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Țara-la ora de bilanț al cincinalului

MUNCA NOASTRĂ - IZVORUL
PROGRESULUI Șl BUNĂSTĂRII NOASTRE

O realitate demonstrată cu putere de întreaga dezvoltare 
economico-socială a tării în anii actualului cincinal 

„Nimic nu am primit de-a gata și gratuit, nimic nd a picat din cer!
Totul e rezultatul unei munci fără preget, eroice a poporului nostru, 
care, stăpîn pe destinele sale, și-a propus să lichideze in cel mai scurt 
timp istoric posibil înapoierea și să-și asigure o viață demnă, fericită, 
liberă, prin munca sa, și nu pe spatele altora".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe conducătorul delegației Frontului Național 

Patriotic și Progresist din Irak
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. a primit, luni, pe Hikmat 
Ibrahim Al-Azzawi. membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
membru al conducerii regionale a 
Partidului Baas Arab Socialist, mem
bru al Comitetului Suprem al Fron
tului Național Patriotic și Progresist 
din Irak., conducătorul delegației 
F.N.P.P. care ne vizitează țara, la 
invitația Consiliului Național al 
F.D.U.S.

La primire a participat tovarășa 
Tamara Dobrin. președinte executiv 
al ConsiTului National al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

A fost de față Dhiab M. Al-AIgawi, 
ambasadorul Republicii Irak la 
București.

Exprimind întreaga gratitudine 
pentru primirea acordată, oaspetele 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui 
Republicii Irak. Saddam Hussein, un 
cald mesaj de prietenie, urări de să
nătate și fericire personală, de bună
stare poporului român prieten.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Irak un me
saj de prietenie si cele mai bune 
urări de sănătate, de prosperitate și 
pace poporului irakian prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că vizita delegației Frontului 
Național Patriotic si Progresist din 
Irak se înscrie în contextul relațiilor 
de prietenie dintre partidele și po
poarele noastre.

în cursul întrevederii au fost abor
date unele probleme actuale ale vie

ții internaționale. în acest cadru s-a 
manifestat îngrijorarea fată de ac
tuala evoluție a climatului politic 
mondial și a fost subliniată necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
reluarea și consolidarea procesului de 
destindere, pace și colaborare, pentru 
soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict din diferite zone ale globu
lui.

Referitor la conflictul irakiano-ira- 
nian. s-a evidențiat necesitatea de a 
se face totul pentru a. se ajunge la 
încetarea focului, la soluționarea po
litică. pe cale pașnică, a problemelor, 
aceasta fiind în interesul ambelor 
state și popoare, al păcii în regiune, 
al destinderii și independentei națio
nale în întreaga lume.

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

in procente
PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ

Există în viața unul co
lectiv muncitoresc momen
te ce aparțin înainte de 
toate bucuriei de a spune, 
răgazului acordat cugetu
lui pentru a împărtăși cu 
mîndrie ce anume înseam
nă demnitatea 
momente 
spectivelor 
cîntăririi 
edificate 
unui îndelungat trecut și 
pe un prezent al marilor 
ambiții. Un astfel de mo
ment este pentru cei 2500 
de oameni ai muncii din 
rafinăria „Ploiești" cente
narul întreprinderii lor. 
întreaga atmosferă a locu
lui capătă un aspect săr
bătoresc — ca atunci cind 
exigentului ei colectiv i 
s-a decernat pentru succe
sele obținute „Ordinul Mun
cii" clasa I, ori Steagul și 
Diploma de unitate frun
tașă pe ramură — deși 
„focul continuu" s-a men
ținut, și atunci, ca și acum, 
la aceeași intensitate, iar 
modul cel mai elocvent al 
celor de aici in a-și arăta 
trăirea sărbătorii a fost, 
ca întotdeauna, 
singura măsură . 
bine făcut.

De o sută de 
acestei rafinării < 
torită de talpa 
rească. Un secol 
cu succesiunea

. lor 
sudoare s-a amestecat 
benzina, iar văzduhul ora
șului lor a căpătat izul 
aspru al petrolului. In a- 
mintirile primelor șapte 
decenii ale acestei vîrste 
centenare se suprapun 
imaginile luptelor prole
tare. care aici au culminat 
cu declanșarea marilor 

y^țreve ale petroliștilor din

de sine, 
propice retro- 

de suflet și 
perspectivelor 

pe experiența

iarna anului 1933, cu ima
ginile rezistentei din tim
pul războiului, continuin- 
du-se apoi cu cele ale re
facerii și reconstrucției, 
sau ale redimensionării 
perspectivelor de după ma
rea preluare de la 11 Iu
nie 1948. în 1956 s-a sărbă
torit centenarul înființării

prinderii „Rafinăria Plo
iești". lectorul universitar 
Ion Tiriboi, de la Institu
tul de petrol și gaze, ară
ta că după primul sfert de 
veac al existentei sale, 
cînd s-a bucurat de atitu
dinea protectionistă a sta
tului român — putînd de
veni o unitate de bază ro-

Ștafeta conștiinței
A a 5

muncitorești
intr-o rafinărie

centenară

munca,
a lucrului iești.
ani vatra 
este bătă- 

muncito- 
sinonim 

generatii- 
de petroliști a căror 

cu

primei rafinării de petrol 
din lume, instalată de Teo- 
doț Mehedințeanu la Plo- 

menită să furnizeze 
petrol lampant pentru ilu
minarea Bucureștiului. 
Prioritatea românească în 
acest domeniu este abso
lută și incontestabilă. Ca
pitala Țării Românești îșl 
păstrează orgoliul de a fi 
fost primul oraș din lume 
al cărui iluminat public 
s-a făcut cu petrol rafinat 
la Ploiești, după ce, prin 
1840 se încercase ilumina
rea Orșovei cu gazolină 
extrasă din carbonizarea 
șisturilor bituminoase.

în cadrul unei sesiuni 
științifice dedicate aniver
sării centenarului lntre-

mânească în lupta de 
concurentă cu capitalul 
străin — „Astra Română" 
a fost acaparată mai intii 
de capitalul olandez (1907), 
apoi, din 1910, de marile 
monopoluri „Royal Dutch- 
Schell" și „Standard Oii".

.„în rafinăria care poar
tă numele orașului alb al 
aurului negru — Ploiești 
— acolo unde, de un veac, 
vîntul miroase a petrol, mi 
s-a spus : „N-am trimis la 
muzeu conștiința munci
torească. O avem in inimi, 
sădită acolo de înaintași, 
pentru a o transmite la 
rindul nostru urmașilor

Este vorba de ploieșteni, 
acei oameni despre care, 
în timpuj unei vizite de

lucru pe vatra lor. tovară
șul Nicolae Ceaușescu spu
nea : „Eu îi cunosc bine pe 
ploieșteni, știu de ce sînt 
capabili (...). Ploieștenii au 
o glorioasă tradiție de 
luotă pentru eliberarea na
țională și socială, o bogată 
tradiție de luptă revolu
ționară. Noi știm că parti
dul nostru comunist are 
un sprijin de nădejde in 
întreaga populație din Plo
iești. ca dealtfel in între
gul popor român".

Marca depusă pe produ
sele sărbătoriților este : 
„Ploiești". Centenarul lor 
depășește cadrul întreprin
derii propriu-zise. el devi
ne o sărbătoare a lumii 
petrolului românesc deoa
rece de aici, din rafinăria 
ce deschide pe artera ce 
duce spre București pano
rama industrială a Ploieș- 
tiului, au ieșit, de-a lungul 
deceniilor, sute și sute de 
valoroase cadre care au 
pus piatra de temelie la 
edificarea și demararea 
marilor rafinării și combi
nate petrochimice construi
te în tara noastră în anii 
socialismului. „Dacă s-ar 
putea depune o marcă în 
stare să ateste calitatea 
oamenilor — îmi spunea 
deunăzi un petrolist plo
ieștean — cei de aici, din 
cea mai bătrînă rafinărie 
a Ploieștiului, ar purta 
una de îndreptățit presti
giu. Să-i fi văzut in trecut, 
la luptă, atunci cind se 
trăia cu sentimentul bari
cadei : Ei călcau altfel ! 
Cînd mestecau caldarîmul 
străzilor ploieștene sub
Ioan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a lll-al

Aceste cuvinte, rostite limpede 
tn toamna acestui an de secretarul 
general al partidului, au stirnit un 
puternic ecou in conștiința noastră, 
a tuturor. Ele aduceau în plină stră
lucire unul din adevărurile funda
mentale ale Întregii noastre dez
voltări pe calea construcției socia
liste. ale înaintării noastre ferme 
și demne spre progres și bunăsta
re. Da, nimic nu am primit de-a 
gata, nimic nu a picat din cer 1 
Nici fabricile pe care le-am înăl
țat cu miile în toate colturile tării, 
nici sutele de mii de apartamente 
care dau chipul frumos al orașelor 
noastre, nici ogoarele rodnice, nici 
școlile și facultățile, creșele sau 
spitalele — nimic nu am primit 
cadou, totul am făurit prin munca 
noastră. Ne-am creat o industrie 
modernă, o agricultură avansată, 
am făurit o știință capabilă să so- 
iuționeze marile probleme ,p-le pro
cesului tehnic și tehnologic și un 

Invățămînt pentru toți prin price
perea și forța poporului nostru 
harnic, strîns unit în jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ne aflăm la confluenta a două 
cincinale. Să privim această legă
tură organică, directă dintre mun
ca noastră pentru dezvoltarea eco
nomiei și creșterea nivelului de 
trai, demonstrată cu putere de re
zultatele dobîndite în actualul cin
cinal. Am construit și dat in func
țiune peste 2 500 de noi obiective 
economice importante ; am sporit 
zestrea tehnică a întreprinderilor 
noastre la 1 950 de miliarde lei, 
față de 1 203 miliarde lei in urmă 
cu cinci ani ; cînd în țări capitalis
te dezvoltate șomajul s-a cronicizat, 
noi am creat — în numai cinci 
ani — peste 1 000 000 noi locuri 
de muncă ; cînd în alte țări feno
menele inflaționiste nu mai pot fi 
stăpînite, noi am asigurat creșterea 
retribuției reale — în numai cinci 
ani — cu circa 30 la sută ; cînd alte

țări se întrec în periculoasa cursă 
a înarmărilor, noi diminuăm chel
tuielile militare și înălțăm tot mai 
sus, prin munca noastră, marele 
edificiu al prosperității patriei so
cialiste și bunăstării poporului. Ne 
bucură, fără îndoială, asemenea 
realizări, după cum ne bucură 
sincer succesele obținute zi de zi 
de colectivele de oameni ai muncii 
în realizarea cincinalului. Pînă ieri, 
8 decembrie, un număr de 35 de 
județe și municipiul București au 
raportat îndeplinirea planului la 
producția industrială pe întregul 
cincinal, dispunînd de condiții pen
tru realizarea unei producții su
plimentare de citeva zeci de mili
arde lei, concretizată in produse 
fizice necesare economiei, bunei 
aprovizionări a populației și ex
portului.

Muncă — bunăstare — iată o re
lație care în anii socialismului a 
devenit lege supremă a întregii 
noastre dezvoltări economico-socia- 
le, esența întregii politici a parti
dului. Ca să consumăm mai mult 
trebuie, înainte de toate, să pro
ducem mai mult. Este o cerință 
fundamentală, de mare însemnă
tate pentru progresul necontenit 
al societății noastre, care 4și bazea
ză întreaga existență pe muncă. 
Oamenii muncii, toti cetățenii s-au 
convins de-a lungul anilor că tot 
ce înfăptuim în țara noastră, telul 
suprem al întregii politici a parti
dului nostru, chintesența tuturor 
programelor noastre de dezvoltare 
o constituie creșterea bunăstării 
poporului, ridicarea continuă a ca
lității vieții. Iar in bilanțul cinci
nalului pe care îl încheiem putem 
trece „depășit" în dreptul tuturor 
prevederilor din Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului re
feritoare la creșterea nivelului de 
trai. Au fost depășite prevederile 
la retribuția medie netă, au fost de
pășite prevederile la retribuția 
reală a personalului muncitor, ca

și la veniturile reale gle țără
nimii ; s-au îmbunătățit substan
țial condițiile de locuit, s-a ex
tins rețeaua de școli și grădini
țe ; s-au îmbunătățit asistenta me
dicală a populației și condițiile 
de odihnă ; s-a asigurat o îmbună
tățire substanțială a aprovizionării 
populației. Deși încă nu dispunem 
de datele definitive privind reali
zările acestui cincinal, oricum pu
tem consemna cu satisfacție că IN 
PERIOADA 1976—1980 S-A ÎNRE
GISTRAT CEA MAI SUBSTAN
ȚIALA MAJORARE A VENITU
RILOR POPULAȚIEI DIN ÎN
TREAGA ISTORIE A CONSTRUC
ȚIEI SOCIALISTE DIN ȚARA 
NOASTRĂ.

La începutul lupii decembrie s-a 
Încheiat etapa a doua de majorare 
a retribuțiilor din actualul cincinal, 
în. cinci ani, două majorări sub
stanțiale de retribuție ! Ce au adus 
ele în familiile noastre ? Să pri
vim cifrele statistice : retribuția 
medie netă lunară era în 1975 de 
1 595 lei, a ajuns în 1978 — după 
prima etapă de majorare a retri
buțiilor — la 2 011 lei, iar după 
etapa a Il-a de majorare — în de
cembrie 1980 — ajunge la 2 256 lei. 
O creștere netă, in medie pe lună, 
de 661 lei pentru fiecare om al 
muncii. Altfel spus, la nivelul unui 
an intreg, sporul mediu al retribu
ției unei persoane încadrate în 
muncă însumează aproape 8 000 lei, 
adică echivalentul retribuției me
dii nete pe cinci luni din 1975.

Iată un singur exemplu din 
multe altele de acest fel pe care le 
oferă realitatea noastră tuturor ce
lor ce privesc cu oarecare nedu
merire consecventa și hotărirea cu 
care întregul popor acționează pen
tru Înfăptuirea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare economică 
și socială a patriei. Pentru ca ar
gumentele să fie și mai concrete, 
să ne mai oprim asupra unor date 
semnificative referitoare la crește

rea in acest cincinal a consumuri
lor fizice pe locuitor la unele pro
duse alimentare și industriale. Ast
fel. consumul de carne a crescut 
de la 45 kg in 1975 la 62 kg în 1980 ; 
această creștere este mai mare de- 
cit întregul consum din 1950. La 
lapte s-a înregistrai o creștere de 
la 132 litri Ia 180 litri, la zahăr — 
de la 20 kg la 28 kg, la legume — 
de la 112 kg la 140 kg, la fructe — 
de Ia 42 kg la 60 kg, la țesături — 
de la 24 metri pe locuitor Ia 29 me
tri, Ia încălțăminte — de la 3 pe
rechi pe locuitor Ia 3,5 perechi. A 
crescut, de asemenea, desfacerea de 
bunuri de folosință îndelungată: 
radiouri, televizoare, aparatură e- 
lectrocasnică, biciclete, automobile 
și altele.

Și din nou., realitatea acestor ci
fre impune ) aceeași subliniere ! 
dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a economiei, creșterea avu
ției naționale au fost privite 
întotdeauna de partidul nostru 
drept premisa fundamentală pen
tru realizarea unei calități su
perioare a vieții. Sau. altfel spus, 
făurirea unei calități noi. superioa
re a vieții presupune o calitate 
nouă, superioară a muncii, partici
parea fiecăruia și a tuturor la re
zolvarea marilor probleme ale dez
voltării economice a tării.

în fața unui asemenea impresio
nant tablou al înfăptuirilor, putem 
spune, fără îndoială, că avem tot 
dreptul să privim cu satisfacție 
drumul pe care l-am parcurs, suc
cesele pe care le-am obtinut în 
acest cincinal pe marele front al 
muncii și al creșterii bunăstării. 
Avem acest drept pe care ni l-am 
dobîndit prin propria hărnicie, prin 
puterea brațelor și a minții noas
tre. sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. Acum, cînd încheiem 
acest cincinal. în fata acestui rod-
(Continuare în pag. a IlI-a)

OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ!

Desfășurați o activitate susținută, rodnică pentru creșterea produc
ției industriale și agricole, pentru ridicarea eficienței economice, în 
vederea încheierii cu rezultate cît mai bune a planului pe acest an, pe 
întregul cincinal, faceți totul pentru buna pregătire a producției anului 
viitor! Acționați însuflețiți permanent de conștiința că prin sporirea 
continuă a avuției naționale, a venitului național, asigurați o bază trai
nică ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor!

NINGE, 
NINGE...
...iar bunii gospodari 

au pus mina 
pe lopata

Ieri in toată țara a nins, ză
pada fiind in unele zone visco
lită. Bună pentru cimp, zăpada 
nu este cituși de puțin... utilă 
pentru transporturi, pentru cir
culație. De aici necesitatea ca 
pretutindeni să se acționeze 
energic pentru îndepărtarea ză
pezii de pe străzi și trotuare, de 
pe tronsoanele de cale ferată și 
drumurile naționale, pentru de
gajarea căilor de acces spre 
întreprinderi, spre depozitele de 
materiale și adăposturile de ani
male. Trebuie lucrat cu operati
vitate, pentru ca straturile de ză
padă ce s-ar mai putea așterne 
in următoarele zile să nu pertur
be circulația și buna desfășu
rare a activității unităților dc 
producție și a celor de aprovi
zionare a populației.

Fiind in interesul direct al ce
tățenilor, este necesar ca la 
asemenea acțiuni de deszăpezi
re să participe cu lopata in mină 
toți locuitorii. Ca in instantaneul 
alăturat, surprins ieri la prim 
pe șoseaua Olteniței din Ca
pitală.

In pagina a IlI-a t Re
comandări de la Inspec
toratul General al Mili
ției — Direcția circulație

Iarna a sosit ACTIVITATEA
IN AGRICULTURĂ CONTINUĂ INTENS!

• ÎNCHEIEREA NEÎNTÎRZIATĂ A ARĂTURILOR • STRÎNGEREA 
COCENILOR • ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LA FONDUL DE STAT 
- iată obiective care trebuie să concentreze, în aceste zile de 

început de iarnă, eforturile locuitorilor de la sate

Un strat de zăpadă, în unele zone mai gros, iar în 
altele mai subțire, a acoperit cea mai mare parte a 
tării. Pentru lucrătorii din agricultură, ninsorile, înso
țite de scăderea accentuată a temperaturii, nu inseamnă 
și nici nu trebuie să ducă la întreruperea lucrărilor 
de sezon, în principal arăturile de toamnă și stringe- 
rea cocenilor. Din informațiile transmise de corespon
denții noștri rezultă că. in numeroase unităti agricole, 
mecanizatorii continuă să are de zor. întrucit pămîn- 
tul este înghețat la suprafață, roțile tractoarelor aderă 
mai bine la sol, astfel incit se poate lucra cu randa
mente mai mari decît în zilele precedente. Da, ară
turile trebuie să continue pină la încheierea lor pe toate 
suprafețele prevăzute, îndeosebi in județele Ialomița, 
Timiș, Bihor. Mureș, Arad și alte județe cu mare 
pondere in agricultura tării, unde această lucrare a 
intîrziat. Este adevărat că mecanizatorii trebuie să lu
creze in condiții mai grele, pe frig și zăpadă. Ei au 
nevoie de mai multă grijă din partea conducerilor uni
tăților agricole, care au datoria să le asigure la cimp 
hrană caldă, ceai fierbinte.

Venirea iernii pune cu și mai multă stringență ne
cesitatea livrării neîntîrziate a cantităților de porumb 
prevăzute la fondul de stat și F.N.C. Aceasta constituie 
o îndatorire de mare răspundere a cadrelor de con
ducere din unitățile agricole, a organizațiilor de partid 
din unități, întrucit de aceasta depinde asigurarea fu
rajelor concentrate necesare zootehniei și, deci, buna 
aprovizionare a populației cu produse agroalimentare. 
Pe locuri de frunte în această acțiune se situează ju
dețele Argeș și Buzău. în fiecare județ, în fiecare uni
tate agricolă trebuie să fie luate măsuri ca tot ceea 
ce este destinat fondului de stat să fie transportat fără 
întîrziere la bazele de recepție. Aceasta se impune cu 
deosebire în județele Dolj, Tulcea, Vaslui. Timiș, care 
au cele mai mari restante la livrarea porumbului.

In pagina a ll-a : Măsuri necesare în 
zootehnie și sectorul legumicol și relatări din 
județele Mureș și Ilfov.
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tot... profesor!
Profesorul Gheorghe Petrescu 

de la Casa de copii școlari nr. 3 
— București a intirziat de la 
prima ori de curs. Fusese in
ternat de urgență la spitalul 
municipal.

Ce se intimplase ? în timp ce 
venea spre școală, cu autobuzul 
de pz linia 74, un alt autobuz se 
îndrepta ca un bolid spre aces
ta. La ușă se afla eleva Barbu 
Florentina din clasa a X-a, de 
la liceul „George Coșbuc". Sesi- 
zind pericolul, profesorul a apă
rat eleva de un iminent fi grav 
accident, dar pe el n-a mat apu
cat...

Pe cit de emoționant este ges
tul elevei, care s-a dus la spital, 
cu flori, spre a-l mulțumi salva
torului ei, pe atit de neînțeles 
apare cel al șoferului vinovat, 
care nici măcar n-a catadicsit 
să se intereseze de sănătatea ce
lui pe care-l accidentase...
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Ca mierea 1
Pe stema județului Vaslui se | 

află și simbolul reprezentind o | 
străveche și frumoasă îndelet
nicire — albinăritul. Cele 40 000 i 
de familii de albine, in jurul că- ! 
rora „roiesc" prisăcari pricepuți, 1 
precum și densitatea de stupi pe 
kilbmetru pătrat, situează acest 
județ pe primele locuri in țară. | 
Deși 1980 nu a fost un an prea 
favorabil producției melifere. I 
apicultorii vasluieni au livrat la 
fondul de stat mari cantități de -1 
miere. Numai apicultorul Sandu , 
Filip a livrat 7 500 kg de miere . 
și alte cantități de ceară și lăp- I 
tișor de matcă. Nu intîmplător, 
stupina lui, formată din 150 de I 
familii de albine, care i-au dă- ’ 
ruit fiecare cite 50 kg de miere, 1 
a fost declarată „regina" neobo
sitelor lucrătoare. Merită !
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Hoțul strigă: 
„Prindeți hoțul

„Subsemnatul Dumitru 
de la S.M.A. Teaca, județul Bis- 
trița-Năsăud, declar că mi s-a 
furat autoturismul proprietate 
personală și vă rog să mă aju
tați să-l găsesc. Vă mulțumesc".

Organele de miliție au intrat 
in alertă. In urma investigațiilor 
întreprinse, autoturismul cu pri
cina a fost depistat grav avariat.

Din cercetări a rezultat că 
mașina fusese făcută zob. dar

I//

Luci,

I
t acc^dent‘ c“
I Aceleași cercetări au stabilit șl

I
I
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făptașul. »
— Și chiar știți cine este neis

prăvitul ? — a intrebat, uimit, 
păgubașul.

— Cum să nu 7 — i s-a răs
puns. Făptașul ești chiar dum
neata, păgubașul !

Pină la urmă. D.L. a recunos
cut că el. cu minuța lui, și-a 
„tocat" mașina cu toporul. Ma
șina avind o uzură avansată, dar 
și asigurare CASCO, s-a gindit 
că n-ar strica să-i facă ADAS 
una nouă. Acum, s-a „asigurat" 
de cuvenita răsplată : repararea 
mașinii pe cont propriu.

Dacă s-o mai putea repara 
vreodată...

I
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N-o să-l mai 
dea mina...

Aflat la volanul autoturismu
lui proprietate personală. C.P. 
din Satu Mare l-a accidentat pe 
un motociclist. Simtindu-se cu 
musca pe... parbriz, C.P. a pără
sit locul faptei, dar in numai ci- 
teva minute i s-a dat de urmă. 
A fost invitat să sufle in fiolă, 
dar C.P. a refuzat categoric. A 
fost condus la spital, pentru a i 
se recolta proba de singe, dar 
C.P. a susținut morțiș că el nu 
se lasă ințepat nici mort. Și așa, 
din refuz in refuz, C.P. s-a ales 
cu un dosar penal.

Să vedem dacă și tn fața in
stanței de judecată o să-i 
dea mina să facă nazuri.

mai
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Ghetele din 
geanta galbenă

tn personalul 1008 care ple
case din Slatina a urcat și Pe
tru Stancu din Balș. A nimerit 
intr-un compartiment tn care se 
afla un călător adormit. Lingă 
el, o geantă galbenă, tn stația 
Piatra Olt, P.S, a coborit cu 
geanta galbenă a celuilalt călă
tor. Curios, nevoie mare, a des
chis-o și a găsit in ea o pereche 
de ghete bărbătești. Și-a scos 
pantofii din picioare și a încăl
țat ghetele, a pus pantofii in 
geanta galbenă și geanta a lă
sat-o in sala de așteptare, după 
care...

După care — ne informează 
procurorul Florica Radovan din 
Slatina — P.S. a vrut s-o rupă 
la sănătoasa, dar n-a mai apu
cat. A fost... încălțat !
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Carambol 
la llva Mica

i

i
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Amindoi tint șoferi profesio
niști. Amindoi slnt tineri, de 
aceeași virstă. Amindoi lucrează 
la coloana Rodna a întreprinde
rii de transport. Amindoi con
duceau cite o autobasculantă. 
Amindoi circulau pe ruta Nă- 
săud-Singeorz-Băi. Dacă pe pri
mul dintre ei. Anton Rob. nu-l 
ispitea manevra unei depășiri 
riscante și dacă al doilea. Oc
tavian Cozonac, ar fi ..finul" 
bine pe dreapta, totul ar fi mers 
ca pe roate. Dar la llva Mică 
a ieșit mare carambol. Cele două 
autobasculante s-au transformat 
in armonici. In plus. Rob s-a tre
zit Intr-un pom. iar Cozonac i 
ajuns in apa Someșului. Acum, 
tot amindoi 
Și plătesc.

sini buni de plată

I Rubrică
Petre
și corespondenții

reolizatfi 
POPA

de

„Scinteii

i
i
i
i
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„RECUPERARE 
RECONDITION ARE I 
- REFOLOSIRE" I

O convorbire cu tovarășul Gheor
ghe Radu, secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., despre sarci
nile prioritare înscrise pe agenda de 
lucru a organelor și organizațiilor de 
partid din județ, îmbrățișează o arie 
complexă de probleme. Și aceasta 
dintr-un motiv simplu : Doljul se 
prezintă, la ora actuală, ca un județ 
in care munca de partid trebuie să 
răspundă unei multitudini de cerințe, 
deosebit de diverse, să asigure mate
rializarea imperativelor majore de 
eficiență subliniate cu atîta claritate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Atenția și eforturile comitetului 
județean de partid in acest trimes
tru hotăritor pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal sînt orientate in 
egală măsură — ține să precizeze 
interlocutorul — spre realizarea inte
grală a sarcinilor revenite in indus
trie, construcții, transporturi, în alte 
sectoare, cit și in agricultură.

Evident, în munca pe care o des
fășurăm am acu
mulat și noi, ca și 
alte organe de 
partid, experiențe 
valoroase in mul
te domenii. Răs- 
punzînd invitației 
redacției — în 
ideea generaliză
rii celor mai reu
șite — mă voi 
opri la una singu
ră. Este vorba de 
preocuparea ma
nifestată de orga
nele și organiza
țiile de partid din 
județ pentru rein
tegrarea în circui
tul economic a 
valorilor materia
le refolosibile. Cp 
alte cuvinte, sub 
genericul iniția
tivei. Acțiunea 
„R.R.R." (Recupe
rare - Recondițio- 
nare - Refolosire) 
pot să afirm că în bună măsură am 
reușit — instituirea, sub influența 
unei active munci politice și organi
zatorice, a unui spirit de economicitate 
la oamenii muncii din unitățile noas
tre industriale și sociale".

Pornim prin urmare pe urmele 
experienței relevate de interlocutor 
la întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din Craiova.

Cine pătrunde în universul acestei 
unități rămine impresionat de coloșii 
ce-și așteaptă rîndul la reparații, iși 
dă seama cu ușurință de marea can
titate de metal solicitată pentru reda
rea lor in circulație. Locomotivele 
diesel-electrice și electrice sosesc la 
reparat avind diverse grade de uzură. 
Numărul mare al componentelor 
obligă colectivul de aici Ia o atenție 
deosebită. Și nu atit pentru a le re
para așa cum trebuie, fiindcă acest 
aspect este primordial în activitatea 
colectivului, ci, mai ales, pentru a 
recupera tot ceea ce mai poate fi 
refolosit, pentru a nu se pierde nimic 
din ceea ce e bun. „Datoria noastră 
de comuniști, de buni gospodari — 
repetă ori de cîte ori are posibilita
tea directorul unității. Alexandru 
Dombi — este să utilizăm cit mai 
judicios toate valorile materiale 
încredințate pentru administrare, să 
încadrăm intreaga 
în rigorile 
ridicate".

Această 
comuniștii 
verse dezbateri, pe toți lucrătorii 
practic, să gindească in ce mod s-ar 
putea 
astfel 
sibile 
După 
tian Teodor, secretar adjunct al co
mitetului de partid din întreprindere, 
după o serie de dezbateri, cind am 
strîns „recolta" bogată a ideilor și 
propunerilor formulate de membrii 
fiecărei organizații de partid, 
decis 
unul 
relor 
altul 
toare

unei

I

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII;
Un combustibil... neglijat

CUVÎNTUL CITITORILOR p
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reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii 7 Sau este vorba de atitu
dine birocratică fată de sesizări, 
față de problemele cu care cetățe
nii se adresează conducerii între
prinderii respective ? Și intr-un caz, 
și intr-altul se impune o analiză 
temeinică, urmată de măsuri în 
consecință.

asigurat că va analiza imediat si
tuația și va da răspunsul corespun
zător. Dar și de această dată asigu
rările au rămas vorbe goale.

Să înțelegem oare că la C.P.L. — 
Piatra Neamț nu se cunosc, in
tr-adevăr, prevederile hotărîrii de 
partid și ale Legii cu privire la so
luționarea propunerilor, sesizărilor.

La întreprinderea inului Joseni, 
județul Covasna. rămîn din procesul 
de producție sute de tone de re
ziduuri, așa-numita puzderie. O mare 
parte din aceasta este folosită drept 
combustibil pentru Încălzirea a cinci 
linii de cazane din termocentrala 
unității, consumîndu-se circa 100 
tone puzderie lunar de cazan, cînd 
se lucrează la întreaga capacitate. 
Dar și in aceste condiții tot mai 
rămîn neconsumate circa 150 tone, 
din care doar o mică parte se mai 
valorifică la cetățeni, pentru încăl
zirea locuințelor, sau la unele 
cooperative agricole de producție, 
ca așternut pentru animale. Restul 
se depozitează in grămadă. în in
cinta unității, și putrezește sau se 
pierde prin autoaprindere.

der că și aceste cantități de mate
riale. care în prezent se risipesc, 
ar putea fi utilizate la încălzirea 
unor cvartale de locuințe din orașul 
Gheorgheni. Ba mai mult, .sugerez 
specialiștilor din întreprinderea din 
Joseni să studieze posibilitatea fo
losirii puzderiei de in la producerea 
unor plăci aglomerate, foarte utile 
ca Izolant fonic sau termic în do
meniul construcțiilor, așa cum pro
cedează alte unități similare din 
țară. în acest fel. importante can
tități de materiale refolosibile nu 
s-ar mai risipi, ci. dimpotrivă, ar 
aduce venituri întreprinderii, econo
miei naționale.

Eugen MAYOR
Miercurea-Ciuc

O formă de comerț păgubitormembrarea în piese componente și 
are loc trierea lor după cum urmea
ză : în repere bune în starea respec
tivă ; in repere recondiționabile ; în 
repere de care nu mai are nevoie 
unitatea de aici, dar au nevoie altele ; 
în repere ce se livrează întreprin
derii județene de recuperare și valo
rificare etc.

Comunistul Radu Andrei, care a 
primit sarcina să conducă acest ate
lier, și căruia i se mai spune și „chi
rurgul locomotivelor", ne explică cum 
se acționează practic în acest sens : 
„Cei peste 100 lucrători ai atelierului 
nostru — majoritatea comuniști — iși 
desfășoară activitatea in trei schim
buri, cu plan de producție bine sta
bilit, pe repere și pe zile. Operația 
de recondiționare se face după mai 
multe procedee : sudură normală — 
cu arc electric vibrator, sub flux 
protector ; sudură automată ; meta
lizare in arc electric ; încărcări cu 
pulberi metalice ; galvanizare ș.a. 
Pentru a vă da seama de amploarea 
lucrărilor pe care le efectuăm astăzi, 

amintesc că în 
urmă cu nu prea 
mult timp recon
diționam doar 
citeva repere, pe 
cind in prezent 
supunem opera
ției de recondi- 
ționare peste 140 
de piese. Am a- 
juns la 
cifră. în 
mare 
datorită 
politice 
rate..................
dei vizuale adec
vate și. mai ales, 
-dialogului pro
punerilor- — 
punct promovat 
pe ordinea de zi 
a tuturor adună
rilor generale ale 
organizațiilor de 
partid și menit 
să asigure per

manent consultarea tuturor comuniș
tilor asupra rezervelor de materiale 
refolosibile ce pot fi redate circuitu
lui economic. Iar acest «dialog al 
propunerilor» s-a extins — după mo
delul organizațiilor de partid — și 
în organizațiile U.T.C., grupele sin
dicale, organizațiile democrației și 
unității socialiste".

In consecință, numai în perioada 
care a trecut din anul acesta, atelie
rul condus de comunistul Radu 
Andrei a recondiționat, între altele, 
aproape 5 300 semicuzineți pentru 
motoarele diesel. 2 100 semicuzineți 
pentru motoarele de tracțiune, sute 
și mii de pistoane cu guler, pprtperii. 
rotoare pentru motoare electrice au
xiliare. capace obturatoare, diverse 
roți dințate etc. Eficienta acestei ac
tivități ? Pînă acum s-au economisit 
peste 800 tone metal, cu 250 tone 
peste angajamentul anual asumat, 
însă eficienta poate fi redată si sub 
aspect valoric. Iată 
exemple : un cuzinet 
motorul de tracțiune 
diesel-electrice costă 
prin recondiționare — numai 
iei ; rotorul pentru motor electric 
auxiliar se aprovizionează de la pro
ducători specializați cu 4 612 lei. iar 
prin amintita operație se obține la 
un cost redus pe jumătate.

în întrecerea pentru obținerea unor 
economii tot mai mari, al cărei veri
tabil animator este organizația de 
partid, un rol esențial a avut si ini
țiativa „Din piese vechi — repere 
noi", care a captat energiile a peste 
1 000 lucrători. De la ing. Mihai Dena 
am aflat că pe această cale se obțin 
160 repere mai mici din altele de 
dimensiuni mai mari, care oină nu 
de mult luau drumul fierului vechi. 
Dealtfel, după calcule făcute, și prin 
aplicarea acestei inițiative se va re
aliza pină la sfirsitul anului o eco
nomie de peste 560 tone de metal.

Iată, așadar, cum organizațiile de 
partid pot și reușesc — prin mobili
zarea energiilor creatoare ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor — să 
umple permanent „rezervorul" eco
nomiilor, 
litative.

lucrărilor pe care

am Încercat — și

noastră activitate 
eficiente cit mai

datorie i 
unității,

i-a determinat pe 
, Întruniți in di-

organiza mai bine activitatea, 
incit toate materialele refolo- 
să fie valorificate superior, 

cum ne spunea tovarășul Cris-

s-a 
constituirea a două ateliere : 

pentru recondiționarea motoa- 
locornotivelor de 2100 CP și 
pentru toate tipurile de mo- 
electrice. Aici se execută dez-

în aceste zile de început de de
cembrie la întreprinderea „Frigo
com" din Capitală a avut loc o pre
mieră industrială — apreciată ca ho- 
tărîtoare pentru programul de utili
zare a energiei solare în București : 
lansarea in producția de serie a pri
melor colectoare solare construite 
exclusiv din oțel. în acest fel, între
prinderea bucureșteană devine, ală
turi de cele din Găești, Sadu și Ale
xandria, al patrulea producător de 
panouri solare. De ce evenimentul se 
constituie ca o premieră națională și 
ce implicații are asupra întregului 
program al țării de folosire a ener
giei Soarelui ?

— Sînt primele panouri construite 
Integral din oțel, ne spune fizicianul 
Mircea Borza, de la Institutul de 
cercetări in construcții (ÎNCERC), 
locul unde s-a conceput și proiectat 
acest tip de colector solar. Toate ce
lelalte tipuri fabricate pînă acum în 
țară au in compunerea lor cantități 
mai mici sau mai mari de aluminiu, 
material după cum se știe energo- 
fag, deci scump și deficitar. încă o 
unitate industrială care să producă 
colectoare solare reprezintă, firește, 
un pas însemnat in desfășurarea 
„Programului Soare" din țara noas
tră. Or, aceasta se întîmplă tocmai 
la timp, cînd cererile de panouri so
lare au depășit cu mult capacitățile 
producătorilor.

— Panourile tip „Frigocom" — 
precizează inginerul Dorin G. Vleru, 
directorul întreprinderii producătoa
re — vor fi destinate în exclusivita
te întreprinderilor bucureștene. Sîn
tem pregătiți încă de acum pentru o 
producție de 40 000 m. p. Am trimis 
prospecte cuprinzind detalii tehnice 
la peste 170 de întreprinderi din Ca
pitală. Să sperăm că vor veni și so- 
licitanțiL

— De ce tocmai întreprinderea 
„Frigocom" a fost desemnată ca pro
ducător al acestor colectoare solare 7

— Nu intîmplător, ne lămurește 
Neculai Toma, inginerul-șef al în
treprinderii. Tehnologia de fabricare 
a acestor panouri este foarte apro-

această 
cea mai 
măsură 
muncii 

desfășu- 
propagan-

doar citeva 
nou pentru 

al locomotivei 
8 725 lei. iar 

2 500

rezervorul acumulărilor ca-

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scinteii*

cea a agregatelor frigorificepiață de
pe care noi le producem. Mă refer la 
izolații speciale, la construcțiile din 
tablă cu profile aparte, la tubulatură 
etc. Și apoi, dacă avem in vedere că 
la toate prototipurile de panouri 
care au fost făcute deja in țară (ma
joritatea concepute de centre de cer-

Consi-

Necunoașterea legii sau atitudine 
birocratică față de scrisori ?

La sfîrșitul lunii mai 1980 am 
cumpărat de la unul din magazinele 
de specialitate din Brașov o gar
nitură de sufragerie tip „Flamingo", 
produsă de Combinatul de prelu
crare a lemnului din Piatra Neamț. 
Nu mică mi-a fost mîhnirea cind, 
după ce am dus-o acasă, am con
statat că unele piese sînt execu
tate la un nivel calitativ necores
punzător. Ba, mai mult, oglinda 
unei vitrine este mată si nu se 
poate utiliza. în această situație am 
adresat C.P.L. — Piatra Neamț o 
scrisoare recomandată. însoțită de 
o confirmare de primire, care a fost 
înregistrată la 16 iunie a.c. în sesi
zare solicitam sprijin pentru re
medierea defecțiunilor la mobilă si 
înlocuirea oglinzii. De atunci și 
pină în prezent am tot așteptat un 
răspuns, dar n-am primit nimic, 
deși am făcut repetate reveniri. Așa 
stind lucrurile întreb : la această 
unitate nu se cunosc oare prevede
rile Legii nr. 1/1978 cu privire la 
rezolvarea scrisorilor oamenilor 
muncii 7

Antoaneta GRIGORIU
Brașov

l-a răspuns că in 24 de ore tli-a răspuns că în 24 de ore îl va 
anunța asupra măsurilor luate. în- 
trucît acesta nu s-a ținut de cuvînt, 
a fost sesizat și directorul coordo
nator al unității. Gheorghe Tărăn- 
gol, care, in afara unor promisiuni, 
nu a întreorins nimic altceva. în 
aceste condiții, a fost seztzat unul 
dintre membrii biroului Comitetu
lui județean de partid Neamț, pe 
care directorul Gh. Țărăngoi l-a

într-o scrisoare trimisă „Scîn- 
teii" cu trei luni în urmă relatam 
că în magazinele I.D.M.S. — la care 
anelăm cînd avem nevoie de piese 
de schimb pentru autoturismele 
„Dacia-1300" — nu se găsesc de vîn- 
zare geamuri separate Dentru faruri 
auto. Dacă ceri un astfel de geam, 
vînzătorii îți oferă unul, gata mon
tat și cu far cu tot. la prețul de 228 
lei, iar cînd are montură metalică, 
la prețul de 298 lei Așadar, pentru 
un geam, care costă 10—15 lei. tre
buie să scoți din buzunar alte două 
sute de lei. ceea ce tnseamnă de 
fapt o pagubă pentru cumpărător 
și o risioă de materiale deficitare. 
La această scrisoare am primit 
recent un răspuns de la. I.D.M.S., în 
care se snune că nici un producător 
de faruri auto nu livrează decît de
menți de far (geam plus oglindă) 
sau farul complet. Or. acest lucru 
îl știm șt noi, cumpărătorii. Desigur 
că I.D.M.S., întreprindere comer
cială, desface doar ceea ce primește.

Dar nu se poate obține din partea 
producătorilor să realizeze, senara’., 
geamuri pentru faruri auto ? Ce ar 
spune respectivii producători daca, 
mergînd să-și 
s-ar răspunde 
cu haina ?

li
nu se vînd decit

cumpere nasturi, 
că

I. ANTOHI
Pitești
Si noi ne punem 
Sîntem informați,

Nota redacției, 
aceeași întrebare, 
dealtfel, că și alte piese pentru au
toturismul „Dacia-1300" sînt în a- 
ceeași situație. De exemnlu: dacă se 
strică o chiuvetă de plastic de la pi
vot, trebuie schimbat întregul pi
vot. iar dacă se deteriorează bucșa, 
tot de plastic, de la cremalieră. tre
buie schimbată cremaliera ș.a.m.d. 
Se cheltuiesc astfel bani și se risi
pesc piese și materiale. Or. risipa 
este inadmisibilă chiar cind se dato- 
rește neglijenței — și cu atît mai 
mult atunci cind are caracter... or
ganizat".

PE SCURT. DIN SCRISORI

Nota redacției. La sesizarea sem
natarei scrisorii. corespondentul 
„Scinteii* pentru județul Brașov, 
N. Mocanu, a luat legătura, telefo
nic, cu Nicolae Șipa. directorul ad
junct ăl C.P.L.-Piatra Neamț, care

* Economii. La întreprinderea de cînepă din Sin- 
nicolau Mare, județul Timiș, s-au economisit în acest 
an peste 100 tone păcură, prin introducerea apei geo- 
termale în sectorul de topire a tulpinilor de in și cîne
pă. De asemenea, la atelierul de producție a plăcilor 
aglomerate din puzderie de cînepă s-au confecționat 
suporți pentru valțurile de avans prin autodotăre, 
aplicindu-se o idee originală a muncitorilor și teh
nicienilor din acest sector. Pe această cale s-a redus 
importul de piese de schimb pentru mașina de șlefuit 
(loan Sbârciog, corespondent voluntar). • Mai puțin... 
gospodărească. Deși in comuna noastră. Giuvărăsti- 
Olt există multi meseriași, școala construită In loca
litate stă de cîțiva ani nefinisată la exterior. Iar bru
tăria C.A.P., pentru construirea căreia s-au cheltuit 
bani și muncă, a fost lăsată in paragină după 3 ani 
de funcționare. Cine-i mobilizează pe respectivii me
seriași ? (Aneta Cerbanic, Învățător pensionar). • Spo
rește zestrea comercială a orașului. în orașul Rișnov,

județul Brașov, au fost date zilele acestea în folosfhtă 
3 spații comerciale. în care s-au amenajat un magazin 
pentru desfacerea confecțiilor și țesăturilor, altul pen
tru mezeluri-brînzeturi, precum și un lactobar. (Ni
colae Lepădată, învățător). • Reparații de mintuială. 
Motocompresorul, de care avem absolută nevoie în 
cariera de piatră Tălagiu. s-a defectat la scurtă vreme 
de la aducerea sa din reparație capitală, care a fost 
efectuată la întreprinderea de construcții căi ferate 
Iași. Apelurile noastre repetate către această unitate 
de a ne acorda sprijinul necesar pentru repunerea în 
funcțiune a utilajului au rămas fără rezultat. (Gh. Tri- 
fan. cariera Tălagiu, comuna Pleșcuța. județul Arad). 
• Metal recuperat De la întreprinderea „Nicdlina" 
Iași au fost expediate recent 500 tone fier vechi, peste 
24 tone plumb vechi, 12 000 kg de bronz, 9 300 kg alu
miniu. colectate de muncitorii întreprinderii. (Nicolae 
Birliga, muncitor).

Iarna a sosit activitatea in agricultură continuă intens!
Ce măsuri se impun 

in zootehnie și legumicultură 
Căderile de zăpadă și gerul nu trebuie să ducă la perturbații în des

fășurarea activității în unitățile agricole. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare a cerut direcțiilor agricole șj unităților agricole ca, 
paralel cu desfășurarea lucrărilor de sezon, să fie luate următoarele 
măsuri :

• Trebuie menținute deschise căile de acces la depozitele de furaje 
și combustibil pentru a se asigura aprovizionarea curentă a fermelor.

• în apropierea fiecărui complex zootehnic sau fermă să existe 
stocuri de furaje care să permită hrănirea normală a animalelor și pă
sărilor.

• Adăposturile pentru animale, Îndeosebi cele destinate animalelor 
tinere, trebuie etanșeizate pentru a se menține temperatura necesară.

• Serele șl alte spații protejate vor trebui degajate de stratul de 
zăpadă, iar pentru menținerea temperaturii necesare plantelor se va or
ganiza etanșeizarea lor și se va asigura combustibilul necesar.

• Depozitele de legume și fructe să livreze cantitățile prevăzute pen
tru aprovizionarea populației. In acest scop, să fie menținute în bună 
stare drumurile de acces la aceste depozite.

Conducerile unităților agricole au obligația să asigure o permanentă, 
zi și noapte, la fermele zootehnice și la serele de legume pentru a se 
putea interveni operativ în cazul că apar eventuale neajunsuri cauzate 
de zăpadă sau de scăderea temperaturii. în fiecare fermă vor trebui con
stituite echipe care să degajeze zăpada, drumurile de acces la depozitele 
de furaje, la sere, la celelalte construcții gospodărești.

MUREȘ:

Tractoarele ară bine și pe zăpadă
Pe meleagurile mureșene, stratul 

de zăpadă depășește 10 centimetri. 
Cu toate acestea, mecanizatorii și 
specialiștii unităților agricole în
fruntă cu dirzenie acest debut de 
iarnă și depun eforturi sporite pen
tru încheierea grabnică a arăturilor 
de toamnă. Lucru firesc, de vreme 
ce au mai rămas de efectuat ogoare 
pe circa 25 000 hectare. Din „opera
tiva" direcției agricole rezultă că

căldurii 
a țării, 
necon

venționale de energie. Cu cei peste 
2 800 mp de colectoare solare insta
late în 12 unități industriale, agrozo
otehnice și institute de cercetări, 
Bucureștiul se aliniază orașelor Con-

*■

9 000 hectare. Iar pe cîmp se află 
încă netransportate circa 25 000 tone 
sfeclă de zahăr. Iată de ce, în urma 
măsurilor luate de comandamentul 
județean pentru agricultură, paralel 
cu desfășurarea arăturilor, se acțio
nează energic la transportul produ
selor din cîmp, lucrare la carp au 
fbși mobilizați toți locuitorii satelor. ' 
Pe solele greu accesibile mijloacelor 
mecanice sînt folosite, cu bune re
zultate, un mare număr de sănii. 
Ca urmare, în ultimele zile, viteza 
de lucru la arat a crescut în mod 
simțitor. Duminică. în cooperativele 
agricole Acățari, Vălenii,' Nadeș. ca 
și în alte unități situate de-a lun
gul șoselei Tirgu Mureș — Sighi
șoara. s-a lucrat de dimineața pînă 
seara tîrziu, realizîndu-se în medie cite 
2,5 hectare pe fiecare tractor. Aceeași 
viteză de lucru — și in zona de 
cimpie. în unitățile din raza con
siliului agroindustrial Band, to
varășul Miron Mînzat, președintele 
consiliului, împreună cu specialiștii 
au depistat porțiunile de teren înghe-

ILFOV:

țațe pentru a fi arate. „Acționăm cut 
prioritate pe solele destinate cultu-' 
rilor de primăvară, sfeclei de zahăr 
in special — ne spunea Nicolae Pop, 
inginerul-șef al consiliului. Cu atit 
mai mult cu cit — așa cum s-a in-fi 
dicat la recenta consfătuire de lucru 
_țle„m Q,Q „al P-CTL.—ân județele 
producătoare de .sfeclă de zahăr 
(cuth. este și Mureșul) se vor extindă 
suprafețele cu această culturi, îr*, 
condițiile unor producții mari, in 
vederea furajării animalelor. Iată de 
ce situăm în centrul atenției exe
cutarea unor ogoare de cea mai 
bună calitate. Aici, pentru a folosi 
fiecare oră bună de lucru, în toate 
unitățile din raza consiliului — Band, 
Fînațe, Mădăraș, Oroi, Grebeniș — 
lucrează, pe cele 41 tractoare, alături 
de mecanici, toți lucrătorii din secți
ile mecanice și din stațiunea nentru 
mecanizarea agriculturii, astfel ca 
în 2-3 zile să se încheie arăturile.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*.Scinteii*

l’

privind promovarea largă a 
solare in balanța energetică 
alături de celelalte surse

Peste contractele inițiale 
de porumb la fondul de stat

mii de tone

cele mai rămase in urmă la această 
lucrare sînt unitățile din raza consi
liilor agroindustriale Zau de Cimpie, 
Riciu, Sărmașu și Tîrgu Mureș, adică 
cele cu o mare pondere în agricul
tura județului. Desfășurarea acestei 
lucrări în ritmul stabilit — la care au 
fost repartizate 2 000 tractoare în 
schimburi prelungite — este îngreu
nată și pentru că suprafața neelibe
rată de coceni Însumează aproape

contribuie 12 institute de cercetare 
științifică și proiectare, institute de 
învățămint superior și întreprinderi 
industriale din Capitală) țintesc însă 
mult mai departe. Există la ora ac
tuală soluții — e drept neomologate 
încă, dar care și-au dovedit pe deplin 
valabilitatea și eficiența acolo unde

SOARELE-UN TERMEN NOU
1N ECUAȚIA ENERGETICĂ A CAPITALEI
* O premieră industrială — colectoarele solare construite exclusiv din oțel • In 1981, apă 
caldă menajeră pentru 1 035 apartamente sit uate în zona Băneasa • 150 de intreprin* 
deri bucureștene vor utiliza, sub diferite forme, căldura soarelui

cetare științifică din București) am 
dat și noi o mină de ajutor, atunci 
am putea considera că avem deja și 
puțină experiență.

De fapt, experiența și ingeniozita
tea specialiștilor de la „Frigocom" 
s-au relevat încă de la primirea pro
iectului. Ei au reușit să aducă pa
noului o seamă de imbunătățiri con
structive. Cea mai importantă se re
feră la consumul de metal, soluție 
care conduce la reducerea greutății 
panourilor de Ia 90 la 65 kg. Și s-ar 
putea și mai mult, afirma ing. 
N. Toma, dacă Întreprinderea „Re
publica" ar furniza țevile de oțel 
zincat cu grosimea pereților de nu
mai 1,5 mm în loc de 3 mm.

Deci, Soarele se constituie ca un 
element nou în ecuația energetică a 
Capitalei, transpunîndu-se astfel în 
practică prevederile documentelor 
Congresului al XÎI-lea al partidului

stanța și Timișoara, devenind astfel 
al treilea mare centru al țării cu un 
program solar de anvergură.

De fapt, după cum am aflat de la 
dr. ing. Mihai Pop, de la Consiliul 
popular al municipiului București, 
programul solar al Capitalei este mult 
mai vast și mai ales dinamic. într-o 
primă etapă, nu mai tîrziu decît anul 
1981, colectoarele tip „Frigocom" vor 
produce apă caldă menajeră pentru 
1 033 apartamente situate in zona Bă- 
neasa I, încălzite cu centrale termi
ce de cvartal. Același lucru se va re
aliza și pentru alte citeva zeci de 
Întreprinderi, de regulă cele nera
cordate la rețeaua de termoficare.

Desigur, producerea apei calde cu 
ajutorul colectoarelor este cea mai 
obișnuită și, deocamdată, cea mai 
răspîndită soluție de a utiliza ener
gia solară. Preocupările specialiști
lor bucureștenl (la acest program

au fost experimentate — care repre
zintă adevărate premiere naționale. 
Este vorba de implementarea ener
geticii solare in sectoarele industriale. 
Iar in acest sens la Institutul de 
cercetări textile se află prima insta
lație solară de produs apă caldă teh
nologică realizată in țară. La fel, în
treprinderea „Progresul" este unica 
din țară care a utilizat pentru usca
tul betoanelor abur produs cu ajuto
rul razelor solare captate cu mari 
oglinzi parabolice. Și, în fine, la In
stitutul de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică pentru echipament 
energet!c și mașini de ridicat a 
funcționat prima instalație care 
producea gheață consvmînd energ'e 
solară, procedeu intilnit în vara 
acestui an și la ferma „30 Decem
brie" unde se obținea o tonă de 
gheață pe zi, sau la intreprin-’erea 
„Tricodava" unde apa rece la 8° C,

în Județul Ilfov, cultura porum
bului ocupă peste 170 000 de hecta
re. în aceeași măsură au fost sta
bilite și obligațiile unităților agri
cole de a livra la fondul de stat 
mari cantități de porumb, produs de 
cea mai mare importantă pentru e- 
conomia națională. Pină ieri seara, 
pe ansamblul județului, fondul de 
stat a fost realizat în proporție de 
87 la sută, iar cel destinat fabrici-

necesară anumitor procese tehnolo
gice, era furnizată de o instalație 
solară.

După cum se cunoaște, una dintre 
problemele importante pe care tre
buie să le rezolve în momentul de 
față energetica solară este obținerea 
electricității. Sint două căi majore 
care pot permite acest lucru : con
versia fotovoltaică, unde curentul 
electric se obține direct din energia 
solară prin intermediul fotopilelor, și 
conversia termodinamică, metodă 
care utilizează căldura solară pentru 
a face să funcționeze mașinile 
vapori care produc electricitate 
ajutorul clasicelor generatoare 
curent.

în ceea ce privește prima cale, 
toate că au fost obținute unele . _ 
zultate încurajatoare (la Institutul de 
cercetări electrotehnice, Institutul 
central de fizică etc.), ea nu oferă 
deocamdată decît soluții de perspec
tivă. în schimb, conversia termodina
mică este mult mai adecvată tehno
logiilor actuale. Aceasta explică de 
ce rezultatele in acest domeniu sînt 
cu mult mai promițătoare. Primul 
model de generator de abur supra
încălzit (220°C), funcționind prin con
centrarea radiației solare cu oglinzi 
cilindrice parabolice, a fost realizat 
la Institutul politehnic București pro- 
ducînd în anul 1978, pentru prima 
dată în țară, cu titlu experimental, 
curent electric printr-un turbogene
rator. Iar cea mai recentă realizare 
în acest domeniu o găsim la Insti
tutul de cercetări și modernizări e- 
nergetice (ICEMENERG). Specialiștii 
acestui institut au conceput și pro
iectat o centrală solaro-electrică cu o 
putere de 30 kW care utilizează 
drept agent de lucru freonul — sub
stanță ce se evaporă la temperaturi 
scăzute. La încheierea lucrărilor, ea 
se va număra printre primele trei 
centrale de acest tip din Europa.

începînd cu anul viitor, circa 150 
de întreprinderi bucureștene vor 
avea sarcini precise privind utiliza
rea sub diferite forme a căldurii 
Soarelui.

cu 
cu 
de

cu 
re-

Vlalcu RADU

lor de nutrețuri combinate — de 
88 la sută. Continuă fără întrerupe
re transportul porumbului, depozitat 
temporar in curțile cooperativelor, 
la bazele de recepție. După cum ne 
informează tovarășul Grigore Balotă, 
directorul adjunct al I.V.C. Ilfov, 
sîmbătă. duminică și luni au fost 
preluate de bazele de recepție peste 
10 000 tone de pohumb.

Văzînd în livrarea de cantități su
plimentare de porumb la fondul de 
stat o îndatorire patriotică, nume
roase cooperative agricole au ho- 
tărît să vindă statului, peste contrac
tele inițiale, mii de tone de porumb. 
Astfel, cooperatorii din consiliul 
agroindustrial Gîrbovi s-au angajat 
să livreze. în plus, peste 2 000 tone 
de porumb. Printre cei care se află 
in fruntea acestei acțiuni sînt coope
ratorii din comuna Gîrbovi. care au 
obținut în acest an. pe o suprafață 
de 1 873 hectare, o producție me
die de 7120 kg porumb boabe la 
hectar. Cu o sâptămină în urmă, li
vraseră în plus 1 000 tone de porumb, 
la care au adăugat, intre timp. încă 
500 de tone. De mai multi ani s-a 
statornicit aici tradiția de a trimite 
în hambarele țării. în plus, mii de 
tone de produse agricole.

Cooperatorii din consiliul agroin
dustrial Frăsinet și-au propus să li
vreze suplimentar statului 2 860 tone 
de porumb — și anume : cooperativa 
agricolă Gurbănești — 500 tone. Va
lea Argovei — 400 tone. Frăsinet — 
300 tone, Mostlștea — 200 tone și 
Tăriceni — 150 tone. Cu toate condi
țiile grele, din pătulele cooperative
lor agricole și din cîmp se transportă, 
in medie zilnic, cite 500 tone de po
rumb. Există condiții ca în 5 zile în
treaga cantitate de porumb care ur
mează să fie livrată — 2 567 tone — 
să ajungă la bazele de recepție. 
„Concomitent, ne-a spus tovarășul 
Victor Cojoacă, președintele consi
liului agroindustrial Frăsinet. în toa
te comunele s-a declanșat o acțiune 
de achiziționare de porumb, grîu, 
fasole și alte produse de la mem
brii cooperatori".

Pentru producția de porumb de 
7 411 kg boabe la hectar, C.A.P. Bra
niștea a ocupat primul loc pe județ. 
Cooperatorii de aici sînt tot primii 
din județ care au încheiat recoltarea 
și și-au achitat obligațiile contrac
tuale față de stat. Deși au avut o 
suprafață mică de porumb — 400 
hectare, ei s-au angajat să dea peste 
plan 200 tone de porumb. La fel pro
cedează si vecinii de la Oinacu. care 
vor da 200 tone de porumb, precum 
și celelalte cooperative din consiliu 
,— Grădiștea. Frățești și Plopșoru.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii*
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Tovarășei DOLORES IBARRURI
Președintele Partidului Comunist din Spania

Stimată tovarășă Dolores,
Cu ocazia împlinirii vîrstei de 85 de ani, am deosebita plăcere de a 

vă transmite, în numele comuniștilor și oamenilor muncii din România, ca 
și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și de viată îndelungată.

In România este bine cunoscută activitatea revoluționară pe care ați 
desfășurat-o timp de decenii în rîndurile mișcării comuniste, democratice 
din Spania, închinată cauzei libertății, bunăstării și fericirii poporului spaniol. 
Tocmai pentru această activitate îndelungată și consecventă ati cîștigat stima 
și prețuirea poporului și comuniștilor din țara dumneavoastră, ca și 
a comuniștilor și forțelor democratice de pretutindeni.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că raporturile de prietenie 
și solidaritate militantă statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania se vor dezvolta și în viitor spre binele celor două partide, 
țări și popoare, al cauzei păcii, progresului, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Vă urez, stimată tovarășă Dolores, ani mulți, fericiți, putere de muncă, 
iar pentru Partidul Comunist din Spania noi succese în activitatea sa dedicată 
înfăptuirii aspirațiilor de libertate și progres ale oamenilor muncii spanioli.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minls- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, luni duoă- 
amiază, pe Hikmat Ibrahim Al- 
Azzawi, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, membru 
al conducerii regionale a Partidului 
Baas Arab Socialist, membru al Co
mitetului Suprem al Frontului Națio
nal Patriotic și Progresist din Irak.

*
Delegația Frontului Național Pa

triotic și Progresist din Irak, condu
să de Hikmat Ibrahim Al-Azzawi, 
a efectuat, in zilele de 5—7 decem
brie. o vizită in județul Brașov.

în cursul vizitei, care a cuprins o 
serie de obiective de interes social-

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o ambianță de cordialitate, a 
fost reliefat cursul ascendent al re
lațiilor româno-irakiene și evocată 
dorința de a dezvolta in continuare 
aceste raporturi în folosul reciproc, 
al cauzei păcii, destinderii și colabo
rării internaționale. j

La întrevedere a fost prezent 
Dhiab M. Al-Algawi. ambasadorul ' 
Republicii Irak la București. ,♦
economic, edilitar și cultural din 
municipiul Brașov și din alte așezări 
ale județului, oaspeților le-au fost 
prezentate citeva dintre cele mai de 
seamă realizări ale oamenilor muncii 
de aici.

(Agerpres)

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA 
REPUBLICII PORTUGHEZE

La Ambasada Republicii Portughe
ze din București a avut loc, Ioni di
mineața, prezentarea de condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a 
premierului portughez. Francisco Sa 
Carneiro.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și al guvernului român, 
a transmis condoleanțe tovarășul Ion 
Ionițâ, vlceprim-ministru al guvernu
lui.

La prezentarea eondoleanțelor au 
participat tovarășii Iosif Uglar, vice
președinte al Consiliului Național ai 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Cei prezențl au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat in cartea 
de condoleanțe.

Lucrările Comisiei mixte româno-argentiniene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care ni 1-ati adresat 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței 
ncastre naționale.

în numele poporului mauritanez. al Comitetului Militar de Salvare 
Națională, al guvernului și al meu personal, vă exprim sincerele noastre 
mulțumiri.

Adresez, la rindul meu, cele mai bune urări de fericire pentru Excelența 
Voastră și de prosperitate pentru poporul român.

Cu înaltă considerațiune,
Lt. col. MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională,
Șef al Statului

și al Guvernului Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

..ni face o mare plăcere să vă exprim tn numele guvernului și poporului 
centraffican cele mai vii mulțumiri pentru urările de deplin succes pe care 
mi Je-ați transmis cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Centrafricane.

Folosesc acest fericit prilej pentru a vă adresa, la rîndul meu, cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
prieten al României.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,
DAVID DACKO

Președintele Republicii Centrafricane

Izvorul progresului
(Urmare din pag. I)
nic bilanț, putem spune simplu, 
cu mindrie. că fiecare, la locurile 
de muncă, ne-am făcut datoria de 
cetățeni ai patriei noastre libere si 
independente, că am pus cu temeini
cie umărul la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale primei etape de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Cu această tonifiantă satisfacție, a 
datoriei împlinite, să privim cu inaltâ 
responsabilitate si deplină angajare 
in viitor, în perspectiva unui nou an 
al muncii noastre tot mai rodnice și 
mai eficiente. Să ne pregătim pentru 
a parcurge cu aceeași fermitate acest 
luminos drum, pentru a înfăptui 
neabătut, prin munca noastră, nu
mai și numai prm munca noast ă, 
mărețele sarcini ce ne stau în față.

Aceasta este calea, verificată de 
experiența construcției noastre so
cialiste, pe care trebuie mers si 
în viitor. Este în interesul nos
tru, al tuturor, să acționăm cu 
toate eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a producției, pentru crește
rea susținută a avuției naționale ; 
este în interesul nostru să asigurăm 
progresul și modernizarea industriei 
și a agriculturii, a întregii economii ; 
este in interesul nostru să perfecțio
năm necontenit întreaga activitate

și bunăstării noastre 
productivă, să asigurăm folosirea cu 
înalt randament a tuturor capacități
lor de producție, să ridicăm pe o 
nouă treaptă eficiența muncii noastre 
prin reducerea susținută a costurilor 
de producție și in special a consumu
rilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibil, prin sporirea 
continuă a productivității muncii și 
realizarea unor produse de înalt ni
vel tehnic și calitativ. Nu avem alt 
drum de urmat decît acest drum al 
progresului economic susținut, al înal
tei eficiente — singura cale pentru 
creșterea necontenită a nivelului de 
trai. •

Nimic nu ne-a picat din cer. nimic 
nu am primit de-a gata !. Cunoaștem 
bine acest adevăr fundamental. Să 
participăm cu toții, cu tot ce avem 
mai bun ca putere de muncă, iniția
tivă și spirit gospodăresc pentru a 
realiza exemplar planul pe acest an, 
la toți indicatorii cantitativi si cali
tativi. pentru sporirea producției fi
zice și în special a producției desti
nate exportului. Muncind fără preget 
pentru înfăptuirea luminoaselor pro
grame de dezvoltare economică și so
cială stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului, vom asigura creșterea 
și mai puternică a bogăției naționale 
și ridicarea în continuare, pe această 
bază, a prosperității întregului nostru 
popor.

Cronica
Luni, după-amiază, tovarășul Lu

dovic Fazesas, memoru ai Ca..ate,u- 
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.K., președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, a primit delegația de primari 
ai Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, condusă de Jose Plana 
Plana, membru al Congresului Depu- 
taților, care a efectuat o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de informații privind activi
tatea organelor locale din cele două 
țări.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația a vizitat instituții și obiec
tive economice, sociale și culturale 
din București, județele Argeș și 
Brașov. ★

La București a fost semnat Pro
tocolul de schimburi artistice dintre 
Agenția română de impresariat artis
tic — A.R.I.A. — și Agenția de im
presariat din R.D. Germană pe anii 
1981—1982 și pe primul semestru al 
anului 1983. Cele două instituții im
presariate au convenit să dezvolte, 
în continuare, colaborarea dintre ele 
în conformitate cu programul de 
schimburi culturale dintre România 
și R.D. Germană. ★

La Muzeul literaturii române din 
Capitală a fost deschisă, luni la a-

zilei
miază, expoziția fotodocumentară 
„Heinrich Heine", organizată de In
stitutul „Heine" din Diisseldorf. în i 
cuprinsul acesteia sînt prezentate I 
manuscrise și documente revelatoare 
pentru universul de viață și creație 
al marelui scriitor. O secțiune spe
cială, realizată de Muzeul literaturii 
române și Biblioteca Academiei Re
publicii Socialiste România, ilustrea
ză destinul operei romanticului ger
man in țara noastră.★

împlinirea a 60 de ani de la în
ființarea Companiei franco-române de 
navigație aeriană, una dintre primele 
companii de acest gen din lume, care 
a exploatat o rețea extinsă de rute 
aeriene europene și intercontinenta
le, a fost marcată luni, la București, 
prin vizita unei delegații a compani
ei „Air France", însoțită de un grup 
de ziariști șl reporteri de televiziune 
francezi, care s-au întîlnit la aero
portul internațional București-Oto- 
peni cu reprezentanți ai aviației ci
vile române si veterani ai compa
niei sărbătorite. O delegație a De
partamentului aviației civile, veterani 
ai companiei franco-române și re
prezentanți ai presei din țara noas
tră vor face o vizită de răspuns la 
Paris, la 9 decembrie a.c., unde vor 
participa la aniversarea aceluiași e- 
veniment, în Franța.

(Agerpres)

pentru comerț Ș>
La București au început, luni dimi

neața, lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte româno-ar- 
gentiniene pentru comerț și coopera
re economică. Delegația română este 
condusă de Gheorghe Nestorescu. se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, iar de
legația argentiniană, de Santiago

cooperare economică
Marais, subsecretar de stat la Minis
terul Comerțului.

Cete două delegații examinează 
stadiul dezvoltării schimburilor co
merciale și al cooperării economice 
româno-argentiniene. precum șl mă
surile ce trebuie intrenrinse pentru 
extinderea acestor relații.

(Agerpres)

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Competiții, rezultate, clasamente
• HANDBAL. Cea de-a Iî-a edi

ție a Campionatului balcanic de 
handbal pentru echipe feminine s-a 
încheiat, duminică, la Tg. Mureș, cu 
victoria selecționatei României, cafe, 
în meciul decisiv, a întrecut cu 
scorul de 17—14 (7—7) reprezentativa 
Iugoslaviei. în celălalt joc al ultimei 
zile, selec.ionata de tineret a Româ
niei a invins cu 16—15 (9—9) forma
ția Bulgariei.
• ȘAH. în capitala Maltei. La Val

letta, s-au încheiat întrecerile Olim
piadei de șah, la care au participat 
81 de echipe masculine și 42 femi
nine. în ambele turnee, pe locul 1 
s-au situat reprezentativele U.R.S.S., 
ciștigătoare ale medaliilor de aur.

în competiția feminină, echipa 
României (Elisabeta Polihroniade, 
Dana Nuțu, Margareta Mureșan, Ger
trude Baumstark) a ocupat locul 4, 
ratînd pentru o jumătate de punct 
locul 3 și medaliile de bronz, obți
nute, în final, de selecționata Polo
niei, aceeași pe care șahistele noastre 
o întrecuseră in meciul direct. 
(Dar — în „sistemul elvețian", cum 
s-a desfășurat Olimpiada de șah — 
jocul tragerii la sorți duce de multe 
ori la surprize și la rezultate para
doxale). ,

In ultima rundă a competiției mas
culine. echipa României a terminat 
Ia egalitate 2—2 (toate partidele 
remiză) cu reprezentativa Iugosla
viei. Echipa României a ocupat locul 
9. cu 31.5 puncte.
• RUGBI. în cadrul ultimei etape 

a turului campionatului diviziei A la 
rugbi s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Rulmentul Bîrlad — 
Dinamo 0—9 ; R. C. Grivița Rosie — 
Universitatea Timișoara 4—0 ; C.S.M. 
Sibiu — Stiinta Petroșani 4—0 : Ști
ința Baia Mare — Constructorul Con
stanta 50—0 ; Politehnica Iași — 
P.T.T. Arad 10—6 : Steaua — Farul 
Constanța 22—15 ; R. C. Sportul stu
dențesc — Rapid 9—6.

în clasamentul turului, pe primul 
loc se află echipa Dinamo — 37
puncte, urmată de formațiile : Steaua 
— 37 puncte, Știința Baia Mare (35),

R. C. Grivița Roșie (30), Farul Con
stanța (29), Sportul studențesc (25), 
P.T.T. Arad (24), C.S.M. Sibiu (23), 
Rulmentul Bîrlad (23), Știința Pe
troșani (21), Politehnica Iași (21), 
Rapid București (20), Universitatea 
Timișoara (19), Constructorul Con
stanța (16).

• BASCHET. în derbiul campio
natului național masculin de baschet, 
la sala Floreasca, din Capitală, echipa 
Dinamo București a învins cu 87—77 
(46—41) formația Steaua. în cele
lalte jocuri ale turneului pentru 
locurile 1—6 s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : C.S.U. Brașov — 
Farul Constanța 87—85 (44—38) ; Ra
pid— I.C.E.T. 77—76 (36-35).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 decembrie. In țară : Vreme 
rece, geroasă noaptea, îndeosebi In pri
ma parte a intervalului. Ceru, va fi 
variabil. Ninsori Izolate. Vmt slab, piuă 
la moderat. Temperatura in creștere 
ușoară in ultimele zile. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 16 
șl minus 6 grade, Izolat mai coborite tn 
nordul țării, iar maximele intre minus 
6 și plus 3 grade. In a doua parte a 
intervalului, condiții de ceață cu depu
nere de chiciură. In București : Vreme 
rece, îndeosebi în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, favorabil 
ninsorii slabe. Vint slab, plnă la mo
derat. Temperatura în creștere ușoară 
spre sfirșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 10 și minus 4 
grade, iar maximele intre minus 3 și 
plus 3 grade. Ceață cu depunere de 
chiciură. (Ileana Mihâilâ, meteorolog 
de serviciu).

A apărut 
tALMANAHUL 
ELURE - 1981

tv
9,00 Teleșeoală

10,00 Povestea unei picături de apă (tn- 
vățâmînt preșcolar)

10,15 Film serial : Neguțătorii de visuri.
Reluarea episodului 1

11/10 Dosarele Istoriei. Un pericol pen
tru lumea contemporană : neofas- 
cismul

11,35 Telex
11,40 închiderea programului
16,00 Telex

16,05 Teleșcoală. Profesiunile cincinalu
lui. (Cabinet TV de orientare șco
lară și profesională). Meserii care 
„ard“ In vatra oțelului

10,30 Curs de limba engleză
16,so Din țările socialiste
17,15 Almanah pionieresc
17.40 Clubul tineretului
ÎS,25 Idei contemporane. Umanismul 

militant
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19.40 Ancheta TV. Flux și reflux pe ma

gistralele Capitalei
20.25 Seară de teatru. „O sambă pen

tru cel dezmoșteniți" de Alfredo 
Dias Gomes. Premieră pe țară

22.25 Telejurnal

La Odorheiu Secuiesc a început fabricarea 
unui produs intens solicitat de industria chimică

Țevile din fontă centrifugată

Transportul rutier în condițiile ninsorilor 
din aceste zile

RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 
AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

în cursul zilei de luni, intreaga re
țea de drumuri a fost, practic, afec
tată din cauza ninsorilor. în unele 
zone, îndeosebi în sud-estul țării (Ur- 
ziceni. Buzău, Făurei, Slobozia, Fe
tești, Călărași etc.), condițiile de cir
culație au fost și sînt Îngreunate din 
cauza vîntului, care, pe alocuri, a în
grămădit zăpada, formînd troiene. 
Ținînd seama de această situație, se 
recomandă :
• Deținătorii de autovehicule pro

prietate personală să evite folosirea 
in aceste zile a autovehiculelor, atit 
pentru deplasările in interiorul, cit și 
în afara localităților. De asemenea, 
se cere, ca autoturismele proprietate 
personală să fie scoase de pe partea 
carosabilă a străzilor, pentru a nu 
constitui obstacole in desfășurarea 
normală a transportului în comun de 
persoane, a traficului autovehiculelor 
destinate aprovizionării unităților co
merciale și în deplasarea utilajelor 
de de zăoezire.
• Conducătorii auto care intîlnesc 

porțiuni de drum afectate de zăpadă 
unde se acționează cu utilaje pentru 
degajarea părții carosabile să res
pecte cu strictețe indicațiile agenților 
de circulație.
• Șoferii profesioniști să cirenle cu 

viteza micșorată, pentru a menține 
controlul asupra autovehiculului și a 
preveni derapajele. Orice exces de 
viteză poate provoca in aceste împre
jurări urmări dintre cela mai grave. 
Luni dimineața, pe soseaua Ploiești— 
Sinaia, autoturismul 17—B—6 818. con
dus de Gheorghe Burnel, circula pe 
soseaua alunecoasă cu viteză excesivă 
în condițiile în care poseda permis 
de conducere de mai puțin de o lună. 
Din fericire, a fost depistat si tem
perat la timp. Tot cam. la aceeași oră, 
în apropiere de comuna Dumbrăveni, 
județul Vrancea, conducătorul auto
turismului 3—B—5 031, Iancu Tudor, 
neredurind viteza ne șoseaua cu ză
padă viscolită, a intrat in derapaj, 
tamponîndu-se frontal cu un autoca

ACȚIUNI PENTRU 
BUNA DESFĂȘURARE 
A TRANSPORTURILOR

Comandamentul de deszăpezire din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor informează :

în sectorul transporturilor feroviare 
nu sint linii de cate ferată închise 
pentru circulație. Pentru combaterea 
efectelor viscolului asupra liniilor si 
instalațiilor lucrează echipe de mun
citori din transporturi și funcționează 
încălzitoare de macaz.

Pe drumurile naționale circulația 
este asigurată în totalitate. în partea 
de sud a Moldovei, in Dobrogea și 
Bărăgan circulația este îngreunată 
pentru autoturisme din cauza visco
lului.

în ceea ce privește transporturile 
auto, se acționează cu utilaje proprii 
pentru înlăturarea zăpezii de pe plat
formele de parcare și scoaterea din 
imobilizare a autobuzelor rămase la 
can de linie.

Navigația este îngreunată datorită 
condițiilor meteorologice nefavora
bile, în porturile maritime și fluviale, 
în ciuda condițiilor dificile, se lu
crează intens.

în sectorul de telecomunicații nu 
se semnalează probleme deosebite.

(Agerpres)

• HOTELURI AUTO
MATIZATE. Pe vreme« Iu‘ 
Aii Baba și a poveștilor din 
„O mie și una de nooli" cuvin
tele magice „Sesam. deschide-te“ 
funcționau ca un adevărat pas- 
partu, asigurind accesul în orice 
încăpere, oricit de bine ferecată. 
O versiune moderna a a estei 
chei ce deschide toate porțile o 
constituie cartela magnetică in
trodusă de un cunoscut lanț de 
hoteluri din Franța. Recepțione- 
rul clasic a fost înlocuit prin- 
tr-un dispozitiv electronic in 
care se introduce resoectiva car
telă : automat, dispozitivul dis
tribuie clientului cheia tioului de 
anartament oe care-1 dorește și 
retine în memoria sa codul car
telei. care corespunde contului 
bancar ai clientului respectiv.

Cînd sejurul acestuia ia sfîrșit, 
clientul părăsește hotelul fără a 
mai îndeplini nici o altă forma
litate. Pină in prezent sistemul a 
fost introdus la un număr de 
nouă hoteluri, urmind ca el să 
fie în curînd extins la toate ora
șele cu peste 100 de mii de lo
cuitori.

• BIORITMUL Șl ME
DICAMENTELE. Cercetăto
rul Leonid Glibin. șeful Centru
lui de cardiologie din Vladi
vostok, a ajuns la concluzia că 
date exacte privind bioritmul 
fiecărui individ, nu numai intr-o 
perioadă calendaristică îndelun
gată. ci și in cadrul unei izile. 
pot permite utilizarea mai efici
entă a medicamentelor. Ritmul 
biologic reglementează cu mare

precizie perioadele de activizare 
și de scădere a activității orga
nismului, chiar și în cursul unei 
singure zile. în decurs de 24 de 
ore, afirmă specialistul, există 
cinci „microperioade indepen
dente". determinante pentru acti
vitatea creatoare și fizică a 
omului. în aceste perioade, or
ganismul iși cheltule cel ma* 
activ energia, ceea ce înseamnă 
că este și mai eficient în com
baterea bolilor. în Derioada cînd 
activitatea biologică se reduce, 
este necesară sprijinirea orga
nismului cu medicamente.

• SCRIITOR PRECO
CE, Deși are numai 60 de pa
gini. romanul „Epidemie hi
draulică", in care este vorba de 
o bandă de gangsteri ce terori

mion ce venea din sens opus. Un 
pasager și-a pierdut viața, iar altul 
a fost grav rănit.
• O deosebită însemnătate prezin

tă în împrejurările actuale asigura
rea stării tehnice a autovehiculelor 
și plecarea la drum cu parbrizele și 
oglinzile retrovizoare curățate pe 
toată suprafața lor, cu ambele ștergă- 
toare de parbriz în funcțiune. De 
asemenea, se impune verificarea 
funcționării instalației de dezaburire- 
climatizare. Mașinile să Ce echipate 
numai cu pneuri care au o stare 
corespunzătoare de aderență. Luni 
dimineața, autobuzul 31—IL—974, pro
prietatea I.T.A. Slobozia, condus de 
șoferul Dinu Dumitru, circula cu 
parbrizul acoperit cu o peliculă de 
gheață, la fel și oglinda retrovizoare, 
din care cauză vizibilitatea șoferului 
era foarte scăzută, existînd pericolul 
de accidente,
• Se recomandă părinților să su

pravegheze mai atent jocul copiilor, 
în orașul Moldova Nouă, județul Ca- 
raș-Severin, un minor, in etate de 
14 ani, jucîndu-se cu săniuța, a apărut 
brusc în fața unui autoturism, fiind 
accidentat mortal.
• Pietonii să se deplaseze in nrașe 

și in comune numai pe trotuare sau. 
in linsa acestora, in afara părții ca
rosabile șl să se asigure temeinic 
înainte de traversarea străzilor.

)

La întreprinderea de matrițe șl 
piese din fontă de la Odorheiu Se
cuiesc, unitate aflată in plină dezvol
tare, recent a început să producă, in 
cadrul probelor tehnologice, linia de 
fabricație a țevilor din fontă cen
trifugată. Realizarea pentru prima 
dată in țară a țevilor de fontă cen
trifugată va rezolva una din princi
patele probleme cu care se confrun
tă unitățile producătoare de acid 
sulfuric și sodă. Amănunte ne sint 
furnizate de specialiști din» cadrul 
Institutului de inginerie tehnologică 
și proiectări în industria chimică — 
proiectantul noii linii.

— Una din părțile sensibile ale in
stalațiilor de acid sulfuric o consti
tuie bateriile de schimbătoare de 
căldură, supuse unui puternic regim 
de coroziune — precizează ing. Pau
la Anghel. Circuitul de răcire reali
zat din țevi de fontă are o lungime 
de nu mai puțin de 2,4 kilometri in 
cazul unei instalații cu o capacitate 
de 200 mii tone acid sulfuric anual. 
Flanșele, coturile, porii din fontă 
sînt tot atîtea puncte in care coro
ziunea „macină" schimbătorul de 
căldură. Fisurarea conductelor, pe 
lîngă pierderile de acid și scurgerea 
acestuia în rețeaua de ape reziduale, 
determină în final declanșarea opri
rilor accidentale.

— Calitatea țevilor de fontă joa
că deci un rol important In menți
nerea continuității producției. Pot 
fi realizate țevi mai „sigure"?

— S-au realizat în ultimii ani In 
lume țevi din fontă turnate prin 
procedeul centrifugal. în țară se fa
brică țeava din fontă prin procedeul 
clasic de turnare, gravitațional, care 
are o structură eterogenă, incluziuni 
de zgură, porozitate, o grosime neu

niformă a pereților. Importul de 
țeavă din fonti centrifugată este 
deosebit de costisitor — un kilogram 
costă circa 15 dolari.

— S-a impus deci necesitatea fa
bricării în țară a acestor produse.

— Experiența redusă existentă in 
țară în domeniul tehnologiei de tur
nare centrifugală a condus la ideea 
importării integrale a unei linii de 
fabricație — de la materia primă la 
produsul finit. Analizind ofertele 
primite, un colectiv de proiectanți 
din cadrul institutului nostru, adau
gă ing. Gheorghe lonescu, și-a asu
mat sarcina de a realiza concepția 
pentru majoritatea operațiilor și uti
lajelor tehnologice, urmind Bă sa 
importe doar mașina de centrifugat. 
Astfel, pentru noua investiție s-a 
reușit o reducere de cinci ori a e- 
fortului valutar al tării.

— Cînd a început construcția noi! 
linii de fabricație ?

— La Începutul acestui an. Și este 
meritul atit al constructorilor și 
montorilor din cadrul T.C.I. Brașov, 
cit șl al colectivului Întreprinderii 
din Odorheiu Secuiesc că au reu’it 
intr-un timp de numai 10 luni să fi
nalizeze noua investiție. Calitatea țe
vilor livrate in primele loturi dă 
garanția că industria noastră chimică 
va beneficia de întregul necesar de 
țevi din fontă centrifugată. Mențio
nez că noul produs, care va înlocui 
țevile din fontă turnate gravitațio
nal, are o rezistentă la coroziune de 
trei ori mai mare. Deci cheltuielile 
de reparații in unitățile de acid sul
furic vor fi substanțial diminuate, iar 
funcționarea instalațiilor tehnologice 
va fi mult îmbunătățită.

Dan CONSTANTIN

TIMIȘ • Municipiul Lugoj a 
găzduit cea de-a 5-a ediție a 
festivalului coral interjudețean 
„Ion Vldu". Au participat for
mații corale aparținind unor 
cluburi muncitorești, cămine 
culturale și case de cultură din 
București și din alte 17 județe 
ale tării. Cu același prilej a avut 
loc și o masă rotundă pe tema 
„Probleme actuale ale mișcării 
corale de amatori", la care au 
participat compozitori, dirijori, 
muzicologi, critici muzicali. • 
Luni, 8 aecembrie, au debutat la 
Sinnicolau Mare manifestările 
politico-educative și cultural- 
artistice organizate pe parcursul 
acestei săptămini sub egida 
Festivalului național „Clntarea 
României", (Cezar Ioana).

CLUJ • Cu prilejul împlini
rii a 25 de ani de existență a 
Filarmonicii de stat din Cluj- 
Napoca, au avut loc o seamă de 
man.festări. Printre acestea se 
Înscrie concertul orchestrei sim
fonice sub bagheta dirijorului 
Emil Simon și avindu-1 ca solist 
pe pianistul Dan Grlgore • Cea 
de-a 18-a șesiune științifică a 
cadrelor didactice și studenți
lor de la Institutul de medicină 
și farmacie din Cluj-Napoca, 
organizată in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" și 
a celei de-a 33-a aniversări a re
publicii, cadre didactice și stu- 
denți au prezentat In plen și pe 
secțiuni peste 220 de lucrări. 
(Alexandru Mureșan).

BACĂU • La casa de cul
tură „Vasile Alecsandri" din 
municipiul Bacău a fost deschi
să. din inițiativa secției de pro
pagandă a comitetului județean 
de partid, o expoziție de crea
ție tehnică și științifică a elevi
lor și studenților. Cele peste 500 
de exponate, realizate in atelie
rele și laboratoarele institutu
lui de invățămint superior, ale 
celor 25 licee industriale și ale 
celorlalte școli din județ, reflec
tă modul in care se realizează 
integrarea invățămlntului cu 
cercetarea, producția și practica 
social-polltică. (Gh. Baltă).

BUZĂU • Societatea de știin
țe matematice a organizat, prin 
filiala din Buzău, în colaborare 
cu inspectoratul școlar jude
țean, sfmpozionul-dezbatere cu 
tema „Clasic și modern in pre- 
da-ea matematicii in Invățămîn- 
tul gimnazial și liceal". • Cu 
prilejul aniversării a 85 de ani 
de existență a gazetei de ma
tematică, la Buzău și Rm. Sărat 
au avut loc sesiuni de referate 
și comunicări pe tema : „Școala 
— cadru prielnic pentru afir
marea capacității de creație, a 
talentului și pasiunii tineretului 
pentru muncă, știință și cultură. 
(Dumitru Dăniilă).

SĂLAJ • La Zalău a avut 
Ioc sesiunea anuală de referate 
și comunicări organizată de 
muzeul de istorie și artă din lo
calitate, sub genericul „Unitate, 
continuitate și independență. 
Contribuția sălăjenilor la Înfăp
tuirea acestor deziderate fun
damentale ale poporului român". 
Aii participat cu referate și co
municări un număr însemnat 
de istorici, muzeografi. cadra 
didactice și publiciști din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Ttrgu Mureș, 
Oradea, Bistrița-Năsăud. Baia 
Mare. Brașov, Arad, Satu Mare, 
Sibiu și Sălaj. (Ion Mureșan).

IAȘI • Colectivul Operei 
Române din Iași a prezentat In 
premieră opereta „Orfeu in in
fern" de J. Offenbach • Teatrul 
de copii și tineret din Iași a 
efectuat un turneu in localitățile 
Piatra Neamț. Tîrgu Neamț, Ro
man, Marginea și altele. (Ma- 
nole Corcaci).

(Urmare din pag. I)
tălpile pline de ținte ale 
bocancilor lor muncitorești 
toată suflarea simțea că 
trec cei de aici. Și cînd 
aceiași oameni, după grele 
biruințe, ca toată tara, de
altfel. au hotărît cum să 
le fie viitorul, au făcut-o 
în felul lor. clar, răspicat, 
dar cu un calm și cu o stă- 
pînire de sine cum numai 
cei ce lucrează mulați 
pină-n gît in benzină știu 
să le aibă...".

E drept. în vara lui 1948, 
la naționalizare, cel pus 
de muncitori la conducerea 
rafinăriei, unul de-ai lor, 
comunist Încercat în lupte, 
le-a spus : „Noi trebuie să 
le dovedim foștilor patroni 
că sîntem mai pricepuți și 
mai buni gospodari decît 
au fost ei. Căci, de-acum, 
totul aparține poporului și 
el devine deplin responsa
bil de tot ceea ce face și 
desface in tara asta !“.

„Și noi am făcut, noi am 
desfăcut, și tot noi am mă
surat de zece ori pină să 
tăiem o dată — imi spune 
unul dintre veteranii rafi
năriei — dar Întotdeauna 
laolaltă am hotărit. iar de 
mai bine de cincisprezece 
ani și. cu osebire in ulti
mii ani. tot laolaltă am 
deprins arta autocondu- 
cerii și autogestiunii mun
citorești, ințelegînd ce în
seamnă cu adevărat a fi 
proprietarii, producătorii și

beneficiarii avuției și al 
muncii noastre comune".

„Ceea ce am preluat în 
1948 aproape că nu mai 
există — imi spune un 
maistru distilator — totul 
a fost refăcut, redimensio- 
nat la scara altei puteri, 
demnă de ambițiile socia
lismului. Asta demonstrea
ză că și acolo unde am 
avut ceva de preluat, totul

1944, a fost sîngele vărsat 
pe caldarim, au fost plă- 
mînii scuipați în beciurile 
închisorilor, a fost acel 
-care pe care» în focul 
ascuns sau deschis al cioc
nirilor de clasă ce nu pu
teau cunoaște decit un sin
gur final : triumful drep
tății. ieșirea la liman. În
tronarea unei lumi a echi
tății, a egalității in fața

renăscute, e lupta cu noi 
înșine pentru formarea 
unui om de tip nou. ade
seori contemporanul nos
tru. dar cu certitudine 
omul României comuniste 
de miine !“.

Desigur, invocînd cele 
auzite din gura petroliști
lor de la rafinăria cente
nară „Ploiești", reporterul 
este tentat să dea nume.

Ștafeta conștiinței muncitorești

a trebuit să renască, «moș
tenirea» și-a trăit traiul și, 
ceea ce avem astăzi, de 
noi a fost plămădit, uneori 
redemarînd de la zero. 
Dar. într-un lucru de că
petenie, chezășie a tuturor 
înfăptuirilor noastre, am 
avut o neabătută continui
tate. și el ne atestă drep
tul de a ne invoca tradi
țiile și propria noastră 
conștiință muncitorească : 
oamenii. Spiritul clasei, 
actul de transmitere a șta
fetei într-un neîntrerupt 
urcuș,1 legătura ‘ omogenă, 
indestructibilă a celor de 
azi cu cei de ieri, contopi
rea năzuințelor comune in 
aceleași idealuri. A fost 
cindva lupta pe baricade, 
cu bolovanul tn mină, lup
ta de stradă cu arma la 
ochi ca în neuitatul august

șanselor, a rațiunii munci
torești. a justeței cauzei 
comuniste. Oare acum lup
ta a trecut și trăim pe 
roze 7 Nu, un alt «care pe 
care» se desfășoară impe
tuos și lupta pare adeseori 
mai greu de dus decit pe 
baricade. E lupta cu tim
pul, e lupta pentru redu
cerea handicapului care 11 
au fată de noi țările mai 
dezvoltate economic — și 
nu trebuie să uităm că la 
dezvoltarea lor a contri
buit în bună parte și spo
lierea avuțiilor noastre na
ționale. și in primul rlnd 
a petrolului românesc — 
e lupta pentru ciștigarea 
devansului față de fila ca
lendarului. e lupta pentru 
performantele capabile să 
ateste calitativ, și nu nu
mai cantitativ, forța tării

să relateze oricit de suc
cint biografii, să schițeze 
portrete. Sărbătoriții sînt 
însă 2500 și nu doar cîțiva. 
Si gîndul curat le aparține 
tuturor. Printre ei. aproape 
o mie de comuniști. Unul 
dintre ei îmi spunea : „Tot 
ce trăiește partidul trăim 
și noi. La intensitatea fo
cului continuu și la cali
tatea celei mai Înalte cifre 
octanice. Căci dacă aurul 
sunător se măsoară In ca
rate. produsele cele mai 
nobile scoase din aurul 
negru se măsoară în cifre 
octanice. O astfel de mă
sură există și pentru con
știința muncitorească a ce
lor din rafinăriile petrolie
re și din combinatele pe
trochimice : putem spune 
că, in pregătirea tinerilor 
pentru viață, in însăși per

manenta noastră devenire 
luptăm pentru însușirea 
celei mai înalte cifre octa
nice a caracterului fiecă
ruia, a devotamentului față 
de patrie, a abnegației și a 
probității comuniste !“.

Sînt 2500 de oameni ai 
muncii în rafinăria cente
nară „Ploiești". Printre ei, 
peste 800 de tineri sub 21 
de ani. Au venit aici să-și 
însușească unele dintre 
cele mal nobile meserii 
ale pămintului românesc, 
dar. pășind pe vatra aceas
ta bătătorită timp de o 
sută de ani de talpa mun
citorească. ei iși mai însu
șesc ceva : tradiția, res
ponsabilitatea morală față 
de înaintași, sentimentul 
ambiției și al mlndriei 
pentru lucrul bine făcut. 
„Acum, la centenar — imi 
spunea unul dintre aceș
tia — momentul e festiv, 
dar el obligă. Sărbătorim 
un secol de existență, dar 
să nu uităm că. odată cu 
asta, rafinăria noastră intră 
in cel de-al doilea secol al 
vieții ei. Si noi, cei mai 
tineri, aparținem acestui 
nou secol, perspectivelor 
lui, ambițiilor de a ne tace 
țara, laolaltă cu toată su
flarea acestui pămint. șl 
mai mlndră, și mai dem
nă. și mai înfloritoare I"

Altă urare mai de suflet 
In pragul veacului al doi
lea pentru cele 2500 de 
inimi din rafinăria cente
nară nici că ș-ar putea 
rosti.

zează un oraș brazilian, i-a 
adus lui Luciano Fleury da 
Cruz celebritatea in Întreaga 
țară. Cu atit mai mult cu cit 
el are numai șase ani. Unui re
porter neîncrezător care a ve
nit să vadă „minunea", Luciano 
i-a înlăturat orice dubii : a luat 
creionul și a așternut pe hlrtie, 
fără să i se sugereze vreo idee 
de către părinți sau altcineva, 
un intreg capitol de carte, ab
solut original. Mama lui Lu
ciano declară că a observat 
mal demult că băiatul ei este 
toarte dotat. La doi ani, el știa 
să scrie și să citească, iar la 
patru începuse să scrie scurte 
povestiri. Luciano — afirmă

mama lui — refuză orice su
gestie. dar recunoaște că a pre
luat mult de la... Walt Disney.

• REFLEXE ALE RE
CESIUNII. Anul acesta, 
„Shorter Oxford English Dic
tionary" (Dicționarul prescurtat 
al limbii engleze), una din cete 
mai importante publicații ale 
editurii „Oxford University 
Press", a fost pentru prima dată 
tipărit in străinătate, informea
ză ziarul „Times". Decizia a pro
vocat nedumerire — relevă coti
dianul. „Oxford University 
Press" tipărește cărți la Oxford

de peste 600 de ani. Dar, notea
ză „Times", recesiunea din in
dustria tipografică afectează a- 
ceastă instituție, ca și alți edi
tori britanici. care se alătură 
exodului în străinătate, unde ti
părirea revine cu 20 la sută mai 
ieftin, chiar și in condițiile in
cluderii prețului transportului 
cărților respective in Marea Bri
tan ie.

• HORMONII ÎN 
HORTICULTURA.
rind, consumatorii vor avea Ia 
dispoziție fructe și legume tra
tate cu ajutorul... hormonilor, 
într-adevăr. cercetătorii ameri
cani au ajuns la concluzia că 
aceste substanțe joacă un rol im
portant nu numai in cazul flin
telor umane și animalelor, ci și

In cazul plantelor — In toate 
stadiile de dezvoltare. Așa se 
petrec lucrurile, de pildă, cu hor
monul denumit auxină. care re
glementează creșterea. Primele

fructe care au beneficiat de tra
tamentul cu hormoni : bananele, 
ananasul și strugurii. în cazul 
strugurilor, de exemplu, s-a con
statat că ciorchinii sînt mat 
bogați, boabele mai voluminoa
se, mai dulci și cu un colorit mai 
intens. în imagine. In stingă, 
chiochinele unei vițe netratate 
cu hormoni, iar in dreapta —al 
unei vițe căreia i s-a efectuat un 
asemenea tratament.

• AVANTAJ PENTRU 
CEI SUPLI. în Singapore, 
prețul biletelor de autobuz de
pinde de greutatea pasagerului, 
care este apreciată din ochi de 
către șofer. Pină la circa 70 kg, 
pasagerul plătește prețul minim, 
după care tariful urcă in funcție 
de adaosul in kilograme.



1N apărarea vieții patrioților sud-africani CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA
MESAJUL DE SALUT AL P.C.R.

în fata Palatului „justiției** din Pretoria s-a desfășurat recent o amplă manifestație, ai cărei participanțl 
au cerut eliberarea celor trei patrioți africani, membri ai Congresului Național African, condamnați la moarte

YOKOHAMA:

Intilnire consacrată prieteniei japono-române
TOKIO 8 (Agerpres). — La Yo

kohama a avut loc o intilnire consa
crată prieteniei japono-române, orga
nizată de Comitetul orașelor înfrățite 
Yokohama-Constanța. Mitsuo Ariya- 
ma, vicepreședinte al Consiliului 
deputatilor municipali, președintele 
Comitetului de prietenie Yokohama-

DELHI Convorbiri la nivel înalt sovieto-indiene
DELHI 8 (Agerpres). — La Delhi 

au început luni convorbirile oficiale 
dintre președintele țării-gazdă. Nee- 
lam Sanjiva Reddy, și Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., care a 
sosit intr-o vizită oficială de priete

In favoarea unui guvern care sa grupeze 
toate forțele democratice italiene 

Declarația secretarului general al P.C.I.
I ROMA 8 (Agerpres). — Recenta 

declarație a Partidului Comunist 
Italian (care, a propus un guvern de 
stingă, ca alternativă la actuala 
conducere democrat-creștină) nu 
constituie „o răsturnare a strategiei 
comuniste" — a declarat secretarul 
general al P.C.I., Enrico Berlinguer, 
intr-un interviu acordat cotidianului 
„TUnită", organul de presă comunist 
citat de agenția italiană de presă 
A.N.S.A. „Nu strategia comunistă 
s-a schimbat, ci situația", marcată 
pentru prima dată după 30 de ani 
de riscul unei crize instituționale — 
a afirmat Berlinguer, pronuntindu-se 
pentru „căutarea unei convergențe 
între diferitele componente ale isto
riei, și societății italiene". „Pentru a 
împiedica această criză și a frîna 
procesul de separare a instituțiilor 
publice de țară" — a adăugat el — 
este necesară „tocmai o cotitură po
zitivă, care să evite alunecarea spre 
aventură". O asemenea problemă 
poate fi rezolvată permitindu-se

Rezultatele alegerilor prezidențiale 
din Portugalia

Un vot în favoarea consolidării 
procesului democratic

Cu 56,4 la sută din voturile expri
mate — conform rezultatelor provi
zorii — actualul președinte al Portu
galiei, Antonio Kamalho Hanes, a 
cărui candidatură a fost sprijinită de 
partidele socialist și comunist, a ciști- 
gat detașat in alegerile pentru func
ția supremă desfășurate duminică. 
Victoria depășește previziunile son
dajelor preelectorale, care, deși ii 
acordau lui Eanes cele mai multe 
șanse, nu intrevedeau decit obținerea 
majorității simple și, prin urmare, 
un al doilea tur de scrutin. Princi
palul său adversar, generalul Anto
nio Soares Carneiro. sprijinit de coa
liția de centru-dreapta „Alianța De
mocratică" (aflată la putere de un an 
și alcătuită din partidul social-demo
crat. Centrul Democratic Social și 
partidul popular monarhist), a obți
nut 40,27 la sută din voturi, iar alți 
patru candidați — trei militari și un 
civil — au înregistrat procente neîn
semnate.

Victoria generalului Eanes este in
terpretată de observatorii politici din 
Portugalia, de agențiile de presă. în 
general de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale ca reprezen- 
tind. înainte de toate, un vot in fa
voarea menținerii și consolidării pro
cesului democratic inițiat prin revo
luția de la 25 aprilie 1974. De-a lun
gul primului său mandat preziden
țial, actualul șef al statului s-a făcut 
cunoscut printr-o orientare consec
ventă de promovare și apărare a cu
ceririlor democratice consacrate in 
Constituție. Campania sa electorală 
s-a axat în primul rind pe apărarea 
Constituției. Așa cum se știe, legea 
fundamentală portugheză, adoptată 
în urmă cu patru ani. intr-o perioadă 
de netă preponderență a forțelor de 
stingă, militare și civile, proclamă 
dezvoltarea țării în direcția socialis
mului. consacră naționalizarea prin
cipalelor firme industriale și bancare.

Constanta. a împărtășit numeroșilor 
participanti la manifestare impresiile 
sale culese în cursul vizitelor făcute 
în tara noastră, subliniind succesele 
obținute de poporul român în diferite 
domenii de activitate.

Au participat ambasadorul Româ
niei în Japonia, Radu Bogdan, și 
membrii ambasadei române.

nie în India. După cum informează 
agenția T.A.S.S., s-a procedat la un 
scnimb ție păreri cu privire la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări.

In aceeași zi, Leonid Brejnev a 
avut o întrevedere cu primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi.

P.C.I. să devină „forța motrice de 
garanție majoră a unui guvern care 
să grupeze toate forțele sănătoase 
ale democrației italiene" — a arătat 
Enrico Berlinguer.★

Reunit la sfîrșitul săptămînii tre
cute la Roma, Consiliul Național al 
Partidului Democrat-Creștin Italian 
(organul de conducere al partidului 
de guvernămint) a stabilit convoca
rea, la 8 aprilie 1981, a Conferinței 
naționale a P.D.C. (congresul națio
nal) — informează agenția A.N.S.A.

In încheierea unor ample dezbateri 
a fost adoptată o moțiune de apro
bare a expunerii secretarului politic 
al P.D.C., Flaminio Piccoli. în baza 
căreia democrat-creștinii urmează să 
acționeze pentru „o înnoire în in
teriorul partidului". Totodată, demo
crat-creștinii s-au pronunțat pentru o 
limitare a înțelegerii cu comuniștii 
numai la nivelul organelor locale de 
conducere.
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reforma agrară, controlul muncito
resc in întreprinderi, rolul armatei ca 
girant al cuceririlor revoluționare, 
stabilește drepturile democratice de 
bază ale cetățenilor. Or, se știe că, 
datorită unui complex de factori po
litici și economici, la alegerile parla
mentare din decembrie anul trecut 
majoritatea parlamentară a revenit 
„Alianței Democratice" (deplasarea 
s-a repetat apoi la scrutinul parla
mentar din octombrie a.c.). Coaliția 
de centru-dreapta și guvernul format 
de ea și-au exprimat, in mod desehis, 
hotărîrea de a modifica actuala Con
stituție. de a abroga sau reformula 
prevederi fundamentale, cum ar fi 
acelea referitoare la naționalizări, 
reforma agrară, controlul muncito
resc în întreprinderi ș.a. Or, struc-

COREEA DE SUD

Crește împotrivirea față de 
represiunile regimului antipopular

Incapabile să reducă Ia tăcere re
volta populației din Coreea de sud 
Împotriva regimului de dictatură, 
autoritățile de la Seul intensifică 
măsurile de represiune. Aproape zil
nic. „forțele de ordine" intervin cu 
brutalitate pentru a combate orice 
manifestare de protest, operind a- 
restări masive în rindul cetățenilor 
pașnici. Sume considerabile au fost 
alocate pentru construirea de noi în
chisori, pentru echiparea cu arma
ment și tehnică modernă a politiei, 
ale cărei efective vor fi suplimen
tate în 1981 cu peste 10 000 de oa
meni. „Consiliul legislativ pentru

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demonstrații de protest in 
Cisiordania • Acțiuni israe- 

liene in Liban
TEL AVIV 8 (Agerpres). — în 

Cisiordania au continuat demonstra
țiile și grevele de protest împotriva 
hotăririi guvernului Israelului de a-i 
expulza pe primarii palestinieni al 
orașelor Hebron și Halhoul și a pro
punerilor de amendare a legii învă- 
țămîntului. care ar permite auto
rităților militare israeliene să in
tervină în aceste probleme în te
ritoriile ocupate, relatează agenția 
W.A.F.A. Aceeași sursă reamintește 
că. la sfîrșitul săptămînii trecute, 
forte armate și ale politiei israeliene 
au intervenit pentru a-i împrăștia 
pe manifestanti. Au fost arestați mai 
multi palestinieni. Autoritățile mili
tare israeliene au hotărit. de aseme
nea. să închidă pe o perioadă neli
mitată universitatea Bir Zeit.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Israelul 
a anexat recent o nouă porțiune din 
teritoriul libanez, relatează agenția 
France Presse. Potrivit sursei, care 
citează proprietarii de pămînt din re
giunile nou anexate, este vorba de 
o zonă cu o suprafață de aproximativ 
2 000 de dunami (doi kilometri pă- 
trați), cuprinzind localitățile: Djebel 
El Nemel, Al Manara. Seic Ayyad, 
Ai Manqara. Aceste localități for
mează un ansamblu de coline care 
separă satul Houla de teritoriul is- 
raelian.

Reuniune ministerială
KUWEIT 8 (Agerpres). — Con

siliul ministerial al Organizației ță
rilor arabe exportatoare de petrol 
(O.P.A.E.P.) s-a reunit la Kuweit, 
pentru a lua in dezbatere o serie 
de probleme referitoare la dezvol
tarea industriei petroliere în statele 
O.P.A.E.P. Miniștrii petrolului din 
țări arabe examinează, de aseme
nea, o serie de aspecte legate de 
stabilizarea prețurilor la titei pe Die
tele internaționale si repercusiunile 
devalorizării dolarului asupra econo- 

turile politico-instituționale create 
după revoluție conferă o Însemnătate 
aparte rolului președintelui, conform 
normelor in vigoare, orice lege adop
tată de parlament trebuind promul
gată de șeful statului, după ratifica
rea ei de către Consiliul Revoluției 
(prezidat de președintele tării). De 
aceea, pe lingă majoritatea parla
mentară, partidul sau coaliția care iși 
propune schimbarea radicală a rîndu- 
ielilor politico-sociale are nevoie de 
sprijinul președintelui și al Consiliu
lui Revoluției.

Generalul Eanes și forțele poli
tice care îl susțin s-au opus cu fer
mitate încercărilor de modificare a 
Constituției și. în genere. încercărilor 
de frînare a procesului democratic. 
Realegerea sa reprezintă, astfel, un 
succes al cauzei promovării și. salv
gardării acestui proces, arătînd încă 
o dată marele adevăr că atunci cînd 
forțele de stingă, în primul rind so
cialiștii si comuniști*, isi orientează 
eforturile în aceeași direcție, cînd nu 
acționează divergent, cauza democra
ției cîștigă. Dezvoltarea procesului 
democratic depinde tocmai de măsu
ra in care acest adevăr esențial iși 
va găsi aplicarea în viață în etapele 
viitoare ale eforturilor pentru solu
tionarea problemelor fundamentale 
ale tării.

Vasile OROS

securitate națională", format in spe
cial din militari după dizolvarea par
lamentului, a decis, recent, să fie 
sporite pedepsele aplicate celor ce 
îndrăznesc să participe la adunări și 
demonstrații publice, majorind anii 
de detențiune pentru astfel de „de
licte" de la cinci la șapte. Peste 800 
de personalități politice și obștești 
au fost înscrise de autoritățile de la 
Seul pe o „listă neagră" și excluse 
pe o perioadă de opt ani din viața 
social-politică' a țării. Inchizitorii 
moderni din Co-eea de sud a > in
clus in această vastă operațiune de 
„epurare", în afară de Kim Dae

VIENA (Agerpres). — In capitala 
Austriei au continuat, duminică, lu
crările celui de-al 24-lea Congres al 
Partidului Comunist din Austria.

In cadrul ședinței de dimineață a 
luat cuvîntul- tovarășul Ilie Rădules- 
cu, secretar al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegației P.C.R. la congres, 
care. în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adre
sat participanților. tuturor membrilor 
Partidului Comunist din Austria, oa- 

• menilor muncii din această tară un 
cald salut tovărășesc, un mesaj de 
prietenie și solidaritate comunistă.

Relevînd că Partidul Comunist 
Român, poporul nostru, constructoral 
socialismului, cunosc și urmăresc cu 
sentimente de adîncă simpatie inter- 
naționalistă activitatea si eforturile 
Partidului Comunist din Austria pen
tru apărarea și promovarea interese
lor oamenilor muncii austrieci, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor lor de 
progres și bunăstare, pentru pace și 
colaborare între națiuni, conducătorul 
delegației P.C.R. a exprimat satisfac
ția conducerii partidului nostru fată 
de bunele raporturi de prietenie și 
colaborare statornicite între P.C.R. și 
P.C.A.. raporturi care se întemeiază 
pe deplina egalitate în drepturi, pe 
respectul reciproc al autonomiei și 
neamestecul în treburile interne, al 
dreptului fiecărui partid de a-și 
hotărî de sine stătător linia sa poli
tică internă si externă, tactica și stra
tegia revoluționară, ne principiile so
lidarității internaționale.

„Avem conv’ngerea — a spus vor
bitorul — că dezvoltarea continuă a 
acestor relații, contactele pe linie de 
partid, schimburile de opinii si de 
experiență vor servi deopotrivă inte
reselor celor două part’de. cit și adîn- 
cirii prieten'ei si colaborării dintre 
popoarele român si austriac, interese
lor mișcării comunistă si muncito
rești internaționale, ale năcii și secu
rității în Europa și în întreaga lume".

în continuare au fost înfățișate

Tovarășul Franz Muhri reales președinte 
al partidului

Luni. lucrările congresului s-au în
cheiat.

Congresul a aprobat activitatea 
partidului desfășurată de la congre
sul precedent și orientările si sarci
nile pentru perioada următoare, cu
prinse în raportul Comitetului Cen
tral. unele modificări la statutul 
partidului, precum și celelalte docu
mente în probleme înscrise pe ordi
nea de zi. S-a hotărît ca proiectul 
Programului P.C. din Austria, pre

Ciocniri violente între trupele 
irakiene și iraniene

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă în legătura cu con
flictul dintre Irak și Iran, operațiu
nile militare au continuat în mai 
multe sectoare ale frontului, provo- 
cind noi victime omenești și pagube 
materiale importante. In ultimele 
zile, ciocniri violente s-au produs in 
special în sectorul dintre orașele 
Abadan și Ahvaz.

a țărilor O.P.A.E.P.
miilor țărilor membre ale O.P.A.E.P., 
ultimele măsuri destinate realizării 
proiectului privind înființarea. în 
1981, a Societății arabe de inginerie, 
cu sediul la Abu Dhabi. Prin 
realizarea acestei ultime ini'iative. 
O.P.A.E.P. intenționează să-și ex
tindă participarea in industria țițe
iului, încercînd să obțină contracte 
pînă acum monopolizate de societă
țile transnațional* ocupate în sfera 
explorării, exploatării, prelucrării șl 
comercializării țițeiului.

Jung. condamnat în mod samavolnic 
la moarte de un tribunal militar, pe 
președintele Partidului Nou Demo
cratic și pe președintele Partidului 
Democratic Republican, precum și 210 
foști parlamentari.

în același timp. Curtea militară de 
apel a confirmat sentința de con
damnare pronunțată de curtea mar
țială împotriva lui Kim uaj ju.ig, 
în ciuda demersurilor acestuia, do
vedind totala netemeinicie a acuza
țiilor ce i s-au adus și in general a 
înscenării judiciare. Au fost menți
nute. de asemenea, sentințele de 
condamnare la ani grei de închisoa
re pronunțate împotriva altor 23 de 
personalități democratice. Urmează 
să se mai pronunțe acum „Curtea 
supremă civilă" și, in ultimă instan
ță, „președintele" sud-coreean.

înverșunarea cu care autoritățile 
de la Seul acționează pentru lichi
darea fizică a adversarilor regimului 
de dictatură și oprimare â populației 
nu a înregistrat pină acum efectul 
scontat. Dimpotrivă, cercurile largi 
ale opiniei publice sud-coreene. pro
fund indignate de măsurile noilor 
guvernanți, au continuat să-și mani
feste deschis împotrivirea, asumîn- 
du-și deschis riscul de a înfrunta 
forțele de represiune. Studenții de 
la Universitatea Yonsei. din Seul, au 
cerut, in cadrul unor ample și re
petate demonstrații, demisia „pre
ședintelui" Chun Du Hwan. elibera
rea colegilor arestați, retragerea 
imediată a detașamentelor de poliție 
din incinta institutelor de invăță- 
mînt superior. Alte organizații și 
personalități politice de diferite o- 
rientări, reprezentanți ai clerului se 
alătură valului de proteste exprima
te zilnic împotriva terorii ce dom
nește în Coreea de sud. cerînd. tot
odată. instaurarea unui regim demo
cratic.

Retine atenția și. în același timp, 
provoacă o serioasă îngrijorare fap
tul că grupul de generali câre au 
acaDarat puterea Ia Seul pune la 
cale, în mod deliberat, acțiuni mili
tare cu caracter provocator la linia 
de demarcație, pentru a întreține o 
stare de tensiune și o atmosferă de 
incitare la război, cu intenția evi
dentă de a împiedica in mod artifi
cial procesul de reunificare a Coreei.

în apărarea vieții victimelor regi
mului de dictatură de la Seul și-au 
ridicat glasul organizațiile din R.P.D. 
Coreeană — Comitetul Central al 
Frontului Democratic pentru Reuni- 

mărețele realizări ale poporului ro
mân. sub conducerea partidului co
munist, in construcția socialistă, in 
domeniile economiei, științei și cultu
rii, în ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii, în consolidarea independen
ței și suveranității naționale a Româ
niei, activitatea intensă pe ca-e co
muniștii români, întregul nostru po
por o desfășoară pentru înfăptuirea 
hotărîrilor și obiectivelor stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului. Vorbitorul a prezentat, apoi, 
pe larg, politica externă a partidului 
și statului nostru, reliefînd largile 
relații de colaborare și cooperare cu 
toate statele socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, nealiniate, cu ce
lelalte state, fără deosebire de orin- 
du're soc.ală.

A fost evidențiată contribuția activă 
a României, a președintelui sâu. to
varășul Nicolae’ Ceaușescu. la solu
ționarea problemelor ce confruntă 
astăzi omenirea, pentru oprirea agra
vării situației internaționale. înlătu
rarea politicii imperialiste, de forță 
și dictat, pentru reluarea și conti
nuarea cursului destinderii, soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a oricăror conflicte și litigii dintre 
state, pentru curmarea cursei Înar
mărilor și realizarea dezarmării. în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
mond'ale. pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră. Au 
fost relevate eforturile depuse de 
România pentru întărirea coope-ă-ii 
și securității în Europa, pentru reali
zarea la reuniunea de la Madrid a 
unor rezultate pozitive concrete, ca-e 
să asigure instaurarea unei securități 
reale pe continent.

In încheiere au fost adresate urări 
de succes în desfășurarea lucrărilor 
congresului. în munca pentru înde
plinirea hotărîrilor pe care le va 
adopta, in activitatea revoluționară a 
comuniștilor austrieci.

zentat delegaților la congres, să fie 
dezbătut de întregul partid și să fie 
supus aprobării unui congres extraor
dinar al partidului.

Congresul a ales noile organe de 
conducere — Comitetul Central, Co
misia de control și Comisia de apel 
ale partidului. Plenara noului .Comi
tet Central a ales Biroul Politic. Se
cretariatul și Comisia financiară ale 
C.C. al P.C.A. Președinte al partidu
lui a fost reales tovarășul Franz 
Muhri.

Vorbind în cadtul unei ședințe a 
guvernului, președintele Irakului. 
Saddam Hussein, a declarat că for
țele irakiene care se află pe terito
riul Iranului și-au consolidat pozițiile 
în aceste regiuni. Un comunicat difu
zat de agenția irakiană de informații 
INA relevă că operațiuni militare 
s-au desfășurat la Abadan. Dezful și 
Susangerd. Comunicatul adaugă că 
elicoptere iraniene au atacat șoseaua 
irakiană dintre orașul Basra și portul 
Fao.

Șeful Statului Major iranian, gene
ralul Valiollah Fallahi, a declarat că 
Iranul se află, in prezent, în faza de 
contraofensivă, informează postul de 
radio Teheran, citat de agenția France 
Presse. Un comunicat al Statului Ma
jor iranian, difuzat de agenția PARS, 
anunță că orașele Ahvaz și Abadan 
au fost din nou atacate de artileria 
irakiană. Comunicatul menționează, da 
asemenea, că aviația iraniană a efec
tuat sîmbătă și duminică mai multe 
raiduri în teritoriul irakian, între care 
și unul în zona portului Fao.

(Agerpres)

ficarea Patriei și Comitetul pentru 
reunificarea pașnică a patriei —‘ 
care, intr-o declarație comună, au 
condamnat complotul urzit de auto
ritățile din Coreea ac sud p_,nru 
lichidarea adversarilor săi potențiali, 
tocmai intr-o perioadă cind intregul 
popor coreean — din Nord și din 
Sud — ca și cetățenii coreeni rezi- 
denți in străinătate iși exprimă do
rința arzătoare de reunificare a pa
triei pe cale pașnică și fără ames
tec din afară.

Orientarea periculoasă a autorită
ților de la Seul a trezit îngrijorare 
nu numai in Coreea, ci și în rindul 
opiniei publice din străinătate. Pre
mierul japonez, Zenko Suzuki, l-a 
informat pe ambasadorul sud-coreean 
la Tokio despre „preocuparea gra
vă" a cabinetului său față de soarta 
lui Kim Dae Jung și s-a referit des
chis la eventualitatea aplicării unor 
sancțiuni economice. în cazul execu
tării patriotului sud-coreean. (După 
cum se știe. Kim. refugiat în Japo
nia pentru a scăpa de represaliile 
fostului dictator de la Seul, a fost 
răpit. în 1973, dintr-un hotel din To
kio de cinci agenți ai C.I.A. sud- 
coreeană și readus în țară. Această 
acțiune banditească a trezit vii pro
teste în Japonia și in întreaga lume, 
ceea ce explică preocuparea accen
tuată a opiniei publice nipone pen
tru acest caz).

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, sindicatele japoneze 

' și-au anunțat intenția de a institui 
un boicot împotriva mărfurilor pro
venind din Coreea de sud. dacă au
toritățile din această țară vor duce 
pină la capăt intenția lor de a-1 li
chida pe Kim. Peste un milion de 
persoane — japonezi și coreeni rezi- 
denți in Japonia — au semnat o pe
tiție. adresată secretarului general al 
O.N.U.. cerînd eliberarea necondițio
nată și imediată a militantului de
mocrat sud-coreean. Un demers pen
tru grațierea liderilor oDOzitiei sud- 
coreene a intreDrins și guvernul vest- 
german. cu acordul tuturor fracțiu
nilor din Bundestag.

Devine tot mai clar că măsurile 
represive, de o amploare fără pre
cedent chiar pentru Coreea de sud, 
departe de a duce la consolidarea 
pozițiilor regimului de la Seul, i-au 
atras nu numai oprobriul populației 
din tară, ci și al cercurilor largi ale 
opiniei publice din străinătate.

Petre STANCESCU

Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.U.P. privind 
sarcinile partidului în lupta pentru 

caracterul socialist al înnoirii vieții sociale 
LARGA ADEZIUNE LA HOTĂRÎRILE PLENAREI, 

IMPORTANTE SUCCESE IN PRODUCȚIE
ALE OAMENILOR MUNCII POLONEZI

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Presa 
poloneză a dat publicității hotărîrea 
Plenarei a Vil-a a C.C. al P.M.U.P. 
„Sarcinile partidului în lupta pentru 
caracterul socialist al înnoirii vieții 
sociale". în acest document se sub
liniază că Comitetul Central al 
P.M.U.P. consideră că cea mai im
portantă problemă in prezent este 
restabilirea ritmului normal de mun
că și viață din țară, obținerea stabi
lității politice și sociale, folosirea mai 
bună a potențialului productiv al 
țării.

Comitetul Central a însărcinat gu
vernul să elaboreze, în cadrul pla
nului cincinal, un plan de trei ani 
pentru restabilirea echilibrului eco
nomic și a stabilității economice a 
țării.

în document se arată că pentru 
realizarea sarcinilor propuse condi
ția principală este întărirea roiului 
conducător al partidului in societate 
și creșterea coeziunii forței sale in
terne, Datoria partidului — se arată 
in hotărîre — este de a-și uni rin- 
durile. Astăzi este necesară alianța 
tuturor forțelor Frontului Unității 
Poporului în accepțiunea cea mai 
largă pentru asigurarea noilor posi
bilități de dezvoltare a Poloniei so
cialiste.

Accentuînd necesitatea întăririi ac
tivității ideologice a partidului, Co-., 
mitetul Central consideră ca fiind 
extrem de importante relevarea 
esenței prefacerilor care au loc în 
societate, combaterea celor ce se si
tuează pe poziția negării sterile, a 
respingerii totale a realizărilor obți
nute în trecut, intensificarea studie
rii, precum și adincirea și răspindi- 
rea învățăturii marxist-leniniste pri
vind legitățile construcției socialiste. 
Activitatea ideologică a partidului — 
se arată în hotărîre — trebuie să în
tărească funcțiile patriotică și inter- 
naționalistă ale P.M.U.P.

Comitetul Central cheamă pe mem
brii de partid să se opună tendințe
lor demagogice și lipsei de răspun
dere care contestă rolul conducător 
al partidului și principiile democra
ției socialiste. Trebuie, de asemenea, 
să se demaște caracterul și manifes
tările activității desfășurate în Polo
nia de forțele antisocialiste — se ara
tă in hotărîre.

In hotărire se relevă că de o deo
sebită importanță pentru înfăptuirea 
rolului conducător al partidului în 
stat este activitatea membrilor de 
partid care acționează în organele re
prezentative ale statului, in instituții
le cu autoconducere socială. precum 
și în organizațiile obștești.

Mișcarea sindicală trebuie să de
vină o verigă extrem de importantă 
și constructivă a democrației socia
liste, să întărească participarea ma
selor la înfăptuirea controlului ob
ștesc, să ia parte la soluționarea 
celor mai importante probleme so- 
cial-economice ale tării și întreprin
derilor. Sarcina membrilor de partid, 
se arată în hotărîre, constă, de ase
menea, în a lupta activ împotriva 
pozițiilor și opiniilor ostile socialis
mului, în a izola acele persoane 
care, în activitatea lor în mișcarea 
sindicală, se orientează împotriva 
bazelor structurale ale Poloniei popu
lare. Comitetul Central a cerut or
ganelor și organizațiilor de partid să 
adinceascâ activitatea ideologică și 
educativă în rindul tineretului, al or
ganizațiilor de tineret.

Comitetul Central adresează între
gului partid, poporului polonez ape
lul de a participa activ la elaborarea 
programului partidului.★

După cum relatează agenția polo
neză P.A.P., în tară se desfășoară 
numeroase adunări la nivel de între
prindere și de voievodat. în cadrul 
cărora se dezbat hotărîrile recent 
adoptate de Plenara a VH-a a C.C. 
al P.M.U.P., cu privire la caracterul 
socialist al înnoirii vieții sociale in 
Polonia și la normalizarea situației 
economice.

Vrem și vom reuși să îndeplinim 
hotăririle plenarelor a Vl-a* și a 
VII-a ale C.C. al P.M.U.P.. care vin 
in întîmoinarea așteptărilor societă
ții — au arătat in luările lor de
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PROTOCOLUL COMERCIAL 
POLONO-IUGOSLAV pe anul 1981 
a fost semnat la Varșovia. Docu
mentul prevede o nouă creștere a 
volumului comerțului bilateral. Po
lonia va livra Iugoslaviei utilaj 
energetic și chimic, precum și o 
mică cantitate de cărbune și va im
porta din Iugoslavia materii prime 
pentru industria chimică, alimente, 
bunuri de consum, produse meta
lurgice.

PRIMIRE LA DAMASC. Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad l-a 
primit pe Caedli Klibi, secretar ge
neral al Ligii Arabe, aflat în vi
zită la Damasc, în cadrul unui tur
neu în mai multe capitale arabe. 
Au fost examinate ultimele evo
luții intervenite in lumea arabă și 
probleme legate de activitatea Li
gii Arabe, Secretarul general al Li
gii Arabe a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Abdel Halim Khad- 
dam, viceprim-ministru și ministru 
de externe al Siriei.

ÎNTREVEDERI TURCO-IORDA- 
NIENE. La Amman au avut loc 
convorbiri între primul ministru al 
Iordaniei, Mudar Badran, si minis
trul de externe al Turciei. Uter 
Turkmen, in cursul cărora au fost 
examinate căile de promovare a 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări în domeniile economic și 
comercial. Au fost, totodată, trecu
te în revistă ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu, precum si alte 
aspecte ale situației internaționale.

UN IMPORTANT ZACAMINT 
DE PETROL SI GAZE NATURALE 
a fost descoperit într-o regiune de 
deșert din Emiratele Arabe Unite, a 
anunțat duminică agenția de in
formații a emiratelor (WAM). 
Forările care au permis descoperi
rea zăcămintului au dus la conclu- 

cuvint participanții la consfătuirea 
activului de partid din Nowy-Sacz. 
Aceste hotărîri — au spus ei — tre
buie transpuse în limbajul faptelor 
și al acțiunilor concrete.

în cadrul unei reuniuni asemănă
toare. care a avut loc la Sieradz, au 
fost subliniate necesitatea restabilirii 
ritmului normal de muncă și de viată 
socială, necesitatea unei activitâti 
mai intense a membrilor partidului 
în contracararea manifestărilor anar
hice, care frinează economia, progre
sul țării.

In rezoluția adoptată de participan
ții la consfătuirea voievodală a acti
vului din Wloclawek se spune : „Ne 
pronunțăm cu hotărîre pentru linia 
de acțiune stabilită de Plenara a 
VII-a a C.C. ^1 P.M.U.P. Considerăm 
provocarea de noi greve și încordări 
drept un aventurism politic con
știent, care adînceste greutățile eco
nomice ale țării. Socotim că a sosit 
timoul să se unească toate forțele 
patriotice în jurul liniei comune de 
înțelepciune și responsabilitate".

O poziție asemănătoare a fost ex
primată de femeile participante la 
reuniunea muncitoarelor — membre 
de partid si fără de partid — de la 
un grup de fabrici de confecții din 
Szczecin. Facem un apel la tot po
lonezii și polonezele ca innofreg să se 
dezvolte intr-un spirit corespunzător 
hotărîrilor plenarelor a VT-a și a 
VII-a ale C.C. al P.M.U.P. — se 
spune în rezoluția adoptată de 
adunare.

într-o scrisoare adresată primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. Sta
nislaw Kania, membrii sindicatului 
veteranilor muncii și invalizilor sa
lută și sprijină hotărîrile plenarei a 
VII-a. Sîntem convinși — se spune 
în scrisoare — că partidul si guver
nul vor desfășura o adevărată ac
tivitate înnoitoare ; la aceasta vă vom 
ajuta din toată inima.★

Cu prilejul Zilei minerului. în toa
te centrele extractive din țară au 
fost înregistrate noi succese în mun
că, se arată într-o informație publi
cată de organul C.C. al P.M.U.P., 
„Trybuna Ludu".

Astfel, colectivul de muncitori de 
la mina de cupru „Rudna" din Sile- 
zia, cea mai mare din acest bazin, a 
extras într-o singură zi de muncă 
aproape 7 600 tone de minereu, de 
peste două ori mai mult față de pre
vederile planului. Succesul acestui 
colectiv, precizează ziarul citat, se 
datoreăkă unei mai bune organizări 
a muncii.

In voievodatul Piotrkow-Trybu- 
nalsky, la mina „Belchatow" a fost 
extrasă prima tonă de cărbune, care 
a marcat intrarea în exploatare a 
acestei noi întreprinderi miniere po
loneze.

La întreprinderea „Madro" s-a în
registrat o nouă realizare a con
structorilor polonezi de mașini. Co
lectivul acestei mari uzine a fabri
cat, in colaborare cu specialiștii Bi
roului central de proiectări în dome
niul mașinilor rutiere din Cracovia, 
primul agregat polonez pentru asfal
tarea autostrăzilor și șoselelor desti
nate traficului de viteză sporită. In
tr-un minut, agregatul acoperă cu 
asfalt o porțiune de șosea cu o lun
gime de 20 metri și o lățime de 4.5 
metri. Diferitele componente ale 
agregatului sînt acționate hidraulic.

Noua mașină, destinată construcții
lor rutiere, înlocuiește agregatele si
milare importate, pină in prezent, 
din Occident.

întreprinderile electronice „Lami
na", din Piaseczno. au obținut la cel 
de-al 52-lea Tîrg internațional de la 
Poznan Medalia de aur pentru teh
nologia originală a productivi de ti- 
ristori rapizi. Lucrările de cercetare 
pentru realizarea acestor tiristori au 
început în 1975, iar în urma’cu doi 
ani „Lamina" a început să producă, 
în cooperare cu Institutul de cerce
tări nucleare din Seierk, o întreagă 
familie de tiristori rapizi \de mare 
putere, a căror aplicare în economie 
va aduce rezultate economice nota
bile.

de mitri cubi
zia că acesta posedă o capacitate de 
product e de 4 651) bardi de petrol 
pe zi și 1,4 milioane 
tie gaze naturale.

REGELE SPANIEI
VILLE. In capitala 
început convorbirile 
ședințele țării-gaznă.

LA LIBRE-
Gabonuiui au 
dintre pre- 

. . .. Omar Bongo,
și regele Spaniei, Juan Carlos, care 
efectuează o vizită oficială în Ga
bon. Cei doi șefi de stat exami
nează posibilitățile lărgirii rela
țiilor bilaterale, precum si proble
me actuale ale situației internațio
nale. S-au desfășurat. totodată, 
convorbiri între miniștrii de ex
terne ai celor două țări — Martin 
Bongo și Jose Pedro Perez Llorca.

IRAKUL A RELUAT LIVRĂ
RILE DE PETROL de la începutul 
lunii decembrie, prin terminalele 
de Ia Marea Mediterană, intr-un 
ritm superior cifrei de un milion 
de barili pe zi — a declarat, po
trivit agenției France Presse. mi
nistrul irakian al petrolului, Tayeh 
Abdel-Karim.

COMPONENȚA NOULUI GU
VERN DIN VOLTA SUPERIOARA, 
constituit de Comitetul militar da 
redresare pentru progres national, 
organul suprem de conducere a tă
rii dună lovitura militară de stat 
din noiembrie a.c.. a fost anunțată 
la Ouagadougou. Din cabinet fac 
parte 17 miniștri dintre care nouă 
militari și opt civili. în funcția de 
prim-ministru a fost numit colone
lul Saye Zerbo. președintele Comi
tetului militar de redresare pentru 
progres național, care cumulează și 
portofoliul apărării naționale, fiind, 
totodată, șeful Statului Maior Gene
ral al forțelor armate. Portofoliul 
Ministerului de Externe si al 
Cooperării a revenit It. col. Felix 
Tiemtarboum.
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