-o perioadă
productivitate
care a înlocuit foarte
scurtă au fost procurate soiuri din
repede
o parte din soiurile de pină
toate părțile lumii și s-a trecut, la
acum".
metode de selecție moderne — hibri
în procesul de dezvoltare a institu
dare clasică și îndepărtată. Pentru a
tului, ne informează acad. P. Pavlov,
se obține rezultate bune și trainice
un moment important l-a constituit
trebuia să pornim de la realizările
formarea primului nucleu de specia
de virf ale selecției pe plan mondial,
liști.
selecționatori, biochimisti, teh
iar aceasta necesita, la rîndul ei, o
nologi, fiziologi, fitopatologi și laînaltă pregătire teoretică si practică
boranți, veniți din 11 zone ale țării,
a cadrelor, ca și entuziasm și în
aducînd cu ei cele mai prețioase ma
drăzneală" .
teriale de selecție.
Si, cum ne-am convins la fata lo
Omul de știință bulgar subliniază
cului, succesele au îndreptățit efor
că
institutul este și o școală impor
turile si speranțele cercetătorilor. Au
tantă
pentru specialiștii din sfera
fost create soiuri de mare însemnă
practicii. Ei vin aici în orice timp al
tate economică, în prezent aflîndu-se
anului și, mai ales, în lunile libere
în producție zece soiuri de griu ob
ale iernii, pentru a-și îmbogăți la
ținute de institut, între care „Le
fata locului cunoștințele privind cul
vent", „Rusalka", „Krasen". „Zlatîia",
tivarea griului și florii-soarelui. Pe
„Rubin", cultivate pe o suprafață de
de altă parte, sub conducerea unor
280 000 ha. Noile soiuri se deosebesc
ceroetători științifici, ei contribuie Ia
prin marea lor productivitate si prin
experimentarea diferitelor soiuri d*
adaptabilitatea la diferitele condiții
perspectivă în sectoarele experimen
climatice și de sol din Bulgaria. Prin
tale ale complexelor agroindustrial*
tre calitățile lor deosebite, interlocu
din diferitele colturi ale tării.
torul amintește coacerea timpurie,
în cîmpia largă a Tolbuhlnulul,
tulpina rezistentă șl spicul productiv,
aproape
pretutindeni te întîmpină
rezistența la ger, la vînt șl la
perdele
de protecție, Incinte regu
dăunători, calități excelente de pa
late de circa 100 ha Încadrate în
nificație. „Marile posibilități ale so
straja densă a arborilor. Localnicii
iurilor noastre — spune el — au fost
spun că nici nu concep o agricultură
confirmate si de rezultatele excep
„curată", fără aceste plantații binefă
ționale obținute. Cu prilejul expe
cătoare. Ele retîn zăpezile, frinează
rimentărilor comparative ale insti
furia
vînturilor aspre și uscate, în
tutului, o serie de soiuri au dat re
dulcesc clima și. mai presus de orice,
colte record pe tară, ajunaînd la
oferă adăpost păsărilor care se hră
10 000—11 000 kg la hectar, în con
nesc cu periculoșii dușmani ai re
diții de neirigare. Aceasta constituie
coltelor. insectele dăunătoare. Se rea
o garanție că în anii ce urmează vom
lizează astfel o apărare combinată
crea soiuri de grîu cu posibilități și
a agentilor naturali cu cel chimici,
mai mari de producție".
restabilind echilibrul biologic în acest
în cadrul cercetărilor pentru floa
cadru natural, creator de recolte bo
rea-soarelui au fost create «olurile
gate.
Florea CEAUȘESCU
„Balkan" și „Stadion". „Sintem pe

teatre
* Teatrul National (sala mic*) 1
Gaițele — 15. Romului eel Maro
— 2», (sala Atelier) : Idolul șl Ion
Anapoda — 19.
* Filarmonica
„George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Ellodor Râu. Soliști
Alexandru Preda — 19,30.
* Radloteleviziunea Român* (str.
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Ovldiu
Bălan.
Solistă 1
Uluca Dumitrescu — 20.
* Opera Română : Sear* Vivaldi
— Wagner — Prokofiev — 19.
* Teatrul de operetă : Vtnzătorul
de păsări — 19,30.
* Teatrul „Luda Sturdz* Bulandra" (sala Schitu Măgureanu):
Gin-Rummy — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Cum ie numeau
cei patru Beatles 7 — ÎS. Infide
litate conjugală — 19,30.
* Teatrul Mic : Evul mediu tnttmplător — 19,30.
* Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul
Kennedy (premieră) — 20.
* Teatrul „Nottara" (sala
Magheru) : Mita in sac — 10,30, (sala
Studio) : Scoica de lemn — 10.
* Teatrul Gluleștl (sala Majestic):
...Eseu — 19,30 (sala
Gluleștl) :
Dragoste periculoasă — 19.30.
* Teatrul evreiesc de «tat : Menahem Mendel, om da afaceri
—
18.30.
* Teatrul „Ion Vasflescu" : Reve
lion la bala de aburi — 19.30.
* Ansamblul artistic „Rapsodia
română" (sala Studio) î De dor,
de dragoste — 19.
* Teatrul „Ion Creangă" : Albă
ca zăpada șl cei 7 pitici — 10.
Micul prinț — 19.
* Teatrul „Țăndărică" :
Nlnlgra
și Aligru — 10.
* Circul București :
Spectacolul
Circului Mare din Moscova — 10:
19.30.
* Studioul de teatru al I.A.T.C. »
Ultima răpire — 19,30.

cinema
* Duios Anastasia trecea t SCA
LA — o.is: 11,15; 13,16: 15.30: 17.45;
20, VICTORIA — o: 1L15: 13.30;
15,45; 18; 20, GRIVIȚA —
U.30;
13,30; 15,30: 17,45: 20.
* Mesaj din spațiu s SALA PA
LATULUI — 17,16; 20, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15: 13,30: 16.45: 18: m.

mentar șl smtnttnit, înainte de
a fi deshidratat in vid. Acest
tratament multiplică conținutul
eău de proteine solubile. îl face
mai asimilabil și mai prețios
pentru regimurile alimentare
dietetice. Două comprimate ale
noului produs, de cite 2,5 gra
me, au valoarea nutritivă a unei
farfurii de iaurt.

• GAZ IN LOCUL MI
NEREULUI.
mina de lîn'
gă comuna Bohutin din Ceho
slovacia este pe terminate ex
tracția a diferite minereuri cu
conținut de plumb, argint, anti
moniu și zinc. Mina nu rămine
tnsă abandonată. Se pregătește
transformarea ei lntr-un rezer
vor în care vor fi pompate vara

surplusurile de gaz, pentru a fi
distribuite în perioada de iarnă,
potrivit necesităților.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA LA CADIX.
Intr-un mormint descoperit la
Cadix (Spania), s-au găsit la
un loc mai multe oseminte ome
nești, ceea ce a determinat pe
specialiști să afirme că ne acest
loc s-ar fi ridicat un altar unde
se aduceau sacrificii zeului BaalHammon. Aceasta întărește opi
nia că în timpul stăpinirii roma
ne asupra Spaniei în unele re
giuni din această tară se practi
ca. In mod clandestin, cultul
zeului fenician Baal-Hammon
și că la Cadix a existat un tem
plu Închinat acestui zeu. unde se
efectuau sacrificii omenești.

BUCUREȘTI— 9,15; 11,15:
U.M;
15,45: 18; 20,15, FAVORIT — 11,15;
13,30; 15,45: 18; 30,15.
* Vlad Țepeș — 12, Grădina de
trandafiri — 15; 17.15; 19.30 : TIM
PURI NOL
* Bizonul alb 1 CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 16,45; 18; 20. GLORIA
— 11,15: 13,30: 16,45; 10; 20,15.
* Ultima noapte de
dragoste t
PATRIA — 9; U.30; 14: 16.45; 19.30,
MELODIA — 9: 11,30: 14:
16,45;
19,30. CULTURAL — 11.15:
14;
16,45; 19,30.
* Naufragiul t FESTIVAL —
9;
U,18;
13,30;
15,45:
18:
98,1B,
FLOREASCA — u: 13: 16.30; 17,45;
90.
* Siberiadat CENTRAL — 15,45;
19.15.
* Program de desene animate —
9; 10,45; 12,30: 14,15. Eboli — 10;
19 : DOINA.
* Singur printre prieteni ■
BUZEȘTI —15,30; 17,30; 19.30.
* Zizania : FEROVIAR — 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
— 9; 11,15. 13,30; 15,45: 18 : 20,15,
MODERN — 9: 11,15; 13,30: 15,48;
18; 20,13.
* întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu : AURORA - 9: 12; 18: 19, TO
MIS — 9,30: 12.30: 16- 19. CINEMA
STUDIO — 10: 12,45: 16: 10,45.
* Peisaj orizontal : PACEA
—
17.30; 19.30.
* Tentația t COTROCENI — 15;
17,15; 19,30.
* Mijlocaș la deschidere i
BUCEGI — 18: 18: 30, ARTA _ 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
* Sălbaticul : LIRA — 19; 18,30;
18; 20. MIORIȚA — 11,15:
13,30;
15.43; 18: 20.
* Sezonul de catifea i DRUMUL
SĂRII — 18: 18: 20.
* I ae «punea „Buldozerul* : DA
CIA — 9: 1L15; U.30; 15.45:
U;
90.15.
* Dick Turpin t FERENTARI —
10,30; 12,30.
* Artista, dolarii șt
ardelenii i
FERENTARI — 15,30; 17.30; 19,30,
COSMOS — 14,30: 17: 19.30.
* Mizerabilii : VOLGA — 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20.15. FLAMURA
11: 13,15: 15,30: 17,48 : 20.
«Sosea odată un călăreț t GIULEȘTI — u: 13,15; 15 30: 17,45 : 20,
FLACĂRA — 15; 17,30; 19,45.
* Cumpăna t POPULAR — 15.30;
17.30: 19.30.
* Piedone Africanul t VIITORUL
— 9: u.30; 14: 16.30: 19.
* Camionul
de cursă
lungă t
MUNCA — 16; 18; 20.
* Nu vreau să aud nimic l PRO
GRESUL — 16: 18; ».
* Program de vacanță i GRIVIȚA — 9: FAVORIT — 0: CULTU
RAL — 0; GLORIA — 9: FLO
REASCA — 0; CENTRAL — 9,30;
11,30; 13,30; PACEA — 9; n: 15,30;

• COSTUME DE SAL
VARE. în portul Portsmouth,
din sudul Angliei, matrozii sub
marinului „H. M. Dolphin" au
recurs la o metodă originală de
verificare a noilor lor costume
de salvare. Echipați cu aceste
costume și lansați, ei au
susținut un adevărat maraton
acvatic, Incercind să ajungă la
țărm. în această Întrecere. 14
concurent! au petrecut 24 de ore
in apă. probind cu succes rezis
tenta costumelor. Costumele utllizate pentru acest maraton ac
vatic permit salvarea, de la adîncimi de pînlT la 180 m. a echipajelor submarinelor In caz
de accidente ; ele mențin supra
viețuitorii la suprafața mării și
li protejează împotriva frigului.

GENEVA:

BEIJING

In sprijinul extinderii

cooperării economice dintre țările

in curs de dezvoltare
Măsuri adoptate de reuniunea interregională de experțl
a „Grupului celor 17”

GENEVA 9 (Agerpres). — La Geneva s-au desfășurat, în cadrul
U.N.C.T.A.D., lucrările reuniunii interregionale de experți guvernamen
tali din țările membre ale „Grupului celor 77", consacrată examinării unor
forme concrete de transpunere in practică a cooperării economice dintre
țările în curs de dezvoltare.
nizarea de. reuniuni ale organismelor
Convocată la puțin timp după reu
niunile regionale pregătitoare (de la
și întreprinderilor din țările în curs
Montevideo, Addis Abeba și Manila),
de dezvoltare interesate, care să
identifice' modalitățile de transpu
reuniunea s-a concentrat asupra de
nere în practică și sectoarele cores
finirii mecanismelor, principiilor și
punzătoare unei astfel de cooperări.
procedurilor de transpunere în prac
tică, la nivelul ansamblului „Grupu
Promovind cu consecvență concep
ția sa cu privire la rolul efortului
lui celor 77", a temelor identificate
propriu în dezvoltarea economică
prin programul de la Arusha ca prio
națională și, în acest context, la_ lo
ritare pentru extinderea relațiilor
cul cooperării economice dintre țările
economice dintre țările in curs de
în curs de dezvoltare în strategia
dezvoltare — edificarea unui sistem
globală de creștere economică a
global de preferințe comerciale, am
acestor țări și importanța sa pentru
plificarea cooperării dintre organi
întărirea solidarității țărilor în curs
zațiile comerciale de stat și crearea
de dezvoltare, România a participat
de întreprinderi mixte de comercia
activ la elaborarea programelor
lizare.
„Grupului celor 77“ în acest dome
Pornindu-se de la ideea că reali
niu, precum și la primele manifes
zarea sistemului global de preferin
tări ale concretizării acestei coope
țe comerciale răspunde unor cerințe
rări. Prezentă la reuniunea regională
economice de mare actualitate ale
pregătitoare a subgrupului latino-ațărilor în curs de dezvoltare, s-a
merican de la Montevideo, delegația
convenit începerea negocierilor de
țării noastre a formulat sugestii pri
creare a sa în perioada imediat ur
vind modalitățile de transpunere in
mătoare. In acest scop, s-a decis în
practică a temelor prioritare eviden
ființarea unui comitet de negocieri
țiate
de programul de la Arusha.
comerciale, deschis participării tutu
în cadrul reuniunii interregionale
ror țărilor membre ale „Grupului
celor 77“ interesate, care să consti
de la Geneva, propunerile formulate
tuie mecanismul necesar pregătirii
de țara noastră, în special cele pri
și desfășurării negocierilor efective.
vind cooperarea industrială și rolul
Comitetul ar urma să-și înceapă ac
acordurilor pe termen lung, și-au
tivitatea la 1 iulie 1980.
găsit reflectarea corespunzătoare în
In celelalte două domenii au fost
recomandările reuniunii pentru acdefinite direcțiile generale ale acțiu
țiuni viitoare.
nilor viitoare în special prin orgaNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U.,
Kurt Waldheim, a evidențiat — într-un document dat publicității la se
diul din New York al Națiunilor Unite - necesitatea adoptării unui
program urgent de ajutorare a celor mai sărace țări ale lumii, pentru
atenuarea marilor dificultăți prin care trec acestea, ca urmare a deficitului balanțelor lor de plăți externe. Documentul a fost difuzat în
cadrul acțiunilor de pregătire a sesiunii speciale a Adunării Generale
a O.N.U., din această vară, consacrată noii ordini economice internaționale.

Documentul analizează situația
economică a 45 de țări in curs de
dezvoltare al căror venit anual este
sub 460 dolari pe locuitor și pre
zintă estimări asupra situației lor
de anul acesta, care, se relevă, ar
putea deveni chiar mai grea dacă
nu vor fi adoptate măsuri urgente.
Astfel, se apreciază că deficitul to
tal ai balanței de plăti a țărilor
respective a fost, anul trecut, de
50 miliarde dolari, cu 15 miliarde
mai mare decît în anul anterior.

Experții O.N.U. consideră că, anul
acesta, pasivul ar putea urca la
70 miliarde dolari.
Secretarul general subliniază că
dacă nu se iau măsuri urgente pen
tru a se pune capăt acestei situa
ții, ea va duce la diminuarea con
siderabilă a capacităților de import
ale acestor țări, afectînd serios po
sibilitățile lor de dezvoltare eco
nomică și adlncind astfel și mai
mult dezechilibrele internaționale.

NAȚIUNILE UNITE

Consiliul de Securitate și-a reluat dezbaterile

în

problema

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
•— Consiliul de Securitate al. O.N.U.
și-a reluat dezbaterile in problema
palestiniană începute săptămînă tre^
cută, la cererea Comitetului O.N.U.
pentru exercitarea drepturilor legi
time ale poporului palestinian. Ini
țiativa comitetului a fost formulată
în baza unei hotărîri a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care, la sesiunea sa
din toamna trecută, a solicitat Con
siliului de Securitate să se pronun
țe, pină la 31 martie a.c., asupra pla-

palestiniană
nului de soluționare a problemei pa
lestiniene elaborat în 1976 de Co
mitetul pentru drepturile inalienabi
le ale poporului palestinian și aprobat de atunci de toate sesiunile
Adunării Generale.
,
în cadrul dezbaterilor, marea ma
joritate a vorbitorilor s-au pronun
țat pentru recunoașterea dreptului
poporului palestinian la un stat pro
priu, independent și suveran.
Dezbaterile continuă.

★

★
Consiliul de Securitate se va reuni
joi pentru a dezbate plîngerea pre
zentată de Zambia împotriva Repu
blicii Sud-Africane pentru acte de
agresiune, s-a anunțat la sediul
O.N.U. din New York, în urma con
sultărilor între membrii acestui or
ganism principal al organizației mon
diale.
In scrisoarea prezentată în nume
le guvernului zambian de reprezen-

tantul acestei țări la O.N.U., Paul
'Lusaka, se arată că trupele sud-africane care ocupă ilegal Namibia pă
trund în mod repetat în Zambia pen
tru a comite „acte de intimidare, de
hărțuire și torturare a populației ci
vile, pentru a distruge vieți ome
nești și bunuri materiale". Totodată,
în document se relevă că aviația sudafricariă face incursiuni aeriene zil
nice in spațiul aerian zambian.

Convorbiri economice româno-chineze
BEIJING 9 (Agerpres). — Tovară
șul Gheorghe Oprea, prim viceprimministru al guvernului, șeful delega
ției economice guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, care se
află la Beijing pentru a participa la
festivitățile de inaugurare a expozi
ției industriale a tării noastre, a avut,
miercuri, convorbiri cu tovarășul Gu
Mu, vicepremier al Consiliului de
Stat al R. P. Chineze.
Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor româno-chineze, evidențiindu-se
cu satisfacție, de ambele părți, evolu
ția ascendentă a raporturilor dintre
partidele, țările și popoarele celor
două țări, înfăptuirea fructuoasă a
acordurilor și înțelegerilor convenite
de tovarășii Nicolae Ceaușescu. se-

cretar general al P.C.R.. președintele
Republicii Socialiste România, și Hua
Guofeng, președintele C.C. al P.C.C.,
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, cu prile
jul vizitelor de la Beijing și Bucu
rești. Au fost examinate noi posibili
tăți de extindere a colaborării și coo
perării economice româno-chineze în
spiritul și pe baza înțelegerilor hotărîte la cel mai înalt nivel, în in
teresul ambelor popoare.
Tovarășul Gheorghe Oprea a avut,
de asemenea, convorbiri cu conduce
rile unor ministere industriale. Mi
nisterului Comerțului Exterior și Mi
nisterului Relațiilor Economice cu
Străinătatea.

LONDRA

și Irlandei de Nord a primit pe ambasadorul român
LONDRA 9 (Agerpres). — Regina
Elisabeta a II-a a Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord a
primit pe ambasadorul român la Lon
dra, Pretor Popa, cu ocazia încheierii
misiunii sale în Marea Britanie.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
urări de sănătate si fericire persona
lă reginei Elisabeta a II-a și duce-

bruxelles

lui de Edinburg, de progres po
porului britanic.
Amintindu-și cu plăcere de întilnirile și discuțiile avute în timpul vi
zitei de stat în Marea Britanie în
anul 1978, regina Elisabeta a Il-a a
rugat să se transmită din partea sa
și a ducelui de Edinburg tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceausescu cele mai bune urări de
sănătate si succes, de prosperitate
poporului român.

Demisia guvernului belgian

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Belgiei, Wilfried
Martens, a prezentat miercuri, pen
tru a doua oară în decurs de o săptămînă, demisia guvemului său regelul Baudouin. Dacă in urmă cu o
săptămînă șeful statului și-a rezervat dreptul de a-și face cunoscută
ulterior hotărîrea privind acceptarea
sau nu a demisiei, după ce consultă
rile primului ministru cu reprezen
tanții partidelor politice nu au dat
rezultatele așteptate, miercuri demi
sia guvernului a devenit efectivă,
fiind acceptată de regele Baudouin,
care i-a cerut lui Martens să gireze
în continuare afacerile curente ale
tării pînă la constituirea noului cabinet.
Demisia guvernului Martens a fost
determinată de refuzul Senatului
de a aproba, săptămînă trecută, un
proiect de lege guvernamental cu
privire la atribuțiile administrațiilor
locale, In cadrul dezbaterilor senatoriale. primul ministru a angajat

în capitala Ciadului
continuă luptele
între grupările rivale

responsabilitatea
guvernului său.
considerînd ca fundamental proiectul
de lege supus parlamentului, fapt
pentru care a cerut ca documentul
să fie votat pe articole. Este, dealt
fel, a șasea oară în decurs de zece
ani cînd un guvern belgian demisio
nează în urma dezbaterilor parla
mentare cu privire la administrațiile
locale, problemă înscrisă în Constitu
ție din anul 1970 și care se cere so
luționată.

DANEMARCA Un nou
COPENHAGA 9 (Agerpres). —
Guvernul minoritar social-democrat
al Danemarcei a prezentat în Folke
ting (parlamentul țării) un nou pro
gram anticriză, menit să contribuie
la ameliorarea situației dificile a
economiei țării.
Programul de austeritate prevede,
între altele, sporirea impozitelor
asupra petrolului și energiei elec
trice cu procente variind între 8 și
35 la sută, ceea ce ar urma să aducă
în trezoreria statului un surplus de
5 miliarde coroane în anii 1981—1982.

N’DJAMENA 9 (Agerpres). — în
cetarea focului, care trebuia să intre
în vigoare marți în Ciad, la ora 12,
ora locală, nu a fost respectată —
informează agenția France Presse.
Miercuri dimineața, în capitala tării
continuau să se înregistreze lupte vio
lente între forțele fidele președinte
lui Goukouni Oueddei și cele ale mi
nistrului apărării, Hissene Habre.
In asemenea condiții, activitatea co
misiei de control al încetării focului
— alcătuită din reprezentanți a patru
țări africane : Togo, Liberia, Nigeria
și Camerun — se dovedește extrem
de dificilă.
Cu toate acestea, secretarul gene
ral al Organizației Unității Africane,
Edem Kodjo, care a sosit marți sea
ra la N’djamena, a precizat că este
hotărit să-și continue consultările cu
liderii celor două principale grupări
armate rivale, în vederea instaurării
unei reale încetări a focului si solu
ționării problemelor din Ciad pe
cale negociată.

i-
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SPRE UNITATEA FORȚELOR DE STINGĂ DOMINICANE. In cursul unei
reuniuni a conducerilor lor, organizațiile de stingă Mișcarea pentru o
dezvoltare social-economică și politică socialistă, Noul Drum, Tendința
Socialistă și Tendința Socialistă Revoluționară din Republica Dominicană
au hotărit să se unifice sub conducerea unui Comitet Central Unificat —
s-a anunțat oficial la Santo Domingo. Intr-o declarație dată publicității
cu acest prilej și reluată de agenția I.P.S., se precizează că noua for
mațiune politică dominicană - „Mișcarea pentru Socialism" - este re
zultatul unui proces de maturizare politică și ideologică a celor patru
organizații din care a luat ființă, cu o sporită coeziune politică. Do
cumentul precizează că Mișcarea pentru Socialism, mobilizînd sectoarele
cele mai avansate ale maselor largi populare dominicane, se pronunța
pentru edificarea socialismului. Noua organizație va edita un cotidian
intitulat „Forța Socialistă".

VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI ÎN R.P. CHINEZĂ. Președin
tele Republicii Zambia, Kenneth
Kaunda, a sosit la Beijing într-o vizită oficială. La sosirea pe
aeroportul din capitala chineză,
președintele Zambian a fost salu
tat de Hua Guofeng, președintele
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, de
alte persoane oficiale.
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR
CARTER—SADAT. La Washington
s-au încheiat miercuri convorbirile
oficiale dintre președintele Statelor
Unite, Jimmy Carter, și președintele
Egiptului, Anwar El Sadat. După
cum s-a precizat în capitala ameri
cană, în cadrul convorbirilor au fost
examinate situația din Orientul
Mijlociu, precum și alte probleme
actuale ale vieții internaționale. In
continuarea vizitei sale în S.U.A.,
care va dura pînă joi seara, pre
ședintele Egiptului va avea întîlniri
cu membri ai Congresului, precum
și cu alte oficialități americane.

LA BELGRAD au început con
vorbirile dintre președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, Veselin Giuranovici, și
cancelarul federal al Austriei, Bruno
Kreisky. Părțile au constatat cu în
grijorare că procesul destinderii a

program

anticriză

Totodată, se preconizează o redu
cere a cheltuielilor publice cu 8 mi
liarde coroane. Agenția Reuter men
ționează că dacă pachetul de mă
suri va fi adoptat, el va reduce sa
lariul real în Danemarca cu 5 la
sută anul acesta și, ulterior, cu apro
ximativ 2 la sută anual, pînă în 1984.
Noua inițiativă de austeritate ur
mează unui program anticriză adop
tat în decembrie, care, potrivit date
lor furnizate de surse sindicale da
neze, a avut șl el drept efect dimi
nuarea salariilor reale.

să favorizeze, mult mai mult decit în
prezent, țările în curs de dezvoltare,
în vederea accelerării progresului lor
economic.
Raportul subliniază că. în acest
scop, este absolut
..
. necesar pentru
strategia noului deceniu sa se aducă
transformări fundamentale mecanis
melor existente și relațiilor de
schimb între țările în curs de dez
voltare și cele dezvoltate. în compa
rație cu măsurile preconizate în stra
tegia anilor ’70. Aceste schimbări se
impun. îndeosebi. în ce privește
structura pieței mondiale la produse-

s-a sugerat constituirea si menține
rea unor rezerve mondiale suficienta
de cereale de primă necesitate.
După cum apreciază raportul, un
pas înainte în aplicarea recomandă
rilor referitoare la noua ordine în acest domeniu a fost înfăptuit în 1976,
Ia cea de a IV-a sesiune a
U.N.C.T.A.D., cînd conferința a adoptat programul integrat pentru
produsele de bază, care prevede crea
rea unui fond comun de stabilizare a
preturilor la principalele materii pri
me exportate de țările în curs de
dezvoltare, precum și stimularea pro-

Concluziile unui studiu al U.N.C.T.A.D.

Tineri danezi manifestind pentru asigurarea locurilor de munca

de dezvoltare) nu s-au tradus, pînă
în prezent, în realitate. Nu numai că
țările dezvoltate au acceptat cu mul
te rezerve principiile tratamentului
preferențial în favoarea țărilor în
curs de dezvoltare în așa-numita
„Declarație de la Tokio", dar ele s-au
arătat, toi odată, reticente atunci cînd
s-a pus problema traducerii lor sub
formă de obligații precise. Cît pri
vește practicile comerciale restricti
ve, negocierile au rămas blocate, o
nouă sesiune a conferinței convocate
de O.N.U. urmînd să se desfășoare
în cursul acestei luni la Geneva.

în perspectiva sesiunii speciale

ducției în sectoarele extractive res
pective. Adoptarea programului inte
grat reprezintă, implicit, angajamen
tul politic al țărilor dezvoltate și al
celor în curs de dezvoltare de a an
gaja negocieri în scopul realizării de
aranjamente internaționale concrete
privind o gamă largă de produse de
bază, al căror export prezintă interes
pentru țările în curs de dezvoltare.
Din păcate însă, deși s-a întrunit
pînă in prezent de patru ori, confe
rința de negociere a statutului fon
dului comun pentru produsele de
bază n-a dus la rezultatele așteptate.
Ce s-a întreprins pînă acum într-un alt domeniu important de com
petența U.N.C.T.A.D., și anume pro
movarea schimburilor comerciale in
ternaționale ? Prevederile asupra că
rora s-a căzut de acord cu diferite
prilejuri și care urmăreau să ducă la
stabilirea de noi reguli comerciale
generale (între care, spre exemplu,
tratamentul preferential ce trebuie
acordat țărilor în curs de dezvoltare
sau eliminarea practicilor comerciale
restrictive, cu efecte nefaste. în spe
cial asupra comerțului țărilor în curs

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT
A C.E.E. Marți s-a confirmat la
Bruxelles că reuniunea la nivel
înalt a C.E.E., programată inițial
pentru zilele de 31 martie — 1 aprilie, se va ține la Luxemburg în
zilele de 27 și 28 aprilie. Reuniu
nea, precizează agenția France
Presse. a fost amînată din cauza
crizei guvernamentale italiene și ca
urmare a profundelor dezacorduri
dintre „cei nouă" asupra probleme
lor înscrise pe agenda sa, în spe
cial contribuția britanică la bugetul
comunitar.
ACORD PRIVIND ALEGERk GS-NERALE ÎN UGANDA. Preși
tele Ugandei, Godfrey Blnaisa, a .
anunțat că în cadrul Consiliului
Consultativ Național s-a ajuns la
un acord privind convocarea de ale
geri generale, probabil in luna de
cembrie a acestui an. Intr-o decla
rație remisă presei, președintele
Binaisa a arătat că în aceeași peri
oadă cu scrutinul legislativ ar pu
tea avea loc și alegeri preziden
țiale.

OFICIUL REGIONAL AL ORGANIZAȚIEI PANAMERICANE A
SĂNĂTĂȚII arată, intr-un raport dat publicității la Ciudad de Mexico,
că în prezent în America Latină mor anual 1,3 milioane de copii ca urmare
a sărăciei. Raportul relevă că rata mortalității infantile în țările în curs
de dezvoltare este de peste 20 de ori mai mare decit in statele industriali
zate, iar în cazul copiilor intre 1 și 4 ani de circa 50 de ori mai mare.
Aceasta înseamnă că în America Latină din copiii născuți anul trecut
circa 10 la sută mor în primul an de viață.

Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a R. P.
RAPORT PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE
BEIJING 9 . (Agerpres). — La
construcțiilor capitale, numărul oBeijing s-a întrunit ”în sesiune Co
biectivelor a fost mai redus, în
mitetul Permanent al Adunării Na
schimb s-a obținut o eficiență mai
ționale a Reprezentanților Populari
mare decît în anul anterior. Au in
a R. P, Chineze, transmite agenția
trat în funcțiune un număr de 123
China Nbuă.
fabrici și 340 de alte unități. Au fost
Cu acest prilej a fost prezentat un
create peste 8 milioane noi locuri
raport cu privire la realizarea pla
de muncă. Volumul total al expor
nului de dezvoltare a economiei na
ționale pe anul 1979, potrivit căruia
turilor a atins 21,2 miliarde yuani,
principalele sarcini ale economiei au
iar cel al importurilor — 24,3 mi
fost îndeplinite. Venitul național a
liarde yuani, creșterea față de anul
totalizat 337 miliarde yuani, sporind
1978 fiind de 26 la sută și, respeccu 7 la sută față de anul prece
tiv, 30 la sută.
dent. Producția industrială a înregis
Pentru anul 1980 — relatează atrat un spor de 8,5 la sută.
genția citată — se prevede o creșProducția agricolă a marcat o
tere de 5,5 la sută a valorii brute
creștere de 7,3 la sută, obținîndu-se
a producției industriale și agricole
324,9 milioane tone de cereale, ceea
față de anul 1979. Producția agrico
ce reprezintă cu 15,1 milioane tone
lă urmează să crească cu 3,8 la sută,
mai mult decît în 1978. In domeniul
iar cea industrială cu 6 la sută.

ZIUA

MONDIALA

A

SĂNĂTĂȚII"

0. M, S. se pronunță pentru adoptarea
de reglementări mai stricte împotriva fumatului

a Adunării Generale a O.N.U.
le de bază, sistemul monetar și fi
nanciar international, operațiunile
societăților transnaționale, accesul Ia
tehnologiile moderne și compoziția
schimburilor.
Raportul
consideră
drept esențială pentru făurirea noii
ordini economice internaționale reformularea cadrului instituțional care
reglementează relațiile economice
dintre țările dezvoltate și cele in curs
de dezvoltare, pe o bază preferen
țială pentru acestea din urmă.
In ce privește comerțul cu produse
de bază, rezoluțiile Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la noua or
dine au subliniat — evidențiază ra
portul — necesitatea ameliorării
structurii piețelor produselor al că
ror export prezintă interes pentru ță
rile în curs de dezvoltare, cu ajuto
rul unor acorduri si aranjamente in
ternaționale menite să stabilească
preturile la niveluri juste si echita
bile, să mențină puterea de cumpă
rare a țărilor în curs de dezvoltare,
să amelioreze participarea acestor
țări la transportul, comercializarea,
distribuirea si transformarea produ
selor lor primare etc. In același timp.

COMUNICATUL COMUN AL
PARTIDULUI FRELIMO ȘI PAR
TIDULUI COMUNIST FRANCEZ,
dat publicității la încheierea con
vorbirilor dintre Samora Machel,
președintele FRELIMO. si Georges
Marchais, secretar general al
P.C.F., care a efectuat o vizită oficială în Mozamblc, salută victo
ria poporului Zimbabwe. Conducă
torii celor două partide, se spune
în comunicat, s-au pronunțat pen
tru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să
tină seama de interesele legitime
ale popoarelor eliberate recent de
sub dominația colonială.

DE

„Sînt necesare eforturi sporite pentru instaurarea
non ordini economice internaționale™
La sediul Organizației Națiunilor
Unite din New York se desfășoară în
aceste zile lucrările Comitetului ple
nar al O.N.U., a cărui principală sar
cină este aceea de a pregăti sesiunea
specială --a Adunării Generale din
vara acestui an consacrată probleme
lor edificării noii ordini economice
Internationale. In cadrul pregătirilor
care se fac pentru acest important
eveniment. Adunarea Generală a in
vitat instituțiile sale specializate,
precum și celelalte organisme intere
sate să evalueze. în domeniile lor
respective de competentă, progresele
realizate si să indice, în același timp,
obstacolele care se află în fata re
alizării acestui obiectiv. Pornind de
aici, secretariatul U.N.C.T.A.D. a
prezentat la recenta sesiune a Consi
liului pentru comerț si dezvoltare,
care s-a desfășurat la Geneva, un
amplu raport intitulat : „Evaluarea
progreselor realizate pe calea instau
rării noii ordini economice interna
ționale".
în prima sa parte, raportul încear
că să definească noțiunea de nouă
ordine economică internațională, evi
dențiind deosebirea existentă între
această noțiune, așa cum a fost ea
consacrată în rezoluțiile adoptate de
Adunarea Generală a O.N.U. la se
siunile speciale din 1974 și 1975 și în
Carta drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor si principiile care
s-au aflat Ia baza strategiei interna
ționale a dezvoltării în deceniul care
a trecut. Dacă strategia pentru anii
’70 — se subliniază în raport — a
urmărit să rezolve problemele dezvoltării cu ajutorul unor măsuri co
nexe în domeniul comerțului, mijloa
celor financiare, transferului de tehno
logie etc., destinate să sprijine efor
turile țărilor în curs de dezvoltare,
programul privind instaurarea unei
noi ordini economice internaționale
— adoptat de O.N.U. — pornește. în
schimb, de la premisa transformării
sistemului economic international,
astfel incit acesta să fie în măsură

fost serios periclitat. Interesul
______ __
comun al Austriei neutre si Iugosla
viei nealiniate — s-a subliniat in
cursul convorbirilor — reclamă să
fie depuse eforturi cit mai mari cu
putință pentru depășirea acestei
stări de lucruri.

CONGRESUL NATIONAL AL
BOLIVIEI A APROBAT LEGEA
ELECTORALA cu privire la alege
rile generale, programate să se
desfășoare la 29 iunie a.c. Conform
prevederilor constituționale, con.vocarea alegerilor generale urmea
ză să se facă prin promulgarea unui
decret în materie de către puterea
executivă. în urmă cu o săptămînă.
Parlamentul bolivian a aprobat un
alt proiect de lege electorală, care
a fost respins de președintele inte
rimar al tării, Lidia Gueiler.

Rezoluțiile Adunării Generale a
O.N.U. și ale celorlalte organisme
ale Națiunilor Unite acordă o mare
însemnătate reformei sistemului mo
netar internațional, insistînd asupra
necesității împiedicării „exportului
de inflație" dinspre țările dezvoltate
spre cele în curs de dezvoltare. Rea
litatea arată — subliniază raportul —
că nu s-a înregistrat nici un progres
în această direcție. La fel se prezintă
lucrurile și în privința ameliorării
facilităților de finanțare și a atenuă
rii datoriilor țărilor în curs de dez
voltare, discuțiile care au avut loc
în ultimii ani în diferite organisme
internațioanle neajungînd la rezulta
te concrete.
Problema transferului de tehnolo
gie, a reformei structurilor care ser
vesc, în prezent, drept cadru al aces
tui transfer a constituit, de asemenea,
obiectul unor preocupări intense în
cadrul U.N.C.T.A.D. A fost inițiată,
astfel, negocierea unui cod internațio
nal de conduită pentru transferul
tehnologiei, concretizările continuînd
însă să se lase așteptate. Nici un pro
gres nu s-a înregistrat în legătură cu
atenuarea consecințelor nefaste pen-

tru țările în curs de dezvoltare ale
„exodului erei erelor".
In schimb — așa cum eviden
țiază raportul — se poate apre
cia că s-au înregistrat unele suc
cese pe linia promovării coope
rării economice între înseși țările în
curs de dezvoltare, la nivel subregio
nal, regional și mondial, inclusiv
adoptarea unor măsuri concrete pri
vind crearea unui sistem global de
preferințe comerciale și a unei rețele
de societăți de comercializare a pro
duselor țărilor în curs de dezvoltare.
Pe bună dreptate. în lumina unor
astfel de considerente, raportul apre
ciază ca total nesatisfăcătoare pro
gresele pe calea instaurării noii or
dini economice internaționale. Care
sînt obstacolele ce barează această
cale ? Unul din aceste obstacole și
poate principalul — relevă raportul
U.N.C.T.A.D. — îl reprezintă lipsa
de voință politică a țărilor dezvoltate
de a aplica rezoluțiile O.N.U. Aceste
țări nu se arată cîtuși de puțin dor
nice să reformeze actualele structuri
ale relațiilor economice internaționa
le. deși o asemenea reformă ar fi de
natură să avantajeze nu numai țările
în curs de dezvoltare, dar și să con
tribuie la soluționarea unor probleme
ale economiei mondiale în ansamblul
său, inclusiv ale țărilor dezvoltate
din punct de vedere industrial.
Relevînd că rezoluțiile Adunării
Generale cuprind doar recomandări
adresate guvernelor, raportul sugerea
ză ca pe viitor prevederile unor ase
menea rezoluții să fie incluse într-o
convenție economică internațională,
avînd forță juridică obligatorie. în
această privință, ca și în general în
ce privește negocierile Nord-Sud asu
pra chestiunilor legate de cooperarea
economică internațională, Conferința
Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare este chemată — se subli
niază în încheierea raportului — să
aducă o contribuție sporită, să-și
multiplice eforturile pentru transpu
nerea în viată a cerințelor noii ordini
economice internaționale.

Marcarea „Zilei Mondiale a Sănă
tății" — care anul acesta s-a des
fășurat sub deviza : „Tutunul sau
sănătatea ? Alegeți I" — a prilejuit
în numeroase țări ale lumii publi
carea de noi date statistice care
pun în evidentă consecințele dezas
truoase ale fumatului, lansarea de
apeluri in vederea renunțării la acest obicei atit de dăunător, orga
nizarea de manifestări dintre cele
mai variate (conferințe, simpozioa
ne ș.a.) menite, între altele, să con
vingă pe cei în cauză să se lase de
o asemenea deprindere nefastă.
Anual, fumatul reprezintă cauza di
rectă a decesului a 346 000 de per
soane în S.V.A. și a 55 000 în An
glia — subliniază un studiu dat pu
blicității la Geneva de Organizația
Mondială a Sănătății (O.M.S.), care
recomandă tuturor guvernelor să
adopte reglementări mai stricte pen
tru a pune capăt „acestei plăgi a
civilizației contemporane". Se apre
ciază că numărul de decese înre
gistrate în S.V.A. din cauza fuma
tului ar fi și mai ridicat dacă in
ultimii ani nu s-ar fi constatat o
ușoară scădere a cantității de tutun
consumate pe locuitor. In schimb,
în aceeași țară insă, consumul global de țigări s-a situat anul trecut
la un nivel record. în special înregistrîndu-se o creștere sensibilă a

numărului fumătoarelor. Dacă ac
tuala tendință persistă, a declarat o
oficialitate a Ministerului american
al Sănătății, cancerul pulmonar va
fi în viitorii cinci ani principala
cauză de deces în rîndurile femei
lor.
tn R.D.G.. ministrul sănătății, prof.
Ludwig Mecklinger, a declarat ied
renunțarea la fumat trebuie sa /V'
apreciată ca oglindirea unei „ati
tudini civice responsabile" și s-a
pronunțat pentru interzicerea
gresivă a fumatului în toate
lurile publice.
De aceeași părere este si uni grup
de japonezi care, cu ocazia „Zilei
Mondiale a Sănătății", au dat în ju
decată societatea națională de căi
ferate pentru faptul că numărul de
vagoane pentru nefumători este
foarte redus, ceea ce are ca rezultat
serioase tulburări respiratorii în
rîndurile persoanelor silite să călă
torească în compania fumătorilor.
Studiile O.M.S., ca si diverse ra
poarte pe plan național arată că
tendința generală de creștere a
consumului de țigări trebuie pusă
în nemijlocită legătură cu campa
niile publicitare tot mai intense al»
marilor firme producătoare. care
numai anul trecut au cheltuit în
acest scop suma exorbitantă de
peste 2 miliarde dolari.
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Lansarea navei cosmice „Soiuz-35"
• Un echipaj de doi oameni la bord • Programul zborului
prevede cuplarea în spațiu cu tandemul orbital „Saliut-6”—
,,Progress-8” • Vor ii continuate experiențele tehnico-științiiice și cercetările medico-biologice
MOSCOVA 9 (Agerpreș). — La 9 aprilie,
în Uniunea Sovietică
a fost lansată nava
cosmică „Soiuz-35". Echipajul navei este
compus din pilotul
cosmonaut lt. colonel
Leonid Popov, coman
dantul navei, și pilotul
cosmonaut Valeri Riumin, inginer de bord.
După cum anunță agenția T.A.S.S., pro-

gramul zborului preve
de cuplarea în spațiu
a navei cosmice cu
tandemul orbital „Saliut-6“ — „Progress-8“.
Echipajul va avea de
realizat la bordul com
plexului spațial lucrări
profilactice si repara
ții în vederea asigură
rii funcționării pe mai
departe a lui ..Saliut6“ în spațiu, în regim
pilotat. Vor fi conti-

nuate, de asemenea,
experiențele tehnlcoștiintifice, studiile asupra resurselor natu
rale ale Pămintului,
cercetările medico-biologice în spațiul cos
mic circumteresttu.
Starea celor doi cos
monaut! după lansare
este bună, iar aparate
le de la bordul navei
funcționează normal.

Radu BOGDAN
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