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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni di
mineața, pe tovarășul N.K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, care
a făcut o vizită în țara noastră în
legătură cu încheierea lucrărilor de
coordonare a planurilor economice
pe perioada 1981—1985 dintre Româ
nia și U.R.S.S.
La primire a luat parte tovarășul
Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării.
Au fost de față V.I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, și T. Dudaș, ambasadorul
României la Moscova.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
din partea tovarășului L.I. Brejnev,
secretar general al C.C. al P.C.U.S..
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și N. A. Tiho
nov. președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., împreună cu urări
de sănătate și noi succese in activi
tatea pe care o desfășoară in frun
tea partidului și statului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele expri

Realizarea investițiilor la timp
si cu eficientă sporită - obligație
întărită prin lege
Legea investițiilor — dezbătută și
adoptată- de Marea Adunare Națio
nală — reprezintă un act normativ
de deosebită însemnătate, care pune
de acord cadrul legislativ cu cerin
țele realizării unei calități noi. su
perioare, in acest sector de impor
tanță majoră pentru economia națio
nală. Elaborată in spiritul indicații
lor și sub conducerea directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Legea in
vestițiilor asigură, prin prevederile
sale, perfecționa
rea continuă a în
tregii activități de
investiții, potrivit
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico-financiare, în
tărirea răsounderii factorilor care
acționează în acest
domeniu.
creșterea exigenței în utilizarea ju
dicioasă a fondurilor materiale și
bănești încredințate, aplicarea unui
regim sever de economii, ordine și
disciplină ferme în toate fazele de
realizare a investițiilor.
In noua lege iși găsește reflectarea
politica consecventă a partidului
nostru de înfăptuire sistematică a
unor ample programe de investiții —
bazate pe alocarea unei părți însem
nate din venitul național pentru fon
dul de dezvoltare — care să asigure
creșterea neîntreruptă și moderniza
rea accelerată a forțelor de produc
ție, amplasarea lor rațională in toa
te zonele țării, crearea unei economii
moderne, de inaltă eficiență, in ve
derea ridicării continue a nivelului
de trai al poporului. Viața a validat
pe deplin că politica de invesțiții a
partidului este o politică de înaltă
responsabilitate pentru progresul ne
contenit al României, pentru destinul
națiunii noastre ; ea slujește intere
sele fundamentale ale oamenilor
muncii, reflectă grija pentru condiții
le de viață mereu mai bune ale po
porului. pentru prezentul si viitorul
țării.
Ca un fir roșu străbate noua lege
orientarea hotărîtă a întregii activi
ști in acest domeniu spre sporirea
b.tanțială a eficienței fondurilor
j investiții, corespunzător cerințe

lor etapei actuale de dezvoltare economico-socială a țării.
înfăptuirea programului de investi
ții in condiții de eficiență sporită
impune, ca o condiție esențială, ac
celerarea ritmului de transformare a
mijloacelor materiale și financiare
alocate în fonduri fixe, prin con
struirea mai rapidă a noilor obiecti
ve și capacități productive. în acest
cadru, legea statuează principiile și
normele de bază după care trebuie
să se desfășoare
întreaga activitate
de pregătire și
execuție a investi
țiilor precizează
sarcinile și răs
punderile ce re
vin tuturor facto
rilor angajați in
procesul de reali
zare a no-lor uni
tăți și pentru toa
te etapele aces
tui proces — de la fundamentarea
tehnico-economică, proiectarea și exe
cuția obiectivelor de investiții pină la
recepția finală.
Cu totul deosebit este accentul pus
de lege pe planificarea judicioasă a
fiecărei investiții. în mod expres,
legea prevede că înscrierea în plan
a obiectivelor de investiții trebuie
să aibă loc pe baza unei fundamentări
tehnico-economice riguroase, a unei
analize temeinice a desfacerii pro
ducției pentru nevoile interne si
pentru export, urmărindu-se reali
zarea de capacități cu înaltă eficien
ță economică, care să asigure valori
ficarea superioară a materiilor prime
și a tuturor resurselor interne. Aceas
tă fundamentare trebuie să tină sea
ma. de asemenea, de folosirea de
plină a suprafețelor construite și a
capacităților existente, acordindu-se.
totodată, prioritate modernizării și
reutilării unităților în funcțiune, fără
să se construiască noi hale.
Legea stabilește cu toată claritatea
ca începerea execuției de noi obiec
tive și capacități, precum si finan
țarea acestora să aibă loc numai
dacă sînt asigurate toate condițiile ne
cesare realizării lucrărilor intr-un
timp cit mai scurt. în felul acesta se
va exclude in viitor posibilitatea pre
lungirii duratelor de construcție, a

mate și a rugat să se transmită to
varășilor L'. I. Brejnev și N. A. Ti
honov un salut prietenesc și cele
mai bune urări de sănătate, de noi
și importante succese popoarelor
U.R.S.S. in construcția comunistă.
în cadrul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de vederi in le
gătură cu stadiul actual al colabo
rării economice și tehnico-științifice
româno-sovietice, reliefîndu-se cu
satisfacție evoluția ascendentă a ra
porturilor de conlucrare multilatera
lă dintre România și Uniunea So
vietică. în conformitate cu hotăririle
stabilite de tovarășii Nicolae
Ceaușescu și L. I. Brejnev în cursul
întilnirilor și convorbirilor avute. A
fost exprimată hotărîrea comună de
a se acționa in continuare pentru
punerea in valoare a largilor posi
bilități existente pentru extinderea
și adîncirea colaborării și conlucră
rii româno-sovietice. corespunzător
potențialului actual și perspectivelor
de dezvoltare a economiilor națio
nale ale celor două țări prietene. în
folosul popoarelor român șl sovie
tice. al construcției socialiste și co
muniste din România și U.R.S.S., al
cauzei generale a socialismului și
păcii.
S-a reliefat, în acest context, im
portanța coordonării planurilor de

dezvoltare economică a celor două
țări care să asigure o perspectivă de
durată raporturilor de conlucrare
româno-sovietice, precum și realiza
rea marilor obiective economice de
dezvoltare ale României și U.R.S.S.
In acest sens, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat necesitatea
măririi volumului schimburilor .eco
nomice dintre cele două țări, relevind existența unor largi posibilități
pentru creșterea lor într-o proporție
mai mare. A fost scoasă, totodată, in
evidență influența hotăritoare pe
care o are asupra dezvoltării econo
mice a celor două țări buna aprovi
zionare cu energie, combustibil și
materii prime, precum și mai strlnsa cooperare și specializare în pro
ducție, avînd în vedere ' potențialul
tehnico-economic de care dispun
ambele țări. în acest context, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat însemnătatea unei mai strinse
colaborări și cooperări dintre Româ
nia și U.R.S.S. în vederea asigurării
necesarului lor de materii prime și
materiale, de energie și combustibil,
de utilaje și tehnologii, precum și
pentru valorificarea tot mai deplină
a resurselor de care dispun econo
miile celor două țări.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

Un pom de iarnă
pentru milioane de copii

Se eloborează o nouă șorjâ la Combinatul siderurgic de la Galați

Rațiuni și temeiuri
ale noilor reglementări
privind investițiile

Noi capacități de producție
Instalație de turnare continuă a oțelului la Galați
Un nou și important
obiectiv a fost racor
dat la fluxul de pro
ducție al Combinatu
lui siderurgic de la
Galati : cea de-a doua
instalație de turnare
continuă a oțelului în
blumuri.
Inginerul
Mihai Vrabie, șeful
secției de turnare con
tinuă de la oțelăria
nr. 3. ne-a spus : ..Am
elaborat mai . multe
șarje în cadrul probe
lor tehnologice ce se
desfășoară la noua in
stalație.
Rezultatele
sînt foarte bune. Tur
nările au decurs bine,
iar cele peste 2 000
tone blumuri produse
pină acum ne. dau ga

Prima șarjă în
La
întreprinderea
mecanică de mașini și
utilaj minier din Baia
Mare a fost elaborată
prima șarjă de otel în
noua turnătorie cu
cuptor electric de 5
tone, realizată de con-
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au Îndeplinit
PLANUL ANUAL

19 întreprinderi
Noua instalație a
fost proiectată de In
din
județul Vîlcea
stitutul de cercetări și
proiectări pentru pro
„Electrocentrale". întreprinderea
duse plate și acoperiri
minieră Rimnicu Vilcea, Șantierul
metalice Galați și exe1Olt-defileu, întreprinderea de ex
cutată de întreprinde
ploatare a agregatelor minerale
rea de construcții și
și de construcții Drăgășani sînt
montaje
siderurgice
citeva dintre cele 19 unități ale
din localitate. 90 la
județului Vilcea care și-au înde
sută din utilajele, in
plinit planul pe 1980. Pină la sfirstalațiile și echipa- ■ șitul anului, prevederile planului
meritele noțilui obiec
vor fi depășite cu o producție m
tiv siderurgic sini pro
valoare de peste 140 milioane lei.
duse de întreprinde
(Ion Stanciui.
rile „23 August" Bucu
rești. „1 Mai“ Plo
întreprinderea
iești. întreprinderea de
„Prodcomplex
“—
mașini grele Bucu
rești. „Electroaparataj"
Tîrgu
Mureș
și „Automatica" din
Colectivele de oameni ai mun
București. (Dan Plăcii de la întreprinderea chimică
eșu).
„Prodcomplex" din Tirgu Mureș
(și unitățile componente din Sighi
șoara și Luduș) și-au îndeplinit
noua turnătorie de la Baia Mare
sarcinile planului pe acest an. Pon
derea produselor noi sau reproiecstrueforii șantierului
băimărene și-a sporit tate în valoarea producției marfă
realizate in acest an se ridică la
local al Trustului de
in mod substantial po
peste 14 la sută. Avansul de timp
construcții industriale
sibilitățile de onorare
cîștigat creează premise pentru
din Oradea. Prin in a contractelor încheia
realizarea, pină la 31 decembrie, a
trarea în funcțiune a te cu beneficiarii de
unei producții suplimentare în va
turnătoriei de otel, co
utilajj. (Gheorghe Su
loare de 60 milioane lei. (Gheorghe
lectivul întreprinderii
sai.
Giurgiu).
ranția că noua instala
ție vă atinge mult mai
repede parametrii pro
iectați in comparație
cu prima instalație.
Pină la punerea in
funcțiune a laminoru
lui de semifabricate de
pe platforma combina
tului nostru, livrăm
blumurile obținute că
tre unitățile siderur
gice din Hunedoara.
Cîmpia Turzii și TirgovișteNouă instalație are
capacitatea de peste
500 000 tone blumuri
pe an. La oțelăria nr.
3 de la Galați vor
funcționa in final cinci
asemenea instalații de
turnare.

Debutînd în Capita
lă și in municipiile re
ședință de județ prin
inaugurarea „orășele
lor copiilor", vacanța
de la cumpăna anilor
1980—1981 este însoțită
de tradiționalele săr
bători ale pomului de
iarnă și revelionului,
în perioada 29 decem
brie — 4 ianuarie se
organizează în între
prinderi și instituții,
unități agricole și ale
cooperației meșteșugă
rești, unități de cultu
ră, invățămînt și sănă
tate sărbătoarea pomu
lui de iarnă. în acest
scop au fost alocate
de la bugetul statului
62 milioane de lei,
la care se adaugă fon
durile realizate de or
ganizațiile de masă și
obștești din acțiuni și
prevederi bugetare —
în total, aproape 170
milioane lei.
Duminică. 21 decem
brie, odată cu prima zi
de vacanță, micii bucureșteni au trăit un emoționant eveniment :
deschiderea „orășele
lor copiilor". Apărute
in ambianța parcuri
lor Tineretului șt Moghioroș. a bazeior spor
tive Titanii, Cireșarii,
Progresul și în fața
Halelor centrale Obor,
aceste orășele aduc in
imaginația omuleților
de-o șchioapă feeria
basmelor și poveștilor
în care totul este po
sibil : case liliputane,
animale și plante ci
clopice, un Moș Gerilă
multiplicat la _ infinit,
împărțind daruri .. și
stînd la sfat cu mulți
mea invitaților. Pe
estrade special amena
jate, pionieri și șoimi
ai patriei prezintă în
aceste zile * programe
artistice în care iși ex

(Continuare în pag. a II-a)

REALITĂȚILE EXACTE ALE APROVIZIONĂRII...

primă dragostea fier
binte pentru patrie și
partid.
recunoștința
față de secretarul ge
neral al partidului,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, față de
tovarășa
Elena
Ceaușescu pentru gri
ja deosebită pe cară o
acordă' instruirii și educării tinerei gene
rații, dezvoltării sale
armonioase.
în cadrul unor ma
nifestări educative, la
care iși vor da con
cursul formații artis
tice profesioniste și de
amatori,- membri ai
organizațiilor de tine
ret, de pionieri și
șoimi ai patriei, peste
4 350 000
<Je
copii
vor primi darurile
mult așteptate : cârti
și rechizite școlare, ju
cării și dulciuri, acor
dindu-se prioritate fa
miliilor cu multi copii.
Consiliul National al
Femeilor va dona co
piilor din leagăne și
caselor de copii, ca și
celor fără părinți sau
din familii numeroase
și cu venituri mici obiecte de îmbrăcămin
te confecționate de co
mitetele și comisiile de
femei sau colectate de
Organizațiile de femei
și de Cruce Roșie.
în perioada 24 de
cembrie — 6 ianuarie,
in școli, cămine cultu
rale, case ale pionie
rilor și șoimilor pa
triei se vor organiza
carnavaluri.
Pavilio
nul Expoziției realiză
rilor economiei națio
nale din București va
găzdui, în zilele de 2 și
3 ianuarie, ample ma
nifestări
consacrate
șoimilor patriei si pio
nierilor. Totodată, in

...INFIRMĂ PRACTICILE SUPRASTOCĂRII

In plus, la dispoziția populației

Mentalitatea egoistă a „cumpărătorului frenetic”

Față de trimestrul IV 1979 și semestrul I 1980, desfacerile
de produse alimentare în trimestrul IV 1980 și semestrul
I 1981 cunosc următoarele creșteri:

O practică păgubitoare pentru bugetul familiei, dăună
toare activității comerțului, contrară principiilor eticii
și echității socialiste

Z
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Am pornit, în însemnările de
egocentrică, incompatibilă cu nece
rețe ale unora, spiritul panicard al
față, de la un test al cărui rezultat
sitatea ca tot ceea ce avem să fie
altora nu se justifică prin nimic,
ii supunem atenției cititorilor, un
repartizat cu grijă tuturor, in spi n-au nici un temei obiectiv, provotest pe care ii poate repeta orici
ritul omeniei, al eticii și echității
cind in jur o psihoză a lăcomiei,
ne. Stînd la rind. .multe zile in
care caracterizează poporul nostru,
perturbații in repartizarea firească,
șir, la. numeroase magazine ali
societatea noastră.
normală, echitabilă a mărfurilor de
mentare, i-am întrebat, absolut la
Secretarul general al partidului,
necesitate zilnică. In acest fel sint
intimplare. pe unii dintre cei care
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a ex
antrenați și alții — oameni mai
se inghesuiau să cumpere, și să
plicat cu claritate : „Este stabilit
șovăielnici, care nici nu s-ar gindi
cumpere, și să cumpere carne, za
ca produsele pe care le avem să
să cumpere vreun produs pe care-1
hăr. făină, ulei,
au acasă, dar
conserve, dulciuri
care, văzînd îm
cu o perseverentă
bulzeala
artificia
•
In
condițiile
unor
importante
suplimentări
ale
livrărilor
de
și înverșunare de
lă, se „prind" și
parcă se apropie mărfuri, „excesul de prevedere" sau apucăturile nesățioșilor ei. crezind că fac
sfirșitul Dămintucine știe ce achi
lui : „Vă rog. nu absolut nefondate • Cej. ce tirguiesc peste nevoile reale ziție.
vă cer numele, expun proviziile lor degradării, frustrindu-i pe alții și afectind
Iată, de pildă,
dar răspundeți-mi
la centrul de car
desfacerea ritmică a mărfurilor
cu
sinceritate :
ne din complexul
chiar nu aveți
A 16 — Drumul
nimic din toate aTaberei, un șir de
cestea în casă ?“ Fără excepție — fie distribuite zilnic, ritmic, spre a
cumpărători nici nu așteaptă des
repet, fără excepție — răspunsul a
asigura, pe toată perioada, o apro
chiderea magazinului, și, zilnic, di
fost aceiași : „Cum să nu, sigur vizionare corespunzătoare, în con mineața și după-amiaza. formează
că am !“.
formitate cu nivelurile prevăzute,
rînduri cu multe ore înainte. Ca
— Aveți rezerve ca „de obicei",
care corespund atit planului, cit și
să fie „siguri" de locul ocupat, se în
să zicem cit ați avut anul trecut,
necesităților de consum ale popu scriu pe tot felul de liste, cerînd apoi
lației".
sau mai mult ?
vinzătorului să-i servească în or
Aici, , răspunsurile au variat :
în mod concret, așa Cum s-a
dinea stabilită. Interesantă parcur
unii au răspuns — „păi. cam am
arătat din nou la recenta sesiune a
gerea acestor liste ! De ce? Din
mai mult".; alții au spus cu fran
Marii Adunări Naționale. în afara
motivul că putem intilni aceleași
chețe : „de fapt, niciodată n-am
suplimentărilor peste plan prevă
persoane nu numai două-trei zile
ținut in casă atîtea" (zahăr, ulei,
zute pentru fondul pieței, aprobate
în șir, ci chiar de două-trei ori in
de Plenara C.C. al P.C.R. din oc
cafea etc.)
cursul aceleiași zile. Nu vom cita
tombrie a.c„ de peste 11 miliarde
— Atunci de ce mai cumpărați ?
de
această dată numele respective.
— Păi, așa, ca să fie !
lei, recent au fost majorate livră
Celor interesați, listele le stau la
„Cumpăr așa. ca să fie 1" în aces
rile cu noi cantități de mărfuri
îndemină la șeful unității, cu nu
pentru buna aprovizionare a popu
te „declarații ale sincerității" sau
mele scrise chiar de cei care
„minute ale adevărului", cum le-am
lației la o serie de produse agroputea numi — desigur, atunci cînd alimentare de bază, atit in luna
— .vai ! — se mai și pling. chipu
nu e vorba de un interes direct, decembrie, cit și pe semestru! I ai
rile, că trebuie să stea ore in șir
de cazul unor cumpărături pentru
anului viitor. Astfel, la carne și
la rînd. Cumpărînd cite 3 kg de
produse
din
came,
la
pește
și
pro

speculă — asemenea cetățeni (din
carne o dată, acești cetățeni au
tre care mulți și-au creat real
duse din pește. Ia grăsimi, la unt
achiziționat 6—9 kg de carne într-o
și margarina, la zahăr Și produse
mente o „ocupație" sau o manie, o
zi sau două. Răspunde o asemenea
zaharoase, la cartofi, legume și
obsesie din a merge de la un ma
gazin la altul și a cumpăra orice,
fructe, desfacerile prevăzute pe se
Maria BABOIAN
mestrul 1/1981 vor fi mai mari decit
fie că au. fie că nu au nevoie) au
cele din semestrul 1/1980.
exprimat, de fapt, o mentalitate
Este limpede : apucăturile hrăpă (Continuare in pag. a IlI-a)
nefastă. O mentalitate egoistă și
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Cu toate dificultățile datorate condițiilor climatice nefavorabile, care au influențat pro
ducția agricolă, in cursul acestui an au fost asigurate cantități sporite de produse agroalimentare destinate ap.ovizionării populației. Pe baza Programului cu privire la aprovizio
narea populației, aprobat de recenta plenară a C.C. al P.C.R., pentru trimestrul IV a.c. și
primul semestru al anului viitor desfacerile de produse pentru fondul pieței au fost suplimen
tate, astfel Incit acestea să acopere cerințele unui consum normal.
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programul de vacantă
a elevilor și studen
ților sint prevăzute
manifestări ce cuprind
și activități" științifice,
tehnice, cultural-artistice, sportive și turis
tice cu un bogat conți
nut instructiv-educativ.
desfășurate in cadrul
Festivalului national
„Cintarea României".
Nu vor lipsi excursiile
și drumețiile, prilejuri
pentru elevi și student!
de a cunoaște frumu
sețile patriei, marile
împliniri ale construc
ției socialiste. Vor avea
loc, de asemenea, revelioanele tineretului,
găzduite de cluburi,
case de cultură, cămi
ne culturale, cantinerestaurant. cantine stu
dențești si școlare, uni
tăți turistice, tabere de
odihnă. în Capitală. ca
si în alti ani. circa
6.000 de tineri din toa
te categorice soeioprpfesionale vor pe
trece noap(ea Anului
nou în pavilionul expozitional de lp „Casa
Scînteii", împodobit cu
fatjtezie și pregătit să
ofere celor prezehti un
program artistic non
stop, insotit. pentru
prima dată si de ima
gini de film Droiectate
pe un mare ecran.
Așadar.
nrogramul
acestei vacanțe, bogat
și variat, vă așteaptă,
dțagi copii și tineri,
să-l „infăptuiti" cu
bucuria și voința ca
racteristice v’-'t-if si
să vă , întoarceți odih
niți și plini de energie
in clase si amfiteatre
la startul unui nou tri
mestru și al unui an
înnoit, pe care vi-I do
rim tot mai frumos !

Gabriela BONDOC

în curtea
bunului
gospodar
Cu citva timp in urmă cu pri
lejul unei conferințe internațio
nale desfășurate la idu„ureș:i.
un. mare agronom francez, ecolo /
de renume mondial. Rene Du
mont, mi-a cerut să-l însoțesc
intr-o comună din preajma Ca
pitalei. Ochiul scrutător al savan
tului a vrut atunci să vadă citeva
gospodării ale sătenilor. Zis și
făcut. Era început de august, și
grădinile și ogoarele oam ndor
gemeau de roade. Renumitul
profesor a scos un caiet școlă
resc, un creion și a început să-și
noteze răspunsurile pr.mit ■ re la
gospodarii din partea locului,
cărora le punea întrebări cu pri
vire la meseria lor de oameni ai
pămîntului.
Trecuse prin vreo patru gospo
dării, cind, pe una din ulițele sa
tului, văzînd un om care tre
băluia la un grajd, a ținut să
vorbească cu el. „Ce faci aici
— l-a întrebat. „Un coteț pen
tru. porc" — i-a răspuns gospo
darul. „Și de ce îl faci asa ele
înalt?". „Păi. să nu mă coclrjesc cind îl curăț". „Și de ce l-ai
ridicat cinci palme de la păniint?". „Păi, zice omul, ca să nu
pierd nimic din gunoiul de
grajd, că am mare trebuință- de
el la îngrășatul pămîntului".
Intr-adevăr. în curtea aceea,
totul era dichisit ca la carte.
Și întrebările au început să
curgă girlă, urmate fiecare d"
răspunsuri pline de tilc. Femeia
gazdei l-a omenit pe savant cu
un dărab d\ pline 'oem-i -c-asă
din test, cu o ulcică ds zaibăr fi
cu n bo--‘ă d- b~i ■ '
- ■ ’a
fiecare dumicat marele agronom
francez avea de pus o nouă în
trebare : cum ’ cu cultu- le suc ■
c-s-ve. cit scoate cosvodarul de
pe parcela lui, cu cit s? îndestu
lează, cit ii rămine, unde desface
ce-i prisosește. Omul scoate de
pe o palmă de pămint patru re •

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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ÎN FIECARE JUDEȚ, 1N FIECARE 10CAUTAIE - BAZĂ PROPRIE AGROAUMENTARĂ!"

Videle, un oraș care
se autoaprovîzionează cu legume
• „Decît să crească iarba, mai bine să creștem legume" • Spa
țiile din fața blocurilor, curțile și terenurile virane devin grădini
de zarzavat • De la Videle, la fondul de stat - un tren cu 70
vagoane de produse agricole ® Venituri suplimentare prin va
lorificarea surplusului de produse: 850 lei, în medie, pe familie
Cu 12 ani în urmă, comuna teleormâneană Videle, cu cel 10 000 de lo
cuitori ai săi, căpăta statutul
de
oraș. Perioada care a trecut de atunci a marcat profunde transfor
mări in viata oamenilor de aici :
peste '1 000 de familii — o pătrime
din populația orașului — s-au mu
tat în noile apartamente construite
intre timp ; 4 000 de localnici au in
trat în cimpul muncii, alăturîndu-se
celor 2 000 încadrați încă din 1968 ;
au fost date în folosință două mari
complexe comerciale și de prestări
de servicii (in suprafață totală de
3 000 mp — cit jumătate din maga
zinul bucureștean „Victoria"), nume
roase alte obiective social-edilitare.
Totuși, efectele pozitive ale procesu
lui de urbanizare nu au produs in
viața acestei așezări acel fenomen
înregistrat din păcate in multe orașe
ale țării : abandonarea tradiției de
cultivare a pămîntului și de creș
tere a animalelor, transformarea lo
calității din producătoare în „impor
tatoare" de bunuri alimentare. La
Videle, azi, mai mult decît în urmă
cu 12 ani, oamenii practică grădină
ritul și creșterea animalelor in
curțile și grădinile proprii, pe tere
nurile virane și în spatiile din fața
blocurilor. Da, ați citit bine, la Videle
se cultivă legume și in spațiile din
fața blocurilor !
Meritul principal al acestei reușite
revine consiliului popular local, care
a știut să-i stimuleze pe cei ce au
dorit să continue asemenea îndelet
niciri, i-a incurajat, i-a spriji
nit, antrenînd și alți cetățeni. Lo
cuitorii din Videle au reușit astfel
să-și acopere, din resurse proprii, o
bună parte a nevoilor de consum la
o serie de produse și, în plus, să li
vreze la fondul de stat — pentru
întreprinderile industriale și pentru
magazinele altor localități din țară
— importante cantități de legume,
fructe, carne, ouă, lapte, lină
și
altele.
Dar iată o succintă „fișă statisti
că" a realizărilor din acest an <
— suprafața cultivată (în curți, pe
terenurile virane și in spațiile dintre
blocuri) — 30 hectare ;
— producția medie de legume și
fructe, pe locuitor — 100 kilograme ;
— cantitatea de produse livrată la
fondul de stat : 350 tone legume, 120

tone carne, 100 000 ouă, 2 000 hl lap
te, 1 130 kg lină etc. In total, echi
valentul încărcăturii unui tren de
70 de vagoane ;
— venitul mediu, pe familie, ob
ținut prin valorificarea surplusului
de produse agricole — 850 lei pe an.
Așadar, de pe terenuri care in
alte condiții n-ar fi produs decit
iarbă, locuitorii din Videle au reu
șit să smulgă naturii nu numai pro
duse care să le acopere nevoile pro
prii de consum, dar să contribuie și
la sporirea bugetelor personale de
venituri — în total cu peste 3,5 mi
lioane lei.
Despre „secretele" acestei reușite
ne-a vorbit tovarășul Dobrc Voicu,
secretarul biroului executiv al Con
siliului popular din Videle :
— Secretul principal, dacă se poa
te vorbi de un asemenea secret, îl
constituie pasiunea și dragostea de
muncă a locuitorilor orașului. In ce
privește primăria, a jucat rolul unui
stat major de coordonare a inițiati
velor cetățenești. Astfel, cînd am
declanșat acțiunea „Folosirea fiecă
rei palme de pămînt din curți și de
pe terenurile neagrieole" n-am con
vocat o ședință specială și nici n-am
considerat că o decizie ar putea re
zolva de la sine problema. Sfătuindu-ne cu cetățenii am organizat, cu
sprijinul deputaților. mai multe
schimburi de experiență intre cir
cumscripții și cartiere. S-a mers în
curțile fruntașilor, s-a stat de vorbă
de la om la om. s-a explicat fie
căruia cum trebuie procedat. în
plus, am organizat producția de ră
saduri la nivelul orașului — la sec
ția de gospodărie locativă și la o
fermă a C.A.P., răsaduri pe care le
oferim cetățenilor.
— Cum s-a procedat cu familiile
care locuiesc în blocuri ?
— Aici acțiunea s-a desfășurat
prin asociațiile de locatari. La fie
care scară s-a stat de vorbă cu oa
menii, hotărindu-se ce să se culti
ve și cum să se muncească terenul
din fața blocului : pe parcele indi
viduale sau in comun. Și, de la caz
Ia Caz. s-a adoptat o soluție sau alta.
— N-au fost obiecții ? Nu s-au
plîn-s locatarii că dispar locurile de
joacă pentru copii și nu mai rămîne
teren pentru flori ?
— Am ținut cont și de asemenea

aspecte : pentru copii am amenajat,
în apropierea cartierului de blocuri,
un parc special de joacă, iar pentru
flori am lăsat la latitudinea fiecă
rei asociații să hotărască cit teren
să atribuie.
— Care sint familiile ce s-au dis
tins in acțiunea inițiată de primă
rie ?
— Lista ar putea cuprinde mulți,
foarte mulți pasionați. Sint oameni
care. întoreîndu-se acasă după ore
le de program, simt o mare plăcere
să intre in grădină și să îngrijească
de legumele sădite cu migală. Deci,
rețineți, nu este vorba cumva de
pensionari, de oameni care ar dispune
de timp liber cu nemiluita, ci de
muncitori activi, in producție. No
tați totuși citeva nume : sondorii Ma
rin Podeanu. Constantin Gireanu. Ion
Atomulesei și Florea Martin, munci
torii Grigore Câpraru și Constan
tin Iliută. pensionarii Ștefan Podea
nu și Țene Delcea, subinginerul Ma
rian Pirvan, economistul Marin Vărzaru.

Produsul

„Este în interesul tuturor ca societatea
să dispună de avuții sporite"
fiecare gram de carburant și să realizăm
economii la prețul de cost, degrevind in fe
lul acesta întreprinderea de o seamă de
cheltuieli suplimentate.
Ca o primă măsură și într-un timp re
cord, cu forțe și mijloace proprii, s-a ame
najat un atelier prevăzut cu toate dispozi
tivele necesare pentru reoondiționarea unor
repere provenite de la autovehiculele ca
sate. Aici, numai in luna octombrie a.c.,
s-au recondiționat piese și subansamble
auto in valoare de peste 175 000 lei. O altă
acțiune a fost cea de amenajare, tot prin
autodotare, a atelieruluj de recondiționare
a carburatoarelor, pompelor de benzină și
delcourilor. provenite tot din casări, atelier
condus de comunistul Constantin Ciomîrtan, și a celui de recondiționare și reparare
a pompelor de injecție, unde lucrează co
muniștii Dumitru Ivan și Marin Vișan.
Prin strădanța comună, de la începutul
anului, in aceste ateliere au fost realizate
economii la prețul de cost de peste 1 730 000
lei. De asemenea, pentru organizarea autocoloanei Ghimpați s-au amenajat o stație
de benzină și citeva ateliere proprii ce au
permis eliminarea definitivă a deplasărilor
în gol pină la autobază pentru alimentare
sau eventuale reparații, economisindu-se
lunar 18 tone carburanți.
<

Toma PĂUNOAIA
meconic auto, I.T.A.-Ilfov

Producții suplimentare de legume și carne,
de pe suprafețele din perimetrul urban
Așa cum prevăd și recentele documente
dezbătute și aprobate de plenara C.C. al
P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale,
consiliile populare au obligații sporite in
ce privește identificarea terenurilor din

(Urmare din pag. I)
imobilizării de fonduri materiale și
financiare in anumite obiective neter
minate. Dealtfel, reducerea duratelor
de execuție a investițiilor constituie
un obiectiv major in activitatea din
acest domeniu — statuat nfin norme
și prevederi precise in noua lege.
Dintre acestea se detașează normele
care privesc duratele de realizare a
investițiilor de diferite categorii, asi
gurarea tuturor condițiilor necesare
efectuării lucrărilor la termenele pla
nificate. concentrarea mijloacelor tehnico-materiale și a forței de muncă
pe un număr rațional de șantiere in
execuție simultană, in scopul con
struirii noilor obiective în durate mi
nime de timp.
în spiritul orientărilor și indicații
lor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Legea investițiilor pre
vede limpede necesitatea ca noile
obiective să fie realizate după pro-

perimetrele localităților. în vederea' culti
vării lor cu legume și alte culturi alimen
tare. precum și în privința organizării gos
podăriilor anexe pentru creșterea și ingrășarea animalelor.

îecte-tip și după proiecte de capaci
tăți modul, ale căror soluții tre
buie să determine ușurarea și
ieftinirea construcțiilor, executarea
ldr cu consumuri minime de mate
riale și energie, scurtarea duratelor
de execuție prin promovarea unor
tehnologii moderne de lucru. Tot atit
de importantă este și prevederea
potrivit căreia la realizarea construc
țiilor și instalațiilor se vor folosi
numai proiecte, materiale și ele
mente de construcții si instalații ti
pizate. precum și materiale din re
surse locale.
Din cuprinsul legii se desprind
răspunderile deosebite care revin
cercetătorilor și proiectanților 'de
clădiri, tehnologii si utilaje. Dato
ria lor este de a dimensiona la stric
tul necesar noile construcții. în ra
port cu cerințele procesului tehnolo
gic. punînd accentul pe dotarea cu
utilaje și mașini moderne, fabricate
in țară, pe adaptarea de tehnologii

kg
1
kg
kg

62 kg
180 1
140 kg
60 kg

Avînd la dispoziție propriile surse
de aprovizionare, din gospodăriile
personale, locuitorii din Videle și-au
completat — evident, fără să mai
plătească nici un leu in plus — ne
cesarul Ue consum. Iată deci că. pe
lingă sumele incasate din livrarea sur
plusului de producție la fondul de
stat, localnicii au obținut impor
tante economii bănești prin acoperi
rea nevoilor din grădinile nronrii.
Un exemplu : Carol Cojocarii din
str. Plante’or nr. 158. pe lingă cei
peste 30 000 lei obținuți din valori
ficarea, pe bază de contract și prin
sistemul de achiziții, a celor 8 000
salate timpurii, 1 500 kg cartofi.
2 000 kg roșii și 500 legături de cea
pă verde, a economisit incă 3 000 lei.
pe care ar fi trebuit să-i plătească
la magazin- pentru procurarea legu-

CțJVINTUL,CITITORILOR,
CIIYÎimJL-CITITQRILOR , (Sesizări
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCH^”^

Sint mecanic auto la Autobaza 6 Filaret,
din cadrul I.T.A. Ilfov, și mă număr prin
tre cei care la 1 decembrie a.c. am bene
ficiat de ultima majorare a retribuțiilor ta
rifare din actualul cincinal. Această mărire
a retribuției reprezintă pentru mine, ca de
altfel pentru fiecare om al muncii din țara
noastră, o răsplată a eforturilor depuse
pentru sporirea avuției naționale. Ea re
flectă, totodată, grija permanentă a parti
dului și statului nostru, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și Spirituale a poporului, pentru în
făptuirea principiului eticii și echității so
cialiste in domeniul retribuției.
Prin actuala majorare realizez lunar o
retribuție de 3 355 lei. adică cu 673 lei mai
mult față de anul 1977, cînd am primit ca
majorare 113 lei. La aceasta se mai adaugă
și cei 460 lei primiți ca alocație pentru
copii.
Așa cum a spus pe bună dreptate
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea
de la pjenara Comitetului Central. într-adevăr depinde de munca noastră, de
felul în care ne achităm de sarcinile ce le
avem la locurile de producție ca asemenea
creșteri să fie mai mari. De aceea, fiecare
dintre noi ne simțim mobilizați să ne în
deplinim cit mai bine sarcinile de produc
ție. să valorificăm la maximum toate ma
terialele care pot fi recuperate și refolosite în interesul producției, să economisim
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IALOMIȚA. în 1981, in județul
Ialomița se vor cultiva cu legume
peste 15 000 hectare în unitățile
agricole și 1 000 hectare in gospo
dăriile populației. Tovarășii Ion
Stanciu. inginer-șef al trustului
horticol, și Andrei Margină. direc
torul I.L.F., ne-au spus că lucrările
pentru pregătirea viitoarei produc
ții de legume se desfășoară din
plin. Astfel, se prepară amestecu
rile de nămînt pentru producerea
răsadurilor atit în sere, cit și in
unele solarii. Pentru paturile calde
șe transportă și se depozitează biocombustibilul. Au fost asigurate
semințele necesare în structura și
în soiurile ce se vor cultiva, iar o
parte din unități au și început să
le preia. Pentru baza tehnico-materială necesară producerii celor
514 milioane fire de răsad, din care
300 milioane tomate. 155 milioane
ardei, 24 milioane vinete. 33 mi
lioane varză etc., s-a pregătit și
s-a recondiționat întregul inventar :
tocuri, rame, geamuri, rogojini,
perdele de protecție etc. Pentru
materialele deficitare, cum sint
cheresteaua și folia de polietilenă,
s-au făcut comenzi și s-au asigu
rat furnizorii. în așa fel îneît in
prima jumătate a lunii ianuarie
1981 toate cantitățile necesare să
ajungă la unitățile producătoare.
i Pentru producerea economicoasă
a răsadurilor. în unitățile producă
toare se extind solariile incălzite cu
biocombustibil și cu două rinduri
de polietilenă, care formează un
strat izolator intre ele. Pentru pro
ducătorii de legume in gospodăriile
personale s-au asigurat folia, pesti
cide și îngrășăminte chimice, iar

asistența tehnică va fi acordată de
specialiștii din consiliile agroindus
triale. (Mihai Vișoiu).

ILFOV. în aceste zile, în nume
roase ferme legumicole din jude
țul Ilfov, cooperatorii folosesc din
plin timpul bun de lucru pentru
fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte naturale. Pină in momen
tul de față, cooperativele agricole
din județ au fertilizat cu gunoi de
grajd 100 hectare din cele 400 pre
văzute pentru lunile noiembrie și
decembrie. Această întîrziere se
datorește faptului că mijloacele de
transport, inclusiv atelajele, au
fost folosite in totalitate la căratul
porumbului și al sfeclei de zahăr
din cimp, precum și la eliberarea
terenului de resturi vegetale. Prin
măsurile luate de organele de spe
cialitate, această lucrare a fost in
tensificată și se apreciază că pină
la sfirsitul lunii ianuarie se va în
cheia fertilizarea celor 4 700 hecta
re prevăzute. Se transportă și se
imprăștie îngrășăminte naturale in
grădini la Fierbinți. Ulmeni, Nana,
Oltenița, în unitățile agricole din
consiliile Vidra, Călugăreni, Urziceni și altele.
Concomitent* cu reparațiile în so
larii — înlocuirea stîlpilor deterio
rați — se procură celelalte mate
riale : folie de polietilenă, combus
tibil. lemn, sîrmă etc. în ce pri
vește semințele, primim asigurări
că sint depozitate cantităt.i îndestu
lătoare atit pentru suprafețele fer
melor unităților agricole de stat si
cooperatiste, cit și pentru cetățenii
care cultivă legume pe terenurile
de pe lingă case. (Lucian Ciubo
tarii).

Desfacerile — in medie pe
locuitor — prin magazinele
, din Videle

Consumul mediu pe țară
— pe locuitor
1975

carne
lapte
legume
fructe

— Aceeași pasiune ii animă si pe
crescătorii de animale ?
— Categoric, da. Așa se explică
cum in curțile celor 3 000 de familii
din orașul nostru au crescut in acest
an 18 000 păsări și circa 2 000 tau
rine, porcine și ovine. Sint familii
care, dorind să-și mărească efecti
vele de animale, au hotărît să se
unească in asociații de creștere
a
animalelor. Avem de pe acum cereri
pentru 15 asemenea asociații : de la
sondorii Dumitru Coșoianu și Dumi
tru Videscu, de la șoferii Stoian Ște
fan Gheorghe și Ion Spiridon, de la
pădurarii Ștefan Florea și Sidon
Trebe. de la ceferistul Andrei Ion
și alții. în acest fel, crescătorii de
animale vor putea beneficia de la
stat, pe lingă asistența tehnică de
specialitate, de o serie de înlesniri
la procurarea hranei animalelor.
Arătam la începutul acestor rînduri importantele avantaje ale în
deletnicirii de cultivare a terenuri
lor și de creștere a animalelor. Să
mal adăugăm un fapt : realizing în
propriile gospodării o serie de pro
duse agroalimentare, populația nu le
mai solicită din magazine. Se creea
ză astfel posibilitatea redistribuirii
fondului de marfă spre alte locali
tăți. ’ Prezentăm mai jos situația
comparativă a consumului mediu pe
țară la patru produse alimentare de
bază și desfacerile de mărfuri prin
magazinele din Videle.

ÎN GRĂDINI - Șl IARNA
ESTE SEZON DE MUNCĂ
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Mihai IONESCU

Victoria POPESCU
prim-vicepreședinte al Consiliului
popular municipal Galați

eficiente, pentru a se asigura reali
zarea de produse in cantitatea pre
văzută și la un nivel calitativ și de
eficientă cit mai ridicat.
O mare importanță au prevederile
referitoare la execuția lucrărilor de

Un exemplu bun îl dau și cooperatorii din CostĂști, județul Buzău ; acum,
iarna, ei nivelează împreună cu mecanizatorii terenul pentru noua gră
dină de legume

„Asta da, omenie: fondurile pentru copii
depășesc cheltuielile militare"
Am citit în ziare că pentru înarmare se
cheltuiesc astăzi in întreaga lume aproxi
mativ 500 de miliarde dolari.
Dacă in țările capitaliste s-ar duce o
politică in interesul oamenilor muncii, chel
tuielile de înarmare ar, fi reduse și această
reducere s-ar răsfringe negreșit în viața
oamenilor, pe care ar face-o mai îndestulată
și mai demnă de trăit. Pentru o astfel de
politică. în interesul și folosul oamenilor
muncii se pronunță și acționează partidul
și guvernul nostru. Domnii de la unele pos
turi de radio și ziare din Apus care trec
adeseori ațit de ușdr cu vederea peste rea
litățile din România ar face mai bine să se
informeze și să informeze și pe alții asupra
a ceea ce conține, de pildă. Legea pentru
adoptarea Bugetului de stat pe anul 1981.
Anul acesta cheltuielile pentru apărarea
țării — care au fost micșorate cu 2 mi
liarde lei — sint de 10.4 miliarde, iar eco
nomiile rezultate au fost trecute la aloca
țiile de stat și alte ajutoare pentru copii,
care au ajuns la 11.15 miliarde. Asta da,
asta înseamnă intr-adevăr omenie. •

Sint elevă la Școala generală nr. 5 Si
ghișoara. județul Mureș. Vă rog să scrieți
in ziar ceea ce o să vă istorisesc mai jos:
în apropiere de școala mea se găsește
un magazin alimentar. Este bine aprovi
zionat cu marfă. Uneori se produce insă
mare îmbulzeală. Unii oameni te imbrincesc,
te dau la o parte, să ia ei totul sau, in
orice caz, cit mai mult, fără să se gindească
și la alții. De exemplu, in ziua de 26 no
iembrie 1980 in fața magazinului s-a adunat
lume multă. Gestionara spunea că în acea zi
nu mai dă zahăr. Bine, rău, dar ea nu mai
voia să vîndă pentru că... la rind erau
foarte mulți oameni care mai cumpă
raseră și apoi reveniseră să mai ia
încă o dată zahăr, ba chiar unii se în-

REALIZAREA INVESTIȚIILOR
constructii-montaj pe șantiere. în
noua concepție, constructorul nu mai
este un simplu executant. El trebuie
să aibă un rol activ și. in acest sens,
are obligația de a colabora, pe par
cursul elaborării documentațiilor tehnico-economice. cu proiectantii si
beneficiarii la stabilirea soluțiilor
constructive, a tehnologiilor de exe
cuție. a măsurilor pentru organizarea
șantierelor, la întocmirea graficelor
de eșalonare a investițiilor. Unitățile

Aceste măsuri s-au râsfrint pozitiv și
asupra vieții familiei mele. Am 4 copii și
de mulți ani primesc alocații pentru ei. în
1976, de pildă, primeam ca alocație suma de
590 lei. la o retribuție de 1 530 lei. Anul
acesta, alocația pentru copii mi-a crescut
la 970 de lei. Totodată, mi s-a mărit și
retribuția, care ajunge acum la 1 836 Iei.
Oricine privește lucrurile în fată și le
judecă drept vede limpede că Partidul Co
munist Român, secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. nu precupe
țesc nici un efort pentru ca oamenii muncii
din tara noastră să-și făurească o viață
pașnică. îndestulată și fericită pentru ei și
copiii lor. Sint convinsă că numai muncind
fără preget, fiecare la locul său de muncă,
făcindu-ne datoria exemplar și cinstit, pu
tem să ne manifestăm recunoștința față de
partidul și patria noastră.
✓

Maria RADUi

muncitoare la întreprinderea
„Tricodava"-București

„Cu cite kilograme de zahăr
se îndulcește un ceai?"

de construcții-montaj trebuie să asi
gure o organizare riguroasă a lucră
rilor, folosirea cu inalt randament a
utilajelor de construcții, creșterea
productivității muncii, ridicarea ca
lității lucrărilor, astfel ca întreaga

lor activitate să se desfășoare in
conformitate cu graficele ' de eșalo
nare a investițiilor, cu imperativul
realizării lor în perioade cit mai
scurte.
Răspunderi deosebite pentru reali
zarea investițiilor in termene reduse
revin furnizorilor de utilaje tehnolo
gice. în acest context, in lege sint
precizate obligațiile exprese ce revin
furnizorilor in ce privește livrarea
utilajelor la termenele stabilite în
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torseseră pentru a doua oară. M-am uitat
și eu Ja oamenii din fața magazinului și
am recunoscut printre ei un om mai in
virstă pe care îl văd la rind la zahăr in
fiecare dimineață cînd merg la școală. Da,
tot el era acela care acum făcea gă
lăgie. spunind că nu are zahăr și iși în
dulcește ceaiul cu bomboane. Asta, deși,
numai după ce știam eu cumpărase kilo-,
grame peste kilograme de zahăr...
Am intrebat 1a școală dacă este bine ce
se intimplă și mi s-a spus să aștern aces
tea pe hirtie și să scriu la ziar.

contracte, asamblarea fn uzină a păr
ților componente ale utilajelor com
plexe pentru verificarea calității acestora, participarea efectivă la mon
tarea lor pe șantiere, la efectuarea
probelor tehnologice și la punerea în
funcțiune a capacităților de produc
ție.
Este de relevat, totodată. însemnă
tatea acordată de lege recepției obiec
tivelor de investiții. Este statuat prin
cipiul potrivit căruia pentru obiecti
vele de investiții ale căror proiecte de
execuție se aprobă prin decret prezi
dențial. comisia de recepție se nu
mește de Consiliul de Miniștri, iar
nentru celelalte obiective — de către
organul care a aorobat proiectul de
execuție. Se stabilește, de asemenea,
obligația de a se face recepția lucră
rilor de constructii-montaj pe etape
— preliminară și finală — și a pune
rii în funcțiune, care se efectuează la
încheierea probelor tehnologice. Toa
te acestea sint menite să garanteze

DUMITRU Mihaela
elevă, Sighișoara

îndeplinirea condițiilor pentru ex
ploatarea normală a utilajelor și in
stalațiilor tehnologice, atingerea in
termene scurte a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți.
Desigur, ne-am referit numai la
cîteva din principalele prevederi ale
Legii investițiilor. în ansamblu, noua
reglementare are menirea să mar
cheze o cotitură radicală in munca
tuturor factorilor implicați în procesul
investițional din tara noastră — de
la planificarea, proiectarea si pină la
execuția noilor obiective si capa
cități de producție. Transpunerea ■ în
practică a prevederilor acestei legi
este de natură să determine abordarea
intr-o concepție calitativ superioară,
revoluționară a tuturor problemelor
de care depind creșterea mai accen
tuată a eficienței investițiilor, a con
tribuției acestora la dezvoltarea și
modernizarea economiei naționale, la
sporirea producției materiale și a ve
nitului național, la accelerarea^ pro
gresului general al societății noastre.

FAPTUL
DIVERS
Arheologică
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Cercul de istorie „Popor de vi
teji", de la școala generală din
comuna Aciș (Satu Mare), a
avut o contribuite importantă
la descoperirea, anul trecut,
pe teritoriul localității, a unor
-cuptoare dacice de ars vase. O
nouă faptă ele... vitejie vine să
confirme pasiunea și perseve
rența micilor arheologi de aici.
Investigațiile lor au pus acum in
evidență existența in zonă a
unui complex de locuire in care
s-au găsit, între altele, un brăz
dat de plug și o mărgea de
tipul ..ochi de păun". Alături de I
celelalte piese, ele atestă data I
rea existentei complexului din
perioada secolelor 111—-II înain
tea erei noastre.

Hrăpăreții

La magazinul alimentar nr.
277 din Craiova s-au adus 4 000
kg de zahăr. O cantitate sufi
cientă pentru a se aproviziona
mii de oameni. Dar in loc de
mii, n-au beneficiat decit vreo
citeva zeci de hrăpăreți, cărora
vinzătoarea. Elena Tănase, le-a
vindut, in mod preferențial, „en
gros", chiar și cite 100 de kilo
grame de zahăr de căciulă.
Fapta ei se cercetează acum „en
detail", dispunindu-se începerea
urmăririi penale.
Ce-or fi avind de gînd să
facă respectivii hrăpăreți cu
atita zahăr ?
O întrebare adresată și lui
Z. Vad din Cluj-Napoca, la domicillul căruia s-au găsit nu
I« mal puțin de 140 kg de zahăr
și la care a răspuns :
— Am vrut să fac vin...
N-a mai apucat să transforme
zahărul in vin, iar cind a văzut
că i se întocmește dosar de cer
cetare penală, l-a apucat... ame
țeala.

I

Aptere deplină fată de măsurile stabilite de conducerea
partidului si statului pentru ridicarea nivelului de trai
Pornind de la experiența și rezultatele
dobindite pină acum, in municipiul Galați,
cu sprijinul comitetelor de cetățeni, au
fost identificate și cultivate mai multe te
renuri. Pentru ariul 1981 au fost luate în
evidență, stabilindu-se planuri de cultură
pentru următoarele suprafețe: 51,7 hectare
în curțile cetățenilor. 16 hectare in incinta
întreprinderilor și instituțiilor, 19,7 hectare
terenuri intravilane, pe care se vor înălța
construcții doar în anii următori. Toate
aceste terenuri vor fi astfel cultivate cu
legume, cu plante furajere și plante me
dicinale. prevăzîndu-se să se predea în
treprinderii județene de legume și fructe
aproape 200 tone legume.
Mai buna valorificare a fiecărui metru
pătrat de teren contribuie și la sprijinirea
creșterii animalelor în gospodăriile anexe
ale unor întreprinderi și instituții și in gos
podăriile populației. Dacă anul trecut, in
gospodăria anexă a consiliului popular mu
nicipal, de pildă, au fost ingrășați 811
porci, anul acesta numărul lor a fost de
1 116. livrindu-se pină în prezent la fondul
pieței circa 62 tone de carne. Hrana aces
tor animale au constituit-o deșeurile ali
mentare de la consumurile ‘ colective, fu
rajele cultivate pe terenurile consiliului
popular, resturile de pline colectate de la
cetățeni cu sprijinul asociațiilor de locatari.
Prin intermediul acestei gospodării anexe
nu numai că se asigură cantități suplimen
tare de carne la fondul pieței, dar se rea
lizează și importante beneficii, pentru
lucrări de interes obștesc, fără a se mai
cheltui bani de la buget. Pentru anul
viitor, gospodăria anexă va fi dezvoltată,
asigurîndu-se și o maternitate de circa
50 de șerofițe pentru repopularea ingrășătoriei.
Desigur, datele prezentate nu reprezintă
decît o mică parte din preocupările con
siliului popular municipal în ce privește
transpunerea în viață a sarcinilor și obli
gațiilor ce ne revin din Legea privind
constituirea, repartizarea și folosirea pe
județe u, resurselor pentru aprovizionarea
populației cu carne, lapte, legume și
fructe.
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melor ce le-a consumat din propria
grădină.
în anul care vine. Consiliul popu
lar al orașului Videle și-a propus
extinderea acțiunilor inițiate. Astfel,
pornindu-se de la faptul că terenu
rile din fața blocurilor nu au aco
perit toate cererile locatarilor, s-a
trecut la inventarierea altor spații
virane din raza orașului, spatii care
să fie repartizate spre cultivare fa
miliilor care locuiesc in blocuri. Se
intenționează astfel să se ajungă cit
mai curînd la situația ca fiecare lo
cuitor din Videle să devină un cul
tivator de legume.
Este o intenție demnă de toată
lauda, pe care sperăm să o preia
toate celelalte localități din țară.
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In pădure,
ca-n codru ?
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Se apropie Anul nou și oame
nii au început să-și procure
pomi de iarnă. Firesc, cei mai
mulți ii caută in piețe, la uni
tățile specializate in desface
rea brazilor. Unii insă dau
iama prin păduri, pun ochii pe
cei mai frumoși brazi, ii taie
și-i încarcă in mașini. Brăduți
crescuți și îngrijiți ani și ani,
pentru a se usca apoi în citeva
zile... Brăduți schilodiți de și pen
tru oameni răi și lacomi. Ba, mai
sint și unii care-i comerciali
zează' pe cont propriu, După
ce-i fură din pădure, ca-n v
codru !
Dar iată o intimplare care i
îndeamnă la meditație, Cinci
bărbați s-au dus să caute cite un
pom de iarnă in munții din apropierea oașului Vulcan. Unul
dintre ei, Relu Tahman, s-a ră
tăcit de ceilalți. Cînd a fost des
coperit, era prea ti.-ziu. Căzuse
intr-un loc cu zăpadă multă și
înghețase...

Paznic
paza
Ce trebuie să facă un paznlc ? Toată lumea știe că pazni
cul trebuie să păzească bunurile
încredințate. Așa trebuia să facă
șl Gheorghe Belba, paznic pe
un șantier din Herculane al În
treprinderii județene de construcții-montaj
Coraș-Severin.
Numai că el, in loc să vegheze
la postul lui, a început să se...
păzească de propriile apt turt, pentru a nu fi S'irper .
cumva de cineva cind sustrage
din bunurile date in primire.
— Că doar n-o să mă bănuiască tocmai pe mină ! •— și-a
spus el.
Dar tocmai cind se credea mai
sigur pe el, surprins asupra
faptului, paznicul a fost pus
sub... pază pentru un an de zile.

Macazul <
neglijenței
tn luna ianuarie — deci acul
acuș se împlinește anul — ui
vagon .încărcat cu diferite piese
de schimb pentru Combinatul
metalurgic Tulcea a sosit in gara
de mărfuri din localitate. Dar
înainte de a fi descărcat, vago
nul a dispărut fără urmă. L-au
tot căutat mai marii căilor țerate
din Tulcea, dar degeaba. L-au
caulat și colegii lor de prin alte
gări. Vagonul cu pricina parcă
intrase-n parțiînt. nu alta .'
După aproape un an de zile,
cind vagonul părea definiție
pierdut, cei din gara Tulcea au
cat, in sfirșit, de urma lui.
Unde credeți ? Chiar in.. g ira
Tulcea. Firește, pe o linie moar
tă. Cine schimbă macazul., neglijenței ?

Prea multe
ciubere strică
De la Scărișoara, din județul
Alba, și pină la Călățele. in
județul Cluj, este o distanță de
vreo 70 de kilometri. Ea a jost
străbătută cu un autocamion al
autobazei I.T.A. Huedin (21CJ-3020). S-a dus gol și s-a
inlors plin. Plin cu 300 de ciubere ale unor cetățeni, pe care
șoferul Aurel Oneț s-a oferit să
le transporte cu bani peșin plus
4 ciubere in... natură. Fiind de
pistat tn cursă clandestină, cu
mașina statului și cu benzina
statului Oneț a fost amendat 0
amendă usturătoare, cu care
și-ar fi cumpărat nu 4. ci zeci
de ciubere din tirg de la Huedin
Si nu s-ar mai fi făcut nici de
ris fată de colegii săi. Cu atit
mai mult, cu cit unul l-a încon
deiat și in stihuri : „Uite-l pe
Oneț cum mere / Cu trei sute
de ciubăre / Dar s-a ars la
buzunare / Cu vreo două mi
ișoare / Și-a intrat la supărare...“.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Ilie Verdeț, a primit, in cursul zilei
de luni, pe N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S.. președintele Comitetului de
Stat al Planificării, care a făcut o vi
zită în țara noastră in legătură cu
încheierea lucrărilor de coordonare a
planurilor economice pe perioada
1981—1985.
La întrevedere au luat parte tova
rășii Nicolae . Constantin, viceprimminiștru al guvernului, președintele
Comitetului de Stat al Planificării, și
Traian Dudaș. ambasadorul Româ
niei la Moscova.

A fost prezent V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. al București.
în cadrul întrevederii au' fost ana
lizate probleme privind adîncirea și
extinderea colaborării dintre România
și U.R.S.S. in domeniile economic și
tehnico-științific. al specializării in
producție și al lărgirii schimburilor
reciproce de mărfuri pe perioada
1981—1985, în conformitate cu hotărîrlle stabilite cu prilejul intilnirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
L.I. Brejnev.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, tovărășească.
(Agerpres)

încheierea convorbirilor economice româno-sovietice
Luni s-au încheiat în Capitală con
vorbirile intre delegațiile organelor
centrale de planificare din Republica
Socialistă România și Uniunea Sovie
tică. conduse de tovarășii Nicolae
Constantin, viceprim-miniștru al gu
vernului, președintele Comitetului de
Stat al Planificării, și N. K. Baibakov,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de
Stat al Planificării al U.R.S.S.
în timpul convorbirilor, care s-au
desfășurat intr-o atmosferă tovără
șească, de lucru, cele două delegații
au evidențiat marea importanță a intilnirilor și înțelegerilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid
Ilici Brejnev pentru dezvoltarea și
adincirea relațiilor dintre cele două
țări și au analizat noi căi și mijloace
menite să conducă la dezvoltarea
cooperării și specializării in produc
ție in domeniile construcțiilor de ma
șini, shimiei și petrochimiei și in

alte sectoare industriale. Ia creșterea
volumului schimburilor reciproce de
mărfuri. în context, a fost exprimată
convingerea că activitatea de coordo
nare a planurilor pe perioada
1981—1985 creează premise favorabile
pentru pregătirea și înfăptuirea pro
gramelor privind dezvoltarea economico-socială a României și a Uniunii
Sovietice și va contribui, în acest fel.
Ia progresul și bunăstarea celor două
țări și popoare.
La încheierea convorbirilor, con
ducătorii celor două delegații au sem
nat Protocolul privind rezultatele
coordonării planurilor economiilor
naționale ale celor două țări pe pe
rioada 1981—1985.
La convorbiri și semnare au fost
prezenți Traian Dudaș. ambasadorul
României la Moscova, și V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovietice
la București.
(Agerpres)

Avantajele economisirii la C.E.C. prin consimțămint scris
Depunerile Ia C.E.C. pe bază
de consimțămint scris reprezin
tă o formă simplă și avanta
joasă, mult solicitată de depu
nători. Aceste depuneri se pot
efectua după dorința dv. pe
următoarele
instrumente de
economisire : libretul de eco
nomii cu dobindă, libretul de
economii cu ciștiguri. libretul
de economii cu dobîndă și ciști
guri. libretul de economii pen
tru turism, libretul de economii
nentru cumpărarea de locuințe
proprietate personală sau . in
contul curent personal.
Folosind această formă de
economisire
veți economisi
timp și veți beneficia, pe lingă
avantajele generale pe care
Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă depunătorilor,
și de cele specifice instrumen-
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PROGRAMUL 1

9,00 Școala la școala noii calități
10,00 Invățămint
preșcolar :
„Strada
mea"
10,15 Film serial : „Neguțătorii de vi
suri". Reluarea episodului 3
11,00 împliniri și perspective de la un
cincinal la altul
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală — Muzeele patriei
16,25 Curs de limba engleză
16,45 Almanah pionieresc
17,10 întrebări șl răspunsuri
17,35 Clubul tineretului
18,20 îndrumări pentru lucrătorii din agricultură
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

tulul de economisire pe care
consimțiți să economisiți.
în eazul in care v-ați hotărit.
să deveniți depunător prin consimțămint scris puteți depune
la serviciul financiar al unității
unde lucrați sau la ghișeul
C.E.C. din unitate un formuiar
(pe care îl găsiți la oricare uni
tate C.E.C. sau la ghișeul
C.E.C. din întreprindere) prin
care solicitați să vă vireze la
C.E.C. lunar sau chenzinal o
anumită sumă de bani din re
tribuția pe care o primiți. Suma
consimțită să fie depusă Ia
C.E.C. poate fi oricind majora
tă sau mi-cșorată după dorința
dv. Totodată, puteți oricind să
dispuneți anularea consimțămîntului dat. fără vreo moti
vație, intrucit depunerile la
C.E.C. au caracter strict vo
luntar.
19,25 împliniri și perspective de la un
cincinal la altul
„Drum
19,45 Călătorie prin țara mea.
bun !“ Reportaj
realizat
"
la Galați
de
la
20,05 Teatru TV : ..„îndrăgostiții
_
masa 10“
21,35 Amintirile unui pian — melodii de
Ion Vasilescu
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 împliniri și perspective de la un
cincinal la altul
19,45 Sub flamuri de partid — program
de cîntece revoluționare
20,10 Cum vorbim, cum scriem corect —
Limbajul poetic
20,30 /enunțuri și muzică
20,40 Buletin rutier
20,55 Plai dp cintuc, plai de dor
21,20 Moștenire pentru viitor : Nicolae
Labiș
22,05 Telejurnal

Ministrul apărării naționale
Republicii Socialiste România, general-maior Constantin Olteanu. a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al Repu
blicii Socialiste Vietnam, general de
armată Van Tien Dung, cu prilejul
celei de-a 36-a aniversări a creării
Armatei populare, vietnameze.
★

Luni dimineața, la Muzeul militar
central a avut loc vernisajul unei
fotoexpoziții care înfățișează aspecte
din viata și activitatea militarilor
vietnamezi
Au rostit alocuțiuni
generalul-maior Constantin Antip și
Tran Thuan, ambasadorul R.S. .Viet
nam în tara noastră. La manifestare
au luat parte generali și ofițeri din
garnizoana București. Au fost, de
asemenea, prezenți membri ai Am
basadei R.S. Vietnam.
Cu același prilej, ambasadorul
R.S. Vietnam la București s-a intilnit cu cadre și elevi din Școala

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1980

Nadia Comaneci și Ivan Patzaichin
pe primul loc în clasamentul ziariștilor
Tradiționala anchetă pentru de
semnarea celor mai buni sportivi
români ai anului, organizată de Aso
ciația presei sportive, a stabilit ur
mătoarele clasamente :
FEMININ :
1. Nadia Comaneci (gimnastică)
589 p ; 2. Sanda Tom» (canotaj) 530
(gimnastică)
P ; 3. Emilia Eberle
401 P l 4. Melița Ruhn (gimnastică)
327 P ; 5. Margareta Cătineanu (popice) 323 p ; 8. Carmen Bunaciu
(înot) 192 p ; 7. Rodica Dunca (gimnastică) 157 p ; 8. Olga HomeghiValeria Roșea (canotaj) 156 p ; 9.
Virginia Ruzici (tenis) 138 p ; 10.
Ecaterina Stahl (scrimă) 111 p.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

zahăr. Situație penibilă, confirmată sirop în loc de apă și dulceață in
imediat în biroul șefului unității
loc de ciorbă. Deci e limpede unde
cumpărătură nevoilor firești ale
chiar de cadrele de control : in sa
s-a dus cantitatea suplimentară ; in
unei familii ? E clar că nu. în
coșa cumpărătoarei respective se
stocurile din cămări.
schimb, e clar că. In zilele respec
găseau, intr-adevăr, 2 kg de zahăr.
Ce concluzie se poate trage din
tive, alte familii au fost frustrate,
Dar mai rușinos este cazul unor asemenea fapte ? Că. lăsindu-se
surplusul „apucătorilor" fiind în
cadre didactice de la școala situată
tiriți de șoapte ori zvonuri tenden
detrimentul altora. Dar ce le pasă- in imediata apropiere a comple
țioase, unica fericire în viată a
de alții unor oameni cu o astfel de
xului din microraionul 6 Drumul
unora a devenit aceea de a sta pe
mentalitate? Iată un mod de a
Taberei, care și-au permis, de mai
grămada de alimente, fără a se
•>. oceda cu care nu ne putem immulte ori, să aducă elevii in ma
gindi că și altul are nevoie. Or,
păca 1
gazin și. impreună cu ei, să se așe
in acest domeniu — așa cum de
Ne relata Marica Octavian, vînze la rind pentru zahăr și cafea ;
altfel s-a și legiferat — trebuie să
zătoare la raionul de dulciuri din
pină cind șeful de unitate Marin
autodisciintervină autoreglarea,
.
__
_
complexul alimentar nr. 3 — Mili
Anghel s-a văzut nevoit să sesize
plina cetățenească, necesară fiecă
tari : „Intr-una din zile, o clientă
ze conducerea școlii spre a se pune
ruia dintre noi, întregii noastre so
a venit o dată, de două ori. de trei
capăt acestei practici degradante
cietăți pentru ca ceea ce avem să
ori să cumpere cafea. Deși cind este
și cu atit mai nocive din punct de fie distribuit echitabil, să acopere
multă lume și clienții se succed
vedere educativ cu cit era vorba
nevoile tuturor.
rapid nu prea ai timp să le pri
de elevi.
în numele acestor principii sint
vești chipurile, i-am reținut figura
— Este uneori foarte greu să-i
chemați să acționeze toți cetățenii
și. la un moment dat. chiar mai
lucizi,
toți cei care înțeleg să se
lămurim
pe
oamenii
care
se
lasă
tirziu decit ar fi fost necesar, am
prinși in vîrtejul sacoșelor supraaprovizioneze cu atit cit au nevoie
refuzat categoric s-o mai servesc,
incărcate. stirnit de nesățioși și
pentru eiteva zile, nu să îngroașe
Mi-a țipat in obraz : „Da’ ce, e
iresponsabili — ne spunea și Stela
artificial cozile, revenind lă ace
marfa ta ?“ „Nu, nu e marfa mea,
lucrătoare gestionară la
lași rind de 2—3—4 ori, lăsindu-și
e marfa tuturor și fiecare trebuie Marinescu,
complexul cu autoservire C 1 Valea
„semne de recunoaștere" în mai
să cumpere atit cit ii trebuie" —
Argeșului.
Vin
in
magazin
de
la
multe locuri sau fugind de la un
i-am răspuns. A început insă să
magazin la altul, trăgindu-i și pe
șase
dimineața,
blocînd
spatiile
și
facă scandal că dosim cafeaua, că
îngreunind aprovizionarea celor
alții după ei, intr-o atmosferă de
o ținem pentru noi, să amenințe,
care cumpără normal. Dacă-i în
iritare și panică.
incit am rugat-o să meargă cu
trebi de ce stau, nu prea știu de
în numele acestor principii ale
mine la șeful .unității dacă are ceva
ce. dar stau, unii dintre ei pără- ■ rațiunii și bunului simt, cetățenii
de reclamat, nu să creeze atmosfe
sindu-și chiar locurile de muncă,
conștienți sint datori să-i sprijine
ră proastă in magazin. Și ce cre
incit te și întrebi : acolo nu contro
pe lucrătorii din comerț în respec
deți ? Cind șeful i-a cerut, politi
lează
nimeni
prezențele,
că
dacă
tarea dispozițiilor privind vinzarea
cos. să-și deschidă sacoșa, avea
la
noi
o
vinzătoare
lipsește
cinci
mărfurilor, combătind tendințele
acolo ...800 grame de cafea !“.
minute, cumpărătorii sar ca arși.
de supraaprovizionare și suprastoRealitățile din magazine dovedesc
Ca
activiști
în
comerț
—
căci
ne
care.
că egoismul, mentalitatea aceasta
socotim ca atare —- ne vedem me
de acaparatori a unor cetățeni îm
In numele acestor principii, să
reu și mereu nevoiti să le expli
bracă forme dih cele mai rușinoa
facem clar intelese tuturor măsuri
căm în mod corect și civilizat ace
se. Sîmbăta trecută, de exemplu,
le
recent adoptate de conducerea
lași lucru : că nu au motive să
la magazinul C 10 cu autoservire
partidului, de Marea Adunare Na
adune,
că
zahăr,
de
pildă,
se
vinde
din str. Emil Bodnăraș se vlndusețională cu privire la aprovizionare,
zilnic, și dimineața, și după-amiară. in cursul dimineții. 200 kg de
cu încrederea că resursele agroalizahăr, urmînd ca vînzarea să se ■ za. în toate magazinele alimentare.
mentare existente, mai bine gos
Cit ? Să vă dau o cifră : anul tre
reia la ora 18. O femeie in virată,
podărite și echitabil repartizate —
cut. in magazinele I.C.L. „Alimen
profitind de prezența unor cadre
tara" din sectorul 6 al Capitalei se ceea ce depinde nu numai de fo
de control în unitate, le-a solicitat
vindeau 10—12 tone de zahăr pe rurile direct responsabile, ci și de
să i se vindă și ei 2 kg. ca să nu
comportarea rațională a fiecărui
zi ; anul acesta au fost zile cind
mai vină după-amiază. Tocmai cînd
s-a ajuns pină la 20—25 de tone '.
cetățean — permit și vor permite
rugămintea era pe cale să-i fie sa
Adică de două ori mai mult ! Or, o aprovizionare corespunzătoare,
tisfăcută. a recunoscut-o vinzătoanici nu mănifică, oamenii nu beau
normală a populației.
rea care... o mai .servise înainte cu

nia. unde regimul alimentar ce
realier nu a cedat încă locul
regimului bazat pe grăsimi și
zaharuri, mortalitatea provocată
de atacuri coronariene este mult
mai scăzută decît in S.U.A. : 110
cazuri la 100 000 de persoane
fată de 800 cazuri Ia 100 000 per
soane. Incepind din 1968, ca ur
mare a îngrijorării provocate de
faptul că aproape un deces din
două este provocat de alimentația
nerațională, consumul de zaha
ruri și de grăsimi a început să
scadă în Europa nordică. O ten
dință similară se constată și pes
te Atlantic. Consumul de unt a
scăzut eu peste 30 la sută, iar

consumul de grăsimi animale în
general — cu peste 56 la sută.
Ca urmare, maladiile cardiace
au înregistrat o scădere dc circa
22 la sută, iar cele cerebrovasculare — de 28 la sută.

• AUTOMAT PENTRU
SUDAREA ȚEVILOR. sPecialiștii sovietici au creat o in
stalație automată pentru sudarea
țevilor de 1 420 mm. fără să mai
fie necesară prezența sudorului
în interiorul conductei ‘în timpul
sudării. într-o singură oră. au
tomatul realizează norma unui
lucrător calificat pe o săptămînă. Tntr-o singură zi. aparatul
sudează, practic, țevi cu lungi
mea de 2 500 metri. Folosirea
noului automat va permite ac
celerarea considerabilă a con
strucției de conducte magistrale.

MASCULIN :
1. Ivan Patzaichin (canoe) 579 p ;
2. Ștefan Rusu (lupte greco-romane)
500 p ; ,3. Corneliu Ion (tir) 486 p ;
4. Toma Simionov (canoe) 354 p ; 5.
Ion Constantin (rugbi) 229
«o pP ; 6.
Vasile Dîba (eaiac) 218 p ; 7. Con

stantin Alexandru (lupte greeo-ro
„
mane) 179 p ; 8. Vasile Stingă
(handbal) 145 p : 9. Corneliu Oros
(volei) 139 p ; 10. Anghel Iordănescu
(fotbal) 72 p.
ECHIPE :
1. Echipa națională de rugbi 202 p;
2. echipa feminină de gimnastică
152 p ; 3. echipa masculină de volei
123 p ; 4. echipa masculină de hand
bal 122 p ; 5. echipa națională cte
fotbal 115 p.

• La Halle s-a disputat a doua
ni, implicat după cum se știe îmîntilnire internațională amicală de
preună cu alte 30 de persoane înhochei .pe„ ....
...... dintre echipele
gheață_
tr-un proces ce a făcut vâlvă în luR.D. Germane și României. Jucind
mea fotbalului italian. F. Colombo
foarte bine, hocheiștii români au ob / și-a motivat acțiunea declarind că a
ținut o meritată victorie cu scorul
făcut-o din teamă de represalii, dar,
de 2—1 (2—1, 0—0. 0—0) prin punc
și pentru a facilita transferarea .iu-'
tele marcate de Cazacu și Gali. Pen
cătorului Giordano, de Ia Roma, Co
tru gazde a înscris Mark. In prima
lombo (care a fost suspendat pe
partidă, care a avut Ioc la Weisswasviață din activitatea sportivă) și
ser, echipa R.D. Germane ciștigase
ceilalți acuzați sînt pasibili de pecu 8—4.
dense cu închisoarea.
Selecționatele de hochei pe gheață
• La Merano (Italia) s-a disputat
(juniori) ale României și -Ungariei au
cea de-a doua partidă a finalei tur
susținut a doua partidă la Budapesta.
neului candidaților la titlul mondial
Din nou victoria a revenit tinerilor
de șah, în care se intilnesc marii
hocheiști români cu scorul de 8-“3
maeștri Robert Hubner și Viktor
(2—1, 2—1, 4—1). Prijrta partidă fu
Korcinot într-o variantă a deschisese ciștigată de echipa României
derii engleze. V. Korcinoi, cu piesele
cu 12—1.
albe, a obținut victoria
„ după
___ efec__
tuarea a 39 de mutări.
® La Madrid, in cadrul eampioScorul meciului a devenit egal :
natului european de rugbi — „Cuna
___
1—1.
F.I.R.A.", selecționata Italiei a între
cut eu scorul de 13—10 formația Spa
Conform regulamentului se vor
niei.
desfășura 16 partide. învingător fiind
declarat
jucătorul care va acumula
în urma acestei infringeri. echipa
primul 8,5 puncte.
Spaniei a retrogradat în grupa B a
competiției.
® Fostul președinte al clubului
italian de fotbal A.C„ Dlilap, Felie®
Colombo, a recunoscut, in fata tri
ÎNCEPÎND
bunalului. că a „avansat" suma de
20 milioane lire organizatorului de
pariuri clandestine Massimo Crucia-

(Urmare din pag. I)

• ALIMENTAȚIA NE
RAȚIONALĂ Șl BOLILE
CORONARIENE. In Japo

★

Cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a Armatei Populare Iugo
slave. atașatul militar, aero și naval
al R.S.F. Iugoslavia la București,
colonel Nikola Rodie, a oferit, luni,
un cocteil. '
Au participat, generalul colonel
Vasile Milea, prim-âdjunct al ministrului apărării naționale și șef al
Marelui Stat Major, generali și ofiteri superiori, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai conducerii altor ministere și instituții
centrale.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați in
țara noastră, atașați militari, membri
ai corpului diplomatic.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Mentalitatea egoistă a „cumpărătorului frenetic"

4

i țmlitara de ofițeri activi
geniu,
construcții și căi ferate. Cei prezent)
la întilnire au vizionat o fotoexpoziție și filme puse la dispoziție de
ambasada vietnameză.

•
ANTIHORMONI
ÎMPOTRIVA DĂUNĂTO
RILOR. Cercetători maghiari
au reușit să producă antihormoni care întrerup funcțiile
vitale ale insectelor ce atacă
culturile, nimieindu-le. Aceste
substanțe, care nu au nici un fel
de efect asupra omului. și. spre
deosebire de actualele metode
chimice, nu poluează și nu in
fluențează mediul, sint consi
derate ca deschizind o nouă
etapă in combaterea dăunăto
rilor.

• BIBLIOTECI ÎN PE
RICOL. La Biblioteca națio
nală a Franței se petrece o
adevărată dramă : 670 000 de vo

Cu prilejul încheierii misiunii sale
în țara noastră, ambasadorul Franței
la București. Pierre Cerles. a oferit
luni seara o recepție.
Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe, reprezentanți ai
altor ministere și instituții centrale,
oameni de știință si cultură, ziariștii
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de
24, 25 și 26 decembrie. In țară :
Vreme reiativ rece. Cerul va fi va
riabil. mai mult noros in estul și
sud-estul țării, unde vor cădea pre
cipitații locale mai ales sub formă de
lapoviță și ninsoare. In rest, preci
pitații izolate. Vint moderat, cu in
tensificări în zona de munte și estul
tării, unde pe alocuri zăpada va fi
spulberată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre minus 10 și zero
grade, iar maximele între mihus 5
și plus 5 grade. Ceață slabă. în
București : Vreme relativ rece cu
cer noros. Precipitații temporare mai
ales sub formă de ploaie și lapoviță.
Vint moderat cu intensificări trecă
toare. Temperaturile minime v-or fi
cuprinse intre minus 3 și zero grade,
iar maximele intre zero și plus 2
grade. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu).

în curtea
colte pe an. Solare, dovleci fi fa
sole printre cuiburile de porumb,
in brazde după ridichi salată,
apoi ceapă ori mazăre, la sfirșif,
către' miez de toamnă, culturi fu
rajere. Avea de toate. Casă mân
dră, muncă la o întreprindere din
oraș, dichis de gospodar 'înverșu
nat in treburile pămintului.
Diagnosticul savantului : „Asta
e cheia, o aveți in broasca ușii,
doar să -știți s-o răsuciți pentru
a deschide poarta belșugului —
hărnicia, știința izvorită din ex
periența multimilenară a țăranu
lui român, arta lui de om ca.pabil de adevărate miracole agro
nomice. Aveți un pămint cum
puține țări se pot lăuda că-l au,
natura a fost generoasă, ăsta nu-i
pămint, ci unt de pus pe pline.
Un singur metru nelucrat ar în
semna o risipă nepermisă. Iar
experiența unui om ca acest țăran-orășean (era vorba de gazda
noastră Ion Rus, din satul Izvorani, comuna Ciolpani—Ilfov)
trebuie să fie contagioasă. O să
vorbesc despre ea studenților mei
de la Școala superioară de agro
nomie din Paris", Da. era un
diagnostic precis, pus unui orga-:
nism sănătos, plin de vigoare și
de resurse.

DE ASTĂZI,
LA UNITĂȚILE
DIFUZARE

A PRESEI,
PRIMELE
EXEMPLARE DIN

ALMANAHUL
„SCINTEIA" 1981
ARGEȘ • La Casa de cultură
din Curtea de Argeș s-a desfă
șurat prima ediție a Festivalului
județean al obiceiurilor și dati
nilor laice de iarnă. Și-au dat
concursul mai multe coruri de la
casele orășenești de cultură și
grupe de colindători ale cămi
nelor culturale comunale. (Gh.
Cirstea).
BIHOR • La Oradea s-au
desfășurat ample manifestări sub
genericul „Zilele culturii popu
lare bihorene". aflate la cea de-a
13-a ediție. Pe scena marelui
așezămint de cultură orădean au
evoluat intr-un bogat și variat
program cultural-artistic colin
dători, rapsozi, numeroși alți in
terpret ai cintecului popular —
soliști și grupuri vocale. O
mențiune aparte pentru grupul
de șoimi ai patriei de la Grădi
nița nr. 28 Oradea — o prezență
inedită pe scenă — alături de
ansamblul „Bihorul" și grupul
vocal de la clubul tineretului.
(Al. Peti).
VASLUI • Sub genericul
„Cartea — prieten de vacanță",
la Biblioteca și Centrul județean
de librării Vaslui, se organizea
ză în aceste zile o suită de ma-

lume sint practic distruse și
alte mii in mare pericol. In
mod paradoxal, cele mai vtilnerabile se dovedesc a fi lucră
rile tipărite pe hirtie fabricată
industrial din pastă de lemn,
spre deosebire de cea din
zdrențe, folosită in secolul XV.
de pildă. Pe lingă calitatea hirtiei și acidul unor cerneluri,
răspunzătoare de dezastrul căr
ților mai intervin și poluarea,
căldura, lumina, diferite ciu
perci, insecte, bacterii și nu
In ultimul rind... cititorii. Dor
nică să rămînă fidelă vocației
sale de a „conserva totul pen
tru totdeauna", prestigioasa bi
bliotecă, al cărei fond se ridică
*

nifestări : o șezătoare literară, o
expoziție cu cărți dedicate celor
de vîrstă școlară și altele. Ase
menea manifestări, cultural-edu
cative și recreative vor avea ioc
pe tot parcursul vacanței de iar
nă. (Crăciun Lăluci).
VRANCEA • Sub egida Co
mitetului județean de cultură si
educație socialistă, în perioada
21—30 decembrie a.c. se desfă
șoară stagiunea de iarnă a Festi
valului folclorului vrincean. Pro
gramul cuprinde vernisarea ex
pozițiilor : Tapiserie românească
contemporană și personaje din
basme ; Datini și obiceiuri de
iarnă oglindite in arta plastică
a copiilor : Instrumente popu
lare din Vrancea ; Lucrări ale
creatorilor populari și ale arti
zanilor ; Cartea pentru copii cu
tematică folclorică și de inspira
ție populară. (Dan Drăgulescu).

MUREȘ • Comuna Singeorgiu
de Mureș a găzduit tradiționala
reuniune corală județeană orga
nizată anual de căminul cultural

la 10 milioane de volume, va tre
ce in curind de la „salvarea" pe
cale artizanală a cărților la me
tode mai moderne și mai ra
pide. După tratare cu un produs
anume, paginile vor fi protejate
de o peliculă dublă. Spre deo
sebire de procedeul clasic, ce
presupune debroșarea cârtii și
tratarea fiecărei pagini in parte
intr-un lichid, noua metodă nu
necesită dezmembrarea cârtii,
paginile fiind tratate cu ajutorul
unui gaz special.

• RADAR ÎN MINIA
TURĂ. Pentru ambarcațiunile
de gabarit redus, specialiștii bri

R. P. POLONA

Gînduri și angajamente
din locuri unde
se hotărăște soarta
producției
Viața politică poloneză este do
tru înlăturarea greutăților prin
minată în aceste zile de o seamă care trece țara, Intr-unui din ultide evenimente menite 'să marche
mele numere, directorul adjunct
ze noi pași in direcția consolidării
al unei centrale electflce din
procesului de înnoire pe baze so
Belchatow anunța că primul ge
cialiste. in spiritul hotăririi recen
nerator de 360 MW al noii cen
tei plenare a C.C. al P.M.U.P. Un
trale va începe in curind să furni
loc de frunte îl ocupă in emisiu
zeze energie electrică, atit de ne
nile de la radio și televiziune, in
cesară țării. Un miner din Lublin
paginile ziarelor principalele ac
— Jan ■ Wasilewski — anunța
țiuni concrete intreprinse atit la
hotărirea colectivului din care
nivelul țării, cit și al voivodatelor
face parte' de a obține zilnic
sau al unităților economice in ve
mari sporuri de producție de cupru
derea depășirii dificultăților cu
printr-o muncă mai bine orgacare se confruntă țara, preocuparea ’nizată și prin mai buna folopentru unirea tuturor forțelor pa
sire a mașinilor din dotare. Iar
triotice în rezolvarea complexelor
șeful unei sefții de la Întreprin
probleme economice și sociale.
derpa de mașini agricole din Ploch
In ultimele zile, tovarășul Sta
făcea cunoscută hotărirea muncinislav Kania., prim-secretar al C.C.
tonilor de aici de a acționa mai
al P.M.U.P., a participat la o adu
eficace, in Ștrinsă legătură cu ne
nare generală a petrochimiștilor din
voile concrete ale agriculturii so
Plock și a avut o întilnire cu stu
cialiste și ale țăranilor individuali,
denții varșovieni. Cu aceste prile
asigurind sporirea gradului de me
juri s-a evidențiat puternic ideea
canizare prin asimilarea unor ma
că dificultățile cu care se confrun
șini și utilaje corespunzătoare. La
tă țara nu sint de nestăvilit, că pro
rindul său. intreprindereu de trico
cesul de înnoire și
taje Karo din
refacere economiorașul Siedlce, de
co-socială pe ba
lingă Varșovia, a
CORESPONDENTA
zele socialismului
anunțat că a înde
DIN
VARȘOVIA
.se desfășoară in
plinit sarcinile acontinuare, aflîn- —
nuale de livrare a
du-se sub contro
producției la fon
lul clasei muncitoare și sub condu
dul pieței, asigurind condiții pen
cerea P.M.U.P.
tru o mai bună aprovizionare a
Continuă să aibă un puternic
populației cu asemenea
bunuri
ecou în rindul opiniei publice docude consum. Să consemnăm, de
mentelc recentei plenare a C.C. al
asemenea, că lucrătorii de la
P.M.U.P., care au învederat voința
șantierele navale din Gdansk,
fermă a partidului de a merge îna
Gdynia și Szczecin au anunțat că
inte pe calea înnoirii socialiste, pre
au recuperat toate restantele cau
cum și hotărirea Congresului al
zate de intreruperea lucrului, avind
VIII-lea al Partidului Țărănesc Unit
toate condițiile pentru onorarea
Polonez, care a evidențiat eu toată
sarcinilor la export pe acest an.
claritatea recunoașterea rolului con
Sînt gînduri și angajamente fer
ducător al clasei muncitoare și al
me. patriotice ale unor oameni
P.M.U.P. in întreaga viață șoeiatiii miezul producției, acolo
politică poloneză. De asemenea, cu aflați
unde se ■ decide. în ultima instanță,
larg interes a fost primit do
reușita întregului proces de Înnoi
cumentul. intitulat „Punctul de ve
re a vieții eednomice poloneze pe
dere al Biroului Politic al C.C. al
baza
principiilor
fundamentale
P.M.U.P. și al conducerii partidului
ale socialismului, Sînt unanime
democrat cu privire la dezvoltarea
părerile tuturor cu care ara disprestărilor de servicii și a micii
cutat, oameni din diferite medii
industrii meșteșugărești". Notăm
și de diferite profesii, că nudin preambulul acestui dociur«nt :
prin calm și liniște, prin-mun
„Activitatea de dezvoltare a pres ,mal
că, asiduă și disciplină, prin unirea
tărilor de servicii și a micii in
capacității creatoare în procesul
dustrii meșteșugărești /bacă un rol
productiv, al producției materiale
din ce in ce mai important in pro
se poate asigura restabilirea ritmu
cesul de dezvoltare și asigurare a
lui normal db .muncă, se poate ga
cerințelor populației. Prin punerea
ranta folosirea'mai eficientă a po
In aplicare a prevederilor acestui
tențialului tehnic și economic al
program se va asigura deopotrivă
țării.
o structură modernă a consumului
Este semnificativă în acest sens
de bunuri materiale și de servicii,
știrea sosiță la Varșovia dintr-o
cu efecte pozitive asupra tuturor
mare
citadelă muncitorească —
membrilor societății și se va dez
„CzieyeTski"
din
intreprindereu
volta capacitatea creatoare a celor
Poznan (una dintre cele rt»ai mari
ee muncesc".
unități poloneze constructoare de
O atenție cu totul deosebită a fost
mașini, care exportă motoare na
acordată in aceste zile lucrărilor
vale și în tara noastră) : la iniția
sesiunii Seimului. Au fost dezbătute
tiva organizației de partid, munci
și aprobate două documente de im
torii
au făcut un apel semnat de
portanță esențială pentru continua
toți membrii de partid, membrii de
rea procesului de înnoire a socialis
sindicat și țineri prin care toți cei
mului, anume Planul de dezvol16 000 de lucrători de aici susțin
tare economico-soeială și Bugetul
ideea că numai o muncă bine or
de stat pe 1931.
ganizată și eficientă poate să scoa
„Acum avem nevoie de calm și
tă
Polonia din dificultățile in care
de muncă eficientă". Aceasta este
se
află, că numai pe această cale
opinia generală pe care o poți auzi
aici in discuțiile purtate cu munci vor putea- fi înfăptuite hotăririle
Plenarei a Vll-a a C.C. al P.M.U.P.
tori și cadrele de conducere și re
prezentanți ai organizațiilor de
Încheiem aceste însemnări din Po
partid. „Pieeare om trebuie să-și
lonia menționînd că în alte și alte
aducă contribuția la procesul de
ședințe și consfătuiri de partid
înnoire a Poloniei pe baze socia
dintr-o serie de localități și voivo
liste. Tu ce contribuție aduci ?"
date. din int.reprinderl se sublinia
— întreabă zilnic, într-o rubrică ză acordul deplin al membrilor de
specială, ziarul „TRYBUNA LUDU".
partid la hotăririle recentei ple
Și cil fiecare număr de ziar, la loc
nare a C.C. al P.M.U.P. cu privire
de cinste pe pagina I sint con
semnate mereu alte și alte contri la sarcinile partidului în lupta pen
tru caracterul socialist al înnoirii
buții concrete ale muncitorilor,
vieții sociale și înaintarea fermă
tehnicienilor. inginerilor. econo
miștilor. oamenilor de știință, lu a Poloniei oe calea socialismului.
crătorilor din agricultură — care
au trecut la acțiuni hotărite penViorel S4L4GEAN

Maramureș", spectacole de tea
tru, sărbătorirea pomului de iar
nă cu copiii din municipiu, o se
siune de comunicări pe teme de
folclor, alaiul măștilor ș.a.
(Gheorghc Susa).

din localitate. La actuala ediție
au participat cele mai bune for
mații corale de amatpri din ju
deț. între care corul mixt al că
minului cultural și al școlii ge
nerale din localitate, corul mixt
al căminului cultural din Hodac.
precum și corul de cameră al
școlii populare de artă din Tg.
Mureș. Cu aeest prilej a avui
loc consfătuirea județeană a diri
jorilor și instructorilor formați
ilor muzicale cu tema : „Reper
toriul — mijloc important pentru
asigurarea educației estetice a
maselor". (Gh. Giurgiu).

BRAȘOV • La galeriile „Vic
toria" din Brașov s-a deschis
tradiționalul
salon
județean
anual al filialei Brașov a Uniunii
artiștilor plastici. Organizat in
cadrul
Festivalului • național
„Cîntarea României", salonul
cuprinde peste 100 de lucrări de
pictură, grafică, sculptură, cera
mică și artă decorativă, aparținînd unui număr de 54 artiști
plastici brașoveni. (Nicolae Mo
canii).

MARAMUREȘ • Un. festival
de datini și obiceiuri laice de iar
nă a început Ia Sighetu Marmației. care va oferi publicului
spectator de-a lungul acestei
săptămini o amplă manifestare
cultural-artistică de inspirație
folclorică. Programul actualei ediții a festivalului conține o
mare diversitate de acțiuni, din'
care nu lipsesc un concurs de
plugușoare. vernisajul unor ex
poziții „Obiceiuri de iarnă din

ARAD • Tn organizarea Co
mitetului județean de cultură și
educație socialistă și Centrului
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de
masă a județului Arad, a avut
loc. pe scena Teatrului de stat
din localitate un spectacol «I da
tinilor de iarnă dintre Mureș și
Crișuri, spectacol la care și-au
dat contribuția artiști amatori și
profesioniști din județul și mu
nicipiul Arad. (Emil Șimăndan).

tanici au realizat dispozitivul
radar din imagine, care emite
un excelent ecou in momentul
în care captează undele unui
post radar emițător. In felul acesta, ambarcațiunea respectivă
poate fi reperată cu ușurință de
navele de ajutor in caz de ne
voie (furtună etc.).

• CU FATA SPRE
SOARE. Construirea centralei
solare Nio din insula japoneză
Shikoku se află in faza finală,
astfel incit, incepind cu anul
viitor, ea va incepe să furni
zeze energie electrică. Unui
computer ii va fi încredințată
sarcina de a ghida, prin inter
mediul unor electromotoare,
oglinzile plane colectoare, pen
tru ca acestea, asemenea florii-

soarelui. să aibă tot timpul
„fața" îndreptată spre Soare.

• DESENE RUPESTRE
VECHI DE 13 000 DE
ANI. Un grup de arheologi a
descoperit desene ale oamenilor
preistorici intr-o peșteră din
apropierea localității Simonds,
din valea Wye, comitatul Glou
cester, primele de acest gen cu
noscute pe teritoriu! Marii Bri
tanii, relatează presa britanică.
Se apreciază că descoperi
rea arheologilor britanici pre
zintă un interes deosebit. Spe
cialiștii estimează că desene
le rupestre, infățișind capul unui
bizon și al unui animal asemă
nător cerbului, au o vechime de
13 000 de ani. Cercetările vor fi
continuate.

.

CONVORBIRI ROMÂNO-CIIBANEZE

întîkniri și contacte ale delegației P.C.R.
la cel de-al ll-lea Congres al P.C. din Cuba
HAVANA 2t (Agerpres). — Cu pri
lejul participării la al II-lea Con
gres al P. C. din Cuba, tovarășul
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic ■ Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. a transmis din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde
felicitări tovarășului Fidel Castro
pentru realegerea sa în calitate de
prim-secretart al C.C. al P.C.C., pre
cum și un salut cordial și cele mai
bune urări dte sănățtate și succes în
activitatea viitoare.
Tovarășul Fidel Castro a rugat să
se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu vii mulțumiri, precum și
salutul său călduros împreună cu
urări de sănătate, fericire și succes.
Conducătorul delegației P.C.R. a
avut, de asemenea, convorbiri cu to
varășii Pedro Miret, Carlos Rafael
Rbdriguez.
Guillermo Garcia, Ar
mando Hart, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.CjC-, cu prilejul

cărora s-a exprimat satisfacția pen
tru bunele relații de prietenie și so
lidaritate dintre partidele noastre,
pentru desfășurarea ascendentă a co
laborării multilaterale dintre România
și Cuba, pentru întărirea continuă a
prieteniei româno-cubaneze, la care
un rol deosebit de important l-au
avut întilnirile, convorbirile și înțe
legerile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro.
S-au exprimat dorința si hotărîrea
comună de a se conferi noi dimen
siuni prieteniei și colaborării ro
mâno-cubaneze in interesul accelerării
construcției socialismului în cele
două țări, al propășirii economicosociale a popoarelor român și cuba
nez. al cauzei generale a socialismu
lui. progresului și păcii, în întreaga
lume.
•
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie
tovărășească.

Acțiuni de cooperare economică
românoHugoslavă
BELGRAD 22 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc ședința grupului
mixt romăno-iugoslav de cooperare
economică și colaborare tehnico-științifică in domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare. Grupul a exami
nat modul în care au fost aduse la
îndeplinire acțiunile prevăzute pen
tru anii 1979—1980 și s-au convenit

acțiunile pentru anul 1981. Protocolul
ședinței a fost semnat din partea
română de Vlntilă Rotaru, adjunct al
ministrului agriculturii și industriei
alimentare, iar din partea iugoslavă
de Branko Gardasevic, adjunct al
președintelui Comitetului federal
pentru agricultură.

întrevederi ale delegației P.C.R. in Israel
TEL AVIV 22, (Agerpres). — Luni,
președintele statului Israel, Yitzhak
Navon, a primit delegația Partidului
Comunist Român condusă de tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., care a participat la lu
crările Congresului al III-lea al Parti
dului Muncii.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Virgil
Cazacu a transmis un mesaj de salut,
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului israelian pace,
prosperitate și progres.
Mulțumind, președintele Yitzhak
Navon a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un tnesaj cordial de salut și cele mai bune
urări de sănătate și fericire persona
lă. precum și noi realizări în condu
cerea cu aceeași energie și putere de
muncă a destinelor României, iar po
porului român succese în dezvolta
rea sa pe calea progresului și prospe
rității.
Cu acest prilej a avut loc un schimb
de păreri în probleme de interes co
mun privind activitatea și preocupă
rile celor două state și popoare, pre
cum și în legătură cu unele aspecte
ale vieții internaționale actuale și
îndeosebi asupra situației din Orien
tul Mijlociu.
La întilnire. care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească,
au luat parte membrii delegației
P.C.R. A fost prezent Constantin Vasiliu. ambasadorul României în Israel.
★

In aceeași zi, delegația Partidului
Comunist Român s-a întîlnit cu
Yithak Berman, președintele Knessetului (parlamentul).

Cu acest prilej a avut loc un
schimb de păreri cu privire la rolul
și contribuția parlamentelor in pro
movarea cauzei păcii, destinderii,
securității, colaborării și cooperării
internaționale, precum și la rezol
varea problemelor litigioase si dife
rendelor dintre state pe cale politică,
prin tratative.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate. A luat
parte Constantin Vasiliu. ambasado
rul țării noastre în Israel.
★

La 22 decembrie, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă
de tovarășul Virgil Cazacu. membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. a fost
primită de tovarășul Meir Vilner. se
cretar general al C.C. al Partidului
Comunist din Israel.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul
Virgil Cazacu a transmis un călduros
salut și cele mai bune urări.
Mulțumind, tovarășul Meir Vilner
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut,
multă sănătate și putere de muncă,
noi și însemnate succese în conduce
rea Partidului Comunist Român.
Cu acest prilej a avut loc un schimb
de păreri privind preocupările actu
ale ale celor două partide pe plan in
tern și internațional, exprimindu-se
dorința dezvoltării, jn continuare, a
raporturilor de colaborare prieteneas
că, în interesul popoarelor român și
israelian. al cauzei păcii, progresului
și colaborării internaționale.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă prietenească.

PHENIAN

Plenara C. C.
al Partidului Muncii
din Coreea
PHENIAN 22 (Agerpres). — La
Phenian s-au desfășurat lucrările
plenarei Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea. în cadrul
lucrărilor, prezidate de Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al P.M.C.,
președintele R.P.D. Coreene, au fost
examinate rezultatele îndeplinirii
planului economic național pe 1980,
planul de dezvoltare pe 1981 și a fost
adoptată o hotărîre în problemele
dezbătute.
La plenară, tovarășul Kim Ir Sen
a rostit o cuvîntare.
Agenția A.C.T.C. arată că la plena
ră au fost relevate succesele obținu
te în diferite sectoare economice,
precizîndu-se că sarcina principală a
planului economiei naționale pe 1981
constă în consolidarea pe mai departe
a bazei materiale și tehnice a socia
lismului și ridicarea nivelului de trai
al populației, prin creșterea la cote
superioare a producției și accelerarea
revoluției tehnice în toate domeniile.
A fost subliniată, între altele, nece
sitatea de a se acționa pentru dez
voltarea continuă a industriilor ener
getică, extractivă și metalurgică, pre
cum și a producției de cereale.

Evoluția situației din Salvador

„ORDINUL PLEIADEI" - DECERNAT UNUI OM DE ȘTIINȚA ROMAN.

La Paris a avut loc ceremonia decernării „Ordinului pleiadei" omului de
știință român, Gheorghe Marinescu, medic primar, șef de secție la Spitalul
de boli infecțioase „Victor Babeș" din București. Distincția a fost înminată de către Xavier Deniau, secretar general al Asociației internaționale
a parlamentarilor de limbă franceză, in alocuțiunile rostite cu acest prilej
au fost subliniate relațiile tradiționale dintre cele două culturi și popoare.

LA
MOSCOVA.
Președintele
Consiliului dc Miniștri al U.R.S.S.,
Nikolai Tihonov, l-a primit luni pe
ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei. Knut Frydenlund. aflat in
tr-o vizită oficială in U.R-.8.S. In
cadrul convorbirii, informează agenția T.A.S.S.. au fost abordate
probleme ale relațiilor bilaterale și
posibilitățile de dezvoltare a aces
tora pe multiple planuri. Evoluția
relațiilor sovidto-norvegiepe. pre
cum și probleme internaționale de
interes comun au constituit tema
convorbirilor, care au început în aceeași z{ la Moscova dintre Andrei
GromiKo. ministrul afacerilor ex
terne' al U.R.S.S.. și ministrul nor
vegian de externe, relatează agen
ția T.A.S.S.

NAȚIONALIZAREA UNOR PLAN
TAȚII DE BANANE. Statul Ni
caragua și-a asumat controlul
deplin asupra producției de banane.
Intr-un decret al guvernului, dat
publicității la Managua, se arată
că programele de dezvoltare a
plantațiilor de bananieri în provin
ciile Leon și Chinandega vor fi
rezervate exclusiv întreprinderilor
de stat. Activitățile productive din
acest sector erau controlate pină
acum de compania
..Standard
Fruit", din S.U.A. întreaga zonă
însumează peste 4 000 ha de plan
tații și asigură circa 90 la sută din
producția de banane a tării.
COMUNICAT CEHOSLOVACO—
VEST-GERMAN. în comunicatul
privind convorbirile purtate la
Praga de Bohuslav Chnoupek, mi

nistrul afacerilor externe al R.S.
Cehoslovace, și Hans-Dietrich Gen
scher, ministrul de externe al
R.F.G., se relevă că părțile au
acordat o atenție deosebită proble
melor dezvoltării relațiilor bilate
rale. In gadrul schimbului de pă
reri privind situația politică inter
națională, s-a acordat o atentie
deosebită securității si cooperării in
Europa. Au fost, de asemenea, dis
cutate chestiuni privind necesitatea
unor măsuri efective de dezarmare
și căile pentru reglementarea pe
calea negocierilor a problemelor li
tigioase existente în unele zone
ale lumii, în interesul păcii și
securității popoarelor.

DATORIA EXTERNA A PORTU
GALIEI este de 300 miliarde escu
dos. iar deficitul balanței comer
ciale externe se va cifra Ia finele
acestui an la 200 miliarde escudos
— se arată într-un raport guver
namental, publicat la Lisabona.

DEVALORIZAREA RUPIEI IN
DIENE. Banca de rezerve a Indiei
a anunțat devalorizarea ruptei față
de lira sterlină cu 1,07 la sută. Noi
le cursuri de cumpărare și vinzare
sint de 5,3619 și, respectiv, 5.3333 lire
la 100 rupii. Ultima ajustare a
cursului rupie-liră sterlină a fost

efectuată la 24 noiembrie, cind mo
neda indiană a fost reevaluată cu
0,81 la sută.

MIȘCĂRI SEISMICE IN REGIUNEA VULCANULUI ST. HELENS.
Aparatele instalate de specialiști in
regiunea din jurul muntelui vulcanic St. Helens, din nord-vestul
Statelor Unite, au înregistrat dumi
nică numeroase mișcări seismice,
atribuite deplasărilor de lavă in
craterul vulcanului și m zona subterână. Mișcările seismice au fost
însoțite de o puternică emanație de
aburi, coloana fierbinte de vapori
ridicîndu-se pînă la aproximativ
6 000 metri înălțime.

1
.

PRODUCȚIA DE PETROL A ȚARILOR MEMBRE ALE O.P.E.C. a
înregistrat în luna octombrie cel
mai scăzut nivel din ultimii 10 ani,
informează revista de specialitate
„Petroleum Intelligence Weekly".
în octombrie, statele O.P.E.C. au
realizat astfel zilnic 23.3 milioane
barili, fată de 25.5 milioane barili
pe zi in septembrie 1980 și 31,2 milioane barili pe zi in octombrie 1979.

i

ACCIDENT AVIATIC IN COLUMBIA. Un avion columbian, aPArținind companiei „Taxi Aereo
del Cesar", a explodat duminică, in
zbor, la puțin timp după decolarea
de pe aeroportul din Riohacha. a
anunțat Administrația aviației civile
din Columbia. Toate cele 69 de persoane aflate la bord. — călători si
membri ai echipajului — și-au
pierdut viața. Se precizează că este
vorba de cel mai grav accident
aviatic înregistrat în această tară.

|
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SAN SALVADOR 22 (Agerpres). —
In ultimele 48 de ore, în Salvador
s-au produs noi ciocniri între for
țele insurgente și trupele guverna
mentale. în centrul capitalei au avut
loc schimburi de focuri de mitra
lieră și au fost semnalate mai multe
explozii care au avariat clădiri ale
administrației de stat si ale rețelei
comerciale ă orașului. In nord-estul
țării, detașamente ale Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) au ocupat și de
ținut controlul, timp de două ore,
asupra . orașului Delgado, iar Ia nu
mai 10 km nord de Sân Salvador,
alte unități ale F.M.L.N. au luat cu
asalt localitatea Apopa. înfruntări
armat® între trupele guvernamen

tale și insurgenți au avut loc și la
Mexicanos, la marginea capitalei, și
la Santa Cruz Michapas, la 28 km
est de San Salvador. Un comunicat
oficial dat publicității menționează,
potrivit agenției E.F.E.. că „forțele
armate salvadoriene se află în stare
de «alarmă»".
Refer.indu-se Ia situația din țară,
ziarul „La. Republica" din San Sal
vador scrie, intre altele, că noul
președinte al Salvadorului, Napoleon
Duarte,' recent instalat la cîrma
țării, se vede în situația de a nu
putea rezolva problema violenței
politice interne din Salvador, deoa
rece „puterea reală a rămas încă în
mîinile sectorului conservator al
armatei".

„A77 FASCISMULUI ȘI TERORISMULUI!“
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burilor comerciale ale României cu
celelalte țări semnatare ale Actului
final a crescut cu 11—11,5 la sută,
că în această perioadă am perfectat
cu firme și organizații economice
din aceste state aproape 100 de ac
țiuni de cooperare. îndeosebi în ra
murile de vîrf ale industriei ; tot
odată, s-a extins aria colaborării
tehnico-științifice, care in prezent
se desfășoară pe baza a 50 de acor
duri, programe și protocoale de coo
perare, încheiate cu 22 de state.

1
.
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Față de manifestările de recrudescență a fascismului, ce au avut loc în ultimul
timp in diferite țări vest-europene, se intensifică acțiunile de protest ale opiniei
publice democrate și progresiste, care cere să se ia măsuri ferme împotriva
organizațiilor fasciste si neonaziste, împotriva terorismului, in fotografie : o
imagine de la o mare demonstrație antifascistă, desfășurată la Lisabona

solului ; promovarea unei mai largi
cooperări în scopul cunoașterii și
realizării în practică a metodelor și
mijloacelor de conservare si utilizare
optimă a resurselor de apă, al pre
venirii efectelor negative ale excesu
lui sau deficitului de precipitații :
încurajarea cooperării științifice în
domeniul agriculturii între centrele,
instituțiile sau societățile de cerce
tare ale țărilor participante la con
ferință, prin schimb de documentație,
realizarea de programe comune de

COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
- suport trainic al unei autentice securități
pe continent
Pornind de la faptul că statele
semnatare ale Actului final nu au
valorificat pe deplin posibilitățile de
extindere a COOPERĂRII INDUS
TRIALE, că există, in continuare,
mari disponibilități materiale și
umane în acest sector, România a
propus la reuniunea de la Madrid
lărgirea formelor superioare de con
lucrare in domeniul industriei. în
mod concret, țara noastră are in ve
dere crearea, administrarea și ex
ploatarea in comun de unități indus
triale. constituirea de societăți mixte
pentru comercializarea produselor
rezultate din cooperare, executarea
în comun de proiecte pe terțe piețe.
Totodată. România se pronunță pen
tru realizarea unui schimb perma
nent de informații și de date econo
mice intre partenerii potențiali în
legătură cu posibilitatea negocierii
de contracte de cooperare industria
lă. considerînd utilă, in această pri
vință. organizarea periodică, inclu-

cadrul C.E.E./O.N.U., a ideii de a se
crea un cadru permanent (centru,
birou, oficiu) care, prin căi și mij
loace adecvate, să contribuie la
promovarea cooperării industriale
între țările interesate.
Dată fiind importanța pe care
AGRICULTURA o ocupă in economia
statelor semnatare ale Actului final.
România a prezentat o serie de pro
puneri privind intensificarea coope
rării în acest domeniu, pe plan bila
teral, multilateral și subregional.
Asemenea propuneri vizează dome
nii și sfere de acțiune din cele mai
variate, simpla lor trecere in revistă
fiind edificatoare în această privință.
Intr-adevăr, între altele este vorba
de ameliorarea raselor de animale și
a soiurilor de plante ; prevenirea și
combaterea bolilor infec.tioase : in
troducerea în sectoarele agricole a
tehnicilor și metodelor de organizare
moderne ; folosirea și conservarea

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — în
cuvintarea rostită la ședința comi
siei pentru pregătirea Congresului al
IX-lea extraordinar al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, primul se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Stanislaw
Kania, a arătat că se așteaptă ca
congresul să consolideze linia de în
noire socialistă, să contribuie la în
tărirea partidului, la restabilirea po
zițiilor sale in rîndurile clasei mun
citoare și ale poporului, să găsească
răspunsul deplin la întrebarea : cum
să învingem greutățile legate de pro
funda criză economică și socială din
Polonia.
Primele săptămîni de după plenara
a 7-a a Comitetului Central, a conti
nuat vorbitorul, demonstrează dina
mism, simțul crescind al angajării
proprii și o mai mare înțelegere a
consecințelor pe care le comportă amenințarea la adresa procesului de
înnoire socialistă a vieții. Aceasta este
o trăsătură de importanță excepționa
lă a schimbărilor care încep să aibă
loc în întregul partid. Se îmbunătă
țește, deși lent, starea de spirit a
populației din țara noastră, a arătat
Stanislaw Kania. Cu toate acestea, a
adăugat el. continuă să aibă loc ac
țiuni de pe poziții opuse nouă, care
sint îndreptate împotriva intereselor
fundamentale ale Poloniei socialiste.
Situația din țară continuă să con
stituie obiectul unui mare interes pe
plan internațional. înțelegerea priete
nească și sprijinul exprimate la în
tîlnirea conducătorilor de partid și de
stat din țările participante la Tratatul
de la Varșovia, care a avut loc la
Moscova, la 5 decembrie, constituie
încă o dovadă de încredere în linia
programatică a partidului nostru,
adoptată la plenarele a 6-a și a 7-a.
De importanță excepțională este
convingerea manifestată de toți participanții la întîlnire că comuniștii po
lonezi, clasa muncitoare, poporul po
lonez vor ști să învingă dificultățile
existente, a continuat vorbitorul.
Aceasta este o datorie a partidului
nostru. Sîntem convinși nu numai de
necesitatea acestei activități, dar și de
faptul că există posibilități reale.

Salutăm vocile binevoitoare, care
sînt numeroase. Dar constatăm șl în
cercări de a crea în mod artificial o
atmosferă de agitație și încordare în
jurul țării noastre, paralel cu încer
cări de a folosi evenimentele din Po
lonia in înfăptuirea unor planuri ce
contravin nu numai intereselor noas
tre, dar și celor ale destinderii și pă
cii în lumea întreagă.
Este semnificativ faptul, a mențio
nat Stanislaw Kania, că, în acest timp,
in Occident s-a ridicat un val de de
clarații și comentarii al căror conți
nut este incompatibil cu afirmațiile
oficiale despre neamestecul în trebu
rile interne ale tării noastre. Actuala
campanie politico-propagandistică a
Occidentului nu ^servește procesului
de normalizare și înnoire a vieții so
ciale din Polonia.
în continuare, vorbitorul a relevat
că dezbaterea serioasă a ceea ce tre
buie să însemne congresul continuă
în partid încă de multă vreme. In
această dezbatere există destulă pa
siune. efervescență. Prin aceasta se
confirmă marea forță potențială a
partidului. Sarcina comisiei de pre
gătire a congresului este să foloseas
că această activizare firească a mem
brilor partidului, să orienteze dezba
terea în curs, să folosească rațiunea
colectivă a oamenilor în procesai
formării unui program optim de ie
șire din actuala situație grea pe cxlea dezvoltării economice și soci rodnice. Avem în vedere ca titlul_
lucru al documentului nostru să fie :
„Prevederile programului de dezvol
tare a democrației socialiste, de în
tărire a rolului conducător al parti
dului in construcția socialistă și in
stabilizarea situației social-economice
a țării". Pe prim plan situăm proble
mele partidului, ale întăririi sale
ideologice, ale coeziunii, ale consoli
dării rolului său conducător în rîn
durile întregului popor. Trebuie să
demonstrăm. în cursul pregătirii
congresului și la. congres, a sous pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.;,*., că
nu există întoarcere de la liniă de
înnoire socialistă.

Desemnarea nouluî prim-ministru al Portugaliei
LISABONA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele republicii, Antonio Ramalho
Eanes, l-a însărcinat oficial, luni, pe
Francisco Pinto Balsemao, președin
tele Partidului Social-Democrat, cu
formarea noului guvern al Portuga
liei. Șeful statului a procedat la nu
mirea lui Balsemao în calitate de
prim-ministru după ce. conform con
stituției țării, a avut consultări cu
delegații ale tuturor forțelor politice
portugheze reprezentate în parlament.

Francisco Pinto Balsemao a fost de
semnat președinte al P.S.D. la în
ceputul acestei luni, după încetarea
din viață, intr-un accident de avion,
a liderului partidului, primul minis
tru Francisco Sa Carneiro.
într-o declarație făcută presei.
Balsemao a menționat că viitorul său
guvern, ce va fi format din repre
zentanți ai partidelor coaliției „Alian
ța democratică", va depune ’urămintul între 5 ș‘ 12 ianuarie

lor de partid, înființarea unui comi
tet național pentru organizarea con
gresului de constituire.
Printre obiectivele politice urmări
te — se arată in documentul de fu
zionare — se numără consolidarea
unității și lărgirea influenței parti
delor de stingă, dezvoltarea cuceriri
lor democratice.
Pe de altă parte, la Lima s-a
anuntat că blocul Unității Democra
tice Populare din Peru (U.D.P.) a
lansat un apel pentru întărirea Stîngii Unite și pentru transformarea
acestei largi coaliții a forțelor de
stingă într-un front politic de masă.

Preocupări social-economice din țările
în curs de dezvoltare
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siv în cadrul Comisiei economice
pentru Europa a' O.N.U;, a unor mese
rotunde, simpozioane, seminarii. cu
participarea reprezentanților unor in
stituții centrale, firme, întreprinderi,
societăți, a oamenilor de afaceri și
altor specialiști care să examineze pro
bleme de ordin tehnic, financiar, ad
ministrativ și juridic privind coope
rarea in acest domeniu. In vederea
facilitării realizării acestor obiecti
ve. o deosebită importanță prezintă
propunerea privind examinarea, în

la ședința comisiei pentru pregătirea
Congresului al IX-lea extraordinar al P.M.U.P.

LIMA 22 (Agerpres). — Agenția
Prensa Latina informează că mem
brii a două formațiuni politice pe
ruane au hotărit să se unească in
tr-un singur partid care să se alătu
re coaliției Stingă Unită. Este vorba
de un sector important al Mișcării
de Stingă Revoluționare, condusă de
Francisco Carpio Jordan, și de Parti
dul Avangarda Revoluționară, con
dus de Ricardo Letts.
Cele două partide preconizează
crearea unei comisii politice, care să
coordoneze procesul de aderare a
noii formațiuni politice la Stingă
Unită, adoptarea unui program co
mun, hotârirea numelui și însemne
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PROPUNERILE ROMÂNIEI LA REUNIUNEA DE LA MADRID-PROPUNERI REALISTE, CONSTRUCTIVE
Concomitent cu atenția deosebită
acordată aspectelor militare și poli
tice ale securității europene, cu ini
țiativele pe linia creșterii încrederii
intre state, renunțării la forță și la
amenințarea cu forța in relațiile in
ternaționale, adoptării unor măsuri
efective de dezarmare. România so
cialistă a stăruit pe intreg parcursul
primei etape a reuniunii generaleuropene de la Madrid asupra Însem
nătății pe care o prezintă dezvoltarea
colaborării economice și tehnico-știin
țifice. avansind și in acest domeniu
multiple propuneri concrete.
în concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, cooperarea
intre toate țările semnatare ale Actu
lui final dc la Helsinki in domeniile
economic și tehnico-științific repre
zintă o componentă organică a pro
cesului de instaurare a unui nou sis
tem de relații pe continent, baza ma
terială a edificării unei autentice
securități europene, în acest spirit,
militind ferm pentru transpunerea in
viață a tuturor prevederilor Actului
final, conceput ca un tot unitar.
România socialistă a acționat și ac
ționează neobosit, ca o direcție fun
damentală a întregii sale politici ex
terne. pentru dezvoltarea relațiilor
economice și tehnico-știintifice cu
toate țările europene, fără deosebire
de orînduire social-politică.
în conformitate cu această poziție
consecventă, principială. în ansam
blul celor zece propuneri prezentate
de România la reuniunea de la Ma
drid se evidențiază șirul de inițiative
cu privire la DEZVOLTAREA COO
PERĂRII IN DOMENIUL INDUS
TRIEI, AL AGRICULTURII. AL
ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII.
în avansarea acestor propuneri.
România are in vedere marile avan
taje ale unei asemenea cooperări,
ilustrate pregnant și de propria sa ex
periență. Intr-adevăr, România s-a
numărat, de-a lungul întregii perioa
de care a trecut de la încheierea Ac
tului final de la Helsinki, printre
promotorii cei mai activi ai coope
rării economice și tehnico-științifice.
Este de ajuns să amintim că numai
In ultimii cinci ani volumul schim

Cuvîntarea tovarășului Stanislaw Kania

Spre consolidarea unității forțelor
de stingă peruane
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POPULAȚIA BRAZILIEI. Potrivit datelor publicate de Institutul bra
zilian de geografie și statistică, recensământul populației din această țară, I
efectuat in urmă cu două luni, a relevat că Brazilia are 119 024 600 locui
tori. Numărul femeilor il depășește cu 700 000 pe cel al bărbaților. Zona I
cea mai populată a țării — se arată in statistică — este cea de sud-est, (
cu 43.47 la sută din totalul populației, iar cea mai puțin populată este
cea din nord — 4,94 la sută din populație.
•
I

VARȘOVIA

cercetare, organizarea de întilniri
între oameni de știință și specialiști
etc. Intr-un moment in care în
Europa cit și în întreaga lume se
pune un accent deosebit pe proble
mele sporirii gradului de eficientă al
agriculturii, transpunerea în viată a
unor asemenea propuneri, inclusiv
prin atragerea unor organisme in
ternaționale, ca, de oildă. C.E.E./
O.N.U. și Comisia F.A.O. pentru
Europa, ar fi în interesul tuturor
popoarelor continentului.
Pornind de la rolul crescînd ce re
vine științei și tehnicii, ca pîrghii de
cea mai mare însemnătate în accele
rarea dezvoltării economice și sociale
a fiecărui stat, în făurirea unei eco
nomii moderne, armonios dezvoltate,
România consideră că există multiple
posibilități de amplificare a COOPE
RĂRII ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
între țările continentului, atît pe plan
bilateral, cit și multilateral. însăși

experiența țării noastre' demonstrează
in mod viu aportul substantial al rea
lizărilor obținute in domeniul știin
ței și tehnicii la rezolvarea unor pro
bleme economice esențiale, la crește
rea productivității muncii, la folosi
rea rațională a resurselor materiale
și umane.
In spiritul acestei politici perseve
rente, unanim recunoscută și aprecia
tă pe plan internațional, subliniind
necesitatea diversificării căilor și
metodelor de colaborare tehnicoștiințifice între state, România a pre
zentat la reuniunea de la Madrid un
șir de propuneri menite să contribuie
la facilitarea transferului de infor
mații tehnicq-științifice, inclusiv prin
folosirea experienței dobîndite în această privință de C.E.E./O.N.U.,
UNESCO și alte organisme din
sistemul Națiunilor Unite. In același
timp, corespunzător cerinței majore
a asigurării continuității conferinței
general-europene, în cadrul „urmări
lor C.S.C.E.", tara noastră propune
convocarea unui grup de experți ai
statelor semnatare ale Actului final,
care, cu sprijinul C.E.E./O.N.U. și
UNESCO, să identifice căi si mo
dalități concrete de colaborare in do
meniul științei și tehnicii moderne.
Fală îndoială, traducerea în viață
a acestor propuneri românești, vizînd
colaborarea pe plan economic și tehnico-științific, integrate într-o con
cepție unitară privind dezvoltarea an
samblului de relații de conlucrare intereuropene, ar constitui un factor
deosebit de important în vederea
accelerării acestui proces, impulsionind rezolvarea și a altor probleme
legate de asigurarea unui climat de
înțelegere și securitate. în condițiile
cind pe arena mondială se constată
menținerea și chiar intensificarea în
cordării și neîncrederii, extinderea și
aprofundarea cooperării economice
în Europa s-ar răsfrînge în mod po
zitiv asupra intregii vieți internațio
nale. ar contribui la înseninarea ori
zontului politic în lume, la întărirea
păcii și destinderii pe continent și în
întreaga lume.

Gh. CERCEIESCU
V. POPESCU

MEXIC. Incepînd din 1983, în Mexic
vor fi fabricate noi materiale plas
tice de tipul rășinilor și nitrililor; în
treprinderea nou creată — „Polimar
S.A." — va avea 70 la sută din ca
pital mexican și • va fi .construită in
portul Altamira din statul Tamau
lipas. Costul total al proiectului este
estimat la 29 milioane dolari. Uni
tatea va produce peste 20 000 tone
produse sintetice, din care o mare
parte vor fi exportate.
ZAIR, în apropierea orașului Matadi a început construirea unui pod
peste fluviul Zair cu o lungime de
722 m. Podul este destinat să asigure
o legătură directă între capitala tării.
Kinshasa, și portul Banana, de pe li
toralul Atlantic, important oraș co
mercial al țării.

MOZAMBIC. In portul
fa’
specializat în transportul dfe
'
conteiner, se desfășoară lucrări
extindere. După reconstrucția port
I
lui, aici se vor putea desfășura lu
crări de încărcare-descărcare in același timp Ia 6 nave oceanice. Tra
ficul din porturile Mozambicului aduc
economiei naționale venituri impor
tante în valută.
INDONEZIA. Esențele din lemn se
află, după petrol, pe locul doi în ex
portul Indoneziei. Comercializarea pe
piața mondială a lemnului de teck,
abanos și rotang aduce anual statu
lui un venit de peste un miliard do
lari. Pădurile ocupă 64 la sută din
teritoriul arhipelagului indonezian,
format din peste 13 000 insule.

Procesul de la Rotterdam
Dezbaterile celui de-al patrulea
..tribunal Russell", încheiate recent
la Rotterdam, au fost consacrate si
tuației indienilor din America de
Nord și de Sud. Imbrăcați in costu
mele lor pitorești, reprezentanți ai
triburilor de indieni, veniți din
cele două Americi, de la Alaska și
pină la Țara de Foc. au traversat
Atlanticul — unii pentru prima
oară — spre a depune mărturie in
fața unei „curți internaționale de
jurați" avînd o autoritate exclusiv
morală. '.Toți, fie că veneau din
partea comunităților indiene din
Canada, fie din Statele Unite, fie
din Guatemala, Bolivia și alte țări
latino-americane, relata trimisu’
special la Rotterdam al ziarului «Le
Monde-, au vorbit despre samavol
niciile unor state și companii mono
poliste, despre spolieri, jafuri de
pământ, nerespectarea tratatelor în
cheiate odată cu venirea primilor
ocupanți pe solul american, despre
masacrele săvirșite in numele unor
legi, la fel ca în primele zile ale
conchistei, despre distrugerea unor
străvechi culturi și civilizații". De
poziții zguduitoare despre proce
deele singeroase prin care au fost
acumulate bogățiile unor bogați.
dezvăluind un veritabil „etnocid",
cum s-a exprimat un membru al
..tribunalului Russell". De pildă.
Pedro, reprezentantul indienilor
quitehe din Guatemala, cu costumul
său specific, negru și roșu, a

evocat un nou episod tragic,
petrecut de curind. Peste 40 de
membri ai comunității sale au
fost arfi de vii. Trimisul indienilor
Sioux din Black Hills (Dakota de
Sud) s-a referit la victimele poluă
rii provocate de exploatarea mine
lor de uraniu situate pe teritoriul
lor, aici proporția îmbolnăvirilor de
cancer fiind dublă față de alte re
giuni din S.U.A. Zeci de asemenea
cazuri au fost dezvăluite și con
semnate in documentul final al
procesului de la Rotterdam.
Mărturii semnificative ale voinței
celor 30 de milioane de indieni,
care au supraviețuit cu dirzenie
genocidului sistematic întreprins
împotriva lor timp de cinci secole,
de â-și apăra drepturile lor legiti
me — dreptul la viață, dreptul de
a-și făuri propriul destin. „La pro
cesul de la Rotterdam, nici un stat
și nici o companie, incriminate pe
baza unor dovezi incontestabile, nu
a considerat insă necesar să-și tri
mită un reprezentant pentru a asi
gura «apărarea- solicitată de tri
bunalul Russell" — notea-ă. in fi
nal, corespondentul ziarului „Le
Monde". Probabil că nu mai pridi
desc la ei acasă cu ..apărarea" in
fața acuzațiilor proferate in uriașul
„tribunal al șomajului", in care mi
lioane de persoane £și ■ reclamă, la
rîndul lor, dreptul la muncă și la
viață...
V. P.
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