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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru în unități agricole

din județul Harghita
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Re
publicii, a făcut, in cursul 
zilei de miercuri, o vizită de 
lucru în unități agricole din 
județul Harghita.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tova
rășul losif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.
In cursul vizitei a fost analizat 

stadiul lucrărilor agricole din cadrul 
campaniei de primăvară în această 
zonă a țării, fiind examinate in 
același timp o serie de probleme im
portante care privesc dezvoltarea ge
nerală a agriculturii, modernizarea ei 
în spiritul hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, al obiectivelor 
adoptate de recentul forum al țără
nimii.

La plecarea din Tg. Mureș, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
cu o zi inainte unități agricole din 
județul Mureș, secretarul general ai 
partidului a fost salutat de numeroși 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani — care au tinut să-și 
ia un călduros rămas bun. să-i adre
seze cele mai vii urări de sănătate 
și viață lungă, de multă putere de 
muncă în fruntea partidului și sta
tului nostru.

Un detașament, alcătuit din militari 
ai forțelor noastre armate, din mem
bri ai gărzilor patriotice si ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a prezentat 
onorul. S-a intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. Un 
grup de tinere, în frumoase costume 
populare, au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

Cei prezenți au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“

în uralele mulțimii, elicopterul 
prezidențial s-a îndreptat apoi spre 
județul Harghita.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, cu agricultorii din județul 
Harghita a început în comuna 
Tușnad-sat.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe o pajiște din marginea așezării, 
unde numeroși locuitori veniseră să-1 
salute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să-i ureze „Bun venit", exprimîndu-și 
bucuria de a-1 avea din nou ca 
oaspete.

Sentimentele de stimă, de Înaltă 
prețuire pe care comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Harghita, 
— români, maghiari — asemenea în
tregului nostru popor, le poartă to
varășului Nicolae Ceaușescu și-au 
găsit expresie în manifestarea 
plină de căldură cu care a fost în- 
tîmpinat secretarul general al parti
dului, în cuvintele de bun sosit adre
sate de primul secretar al comitetului 
județean de partid. Iosif Szasz.

Cei prezenți, tineri și vîrstnid, 
aclamau cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

Militari al forțelor armate, mem
bri ai gărzilor patriotice și forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei au prezentat 
onorul.

Pionieri și șoimi ai patriei au In- 
mînat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori, in timp ce un bă- 
trîn localnic îl roagă. în semn ales 
de ospitalitate, să guste pîine și sare.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat apoi să cunoască aspec
te din activitatea lucrătorilor ogoa
relor din Tușnad-sat.

Președintele cooperativei. Molnar 
Imre. Erou al Muncii Socialiste, a 
subliniat că, în ultimul deceniu, C.A.P.
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La cooperativa agricolă de producție Tușnad-sat - indicații concrete pentru sporirea producției agricole, pentru mai 
buna folosire a pâmîntului

Dînd glas sentimentelor celor peste 7 milioane de 
membri ai sindicatelor, participanții la Congresul U- 
niunii Generale a Sindicatelor exprimă atașamentul ne
țărmurit, înalta stimă și recunoștința oamenilor muncii 
- români, maghiari, germani și de alte naționalități - 
față de Partidul Comunist Român, față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,' secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cu profundă mindrie patriotică pentru mărețele rea
lizări obținute de întregul popor in frunte cu clasa 
muncitoare în cincinalul recent încheiat și puternic în
suflețiți de perspectivele luminoase înfățișate de Hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea al partidului, participanții 
la Congres își manifestă hotărîrea neclintită de a munci 
cu dăruire pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
stabilite de partid în noua etapă de dezvoltare a țării 
noastre, pe calea socialismului și comunismului.

Orientările de înaltă valoare teoretică și practică 
cuprinse in magistrala dumneavoastră cuvintare la 
Congresul U.G.S.R. constituie pentru organele și 
organizațiile sindicale, pentru toți oamenii muncii un 
amplu și mobilizator program de acțiune, în lumina 
căruia Congresul a analizat într-un climat de înaltă 
răspundere muncitorească activitatea desfășurată de 
sindicate și a stabilit măsuri corespunzătoare pentru 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a rolului și atri
buțiilor ce le revin în societatea noastră.

Hotărîte să-și sporească contribuția la afirmarea de
mocrației muncitorești, sindicatele vor acționa pentru 
stimularea participării active, responsabile a oamenilor 
muncii la dezbaterea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării, a pianului unitar de dezvoltare econo- 
mico-socială, la autoconducerea muncitorească și auto- 
gestiunea economică a unităților, vor asigura buna or
ganizare a adunărilor generale ale oamenilor muncii, 
vor manifesta o preocupare permanentă pentru crește
rea aportului reprezentanților sindicatelor în organele 
de conducere colectivă ale întreprinderilor, centralelor 
și ministerelor, atit la luarea deciziilor și hotăririlor, cit 
și in mobilizarea oamenilor muncii, a organizațiilor 
sindicale la înfăptuirea lor.

In lumina îndatoririi fundamentale a sindicatelor de 
a uni și mobiliza eforturile oamenilor muncii pentru 
realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială 
a țării, sindicatele se vor ocupa cu răspundere sporită 
de organizarea întrecerii socialiste, punînd în centrul 
preocupărilor oamenilor muncii realizarea unei înalte 
productivități, ridicarea calității produselor, reducerea 
consumurilor specifice și a cheltuielilor materiale, creș
terea randamentului economic, a beneficiilor. Sindica
tele vor depune eforturi sporite pentru stimularea per
manentă a creației tehnice de masă, a spiritului gos
podăresc și înțelegerea de către fiecare om al muncii 
a necesității economisirii riguroase a materiilor pri
me, materialelor, energiei și combustibililor, folosirea 
deplină a capacităților de producție și a timpului de 
lucru, organizarea superioară a producției și a muncii 
in cadrul fiecărei unități și formații de lucru. Sindica
tele vor face totul pentru aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar, ale cărui principii sînt 
menite să asigure o înaltă eficiență activității din toate 
domeniile, precum și cointeresarea largă a oamenilor 
muncii.

Analizind cu răspundere și exigență contribuția or
ganelor sindicale la realiza'rea măsurilor stabilite 'de 
conducerea partidului și statului pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă șt viață ale celor ce 
muncfesc, participanții la Congresul U.G.S.R. se anga

jează să militeze cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
exemplară a Programului-directivă elaborat de partid 
privind creșterea nivelului de trai, să acționeze pentru 
aplicarea măsurilor menite să asigure securitatea, pro
tecția și igiena muncii, îmbunătățirea asistenței sani
tare, a activității cantinelor, căminelor de nefamiliștl, 
trimiterea la odihnă și tratament, organizînd un control 
permanent și exigent al oamenilor muncii asupra tu
turor domeniilor ce concură la creșterea calității vieții.

Sindicatele se angajează să acționeze cu întreaga 
răspundere pentru îmbunătățirea conținutului activită
ții politico-educative și culturale, imprimîndu-i un ca
racter militant, revoluționar, menit să întărească con
tinuu atașamentul și dragostea fierbinte a fiecărui om 
al muncii față de partidul comunist, de patria noastră 
socialistă, să cultive răspunderea în muncă, fermita
tea în îndeplinirea obligațiilor sociale, respectarea ne
abătută a normelor eticii și echității socialiste. Stimu- 
lîpd spiritul de creație tehnică și artistică al milioane
lor de participant la Festivalul național „Cîntarea 
României", sindicatele vor folosi mai eficient baza ma
terială de care dispun pentru organizarea unor mani
festări de înaltă ținută educativă, artistică, de larg in
teres pentru masele muncitoare, pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a omului nou, con
structor activ și devotat al socialismului.

Conștiente că realizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce le revin în actuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre impune îmbunătățirea substanțială 
a stilului și metodelor de muncă, sindicatele sînt hotă
rîte să promoveze în întreaga ior activitate un suflu 
înnoitor, dinamic, revoluționar, să acționeze permanent 
în mijlocul maselor muncitoare, să se sfătuiască și să 
acționeze împreună cu ele în realizarea tuturor proble
melor cu care se confruntă colectivele de muncă, să-șl 
aducă întreaga contribuție la rezolvarea lor.

Exprimînd adeziunea deplină față de politica ex
ternă a partidului și statului nostru, Congresul 
U.G.S.R. vă adresează cele mai calde mulțumiri, își 
exprimă adînca recunoștință pentru activitatea dum
neavoastră neobosită pusă in slujba poporului român, a 
cauzei păcii și colaborării între popoare, făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, 
că sindicatele vor acționa neabătut în întreaga lor 
activitate internațională în spiritul înaltelor principii 
ale politicii externe a partidului și statului nostru, vor 
milita necontenit pentru promovarea relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate cu oamenii muncii șl 
sindicatele din toate țările socialiste, din celelalte țări 
ale lumii, aducîndu-și contribuția la dezvoltarea și în
tărirea solidarității și unității de acțiune a clasei mun
citoare și a organizațiilor ei sindicale pe plan inter
național, în lupta pentru apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, împotriva exploatării, a imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru 
destindere, dezarmare, securitate și pace în întreaga 
lume.

Ne angajăm în fața partidului, în fața dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
cărui viață și luptă se contopesc cu istoria glorioasă 
a partidului, ce-și va sărbători în curînd 60 de ani de 
existență, să milităm cu toată energia și răspunderea 
revoluționară pentru înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, care vor 
asigura progresul continuu și prosperitatea întregului 
pcpor, înaintarea neabătută a României spre co
munism.

Tușnad și-a sporit producția de la 
15 milioane lei la peste 34 milioane 
lei. ceea ce a făcut posibil ca ve
niturile bănești ale țăranilor să spo
rească în această perioadă de a- 
proape 4 ori.

Referindu-se la folosirea terenuri
lor agricole, el a subliniat ponderea 
deosebită pe care o prezintă aici cul
tivarea cartofilor de sămînță. Dealt
fel. la C.A.P. Tușnad a fost expe
rimentat un soi nou de cartof „Su
per R“, care, pe lingă scurtarea pe
rioadei de creștere, prezintă avanta
jul unei producții de peste 50 tone 
la hectar.

Pe terenul din vecinătatea sediu
lui cooperativei, ca și pe o parcelă 
din apropiere, secretarul general al 
partidului a urmărit modul cum 
decurg lucrările de însămînțare 
a cartofilor și a primit explicații 
privind măsurile luate pentru o ad
ministrare corespunzătoare a îngră
șămintelor în raport de cerințele de 
substanță activă, bine determinată, a 
solului.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut explicații cu pri
vire la modul de păstrare a cartofi
lor pe timpul iernii, de sortare a 
acestora în vederea punerii în depo
zite.

Apreciind ca foarte bune rezulta
tele obținute de cooperatorii din Tuș
nad, secretarul general al partidului 
a cerut specialiștilor să persevereze 
în continuare pentru sporirea produc
ției de cartofi la hectar, indicînd.să 
fie experimentate noi metode, mai 
avantajoase din punct de vedere al 
densității și modului de dispunere a 
cuiburilor în brazdă.

S-a vizitat în continuare ferma zoo
tehnică a aceleiași cooperative. In- 
fățișînd felul cum este organizată ac
tivitatea de creștere a animalelor, 
șeful fermei, Major Vincze, a pre
zentat experiența acumulată de zoo- 
tehniștii din Tușnad în această direc
ție. Au fost apreciate preocuparea co
lectivului fermei de a-și asigura baza 
furajeră, ca și grija manifestată pen
tru sănătatea animalelor. Rezultatele 
obținute sînt dealtfel concludente — 
o natalitate ridicată, un coeficient de 
mortalitate deosebit de scăzut, veni
turi din comercializarea laptelui în 
continuă creștere.

Secretarului general al partidului 
l-au fost prezentate, totodată, preocu
pările existente în județul Harghita 
pentru desecări, Îndiguiri și regulari
zare a apelor în depresiunea Ciucu- 
lui. Directorul general al Direcției 
agricole județene, Pakot Alexe, a 
localizat. în fata unei planșe, prin
cipalele lucrări efectuate sau în curs 
de execuție, precizînd că pînă acum 
au fost scoase de sub efectul apelor 
aproape 5 200 ha, S-a subliniat, tot
odată, că o parte din operațiile ce 
vizează recuperarea pentru agricultu
ră a terenurilor încă nefolosite în 
prezent vor fi făcute cu posibilități 
locale.

Trebuie făcut totul pentru a intro
duce în circuitul agricol întreaga su
prafață de pămint ce poate fi folosită 
în acest scop — a subliniat secretarul 
general al partidului. Aici este un 
pămint de bună calitate și el va 
trebui să producă.

S-a vizitat în continuare coopera
tiva agricolă de producție Sînmar- 
tin, unitate care a cunoscut de la 

an la an o continuă dezvoltare, În
deosebi în sectorul zootehnic.

Informind despre rezultatele obți
nute, președintele C.A.P., Dimeny 
Alexandru, a subliniat că în inter
valul 1966—1980 numărul bovinelor 
s-a dublat, cantitatea de came a 
crescut de 3 ori, iar nivelul produc
ției de lapte este de 10 ori mai mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să cunoască apoi diferite 
compartimente ale cooperativei — 
grajdurile, silozurile de furaje, sec
torul mecanic, atelierele, unde sînt 
concentrate activitățile de tip indus
trial. Fac o bună impresie organi
zarea deosebită a muncii în coope
rativă, ordinea și curățenia existen
te. In acest oontext s-a făcut reco
mandarea ca spațiile dintre clădiri 
să fie folosite pentru parcarea ma
șinilor agricole, uimind ca Incinta 
destinată acum In acest scop să fie 
cultivată. Totodată, pornind de la 
experiența existentă In unele locuri 
chiar in județ, s-a indicat ca, acolo 
unde este posibil, la adăpostul con
strucțiilor actuale să fie amenajate 
solarii, folosindu-se materiale cît 
mai simple.

Aveți o cooperativă bună — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adreslndu-se cadrelor de conducere, 
celorlalți oameni ai muncii care se 
aflau pe platoul din fața sediului 
cooperativei. Vă felicit pentru rezul
tatele de pînă acum și vă doresc să 
obțineți succese și mai mari in 
viitor.

In continuare, secretarul general 
al partidului a analizat cu specia
liștii din agricultura județului o serie 
de probleme privind folosirea pajiș
tilor în Harghita.

Ing. Gyorgy Antal a subliniat că 
în zona submontană și montană con
dițiile pedoclimatice au determinat 
ca cea mai mare parte a terenului 
agricol din județ — 74 la sută — să 
fie ocupată de pajiști. Producția lor 
asigură peste 80 la sută din volumul 
de unități nutritive necesare, iar din 
pășuni, într-o perioadă de 120—180 
de zile, se produce un mare volum 
de masă verde. La fiecare perioadă 
de 5—7 ani este necesară executarea 
din nou pe aceeași suprafață a unor 
lucrări de întreținere și defrișări. Au 
fost prezentate, totodată, măsurile 
care se . întreprind pentru folosirea 
mai eficientă a pășunilor din județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să se întocmească un program cît 
mai cuprinzător, care să conducă, In
tr-un timp cît mai scurt, la o utili
zare rațională a pajiștilor, acesta fi
ind esențialul în asigurarea furaje
lor necesare pentru creșterea anima
lelor.

Așa cum procedează întotdeauna, și 
în timpul acestei vizite, secretarul 
general al partidului s-a oprit adesea 
pentru a sta de vorbă cu locuitorii 
satelor, întrebîndu-i de sănătate, in- 
teresîndu-se cum lucrează, ce cîști- 
guri le asigură munca lor.

Dialoguri simple, firești, subliniate 
de emoția glasurilor celor ce se află 
față în față cu conducătorul parti
dului și statului. Ei au ținut, la rîn- 
dul lor, să-i mulțumească, în cuvinte 
pline de căldură, pentru onoarea de 
a vizita din nou județul și comunele 
unde muncesc și trăiesc și să-i adre
seze din suflet urări de sănătate.

CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIA

încheierea lucrărilor congresului
Miercuri a-a Încheiat la Bucu

rești Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, eveniment 
de mare Însemnătate in viata social- 
polltică a tării, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat, timp de trei zile, sub pu
ternica înriurire a ideilor si orientă
rilor de excepțională valoare teore
tică șl practică formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in cuvîntarea rostită la deschide
rea acestui larg și reprezentativ 
forum al democrației muncitorești din 
patria noastră.

în prima parte a ședinței, partici- 
panții la Congres au salutat pre
zenta la lucrări a delegațiilor sindi
cale de peste hotare, sosite in cursul 
zilei precedente: Federația Generală 
a Sindicatelor din Republica Arabă 
Yemen, Federația Sindicatelor Kendra 
din Bangladesh. Confederația Oame
nilor Muncii din Ecuador. Confedera
ția Generală a Muncitorilor din Repu
blica Democrată Populară a Yeme
nului, care au inmînat mesaje de 
salut. S-a anuntat, totodată, că au 
mai fost transmise mesaje de salut 
din partea Congresului Sindicatelor 
din Marea Britanie, Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Somalia.

BĂTĂLIA INSĂMÎNȚĂRILOR 
impune pretutindeni o maximă concentrare a forțelor din agricultură
• Pînă ieri, 8 aprilie, au 

fost însămînțate 1 735 350 
hectare — 29 la sută din su
prafețele destinate culturilor 
de primăvară

• Se insămințează ultime
le 90 000 hectare cu floarea- 
soareiui și 26 000 hectare cu 
sfeclă de zahăr

• Semănatul porumbului a 
inceput în 21 județe, efectuîn- 
du-se pe o suprafață de 
163 250 hectare

în pagina a 111-a i relatări 
din județele CALARAȘI șl 

DOLJ 

Organizației Naționale a Oamenilor 
Muncii din Sao Tome șj Principe și 
din partea Uniunii Marocane a 
Muncii.

In numele Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor au fost adre
sate călduroase mulțumiri delegații
lor de peste hotare care au răspuns 
invitației de a participa la marele 
forum al sindicatelor din România și 
au prezentat mesaje. Au fost expri
mate. de asemenea, calde mulțumiri 
organizațiilor sindicale de peste ho
tare care au transmis mesaje de 
salut.

Participanții au fost informați, tot
odată, că ne adresa Congresului 
U.G.S.R. au sosit un număr însemnat 
de telegrame, mesaje și scrisori din 
partea organelor și organizațiilor sin
dicale. care. în numele colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi, 
instituții,. unităti agricole din întrea
ga tară. își exprimă adeziunea lor 
totală la indicațiile si orientările cu
prinse în Cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congres 
și se angajează să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru aplicarea lor 
în viată.

Congresul a exprimat mulțumiri 
tuturor organizațiilor sindicale din

Stadiul însămințării culturilor de 
la 

tară care au adresat telegrame, me
saje și scrisori.

Reluindu-se dezbaterile in plen, de 
la tribuna Congresului și-au spus 
cuvîntul. in legătură cu problemele 
Înscrise pe ordinea de zi, tovarășii: 
Grigore Lupeș, muncitor specialist la 
întreprinderea de tevl din Roman, 
Ilie Cîșu, adjunct al ministrului mun
cii. Alexandru Fiiioreanu, director ge
neral al Direcției regionale căi ferate 
Iași, Ana-Maria Gyarmate, confec
tioner la întreprinderea de confecții 
din Tîrgu Secuiesc, județul Covasna, 
Mircea Eugen Georgescu, subinginer 
la întreprinderea de construcții nava
le și prelucrări la cald, din muni
cipiul Drobeta-Tumu Severin. Eugen 
Proca, ministrul sănătății. Horatiu 
Vornica, director al Casei de 
cultură a sindicatelor din Reșița, 
Constantin Chirită, scriitor. Stelian 
Matei, președintele Consiliului sindi
catelor din construcții. București, 
losif Balasz, președintele Comitetu
lui sindicatului de la întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
din Miercurea Ciuc. Gheorghe Bor
tea, președintele Comitetului sindica
tului de la Combinatul petrochimic 
din Pitești. Mihai Cervencovici, pre-
(Continuare în pag. a III-a)

primăvară - in procente pe județe
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Din cuvîntul participanților la dezbateri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
GRIGORE LUPEȘ

Vibranta cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceausescu pe 
care am ascultat-o cu profundă 
emoție si Justificată mîndrie Pa
triotică. in care secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
încă o dată rolul conducător al 
clasei muncitoare în înfăptuirea 
neabătută a Programului de fău
rire a orindulrii socialiste si co
muniste, se constituie intr-un 
mobilizator program de acțiune 
pentru sindicatele din tara noas
tră. .

în cuvîntul său. vorbitorul s-a 
referit pe larg la preocupările si 
strădaniile colectivului între
prinderii de țevi din Roman pe 
linia dezvoltării creației teh- 
nico-științifice. El a arătat că, 
în unitatea în care lucrea
ză, s-au rezolvat 189 teme, 
cu participarea a 1 800 mun
citori, ingineri și tehnicieni, 
obtiniddu-se o eficientă econo
mică de peste 10 milioane lei. 
Acțiunile întreprinse in acest 
domeniu au avut ca obiective 
prioritare stimularea creativității

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE CIȘU

Dînd o înaltă apreciere cu- 
vîntării rostite la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
document de inestimabilă va
loare teoretică și practică, vor
bitorul a Înfățișat apoi activita
tea Ministerului Muncii, căruia 
îi sint încredințate atribuții și 
răspunderi importante în dome
niul retribuirii, organizării și 
normării muncii, forței de 
muncă, protecției muncii, asi
gurărilor sociale și altele.

Doresc, în primul rind, a spus 
el. să mă opresc asupra unor 
aspecte privind activitatea de 
protecție a muncii. Preocuparea 
stăruitoare a partidului și sta
tului nostru pentru asigurarea 
unor condiții corespunzătoare 
de muncă întregului personal 
muncitor se reflectă și in fon
durile importante alocate an de 
an în planurile de venituri și 
cheltuieli ale unităților socia
liste. Astfel, în cincinalul tre
cut au fost utilizate în acest 
scop peste 10,5 miliarde lei, din 
care circa 5,5 miliarde lei pen
tru dotarea personalului cu e- 
chipament de protecție și de 
lucru. Numărul accidentelor a 
fost în 1980 cu 37 la sută mai 
redus, iar numărul total de ac
cidente de muncă cu 27 la sută 
mai mic decît în 1975. Numărul 
de accidente înregistrat in anul 
1980, inclusiv al Celor grave, se 
situează la cel mai scăzut nivel 
din ultimul deceniu, iar numă
rul de zile de incapacitate de 
muncă, determinat de accidente 
în producție, s-a redus cu a- 
proape 250 000 zile-om față de 
anul 1975, la această evoluție 
pozitivă o contribuție nemijlo
cită aducind-o U.G.S.R., uni
unile pe ramură și sindicatele 
din unități.

Cu toate acestea, a spus vor
bitorul. fiind vorba de viata și

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU FILIOREANU

După ce a subliniat că acest 
congres Iși desfășoară lucrările 
în atmosfera de rodnică și en
tuziastă activitate, de vibrant 
patriotism cu care Întreaga 
noastră națiune socialistă In- 
tîmpină aniversarea a șase de
cenii de la făurirea gloriosului 
Partid Comunist Român, vor
bitorul a-a referit la activita
tea celor peste 20 de mii mem
bri de sindicat din cadrul Re
gionalei C.F. Iași, care au reușit 
să Încheie cincinalul 1976—1980 
cu rezultate bune. El a arătat 
că rezultatele obținute pe plan 
economic își găsesc reflectarea 
pe plan social. Pentru munci
torii ceferiști s-au construit a- 
proape 2 600 locuințe de ser
viciu șt apartamente. cămine, 
s-au dat în folosință noi can- 
tine-restaurant și gospodării 
anexe, s-au alocat însemnate 
fonduri pentru protecția mun
cii, asistentă medicală, trimite
rea în stațiunile de odihnă și 
tratament, dezvoltarea bazelor 
cultural-sportive.

CUViNTUL 
ANA-MARIA

Exprim în plenul acestui Con
gres deplina adeziune a oameni
lor muncii români și maghiari 
din județul Covasna față de 
ideile și orientările cuprinse in 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de o ex
cepțională importanță pentru ro
lul și sarcinile sindicatelor in 
etapa actuală. Și județul nostru, 
asemenea tuturor județelor țării, 
a beneficiat din plin de roadele 
politicii înțelepte a partidului și 
statului nostru de dezvoltare ra
țională și armonioasă a tuturor 
zonelor țării. Toate acestea de
monstrează grija permanentă a 
partidului și statului nostru față 
de toți fiii patriei, fără deosebire 
de naționalitate. Iată de ce am 
mandatul oamenilor muncii din 
Covasna de a exprima recunoș
tința profundă față de Partidul 
Comunist Român, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, iniția
torul tuturor realizărilor obți
nute în țara noastră în dome
niile economic, social șl cultural.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit la rezultatele colectivu
lui întreprinderii de confecții din 
Tîrgu Secuiesc, unde își desfă

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA EUGEN GEORGESCU
După ce a exprimat, în nume

le celor 4 000 oameni ai muncii 
de la întreprinderea de con- 
Btructii navale și prelucrări la 
cald din Drobeta-Turnu Severin, 
adeziunea totală fată de docu
mentele supuse dezbaterii Con

si introducerea progresului teh
nic, realizarea de produse și teh
nologii noi, modernizarea celor 
existente, reducerea efortului 
valutar prin asimilarea produ
selor din import, diminuarea 
consumului de materii prime, 
combustibil si energie, valorifi
carea superioară a materialelor 
refolosibile.

în același timp, s-a subliniat 
că dezvoltarea creației tehnico- 
științifice impune organizarea 
unor manifestări mai ample : 
simpozioane, sesiuni de comu
nicări științifice, mese rotunde, 
dezbateri si schimburi de expe
riență. cu participarea unor spe
cialiști de prestigiu, cercetători, 
care să contribuie la lărgirea 
orizontului de cunoaștere al oa
menilor. la informarea lor în le
gătură cu cele mai noi și. .mai 
moderne realizări din domeniul 
științei și tehnicii mondiale. Vor
bitorul a propus simplificarea 
metodologiei de avizare a Inven
țiilor si inovațiilor.

sănătatea oamenilor, situația 
accidentelor de muncă nu poate 
fi considerată satisfăcătoare. în 
condițiile noastre, cind toate e- 
forturile și resursele sint desti
nate omului și nevoilor sale, un 
singur accident înseamnă prea 
mult.

Sintern hotărîți și în același 
timp convinși că vom primi in 
această direcție mai mult spri
jin din partea sindicatelor — așa 
cum se subliniază dealtfel și in 
Tezele Congresului — să ne îm
bunătățim activitatea de preve
nire a accidentelor de muncă și 
îmbolnăvirilor profesionale.

Referindu-se la calificarea și 
asigurarea muncitorilor califi
cați In structura de meserii, 
vorbitorul a evidențiat măsuri
le adoptate, în ultimii ani. cu 
privire la perfecționarea invă- 
țămîntului de toate gradele, le
garea mai strinsă a acestuia de 
cercetare și producție, perfec
ționarea permanentă a pregă
tirii personalului prin diferite 
forme de reciclare. Ca atare, in 
perioada 1976—1980 au fost pre
gătiți și încadrați în producție 
un număr de peste 1 875 000 
muncitori calificați, urmind ca 
în cincinalul 1981—1985 să fie 
calificați 1 750 000 de muncitori, 
urmărindu-se asigurarea cu 
prioritate a necesarului de mun
citori calificați în ramurile de 
bază ale economiei — industria 
extractivă, metalurgie, sectoare
le calde ale construcțiilor de 
mașini, construcții-montaj.

Declarîndu-se de acord cu 
Tezele șt celelalte documente 
ale Congresului, vorbitorul a a- 
sigurat că lucrătorii din Minis
terul Muncii Tșî vor îndeplini 
cu mai multă răspundere și fer
mitate atribuțiile și sarcinile 
încredințate de partid.

în continuare vorbitorul a e- 
vidențiat unele preocupări ale 
sindicatelor ceferiștilor ieșeni în 
direcția Întăririi continue a au
togestiunii muncitorești, stimu
lării inițiativelor și metodelor 
avansate, satisfacerii tuturor 
cerințelor de transport mereu 
crescînde ale economiei națio
nale, Îmbunătățirii permanente 
a condițiilor de muncă și viată 
ale muncitorilor.

în Încheiere vorbitorul a spus: 
Exprim acordul nostru deplin 
la activitatea de relații externe 
desfășurată in perioada anali
zată de Consiliul Central al 
U.G.S.R., care, în spiritul bo
gatelor tradiții ale clasei noas
tre muncitoare, a dezvoltat le
găturile cu organizațiile sindi
cale din țările socialiste, din 
țările în curs de dezvoltare, din 
țările capitaliste dezvoltate, din 
toate statele lumii’ și militează 
pentru Întărirea unității și so
lidarității lor.

TOVARĂȘEI 
GYARMATE
șoară activitatea, arătind că în 
centrul preocupărilor, comitetu
lui sindicatului se situează buna 
organizare și desfășurare a pro
ducției și îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și viață 
ale oamenilor muncii.

Datorită faptului — a spus 
vorbitoarea — Că în Întreprin
derea noastră peste 80 la sută 
din numărul personalului mun
citor îl reprezintă femeile, co
mitetul sindicatului s-a preocu
pat cu perseverență de crearea 
unor condiții de muncă și viață 
adecvate, de educare a tinerelor 
fete, a tinerelor mame, precum 
și a noilor încadrate in muncă, 
ajutindu-le să depășească difi
cultățile începutului.

în încheiere doresc să asigur 
Congresul că oamenii muncii, ro
mâni. și maghiari, din întreprin
derea de confecții Tîrgu Secu
iesc sint hotărîți să acționeze cu 
toată fermitatea pentru ca în
treaga activitate să fie îndrepta
tă în direcția înfăptuirii tuturor 
sarcinilor economico-sociale pe 
anul 1981, aducindu-ne astfel o 
mai mare contribuție la făurirea 
societății socialiste' multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

gresului. vorbitorul «-a referit 
la activitatea comitetului sindi
catului si a comisiei inginerilor 
și tehnicienilor din unitate pen
tru modernizarea procesului de 
producție și extinderea tehnolo
giilor avansate, care au contri

buit la creșterea eficientei eco
nomice. reducerea importului si 
realizarea unor produse de bună 
calitate.

Ca urmare a aplicării în prac
tică a studiilor elaborate — a 
spus el — s-au obtinut în anul 
1980 importante economii de ma
terii prime, materiale, energie 
electrică, au fost recondiționate 
1 271 repere. Relevînd asemenea 
fapte pozitive nu Înseamnă că 
la noi nu mai există neajunsuri. 
Sintern încă departe de a putea 
spune că am reușit să punem în 
valoare inteligenta creatoare 
muncitorească din întreprinde
re. Sintern conștienti de faptul 
că va trebui să acționăm în ve
derea activizării în mai mare 
măsură a comisiei inginerilor si 
tehnicienilor, punînd pe primul 
plan îmbunătățirea tehnologiilor

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
EUGEN PROCA

După ce a relevat că în anga
jarea plenară a întregii clase 
muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității. a întregului po
por pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului se află și 
personalul sanitar de pe întreg 
cuprinsul tării, ministrul sănă
tății s-a referit pe larg la im
portantele măsuri economice, so
ciale si culturale, la marile efor
turi făcute de partidul si statul 
nostru pentru dezvoltarea bazei 
materiale a ocrotirii sănătății si 
îmbunătățirea activității perso
nalului sanitar, care au condus 
la întărirea continuă a sănătă
ții populației, la perfectionarea 
calității asistenței medicale și 
la refacerea capacității de 
muncă.

Putem afirma cu temei — a 
spus vorbitorul — că. intr-un 
timp scurt. România a obținut 
rezultate bune în domeniul 
ocrotirii sănătății, rezultate 
pentru care altor țări și 
popoare le-au trebuit lungi pe
rioade de timp. Este rodul poli
ticii promovate de partid, con- 
eecvenței cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a îndru
mat permanent spre lichidarea 
fenomenelor negative, pentru 
promovarea unor noi mijloace, în 
consens cu revoluția tehnico- 
știintifică mondială, valorifica
rea deplină, cu maximă eficientă, 
a gîndirii medicale românești.

Doresc să relev în fata înal
tului forum al muncitorimii 
noastre că principalii indicatori 
ai stării de sănătate din Româ
nia sint tot mai buni. Mortalita
tea infantilă a scăzut constant 
în ultimii 15 ani. atinaind în 1980 
cel mai scăzut nivel din istoria

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
HORATIU VORNICA

Ampla cuvintare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general, M ,partj,^țjui. a. eviden
țiat faptul .că opera istorică de 
făurire a brtndffifli’socâăiiste pe 
străvechiul Oămînt al patriei 
noastre este creația poporului, 
rodul muncii sale avîntate și al 
cutezanței sale revoluționare, 
expresia elocventă a voinței con
știente a maselor. De aceea, 
partidul acordă o Însemnătate 
primordială formării omului nou, 
dezvoltării conștiinței lui socia
liste. lărgirii orizontului de cu
noaștere al celor ce muncesc, e- 
ducării lor in spiritul înaltelor 
valori politice și morale, profund 
umaniste, ale socialismului și co
munismului. Desfășurîndu-si ac
tivitatea în citadela slderurgiș- 
tilor si constructorilor de mașini 
de la poalele Semenicului. co
lectivul casei de cultură din Re
șița. una din primele construc
ții de acest fel înălțate din fon
durile sindicatelor, s-a străduit 
să confere acestui așezămint 
muncitoresc de cultură calitatea 
de principal factor dinamizator 
al vieții spirituale a celor ce 
muncesc și trăiesc pe aceste me
leaguri.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN CHIRIȚĂ

în cuvîntul său, vorbitorul a 
făcut un cuprinzător elogiu 
muncii libere și creației în so
cietatea românească contempora
nă, subliniind rolul determinant 
pe care il are în opera de con
strucție a socialismului clasa 
muncitoare.

Activitatea acestei clase — a 
spus el — prin conținutul,, roa
dele și revărsarea ei este cea 
mai autentică și mai fecundă 
lecție și pledoarie pentru de- 

(mocrație. Aceasta este esen- 
’ ța activității clasei muncitoa
re, acesta e profundul ei 
înțeles. Datorită acestei clase 
munca a căpătat învestitura Ce
lei mai importante activități 
umane, a devenit baza democra
ției noastre socialiste și ea defi
nește caracterul întregii noastre 
orînduiri, și ea definește insfiși 
structura patriei noastre, ea este 
principalul criteriu de conduită 
morală și de patriotism in socie
tatea noastră.

Munca ne definește și pe noi, 
scriitorii — a spus în continuare 
vorbitorul — și oricite ginduri 
și intenții bune am avea, oricite 
discursuri am ține, oricite visuri 
și. planuri fie-am face, nu vom 
trăi și nu vom supraviețui, 
nu putem trăi și nu pu
tem supraviețui decît prin 
cartea scrisă, care, înainte de 
orice, înseamnă muncă. Așa 
vrem să ne legitimăm, scriitorii, 
în fața dumneavoastră : ca mun
citori, ca oameni ai muncii și 
va fi o mîndrie pentru noi să 
ne considerați astfel, tovarăși ai 
dumneavoastră, mînuind altfel 
de unelte, totuși unelte, și poate 
că va fi o mindrie și pentru 
dumneavoastră dacă veți desco
peri că uneltele noastre au fost

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
STELIAN MATEI

în numele muncitorilor con
structori de pe șantierele Capi
talei exprim adeziunea totală la 

de fabricație, introducerea nou
lui in toate domeniile de activi
tate. aplicarea cu fermitate re
voluționară a indicațiilor secre
tarului general al partidului date 
și ru prilejul Congresului nos
tru de a valorifica pe deplin 
propunerile, sugestiile, tezaurul 
de gindire al clasei noastre mun
citoare.

In încheiere, doresc să-mi ex
prim și eu, alături de întregul 
popor. întreaga adeziune la po
litica internă si externă a Parti
dului și statului nostru, admira
ția față de cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, ctitorul Româ
niei moderne. înflăcăratul pa
triot, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care conduce țara și 
poporul pe trepte mereu mai 
înalte de progres și civilizație.

tării (de 6 ori mai redusă decît 
indicele mediu înregistrat în pe
rioada imediat postbelică). Tot
odată. mortalitatea generală a 
înregistrat o reducere de peste 
9 ori. sub media celor mai mul
te țări din Europa.

în continuare vorbitorul a 
spus : Sindicatele, profund an
gajate în realizarea politicii par
tidului și statului si-au adus o 
importantă contribuție la îmbu
nătățirea stării de sănătate, la 
prevenirea și combaterea cauze
lor de îmbolnăvire, la ridicarea 
nivelului instructiv-educativ al 
personalului muncitor. S-a ac
ționat mai bine pentru păstra
rea sănătății, a capacității fizice 
și intelectuale a muncitorului, a 
Înlăturării riscului de îmbolnă
vire, a prevenirii și reducerii 
morbidității.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
preocupările ministerului pentru 
extinderea condițiilor de odihnă 
si tratament ale oamenilor mun
cii. valorificarea cu randament 
crescut a bazelor terapeutice din 
stațiuni, creșterea spiritului de 
răspundere al cadrelor medicale 
în exercitarea profesiei, respec
tarea prevederilor legale privind 
acordarea asistentei medicale si 
a concediilor, a normelor de eti
că medicală.

în încheiere vorbitorul a spus: 
Susținind din toată inima tezele 
Congresului doresc să asigur 
conducerea superioară a parti
dului. personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Congresul, 
că personalul sanitar, strîns unit 
în jurul partidului, se va dărui 
cu toate eforturile și va răspunde 
cu înaltă responsabilitate comu
nistă sarcinilor ce-i revin.

Relevînd apoi ne larg activi
tatea casei de cultură a sindi
catelor din Reșița, Vorbitorul a 
arătat că. in etapa de masă a 
actualei ediții a Festivalului na
tional „Cîntarea României", au 
fost organizate numeroase ma
nifestări cu profil politico-ideo
logic, tehnico-științlfic. de cul
tură generală sau distractiv-re- 
creative. la care au participat 
sute de mii de cetățeni. în a- 
celași timp, s-ă subliniat că. in 
contextul imperativelor majore 
ale etapei actuale, al obiective
lor de o deosebită însemnătate 
ale cincinalului calității si efi
cientei, este necesar să se ma
nifeste o exigentă sporită fată 
de nivelul calitativ al manifes
tărilor cultural-educative, fată 
de forța lor de înrîurire asupra 
conștiinței maselor de oameni, ai 
muncii. )

în încheiere, vorbitorul a ex
primat. în numele activului cul
tural al sindicatelor din muni
cipiul Reșița, acordul deplin față 
de documentele prezentate in 
Congres, precum si angajamen
tul de a milita cu fermitate și 
exigentă pentru îndeplinirea 
programului ideologic al parti
dului.

bine mînuite și le veți ridica la 
rangul celor foarte necesare, 
pentru viata cea de toate zilele 
și pentru viața cea mare a țării.

Referindu-se, în Încheiere, la 
activitatea scriitorilor, la unele 
probleme ale muncii de creație 
și la tema muncii în literatura 
noastră, vorbitorul a spus : Mi 
se pare un act de dreptate, ele
mentar, dirijarea preocupărilor 
noastre și spre această temă, în 
care putem întîlni atîtea profe
siuni și atîtea visuri, atitea per
sonalități și atitea necunoscute, 
atita originalitate și atîtea con
flicte, adică tot atitea bo
gății, noutăți și atracții pen
tru cărțile noastre. Insist a- 
supra părții eroice a muncii, 
din respect pentru adevăr și din 
necesitatea de a răspîndi prin 
cărți acest adevăr. Pentru Că 
totuși eroismul e adevărul cel 
mai frumos, cel mai inalt și mai 
necesar al societății noastre și 
pentru că în toată puritatea și 
energia lui ne este întruchipat 
omul cel mare al patriei și al 
contemporaneității, întotdeauna, 
în vorbe, în fapte, în gesturi, în 
tăceri, în ginduri. în vis.

Nu ne putem despărți de a- 
ceastă tribună fără a aduce elo
giul cuvenit omului în care se 
concentrează toate ideile și ade
vărurile cele inalte, cele bine
făcătoare. cele dinamice și vi
tale. ale concepției despre mun
că, omul care și-a transformat 
munca de fiecare zi în creație, 
dăruire și eroism, omul exem
plar. omul cutezanței, pasiunii și 
înălțimilor, conducătorul nostru, 
diriguitorul nostru, omul Care se 
bucură ca nimeni altul și de flo
rile muncii noastre, dar mai ales 
de fructele ei.

ideile, orientările șl concluziile 
din cuvîntarea-program rostită 
la congresul nostru de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, și anga
jamentul de a face totul pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, pentru 
realizarea la termenele prevâ 
zute, de cea mai bună calitate 
și in condiții de eficiență spo
rită a programului de locuințe 
a căror construcție ne-a fost 
încredințată.

Arătind că la rezultatele ob
ținute în Capitala patriei noas
tre în domeniul construcțiilor 
și-a adus contribuția și Consi
liul Sindicatelor din unitățile din 
ramură prin mobilizarea colec
tivelor de oameni ai muncii și 
inițierea unor acțiuni specifice, 
schimburi de experiență, con
sfătuiri și demonstrații practice 
în sprijinul creșterii productivi
tății muncii, utilizării mai bune 
a mașinilor și utilajelor- pe șan
tiere, înlăturării risipei și în
tronării ordinii și disciplinei la 
toate locurile de muncă, vorbi
torul a spus : Cincinalul în care 
am pășit pune în fața construc
torilor din Capitală sarcini mo
bilizatoare de mare răspun
dere și importanță economică. 
Acționăm cu fermitate pentru 
îmbunătățirea permanentă a sti
lului și metodelor de muncă.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF BALASZ

De la tribuna înaltului forum 
al sindicatelor, vorbitorul a ex
primat, în numele oamenilor 
muncii — români și maghiari — 
de la I.F.E.T. Miercurea-Ciuc, 
totala adeziune la impresionan
ta cuvintare rostită la Congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și angajamentul de a 
aplica neabătut in viață orien
tările și indicațiile cuprinse în 
acest important document Pro
gramatic pentru activitatea 
sindicală.

După ce a înfățișat succesele 
colectivului in care lucrează în 
realizarea sarcinilor economice, 
vorbitorul a spus : Avem tot 
dreptul să privim cu satisfacție' 
aceste realizări, pentru că cheia 
succeselor obținute se află în 
participarea directă, nemijlocită 
a muncitorilor noștri forestieri 
la conducerea întreprinderii, la 
buna gospodărire a părții din 
avuția națională, încredințată 
de societate spre administrare. 
Comitetul sindicatului, împreună 
cu consiliul oamenilor muncii, 
sub directa conducere și îndru
mare a organizației de partid, 
pune pe prim plan în preocu
pările sale folosirea cu tot mai 
multă competență' a noului me
canism economico-financiar 
pentru afirmarea la cote tot 
mai inalte a autoconduoerli so
cialiste.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
activitatea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii pe secții, 
sectoare, fabrici și întreprinde
re, a grupelor sindicale, arătînd 
că acestea au promovat un spi
rit de înaltă exigență și comba
tivitate, stimulînd ■ inițiativa 
muncitorească și generalizarea 
experienței pozitive. Raportez 
Congresului — a spus el — că 
în perioada ultimilor doi ani,

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE BORȚEA

Congresul la care participăm 
— forum al democrației munci
torești — își desfășoară lucră
rile in pragul glorioasei aniver
sări a Partidului Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al 
națiunii noastre pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si Înaintării 
României spre comunism.

în numele celor peste 9 000 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de pe marea platformă a petro
chimiei piteștene. exprim ade
ziunea noastră deplină la ideile, 
orientările și concluziile din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. oel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, ctitorul stră
lucit al României moderne, al 
tuturor marilor citadele socialis
te. intre care se Înscrie și Com
binatul petrochimic Pitești.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea Combinatu
lui petrochimic piteștean, subli
niind că la bilanțul cincinalului 
1976—1980 și-a adus Si el contri
buția. realizînd o treime din pro
ducția industrială a județului 
Argeș. Această unitate a obținut, 
de asemenea. în perioada ce a 
trecut de la începutul anului noi 
succese pe linia realizării unor

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI CERVENCOVICI

Exprim deosebita satisfacție 
și totala adeziune la cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, evidențiind rolul conducă
tor al clasei muncitoare în ac
tuala etapă de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării și răspunde
rile noi ce revin sindicatelor in 
sistemul democrației muncito
rești, ne mobilizează și ne sti
mulează toate energiile creatoa
re pentru înfăptuirea neabătută 
a Programului Partidului Comu
nist Român de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre co
munism.

în continuare, vorbitorul a 
spus: Siderurgiștii din străve
chea vatră de oțel a țării — Hu
nedoara — apliclnd cu fermitate 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor făcute în combinatul 
nostru, au obținut și obțin suc
cese importante în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Pe întregul 
cincinal 1976—1986. valoarea 
producției marfă realizată pes
te plan a fost de aproape un 
miliard lei.

Rezultatele bune obținute, 
pregătirea temeinică a planului 
pe 1981 se datoresc în mare 
măsură și faptului că In com

Consiliul nostru. întregul activ 
sindical sprijină la fața locu
lui comitetele sindicatelor din 
unități în stabilirea criteriilor 
în întrecerea socialistă, potrivit 
specificului activității desfășu
rate. în fundamentarea și for
mularea de angajamente con
crete, crearea condițiilor nece
sare traducerii lor in fapt, pre
cum și a popularizării rezulta
telor obținute.

în continuare, vorbitorul a re
levat unele minusuri în activi
tatea desfășurată de sindicatele 
din construcții, care au tolerat 
adesea abateri în gospodărirea 
materialelor, in respectarea nor
melor de calitate, in folosirea 
utilajelor, a mijloacelor de trans
port. în utilizarea resurselor ma
teriale, a timpului de lucru și 
a forței de muncă.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : în numele constructori
lor bucureșteni. exprim totala 
adeziune la politica externă a 
partidului. Asigurăm Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și ne angajăm să 
depunem eforturi susținute pen
tru realizarea cu responsabili
tate a sarcinilor din documen
tele ce vor fi adoptate de acest' 
forum.

din fondurile întreprinderii au 
fost construite 40 de apartamen
te. s-a dat in funcțiune o can
tină cu 100 locuri, o grădiniță 
cu 70 da locuri, toate acestea 
în localități in care locuiesc 
muncitorii noștri forestieri. De 
asemenea, pentru aprovizionarea 
lucrătorilor din parchetele de 
exploatare am organizat o gos- 
podărie-anexă, care, anual, con
tribuie cu 5 000 kg de carne de 
porc la asigurarea unei mese 
consistente la cantina muncito
rească.

Așa cum se desprinde din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în această etapă se 
amplifică puternic rolul și atri
buțiile sindicatelor ca organi
zații profesionale ale clasei 
muncitoare, clasă conducătoare 
in societatea noastră. Am reți
nut clar că partidul cere sindi
catelor să-și perfecționeze con
tinuu stilul și metodele de mun
că, să întărească legătura 
directă cu membrii lor pentru 
unirea eforturilor acestora la 
găsirea celor mai adecvate so
luții de creștere a eficienței 
economice, de folosire munci
torească a mijloacelor pe care 
statul nostru le-a alocat pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și creșterea calității 
vieții. De aceea, exprim Con
gresului hotărîrea noastră fer
mă de a gospodări mai eficient 
materialul lemnos, astfel ca 
dintr-o unitate de materie pri
mă să realizăm produse cu va
lori ridicate, competitive pe 
piața mondială.

în încheiere, vorbitorul a 
propus înființarea, in județul 
Harghita a uijei secții de subin- 
gineri în domeniul industriei 
lemnului Și unele măsuri de 
ordin social.

sortimente mult solicitate de 
economia națională și la export. 
Dezvoltîndu-se acțiunile de re
ducere ă consumului de energie 
electrică, a fost întronat la 
toate locurile de muncă un re
gim sever de economii, efortu
rile fiind îndreptate spre res
pectarea normelor de consum, 
de materiale și energetice, spre 
valorificarea superioară a resur
selor materiale și creșterea efi
cienței economice. Totodată, s-a 
acționat pentru formarea si dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, sporirea res
ponsabilității muncitorești, pen
tru formarea gîndirii economice 
a personalului muncitor, potrivit 
exigențelor noului mecanism 
economico-financiar. principiilor 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economice. S-a a- 
rătat că acestui scop i-a fost 
subordonată întreaga muncă po- 
litico-educativă desfășurată de 
activul sindical.

Vorbitorul a reafirmat hotărî
rea colectivului de a acționa cu 
fermitate revoluționară pentru 
realizarea planului și angaja
mentelor pentru îmbunătățirea 
radicală a muncii în toate do
meniile.

binatul nostru se acționează cu 
oonsecvență pentru aplicarea 
autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești. Comitetul sindi
catului și consiliul oamenilor 
muncii s-au preocupat pentru 
ca în adunările generale ale 
oamenilor muncii să fie puse în 
dezbatere problemele cheie ale 
eficienței, creșterii producției 
fizice de metal și productivită
ții muncii, reducerii mai accen
tuate a costurilor producției, 
pregătirii forței de muncă, 
creării unor condiții sociale op
time.

Prezentînd preocupările side- 
rurgiștilor hunedoreni, vorbito
rul a arătat că ei dispun de con
dițiile necesare pentru îndepli
nirea angajamentului de a da 
suplimentar anul acesta impor
tante cantități de cocs, oțel, 
laminate finite, piese și utilaje 
siderurgice. Vorbitorul a făcut 
apoi o serie de propuneri pri
vind soluționarea unor proble
me de producție, precum și îm
bunătățirea asistenței medicale 
la locul de muncă.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat hotărîrea siderurgiștilor 
hunedoreni de a cinsti marea 
aniversare a partidului cu noi 
și importante realizări In pro
ducție.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ION COJOCARU

După ce a raportat congresului 
că schela de extracție Zemeș din 
cadrul Trustului de petrol Moi- 
nești și-a onorat cu cinste sarci
nile pentru cincinalul recent în
cheiat, depășind sarcinile de 
plan și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă, vorbito
rul a înfățișat preocupările bi
roului grupei sindicale al cărui 
organizator este pentru folosirea 
rațională a timpului de lucru, 
aplicarea inițiativelor și metode
lor avansate de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei de pro
ducție.

O atenție deosebită — a spus 
el — am acordat explicării și a- 
plicării în practică a noului me
canism economico-financiar, sta
bilind sarcini concrete pe fiecare 
membru de sindicat în domeniul 
realizării producției fizice și al 
reducerii cheltuielilor materiale 
de producție prin aplicarea unui 
regim strict de economii la car
buranți, lubrifianți. energie 
electrică și materiale. Va trebui 
să acționăm cu mai multă răs
pundere. cu sprijinul consiliului 
oamenilor muncii din unitatea 
noastră, pentru organizarea mai

CUViNTUL TOVARĂȘEI 
ILEANA MACAMETE

în numele oamenilor muncii 
de la întreprinderea de sere 
Ișalnița, județul Dolj, vorbitoa
rea a exprimat înalta apreciere 
și deplina adeziune la ideile și 
orientările cuprinse în excepțio
nala cuvintare rostită la Con
gres de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și angaja
mentul de a nu precupeți nici 
un efort pentru a le traduce în 
viață, aducindu-și astfel o tot 
mai mare contribuție la afirma
rea autoconducerii muncitorești, 
la ridicarea calitativă a activi
tății sindicatelor. în continuare, 
ea s-a referit la preocupările 
colectivului în care lucrează 
pentru îndeplinirea prețioaselor 
indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
II-lea Congres al agriculturii, 
privind valorificarea, cu maxi
mum de randament, a întregii 
suprafețe agricole, îmbunătăți
rea tehnologiei de exploatare, 
valorificarea și gospodărirea 
spațiilor din sere.

Trebuie să recunoaștem însă, 
a spus apoi vorbitoarea, că, 
deși măsurile întreprinse au 
avut ca scop creșterea produc
ției de legume și sporirea efi
cienței economice, nu toate co
lectivele de lucrători din ferme 
reușesc să-și Îndeplinească an
gajamentele asumate în între
cerea socialistă. Aceasta se da- 
torește în principal nerespectă- 
rii prevederilor din tehnologiile

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ION VĂDUVA

în numele celor peste 24 000 
de constructor} de tractoare din 
Brașov, membri de sindicat, ex
prim totala; aprobare și . adeziu
ne față de- însuflețitoarea . cu
vintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, amplu și 
mobilizator program de acțiune 
pentru activitatea sindicatelor, 
pentru afirmarea lor tot mai pu
ternică în conducerea societății, 
pentru stimularea participării 
active, responsabile, a oameni
lor muncii la dezbaterea și în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru.

Referindu-se apoi la munca 
colectivului pe care îl reprezin
tă, vorbitorul a spus : Oamenii 
muncii din întreprinderea „Trac
torul" sînt angajați cu toate 
forțele lor creatoare în îndepli
nirea prețioaselor orientări și 
indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor de lucru făcute în uzi
na noastră și care privesc con
tinua modernizare și diversifi
care a produselor, îmbunătățirea 
caracteristicilor lor tehnico- 
funcționale.

în cadrul autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești co
mitetul sindicatului și consiliul 
oamenilor muncii pun un ac
cent deosebit pe valorificarea 
maximă a materiilor prime și 
materialelor. stimulînd activ 
creația tehnico-științifică de

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ADRIAN STOICA

încerc o puternică mindrie și 
emoție față de ampla și profun
da analiză prezentată magistral 
de secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, caracteri
zată prin înalta ținută științifică 
și spiritul partinic specifice sti
lului și gindirii revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din al cărui conținut și concluzii 
reies in mod concret direcțiile, 
căile și sarcinile care ne revin 
pentru a mări participarea oa
menilor muncii din întreprinde
rile și de pe șantierele chimiei 
la dezvoltarea pe mai departe a 
patriei, pentru creșterea avuției 
și bunăstării materiale șl spiri
tuale a poporului. Exprimîn- 
du-ne totala adeziune, ne anga
jăm, în același timp, să acționăm 
ferm pentru a le transpune în 
viață.

în continuare, vorbitorul a re
levat dezvoltarea dinamică a in
dustriei noastre chimice, care 
asigură prelucrarea și valorifica
rea intr-un grad superior a re
surselor naturale, o gamă foarte 
variată de produse necesare tu
turor ramurilor economiei națio
nale.

Marile înfăptuiri ale chimiei 
românești — a spus el — au fost 
posibile datorită aportului efec
tiv și eficient al cercetării știin
țifice și tehnologice proprii, or
ganizată și condusă cu compe
tență și autoritate științifică de 
către tovarășa academician dr. 
inginer Elena Ceaușescu, savant 
de renume mondial. 

bună a transportului navetiști
lor, care la noi reprezintă peste 
70 la sută din personalul mun
citor. în rezolvarea unor proble
me concrete de la locul nostru 
de muncă este necesar ca acti
vul sindical din unitate, birou
rile grupelor sindicale să fie mai 
mult sprijinite de organele teri
toriale ale sindicatelor pentru a 
putea soluționa problemele le-' 
gate de informarea și documen
tarea tehnică cu noutățile ce 
apar pe plan național și mon
dial.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Apreciind, ca și ceilalți delegați, 
justețea politicii internaționale a 
partidului și statului nostru, do
resc să afirm că noi. muncitorii, 
sprijinim întru totul activitatea 
desfășurată de tara noastră la 
reuniunile internaționale pentru 
dezarmare, și in primul rînd 
pentru dezarmarea nucleară. A- 
pelurile pentru pace și dezar
mare făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne însuflețesc în în
crederea de a trăi în liniște, de 
a putea să ne apărăm căminele 
noastre de urgia unor noi răz
boaie distrugătoare.

stabilite. Așa se face că dife
rențele de producție între fer
mele fruntașe și cele cu slabe 
realizări sint mari și nu au alte 
explicații decît indisciplina în 
muncă, absențele nemotivate și 
fluctuațiile mari de muncitori.

Pentru generalizarea experi
enței pozitive, comitetul sindi
catului a organizat mai multe 
schimburi de experiență cu în
treprinderi de același profil din 
țară, la întreprinderea de sere 
din Arad și Dumbrăveni, pre
cum și în interiorul întreprin
derii noastre, intre diferite fer
me de producție. Convingindu- 
ne de foioasele acestora pentru 
activitatea productivă, dar și 
pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, propunem 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
ca sumele prevăzute în bugetul 
comitetului sindicatului pentru 
schimburi de experiență să le 
putem folosi efectiv în acest 
scop, fără aprobări ale organe
lor superioare.

în incheiere. asigur Congre
sul că membrii de sindicat din 
întreprinderea noastră vor ac
ționa permanent pentru crește
rea producției de legume de să
ră. a eficienței activității noas
tre, convinși fiind că numai în 
acest fel ne vom spori contri
buția la înfăptuirea unei noi re
voluții în agricultură, la ridica
rea nivelului de viată al po
porului nostru.

masă, inițiativele muncitorești, 
ideile novatoare.

Totodată, au fost relevate o 
serie de probleme de producție 
nerezolvate, arătindu-se că ele 
sint incluse cu prioritate pe a- 
genda de lucru a anului 1981.

Vorbitorul a subliniat necesi
tatea ca atît Consiliul Central 
al U.G.S.R., cît și comitetele 
uniunilor pe ramuri și consiliile 
teritoriale ale sindicatelor să 
manifeste o mai mare preocupa
re pentru generalizarea rapidă 
în producție a creațiilor tehnl- 
co-științifice realizate în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", care încorporează 
investiții de inteligență, eforturi 
materiale. El a propus, de ase
menea, ca ministerele de resort 
să treacă la asimilarea unor ma
teriale și repere necesare fabri
cației de tractoare, în vederea 
reducerii efortului valutar.

în încheiere vorbitorul a ex
primat mindria colectivului de 
munca brașovean pentru audi
ența tot mai largă a politicii in
ternaționale a partidului și sta
tului nostru in conștiința popoa
relor lumii de pe toate meridia
nele globului, pentru prestigiul 
unanim de care se bucură pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele 
căruia se leagă direct orientă
rile și aplicarea cu consecvență 
a politicii externe a României 
socialiste.

S-a arătat că, paralel cu mă
surile inițiate de diversificare 
permanentă a producției chimice, 
o atenție deosebită a fost acor
dată pregătirii profesionale a for
ței de muncă. Ministerul, in 
colaborare cu sindicatele, a a- 
plicat un program cuprinzător 
de creștere a participării femei
lor la activitatea politico-econo- 
mică și socială din unitățile in
dustriei chimice. Totodată, s-a 
avut în vedere asigurarea con
dițiilor optime de muncă și de 
viată ale oamenilor muncii din 
industria chimică.

în spiritul indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. se 
acționează in direcția creșterii 
gradului de utilizare a resurse
lor materiale prin reducerea 
consumurilor de materii prime 
si materiale, si în primul rînd a 
celor din import, asimilarea de 
noi produse și tehnologii și mo
dernizarea celor existente. Efor
turile sînt concentrate, de ase
menea, spre ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumului de mate
rii prime, materiale, combusti
bil șl energie, introducerea în 
circuitul economic a tuturor ma
terialelor refolosibile. recupera
rea resurselor energetice, folo
sirea înlocuitorilor, diminuarea 
eforturilor valutare.

Vorbitorul a asigurat Con
gresul că oamenii muncii dla 
industria chimică nu vor precu
peți nici un efort pentru reali
zarea sarcinilor ce le revin.
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CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LENUTA TRANULEA

Subliniind că oamenii muncii 
din întreprinderea de industria
lizare a peștelui Tulcea, plenar 
angajați în realizarea planului 
pe acest an, sînt sprijiniți cu 
consecvență de comitetul sindi
catului și consiliul oamenilor 
muncii in direcția organizării 
superioare a producției și mun
cii, pregătirii și perfecționării 
profesionale a personalului pro
ductiv, vorbitoarea a spus : Nu
mai în anul 1980 au fost califi
cate peste 120 muncitoare în 
meseria de preparatoare de con
serve, conducătoare a mijloace
lor de transport, punîndu-se 
astfel de acord necesarul de 
forță de muncă calificată cu ne
voile dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a întreprinderii. Pu
nem accentul pe mecanizarea 
operațiunilor ce necesită consum 
mare de muncă și efort fizic, 
pe paletizarea și mecanizarea 
transportului intern. Marea ma
joritate a utilajelor necesare a- 
cestor activități au fost reali
tate prin autoutilare de către 
muncitorii și specialiștii noștri. 
Paralel cu creșterea gradului de 
mecanizare, consiliul oamenilor

muncii și comitetul sindicatului 
se preocupă de asigurarea unor 
condiții bune de lucru la secțiile 
de ambalaje metalice Si semi- 
conserve de pește, unde a fost 
introdusă ventilația în halele de 
producție, s-au amenajat gru
puri sociale și vestiare cores
punzătoare.

Referindu-se la activitatea so
cială. vorbitoarea a arătat că 
trebuie să se acționeze cu mai 
multă fermitate în acest dome
niu. Este necesar — a spus ea 
— ca activiștii uniunii sindica
telor pe ramură să fie mai mult 
prezenți în mijlocul colectivului 
nostru, nu numai cu prilejul a- 
dunărilor generale ale oameni
lor muncii, ci și în perioada din
tre acestea, pentru a ne ajuta 
în rezolvarea unor probleme e- 
conomice și sociale, in perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă.

Declarîndu-se de acord cu do
cumentele supuse dezbaterii 
Congresului, vorbitoarea a făcut, 
în încheiere, unele propuneri 
privind perfecționarea continuă 
a activității sindicatelor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VICTOR

în numele oamenilor muncii 
români și maghiari — care 
muncesc și trăiesc înfrățiți în 
județul Sălaj — exprim adeziu
nea deplină față de politica 
profund științifică și clarvăză
toare promovată pe plan intern 
și extern de către partidul și 
statul nostru, politică al cărei 
inițiator și dinamizator este 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului, proeminentă perso
nalitate a vieții politice inter
naționale.

Vorbitorul a spus apoi : Or
ganizația sindicatului din între
prinderea de conductori electrici 
emailați Zalău, al cărui repre
zentant sînt, are o existență 
care nu însumează anii a două 
cincinale. Avind în vedere ro
lul și locul unității noastre în 
asigurarea industriei electro
nice și electrotehnice cu con
ductori și semifabricate din 
cupru, comitetul sindicatului, în 
colaborare cu consiliul oameni
lor muncii, 
directă a 
folosind 
specifice, 
pregătirii 
fesionale 
muncitor 
citorii tineri să devină în scurt 
timp stăpîni deplini ai utilaje
lor de mare complexitate, ai 
instalațiilor și proceselor chi
mice, metalurgice și de prelu
crare a metalelor.

In același timp comitetul sin-

IANCHIȘ
dicatului s-a preocupat de în
făptuirea sarcinilor din progra
mul partidului privind îmbună
tățirea condițiilor de muncă, 
respectarea normelor de teh
nica securității muncii, îmbu
nătățirea activității de ocrotire 
a sănătății și de respectare și 
aplicare corectă a legislației 
muncii.

Vorbitorul a făcut propunerea 
ca Consiliul Central al U.G.S.R.. 
împreună cu Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie,

CUVlNTUL

sub conducerea 
comitetului de partid, 
forme și modalități 
acționează in direcția 
și perfecționării pro- 

a întregului personal 
în așa fel incit mun-

să studieze posibilitatea îmbu
nătățirii unor prevederi ale 
legii invențiilor și inovațiilor, 
întrucît circuitul de avizare a 
documentațiilor este prea lung 
și anevoios. El a arătat în în
cheiere că întregul colectiv al 
întreprinderii va face totul pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce îi revin.

conform instrucțiunilor si reco
mandărilor date de producători, 
intensificarea activităților edu
cative. de întărire a spiritului de

disciplină și a simțului de răs
pundere al tuturor lucrătorilor 
în respectarea normelor de teh
nica securității.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION TILINCĂ

TOVARĂȘEI
DOINA BOTEZATU

Reprezint la acest înalt fo
rum al democrației muncitorești 
membrii de sindicat din Combi
natul chimic Tîrnăveni. veche 
cetate a chimiei românești. în 
numele lor exprim acordul de
plin la documentele supusa 
dezbaterii, precum și hotârîrea 
fermă de a le aplica în viată. 
Sub îndrumarea comitetului de 
partid, comitetul sindicatului, 
împreună cu consiliul oameni
lor muncii desfășoară o amplă 
activitate pentru continua per
fecționare a proceselor tehnolo
gice și a instalațiilor productive, 
în scopul creșterii si diversifi
cării producției, sporirii pro
ductivității muncii. îmbunătăți
rii calității produselor Pe care 
le realizăm, creșterii eficientei 
economice, mecanizării unor o-

perații care au ca efect reduce
rea efortului fizic, sporirea 
securității muncii și apărarea 
sănătății oamenilor muncii.

După ce a exemplificat con
cret și alte acțiuni întreprinse 
de comitetul sindicatului pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viată ale personalului 
din combinat, vorbitoarea a spus: 
Cu toate rezultatele bune obți
nute. în activitatea noastră se 
mai mențin însă si unele lipsuri, 
în acest context, vorbitoarea a 
subliniat necesitatea soluționării 
unor probleme privind protecția 
muncii, de prevenire a acciden
telor de muncă și a îmbolnăvi
rilor profesionale. îmbunătățirea 
calității echipamentului de: pro
tecția muncii și utilizarea lui.

în numele celor peste 100 000 
membri de sindicat, români, ma
ghiari. germani și de alte națio
nalități din județul Satu Mare, 
exprim înalta apreciere Si depli
na adeziune fată de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care pune în fata sindicatelor noi 
și importante răspunderi în 
dezvoltarea continuă a democra
ției muncitorești și înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și 
nostru.

în prezent, producția 
trială a județului nostru
peste patru ori mai mare 
de 1968. iar prevederile cincina
lului 1976—1980 au fost realizate 
cu un avans de 81 de zile. în 
toate realizările obținute este 
încorporată și contribuția sindi
catelor. care, sub conducerea 
permanentă a organelor și orga
nizațiilor de partid. își înfăptu
iesc atribuțiile statutare, sarci
nile cu care sînt învestite.

Avind drept călăuză in acțiune 
programul' partidului de creștere

statului

indus- 
este de 

fată

a nivelului de trai și ridicare a 
calității vieții, organele Si orga
nizațiile sindicale din județul 
nostru sînt preocupate să cu
noască si să satisfacă cerințele 
sociale ale oamenilor muncii. 
Una din direcțiile principale în 
care ne concentrăm atenția în 
acest domeniu este îmbunătăți
rea protecției muncii. Acordăm, 
de asemenea, o atenție sporită 
îmbunătățirii continue a condi
țiilor de lucru, a asistentei me
dicale la locurile de muncă. în
deplinirii programelor privind 
aprovizionarea populației cu pro
duse alimentare 
creșterii calității 
servicii.

Declarîndu-mă 
documentele prezentate Congre
sului Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, cu activita
tea Consiliului Central al 
U.G.S.R. și a Comisiei de cen
zori, ne angajăm să- muncim 
fără preget pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

și industriale, 
prestărilor de

de acord cu

încheierea lucrărilor congresului
(Urmare din pag. I)
ședințele Comitetului sindicatu
lui de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, Ion Cojocaru, 
muncitor la schela de extracție 
a țițeiului Zemeș. județul Bacău, 
Ileana Macamete, inginer la în
treprinderea de sere din Ișalni- 
ta, județul Dolj, Ion Văduva, 
președintele Comitetului sindi
catului de la întreprinderea 
„Tractorul" din Brașov, Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Lenuța Tra- 
nulea, maistru la întreprinderea 
de industrializare a peștelui din 
Tulcea, Victor Ianchiș, maistru 
la întreprinderea de conductori 
electrici emailați din Zalău, ju
dețul Sălaj, Doina Botezatu. in
giner la Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, județul Mureș, și Ion 
Tilincă, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor Satu 
Mare.

Congresul a aprobat apoi sis
tarea discuțiilor, apreciindu-se 
că cei 394 delegați și invitați 
care au luat cuvîntul în plen și 
în cele șase secțiuni au anali
zat pe larg munca desfășurată 
de sindicate de la precedentul 
congres al U.G.S.R. și pînă în 
prezent pentru unirea eforturilor 
oamenilor muncii în îndeplini
rea exemplară a planurilor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, pentru înfăptuirea progra
mului de creștere a nivelului de 
trai, cit și asupra sarcinilor pe 
care le incumbă activitatea or
ganelor și organizațiilor sindi
cale în noua etapă de dezvoltare 
a țării.

în continuare, congresul a a- 
doptat, în unanimitate, hotăriri 
prin care se aprobă raportul și 
activitatea Consiliului Central al 
U.G.S.R., precum și raportul și 
activitatea Comisiei Centrale de 
Cenzori.

La următorul punct al ordinii 
de zi. delegații au aprobat în 
unanimitate propunerile privind 
unele completări și modificări 
la Statutul-cadru al sindicatu
lui, Statutul-cadru al Uniunii 
sindicatelor pe ramură de acti
vitate, Statutul Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România și 
Statutul consiliilor teritoriale 
ale sindicatelor. Totodată, dele
gații au hotărît să dea mandat 
noului Consiliu Central ce va fi 
ales, pentru a definitiva, pe ba
za propunerilor făcute, statutele 
organizațiilor sindicale, care ur
mează să fie date publicității.

Trecîndu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, Congresul 
a ales organele de conducere ale 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
în Consiliul Central al U.G.S.R. 
au fost aleși 257 membri și 84 
membri supleanți, iar în Comi
sia Centrală de Cenzori 35 de 
membri.

în prima sa ședință plenară, 
Consiliul Central al U.G.S.R. a 
ales Comitetul Executiv, format 
din 47 de membri.

Ca membri ai COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
CENTRAL AL U.G.S.R. au fost 
aleși tovarășii Elena Albu. Con
stantin Baltă, Maria Bălan, 
Pompiliu BesOiu. Lazăr Briceag,

Floarea Bucur, Elena Catană, 
Ștefan Călinescu, Dincă Ceu- 
șescu. Elisabeta Chimirel. Mar
gareta Cucu. Ilie Diaconu, 
Dorina-Elena Dincă, Laurențiu 
Dragomirescu, Aurel Duca, Ro- 
mică Dumitru, Elena Ene, Petre 
Frone, Petru Furdui, Maria Gi- 
ligor, Mihail Goran. Nicolae 
Iosif, Ștefan Korodi, Nicolae 
Manea, Giinther May, Maria 
Mândru. Ion-Aurel Moja. Mihail 
Muntean, Constantin Niță, Cor
nel Onescu. Ștefan Pavel, 
Elena Peter, Gheorghe Petrescu, 
Anica Popa, Nicolae Popescu, 
Ioan Pușcaș, Maria Rămneanțu, 
Gheorghe Sanda, Dumitra Spinu, 
Ilona Szasz, Viorel Ștefănescu, 
loan Tătaru. Dobrița Tigăran, 
Dobra Tiron, Nicolae Tolescu, 
Ion Ursu. Zoltan Vegvari.

In funcția de PREȘEDINTE al 
Consiliului Central al U.G.S.R. a 
fost ales tovarășul CORNEL O- 
NESCU, în funcția de VICE
PREȘEDINȚI — tovarășii Gheor
ghe Petrescu, Floarea Bucur, 
Margareta Cucu, Anica Popa. 
Elena Peter, Constantin Baltă 
și Giinther May, iar ca SECRE
TARI tovarășii Aurel Duca, 
Elena Ene, Ștefan Korodi și 
Ștefan Pavel ; președintele, vi
cepreședinții șl secretarii al
cătuiesc BIROUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI CENTRAL 
AL U.G.S.R.

Ca președinte al Comisiei Cen
trale de Cenzori a fost ales to
varășul Ion Moga.

în ședința de închidere a fost 
adoptată, în unanimitate, Rezo
luția Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Republi
ca Socialistă România, care, 
completată cu propunerile făcu
te în plen și în secțiuni, urmează 
să fie dată publicității.

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
Cornel Onescu a subliniat în
semnătatea Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor, din 
România, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat în perioada în care 
clasa muncitoare, întregul nos
tru popor întîmpină cu noi și im
portante fapte de muncă aniver
sarea a 60 de ani de la înființa
rea gloriosului nostru partid, 
conducătorul și însuflețitorul 
luptei clasei muncitoare împo
triva exploatării, pentru elibe
rarea socială și națională, pentru 
construirea pe pămîntul patriei 
noastre a celei mai drepte orîn- 
duiri.

în continuare, vorbitorul a 
spus : însușindu-ne ideile, ori
entările și concluziile cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea lucrărilor Congresului, pu- 
nindu-Ie la temelia întregii noas
tre activități, vom acționa cu 
întreaga noastră capacitate pen
tru ca actualul cincinal al afir
mării calității și eficienței să fie 
îndeplinit în mod exemplar, în 
toate domeniile de activitate. 
Vom acționa neabătut pentru 
stimularea și afirmarea continuă 
a elanului revoluționar al clasei 
noastre muncitoare, al tuturor 
oamenilor muncii, vom extinde 
larg experiența acumulată în în

trecerea socialistă pentru orga
nizarea superioară a producției 
și a muncii, pentru creșterea 
productivității muncii, pentru ri
dicarea nivelului calitativ al pro
ducției, promovarea progresului 
tehnic, vom milita cu fermitate 
pentru întărirea peste tot a or
dinii și disciplinei muncitorești.

Acționind pentru întărirea au- 
toconducerii muncitorești și aU- 
togestiunii economico-financiare, 
vom acorda toată atenția soluțio
nării problemelor de muncă și 
de viață ale oamenilor muncii, 
vom îmbogăți conținutul activi
tății politice și cultural-educative 
în vederea formării omului nou, 
cu o înaltă conștiință politică și 
cetățenească, cu un profil moral 
înaintat, pentru aplicarea nea
bătută a normelor și principii
lor eticii și echității socialiste.

Cred că exprim gîndurile 
dumneavoastră, ale delegaților 
și invitaților la Congres, asigu- 
rînd partidul și angajîndu-ne în 
fața Comitetului Central, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, că 
reîntorși acasă, în județe, în 
întreprinderi și instituții, la 
locurile de muncă vom acționa 
cu spirit revoluționar, vom 
munci fără preget, vom face to
tul pentru intensificarea parti
cipării sindicatelor la înfăptui
rea neabătută a politicii parti
dului șl statului nostru, a pro
gramului partidului — strălucită 
întruchipare a năzuințelor de 
pace și bunăstare ale poporului 
nostru, de ridicare a patriei li
bere și independente pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Adresînd încă o dată căldu
roase mulțumiri tuturor delega
țiilor de peste hotare pentru 
participarea la lucrările Con
gresului, vorbitorul a spus :

Prin dumneavoastră asigurăm 
sindicatele și oamenii muncii pe 
care îi reprezentați, dragi tova
răși, că Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România va a- 
duce și în continuare o contri
buție susținută la întărirea uni
tății de acțiune a oamenilor 
muncii de pretutindeni, la lupta 
pentru eliberare socială, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire. Congresul a hotărît 
să adopte o scrisoare adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
al cărei conținut a fost aprobat 
cu vii și puternice aplauze și 
ovații de toți cei prezență

Președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. declară apoi în
chise lucrările Congresului, 
urind noi succese în munca tu
turor participanților pentru con
tinua înflorire a scumpei noas
tre patrii — Republica Socialis
tă România, pentru o viață tot 
mai îmbelșugată, tot mai feri
cită.

întreaga asistență intonează 
imnul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris pe 
trioolor unire ,!“.

BĂTĂLIA iNSĂMiNJĂRILOR
impune pretutindeni o maximă concentrare a forțelor din agricultură

La semănatul porumbului — 
ritmul crește de la o zi la alta 

în unități agricole din județul Călărași

STADIUL „LA ZI“ AL LUCRĂRILOR .
• Culturile din urgența întil au fost însămînțate pe întreaga supra

față planificată de 32 600 hectare ;
• Floarea-soarelui a fost semănată pină miercuri, 8 aprilie, pe 32 800 

hectare din cele 37 000 prevăzute ;
O Pină miercuri seara au fost semănate cu porumb 10 000 de hectare ;
• A început și semănatul soiei, cultură ce va ocupa în acest an a- 

proape 33 000 hectare ;
• A fost organizat schimbul doi pentru 400 de tractoare, ceea ce per

mite ca zilnic ritmul la pregătirea terenului să fie depășit cu 5 000 de 
hectare.

Chiar și sumară, această situație 
pune în evidentă faptul că în unită
țile agricole din județul Călărași lu
crările din campania de primăvară 
se execută cu maximum de intensi
tate. Demn de menționat este că. deși 
în ultimele zile temperatura aerului

1

a coborit. iar în cimp a bătut un vînt 
rece, ritmul lucrărilor nu a scăzut, 
ci, dimpotrivă, a fost în continuă creș
tere. Dealtfel, aceasta este si expli
cația situării județului Călărași prin
tre județele fruntașe la însămînțarea 
culturilor de primăvară.

Încă din prima zi, la C.A.P. Ștefan Vodă, județul Călărași, însămînțarea porumbului a început cu toate forțele
Foto : A. Papadiuc

— Față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. însămînțările de primăvară 
sînt în avans — ne spune tovarășul 
Nicolae Zainea. directorul general al 
direcției agricole. Floarea-soarelui nu 
mai constituie o problemă, semănatul 
se face pe ultimele suprafețe. Pro
blema ce ne preocupă în cel 
mai înalt grad este generalizarea 
însămințării porumbului în toate uni
tățile agricole. Măsurile organizatori
ce și tehnice întreprinse de comitetul 
județean de partid si organele agri
cole permit ca. în următoarele zile, 
să atingem ritmul stabilit de 18 000 
hectare pe zi. Acesta asigură în
cheierea însămințării porumbului pînă 
cel tîrziu la 20 aprilie, așa cum este 
stabilit pentru zona noastră in De
cretul privind normele tehnice obli
gatorii pentru executarea lucrărilor 
de bază la culturile de cereale si 
plante tehnice.

Timp de două zile ne-am aflat în 
•raza consiliului unic agroindustrial 
Dragalina, cel mai mare consiliu din 
tară, cu peste 41 000 hectare teren 
arabil, din care 22 500 se însămintează 
cu culturi de primăvară. Ponderea o 
deține porumbul — 16 300 hectare — 
a cărui însămîntare a început de luni 
în toate cele opt unităti agricole din 

consiliu. Am urmărit, cu precădere, 
care sînt modalitățile! concrete de or
ganizare ce asigură în unitățile din 
acest consiliu realizarea unor ritmuri 
ridicate la semănat.

Organizarea de formații mari, com
plexe, conduse nemijlocit de către 
specialiști. Sintem pe terenurile 
I.A.S. Ciulnița, unitate care a început 
semănatul porumbului la 2 aprilie. 
La ferma nr. 2. condusă de inginerul 
Lucian Chețu. o formație mare de 
tractoare execută pregătirea și erbi
cidarea terenului pentru însămînțarea 
porumbului. Directorul unității, tova
rășul Ilie Chivu, aflat în cîmp, ne 
spune: „Ritmurile bune înregistrate 
în acest an la însămînțări au la bază, 
ca prim factor, organizarea muncii 
mecanizatorilor în formații mari și 
complexe, conduse nemijlocit de că
tre specialiști". Ne-am interesat ce se 
înțelege prin formații complexe., 
„Este vorba — precizează tovarășul 
Constantin Șandru, directorul tehnic 
al Trustului județean S.M.A. — 
de formații de mecanizatori care 
dispun de întreaga gamă de ma
șini și utilaje agricole pentru a 
putea executa în flux toate lucrările 
— de la pregătirea terenului, erbici- 
dare și pînă la semănatul propriu- 
zis". Organizarea executării in flux 
a acestor lucrări prezintă avantaje 
multiple: elimină „timpii morti" din
tre lucrări și. ceea ce este esențial, 
duce la evitarea repetării operațiilor 
de pregătire a terenului în caz de 
ploaie. Tocmai de aceea, fată de se
mănat. la pregătirea terenului se 
creează un avans de cel mult o zi.

Și în celelalte unități din acest 
consiliu — cooperativele agricole 
Brîncoveni, Ștefan Vodă, Dragalina, 
Perișoru și întreprinderile agricole 
de stat Dragalina, Drumu Subțire și 
Jegălia — ca, dealtfel, in toate uni
tățile agricole din județ, s-a gene
ralizat executarea lucrărilor agricole 
numai de către formalii mari, com
plexe, conduse de specialiști.

Menținerea mijloacelor mecanice în 
perfectă stare de funcționare, este 
un alt factor decisiv pentru realiza
rea și depășirea vitezelor de lucru 
stabilite. Prin aceasta se asigură 
continuitate in execuția lucrărilor și 
folosirea din plin a timpului de lu
cru. din zori și pînă se înnoptează. 
„De la începerea însămînțărilor de 
primăvară — ne spune tovarășul 
Constantin Ivan, șeful secției de me
canizare și președintele cooperativei 
agricole Ștefan Vodă — nu am avut 
nici o întrerupere sau stagnare la se
mănat datorate defecțiunilor la trac
toare sau celelalte mașini și utilaje. 
Nu vreau să credeți că nu am avut 
și defecțiuni. Ele apar in mod ine
rent, mai ales în condițiile de maxi
mă solicitare a mijloacelor mecanice 
din această primăvară. Important 
este însă că orice defecțiune a fost 
remediată operativ, în cel mult două 
ore". Ar părea un lucru imposibili 
mai ales că în acest consiliu toate 

formațiile de tractoare rămîn peste 
noapte in cimp, in tabere organizate, 
și nu se întorc la secții decit după 
încheierea lucrărilor. Nu este insă 
imposibil, deoarece aici s-a făcut o 
organizare judicioasă, gen „service", 
a remedierii defecțiunilor de la trac
toare și celelalte mașini agricole 
direct în cimp. la locul de muncă. 
„Fiecare formație complexă de me
canizare — ne explică tovarășul Mir
cea Miriță, inginerul mecanic-șef al 
S.M.A. Dragalina — are cîte un ate
lier mobil pentru intervenții, dotat 
cu tot ce trebuie — aparate de su
dură, piese de schimb — și mecanici 
pentru a remedia orice defecțiune. 
Această ne-a permis să menținem în 
stare de funcționare toate utilajele 
atunci cind se putea lucra". Ar fi de 
adăugat că tocmai aceasta a asigurat 
pină acum executarea tuturor lucră
rilor în perioadele optime de timp.

Executarea lucrărilor în acord glo
bal. Președintele consiliului unic a- 
groindustrial Dragalina, tovarășul 
Ion Trifon, a ținut să ne spună că. 
în acest an, atit mecanizatorii, cît și 
cooperatorii manifestă o înaltă răs
pundere și un interes aparte pentru 
realizarea însămînțărilor la timp șl 
la un înalt nivel calitativ. Secretul 
constă in organizarea executării tu
turor lucrărilor numai în acord glo
bal. Fiecare mecanizator și coopera
tor cunoaște că, în fond, de aceasta 
depinde în mod hotărîtor realizarea 
producțiilor planificate și, deci, ob
ținerea cîștigului stabilit la începutul 
anului. De aceea, mecanizatorii dove
desc o grijă deosebită pentru buna 
întreținere și funcționare a tractoa
relor, pentru realizarea densității sta
bilite.

în acpst an. biroul executiv al con
siliului unic agroindustrial a hotărît 
ca repartizarea suprafețelor ce ur
mează să fie lucrate in acord global 
să se facă după răsărirea culturilor. 
Care este motivul ?

— Unitățile agricole, prin contrac
tele incheiate cu membrii cooperatori 
— ne explică tovarășul Ion Fâșie, 
inginerul-șef al consiliului — s-au an
gajat să realizeze la semănat o anu
mită densitate, care să fie menținută 
pînă la recoltare. Cînd plantele vor 
răsări, vom stabili densitatea exis
tentă pe fiecare parcelă și, acolo unde 
este cazul, o vom completa pînă la 
nivelul normelor tehnice prevăzute, 
în asemenea condiții predăm parce
lele cu proces-verbal membrilor co
operatori. aceștia avînd obligația ca 
prin lucrările ce le execută să nu 
diminueze cu nimic numărul de plan
te la hectar. Instituim în felul acesta 
și un autocontrol asupra respectării 
unui element esențial pentru nivelul 
recoltei : menținerea densității opti
me stabilite.

Rodica SIMIONESCU 
Aurel PAPAD1UC

Cu un avans de cel mult o zi, formațiile complexe de mecanizatori de la
I.A.S. Ciulnița, județul Călărași, execută pregătirea și erbicidarea terenului 

pentru insămînțarea porumbului

În județul Dolj

Avansul se ciștigă noaptea 
la pregătirea terenului

în județul Dolj, în această primă
vară. urmează a fi însămînțatâ cu po
rumb o suprafață de circa 155 000 ha. 
Declanșată în urmă cu mai bine de 
o săptămână, această lucrare a avansat 
continuu, pînă acum săminta fiind 
încorporată in sol în peste 45 000 
ha. Pentru a spori productivitatea la 
semănat au fost făcute numeroase 
cuplaje de mașini.

La C.A.P. „Drumul Iui Lenin" — 
Bîrca, toate cele 12 tractoare erau 
dotate cu echipamente complexe, cu„ 
prinzind instalații pentru combaterea 
dăunătorilor și de erbicidare, dispo
zitive pentru pregătirea terenului. 
„Efectuind dintr-o dată două său 
trei operații — ne spune inginerul- 
șef al unității. Constantin Oprescu. 
nu numai că realizăm însemnate eco
nomii de carburanți, dar reușim să 
comprimăm timpul, să executăm un 
mare volum de lucrări într-o perioadă 
foarte scurtă". De la tovarășul Marcel 
Vasile, inginerul-șef al consiliului, 
am reținut că în cea mai mare parte 
pregătirea terenului se face numai 
noaptea, astfel încît cele peste 200 
tractoare să poată fi utilizate la se
mănat pe parcursul întregii zile. Ca 
urmare, muncindu-se noapte de 
noapte, s-a reușit să se creeze, în 
avans, un front pentru însămînțări 
de circa 1 500 ha.

Și la C.A.P. „7 Noiembrie" Bîrca 
mecanizatorul Achim Urziceanu. cu 
un agregat de 12 cupluri, care intrase 
in brazdă la ora 6 dimineața, pînă 
la prînz reușise să însămînțeze 15 ha, 
hotărît fiind ca pînă seara să mai 
cultive alte 17 ha. E bine că acest 
utilaj se folosește din plin, că are 
randament sporit, însă nu tot atît de 
bine este că, din cauza terenului de
nivelat. mai ales la capetele tarlalei, 
pe cițiva zeci de metri lungime, din 
graba mecanizatorului săminta nu 
se mai încorporează așa cum trebuie, 
fapt observat, însă trecut cu vederea, 

de către șeful fermei nr. 1, ing. 
Mărgărit Trancă, aflat acolo, in cîmp.

Cu forte sporite se lucra și în restul 
unităților consiliului, la cooperativele 
agricole de producție Goicea Mare, 
Goicea Mică, Dunăreni și Urzicuța. 
Trebuie să spunem insă că dacă în 
cele două unități de la Bîrca însămîn- 
tatul porumbului se va încheia pină 
la data de 10 aprilie. în celelalte, care 
dețin suprafețe mult mai mari. se 
impune o organizare superioară a în
tregii activități. în vederea impulsio
nării lucrărilor. Acum, cînd toate 
tractoarele trebuie să se afle în cîmp. 
este t inadmisibil ca multe dintre ele 
să lucreze pe loturile personale. în 
curțile membrilor cooperatori, așa 
cum s-a intîmplat la Urzicuța. 
Fiindcă este și acesta un motiv care 
conduce la neatingerea vitezei plani
ficate la însămînțări. De fapt, viteza 
planificată de 17 000 ha pe zi incă nu 
s-a realizat nici la nivelul județului, 
pe parcursul zilei de marți însămîn- 
țindu-se abia 8 000 ha. Aceasta în
trucît deși în unele consilii agroin
dustriale. precum Segarcea, Horezu- 
Poenari, Calafat, Plenița. lucrările sînt 
oarecum avansate, în altele, ca cele 
de la Seaca de Pădure. Melinești. Ro- 
bănești etc., insămințarea porumbului 
s-a efectuat pe numai cîteva zeci de 
hectare sau nici măcar nu a început. 
Este adevărat, aceste consilii sînt si
tuate în nordul județului, nu benefi
ciază de condiții atît de prielnice ca 
celelalte, dar faptul că deși timid, 
s-a declanșat însămîntatul porumbu
lui. dovedește că se poate lucra. De 
aceea, trecerea cu forțe sporite la 
muncă este imperativul căruia tre
buie să i se subordoneze toate iniția
tivele.

Nicolae PETOEESCU
corespondentul „Scinteii"



PAGINA 4 SCINTEIA-joi 9 aprilie 1981

! FAPTUL;
; divers;

PLANUL DE ÎNNOIRE SI MODERNIZARE
->

A PRODUCȚIEI POATE FI DEPĂȘIT

I
I
I
I
I
I
I
I

Gradina Ionilor
In fața unui bloc de locuințe 

din comuna Turț (Satu Mare) 
există o suprafață apreciabilă 
de teren, pe care nici unul din 
locatari nu s-a încumetat s-o 
cultive cu legume. Cauza : pă- 
mint argilos, neprielnic. Aceas
ta, pînă cind in blocul respectiv 
s-au mutat trei ingineri agro
nomi : Ioan Irimie, loan Toc și 
Ioan Petrus cu familiile lor. Vă- 
zind peisajul dezolant din fața 
blocului, ce și-au zis 1 ,»Ar fi 
culmea să nu-i găsim noi un 
leac". Și-au suflecat minecile șl, 
in timpul lor liber, au săpat te
renul, l-au afinat, l-au fertilizat, 
l-au pregătit cu tot dichisul, 
după care l-au semănat... ca la 
carte. Acum, in fața blocului se 
află o grădină de legume de toa
tă mindrețea. Turțenii, impresio
nați de noua priveliște, au 
numit-o „Grădina Ionilor".
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I Neomenoasa 
| corectitudine

I

fă 
tă

I
I

I
I
I
I
I

Femeii ii venise sorocul 
nască, dar n-avea cu ce 
ajungă mai repede la dispensar. 
Cum în satul Paltinu, comuna 
Vatra Moldoviței (județul Su
ceava), staționa la cap de linie 
autobuzul condus de Pavel Toa- 
der, Elena H. și-a zis că are 
totuși noroc. încrezătoare, l-a 
rugat pe șofer să o ducă pină 
la dispensarul din centrul co
munei. Acesta i-a spus că „nu-i 
ora plecării" și să mai aștepte. 
A așteptat. Ajuns in comună, 
șoferul a refuzat să o trans
porte citeva sute de metri mai 
incolo, pină la dispensar, invo- 
cind, corect dealtfel, abaterea de 
la traseu. în aceste condiții. Ele
na H. a născut pe... drumul spre 
dispensar. Noroc că au interve
nit, cu toată promptitudinea, 
medicii, astfel că mama șt co
pilul se află in afara oricărui pe
ricol. în schimb ne putem între
ba dacă, in atare împrejurări 
„corectitudinea" șoferului nu 
este o abatere de la legile ome
niei ?
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„Lucra" de zor 
la falsificarea 
borderourilor...

I
I
I

I
vc-

I
I
I
I
I
I

Cit timp a lucrat (și o să
deți cum) la Oficiul P.T.T.R. 
nr. 2 din Roman, Fenioara 
Ignat a tot falsificat borderou- 
rile de plată a mandatelor poș
tale. Făcea ce făcea și „împru
muta" bani de pe respectivele 
mandate, dar de fiecare dată 
punea la loc mai puțin decît 
lua. în felul acesta, diferența a 
ajuns la peste 80 000 de lei. 
Acum, a venit sorocul să-i „de
conteze" în fața organelor de 
justiție. întrebarea e : cum iși 
decontează activitatea și cei 
care, timp de trei ani de zile, 
nu au controlat-o niciodată pe 
oficiantă, căreia i-au acordat 
prea mare credit din... oficiu ?

„Semănătorul" 
de... nasturi
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Am scris odată în rubrica 
noastră că dintr-o mașină a că
zut un porc, altădată un balot de 
stofe și un... pasager som
noros. De astă dată, intr-o seară 
dintr-o autofurgonetă care circu
la pe ruta Bursucam — Cuca, 
din județul Galați, s-au risipit 
pe asfalt o puzderie de fermoa
re și... nasturi, marfă așteptată 
la magazinele de pe traseu. Cau
za : o ușă 
mașina cu 
închis bine 
punga.

neinchisă bine la 
pricina. Și cine n-a 
ușa, deschide acum
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Un proverb 
...usturător

Ca președinte al cooperativei 
de consum din comuna Finiș-Bi- 
hor, lui Petre Szatmari ii plăcea 
să aplice intens proverbul: „cine 
împarte parte-și face". De e- 
xemplu, din 9 saci cu mălai care 
trebuiau vinduți populației el a 
oprit pentru sine 8 saci I Uita
se. cum se vede, că „lăcomia 
strică omenia". Acum legea îl va 
face să simtă — sperăm — ustu
rător efectele acestui proverb.
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Un mare savant botanist

I După o noapte 
de chefI
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După • noapte de petrecere, 
stropită din belșug cu țuică și 
bere, Mihai Cimpean, mecanic 
la autobaza din Turda a între
prinderii județene Cluj de 
transport local, s-a suit la vo
lanul mașinii și a pornit spre 
casă. Nu singur. A mai luat 
încă trei colegi, in aceeași stare 
euforică ți cu același echilibru 
precar. Toți 
treaz. La o 
putut evita 
autoizetermă.
zob. Cimpean, împreună cu co
legul său, loan Mureșan, amin- 
doi în virstă de 23 de ani, și-au 
pierdut viața pe loc, iar ceilalți 
doi au fost grav răniți.

Singur 
în fața legii

Paulică Tlrlșescu, gestionar 
bufetul din Recea (Mehedinți) 
și-a făcut multi prieteni : le dă
dea să bea pe datorie, după care 
îi trecea — cum zicea — „la ca
tastif". Adică le nota intr-un 
carnețel sumele datorate, dar 
foarte mult „ajustate". în plus, 
bineînțeles, lntrucit ..prietenii" 
n-au recunoscut datoriile din 
carnețel, acum se vede „singur 
dator in fața legii...

Rubricâ realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii"

șoferi, nici unul 
intersecție, nu a 
coliziunea cu o 
Mașina s-a făcut
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Pentru unitățile industriale din 
sectorul nostru — care, realizează 15 
la sută din producția netă industrială 
a Capitalei — primul an al actualu
lui cincinal ridică exigențe deosebite, 
responsabilități sporite. în esență, 
este vorba de creșterea mai accen
tuată a eficientei economice și a 
competitivității produselor, condiții 
esențiale pentru realizarea unei cali
tăți noi, superioare în activitatea tu
turor întreprinderilor. Se cuvine re
levat că, sporind cu 15,8 la sută, 
producția netă devansează in acest 
an substanțial ritmul de creștere a 
producției globale — de 6,2 la sută. 
Este o corelație ce trebuie respectată 
cu strictețe în condițiile noului me
canism economico-financiar, care im
pune îmbunătățirea continuă a latu
rilor calitative ale activității econo
mice.

în concordantă cu aceste sarcini, 
cu cerințele actuale, comitetul de 
partid al sectorului, organizațiile de 
partid și-au sporit preocupările pen
tru aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar. cunoașterea 
și înțelegerea de către fiecare om al 
muncii a exigențelor afirmării în 
practică a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare. în acest scop stat 
organizate dezbateri cu activul de 
partid, cu prilejul instruirilor lunare, 
schimburi de experiență pe ramuri 
de activitate, lnsistîndu-se îndeosebi 
asupra modalităților concrete de apli
care a noului mecanism economico- 
financiar.

Dintre direcțiile principale de ac
țiune pentru realizarea exemplară a 
planului pe acest an, ta condiții de 
înaltă eficientă, se detașează promo
varea largă a progresului tehnic, 
înnoirea și modernizarea rapidă a 
producției și tehnologiilor de fabrica
ție. Corespunzător prevederilor pla
nului. ponderea produselor noi și mo
dernizate, ce urmează să fie intro
duse în fabricație în acest an, tre
buie să ajungă la 16,1 la sută din 
producția marfă industrială. Dar prin 
măsurile stabilite în fiecare unitate 
economică. există reale posibilități 
ca prevederile din acest domeniu să 
fie depășite cu doi la sută, eforturile 
colectivelor de oameni ai muncii 
fiind ferm orientate spre realizarea 
unor produse cu un înalt grad de

tehnicitate, competitive pe 
mondială, intens solicitate de 
mia națională. Sarcini sporite 
stabilite și in ceea ce privește intro
ducerea în producție a unor noi teh
nologii de fabricație. Colectivul în
treprinderii „Vulcan", bunăoară, și-a 
propus să asimileze în acest an, su
plimentar, 11 tehnologii de fabricație.

în spiritul indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pentru realizarea acestor obiective, 
comitetul de partid al sectorului ac
ționează hotărît în vederea valorifi
cării depline a puternicului potențial 
de creație tehnică de care dispun in
stitutele de cercetare Si inginerie

piața 
econo- 
au fost

zent s-a trecut la realizarea acestor 
piese în cadrul atelierelor de 
la Centrul Național de Fizică. Tot 
ca urmare a acestei colaborări, 
aici se va asimila o instalație pentru 
depunerea în vid a seleniului pe di
verse piese și o instalație de termo- 
statare a cuarțului. într-o altă uni
tate economică, la întreprinderea 
„Vulcan". în acest an s-au asimilat 
acționările pentru grătare de post- 
ardere la cazane, care se aduceau din 
import, ceea ce va permite reducerea 
efortului valutar cu peste 20 mili
oane lei.

încurajați de rezultatele obținute 
pină acum, ferm hotărîti să asigu-

Din experiența colectivelor de oameni 
ai muncii din sectorul 5 al Capitalei 

în promovarea progresului tehnic

tehnoiogică, precum și întreprin
derile industriale. în acest scop va 
continua și va fi amplificată ac
țiunea inițiată de comitetul de partid 
al sectorului de a rezolva, cu sprijinul 
specialiștilor de la Centrul Național 
de Fizică și din cadrul altor institute 
de cercetare, o serie de probleme teh
nice stringente cu care se confruntă 
unitățile economice. Astfel, pornind 
de la experiența acumulată In acest 
domeniu, ta vederea reducerii im
porturilor am organizat o serie de 
colective mixte, formate din specia
liști ai unităților de cercetare, pro
iectare, invătămînt superior și din 
producție, pentru realizarea prin au- 
toutilare a unor piese de schimb și 
subansamble, pentru asimilarea ra
pidă în fabricația curentă a unor 
materii prime și materiale care se 
achiziționează din import sau stat 
deficitare. întreprinderea „Electro
magnetica". de pildă, importa anual 
circa 500 filtre de cuart pentru in
stalațiile din sistemele de curenți 
purtători pentru telecomunicații. E- 
xaminarea posibilităților de asimilare 
in țară, întreprinsă de specialiști din 
întreprindere și de la Centrul Națio
nal de Fizică, a permis găsirea unor 
soluții originale, astfel Incit în pre-

materiale, combustibil si 
într-un cuvînt. sînt exami- 
atenție toate rezervele no

de creștere a eficientei eco- 
Fiecare colectiv are si obli-

răm un cadru mai favorabil stimu
lării inițiativei creatoare a fiecărui 
specialist, în 1981 am mărit numărul 
colectivelor mixte Si au fost extinse 
domeniile lor de acțiune. Asemenea 
colective au fost constituite în 15 
mari unităti industriale din sector, 
avînd rolul să analizeze critic modul 
în care stat folosite capacitățile de 
producție, să identifice posibilitățile 
de extindere a mecanizării și auto
matizării proceselor de producție, de 
reducere a consumurilor de materii 
prime, 
energie, 
nate cu 
tențiale 
nomioe.
gatia de a stabili cele mai corespun
zătoare măsuri pentru valorificarea 
operativă a acestor rezerve.

Supuse dezbaterii organizațiilor de 
partid, organelor de conducere colec
tivă din fiecare întreprindere, măsu
rile preconizate în fiecare domeniu 
de activitate sînt aplicate în produc
ție cu participarea directă a specia
liștilor din cadrul colectivelor mixte 
din unitățile industriale. Aoeastă ac
țiune este în plină desfășurare. Ea 
este urmărită îndeaproape de comi
tetul de partid al sectorului, pînă in 
prezent fiind formulate o seamă de

propuneri și soluții valoroase. Un 
asemenea colectiv mixt a examinat 
posibilitățile de organizare mai bună 
a fluxurilor tehnologice din cadrul 
atelierelor de confecții de la unitatea 
III a întreprinderii „Tînăra Gardă". 
Soluția propusă : montarea unui 
grup de mobilier industrial care să 
asigure organizarea atelierelor și 
poziționarea mașinilor de confecțio
nat în mod operativ, în funcție de 
structura activității la fiecare loc 
de producție. Rezultatele : eliminarea 
așteptărilor temporare cu 76 minute 
pe zi. realizarea unei producții zil
nice mai mari cu peste 360 bucăți 
produse finite și creșterea producti
vității muncii ne un lucrător cu 
aproape 800 lei. La secția filatură 
din cadrul întreprinderii „Aurora" 
s-a trecut la agregatizarea si meca
nizarea utilajelor din preparatie. în 
scopul creșterii procentului de folo
sire a materialelor recuperabile. îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
utilizarea materialelor refolosibile 
colorate, cărora pînă în acest an nu 
li se găsise o întrebuințare. Acțiunea 
va avea ca efect reducerea consumu
lui unor materii prime deficitare, 
bumbac »i celofibră, cu 50 tone 
pe an.

Cu alte cuvinte, organizarea colec
tivelor mixte asigură angajarea di
rectă a specialiștilor ta soluționarea 
unor probleme stringente ale pro
ducției. orientarea inițiativelor lor 
creatoare spre obiective concrete, 
practice, creșterea răspunderii aces
tora față de bunul mers al activită
ții întreprinderilor și realizarea sar
cinilor privind sporirea producției 
și eficientei ta fiecare unitate eco
nomică. Stat, evident, numai cîteva 
din acțiunile si inițiativele comite
tului de partid al sectorului nostru, 
ale organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile economice, care 
au început să dea bune rezultate încă 
din trimestrul întîi al acestui an : pe 
ansamblul industriei sectorului, pre
vederile de plan la producția marfă 
au fost depășite cu 109 milioane lei, 
iar sarcinile de plan la producția 
netă au fost îndeplinite integral.

Ion B. POPESCU 
prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 5 
al Capitalei

Dacă pentru toate dome
niile de activitate trebuie 
o rinduială chibzuită, este 
de la sine inteles ca și ac
tivitățile artistice să aibă 
una. Festivalul „Cintarea 
României" răspunde in în
tregime acestei cerințe, 
avind rosturi bine stator
nicite pentru fiecare as
pect al preocupărilor artiș
tilor profesioniști și ama
tori. De la muzică la dans 
sau de la poezie la teatru 
și pictură sau sculptură, a- 
ceastă amplă manifestare . 
cuprinde tot ce sporește 
în zilele noastre moșteni
rea spirituală a poporului. 
Este o epopee concentrată, 
de o remarcabilă diversi
tate și complexitate, me
nită a dezvălui cele mai 
diverse resorturi ale univer
sului etic și estetic româ
nesc.

Cele două ediții de pină 
acum au relevat un te
zaur de nemaipomenită 
bogăție și au solicitat un 
dublu interes : calitatea 
deosebită a pregătirii ar
tiștilor profesioniști și bo
găția, varietatea, frumuse
țea inegalabilă a artei 
noastre populare. A mai 
relevat puterea imaginației 
creatoare a amatorilor, ca
pabili a descoperi ei înșiși 
noi expresii artistice. In 
momentele cele mai ferici
te. producțiile lor. destinate 
inițial locurilor de muncă, 
colectivelor în care acti
vează, obiectivelor imedia
te ce se urmăresc în proce
sele de producție, sînt. de 
atîta naturaleță și gfație, 
Incit sînt de preferat ace
lor producții a căror tem
peratură este scăzută dato- 

i rită repetării.
\ Nimeni nu spune că arta

profesionistă poate să fie 
concurată pe plan de ega
litate de activitățile artiș
tilor amatori. Dar este si
gur că profesionismul cîști- 
gă din expresia personală 
și neartificializată a ama
torilor, după cum amatorii 
dobîndesc o mai mare dis- 
ciplinâ și cunoaștere a me-

tuturor formelor și capaci
tăților de exprimare artis
tică. Mă gîndesc. bunăoară, 
in ce măsură ar Îmbogăți 
festivalul prezența mult 
mai pregnantă, mai nume
roasă a copiilor pe scenele 
manifestărilor lui în toate 
fazele : județeană, interju
dețeană. republicană. Prin-

Cîntece
pentru

copiii satului
însemnări de George SBÂRCEA

todei unei mai raționale 
utilizări a resurselor pro
prii in contactul, pe scene
le festivalului, cu produc
țiile profesioniste. Publicul 
se alege și el cu experien
ța unor comparații utile, 
care îi ascut facultatea de 
observație, odată cu spiri
tul critic.

Firește, reușita și sporul 
de la o ediție la alta 
ale Festivalului „Cintarea 
României" atîmă într-o 
bună măsură de puterea 
lui de mobilizare exercita
tă asupra artiștilor, tea
trelor, orchestrelor, coruri
lor, brigăzilor, formațiilor 
diverse etc. O mobilizare 
ce se vrea extinsă asupra

cipalul mijloc de expresie 
lirică al vînstei copilăriei 
este cintecul. Din primii 
ani de viață, fără vreo de
liberare sau intenție, cin
tarea constituie un mijloc, 
folosit pe scară largă, de 
manifestare a sensibilității. 
Acesta este primul contact, 
inconștient încă, dar evi
dent, cu tehnica intimă a 
artei. Se pare că inexora
bila pornire de a cînta ma
nifestată din cea mai fra
gedă vîrstă nu a fost su
ficient fructificată ta eta
pele de pregătire ale festi
valului. Numeroase înzes
trări și reacții sufletești 
ale copiilor în interferența 
lor cotidiană cu natura

s-ar cuveni mai bine puse \ 
în valoare, îndeosebi la 
sate. în acest mediu, unde 
învățătorul sau profesorul 
se bucură de un prestigiu 
remarcabil, copiii așteaptă, 
poate, inițiativa vreunuia 
din îndrumătorii lor din 
școală, spre a fi strânși în 
înjghebări corale, grupuri 
vocale ș.a., spre a fi in- 
struiți să execute împreu
nă, pe una sau mai multe 
voci, cintecele universului 
lor rural, ca și ceea ce le 
oferă creația destinată lor 
de către compozitorii noș
tri. Muzicii i se adaugă, fi
resc, poezia, monologurile, 
scenetele, piesele de tea
tru. care familiarizează de 
timpuriu pe maturul de 
miine cu exercițiul atît de 
necesar al îmbinării emo
ției cu expresia. Dintr-o 
astfel de activitate, îmbi
nată cu ceea ce anii de șco
larizare dau copiilor, poate 
să rezulte un dublu bene
ficiu : cunoașterea, intr-o 
fază de receptivitate maxi
mă la apelurile muzicii, a 
repertoriului cintecelor pa
triotice, de masă, lirice 
etc., și deprinderea cu eta
latul in comun, ceea ce nu 
ește un beneficiu exclusiv 
artistic, odată ce consoli
dează in copil simțul soli
darității cu ceilalți, precum 
și capacitatea de adaptare 
la expresia colectivului. 
Căci marele beneficiu ră
mân îndeosebi sporul și 
nuanțarea conștiinței cetă
țenești in tineret, incan
descența sentimentului pa
triotic alimentat de preo
cupările artistice capabile 
să-i apropie unii de alții 
pe oameni, să le ofere ori
zontul unei depline solida
rități.

t
Programul 1

9,00 Teleșcoală
10,20 Școala (reluare)
11,05 Film serial TV: „Anul 1848*
11,55 Partidul năzuințelor și al Împlini' 

rilor socialiste
12,25 Telex
10,05 Teleșcoală
17,05 ~ ----- - - -
17.30
18,15
18,35
19,00
19.30
19,50
20.30
21.30
22,05

Reportaj pe glob. R. D. Germană. 
Viața culturală 
Fotbal internațional.
Desene animate
Telejurnal
Actualitatea economică
Ora tineretului
Serial științific 
Cintarea României 
Telejurnal
Programul 2

19,00 Telejurnal
10,30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii
21.55 Film documentar
22,05 Telejurnal

în galeria marilor botaniști ai se
colului XX se încadrează cu o au
reolă deosebită și E. I. Nyârâdy, năs
cut la 7 aprilie 1881 în localitatea Un
gheni, din actualul județ Mureș — 
dintr-o familie cu situație modestă, 
tatăl fiind cantonier de cale ferată. 
Studiile medii le-a făcut la gimnaziul 
din Tirgu Mureș și la Școala normală 
din Cluj, perioadă in care pasiunea 
pentru botanică s-a de'zvoltat foarte 
mult ; el a reușit să cunoască un nu
măr foarte mare de plante uimind pe 
profesorul său. Studiile superioare 
le-a făcut Ia Institutul pedagogic din 
Budapesta, pe care l-a absolvit in 
1904. în acești ani se adincește în cer
cetarea plantelor, fiind apreciat ca 
cel mal bun botanist al institutului. 
Ca student in anul III are ocazia să 
participe la o excursie botanică in 
munții Tatra, a căror vegetație îl ui
mește și incintă în așa măsură incit 
îl determină ca, la absolvire, să so
licite un post de profesor în această 
zonă. Dorința i se realizează, fiind nu
mit la gimnaziul din 
rok din Slovacia, 
pane. în Polonia.

Viața scursă în 
cei 62 de ani de 
activitate (1904— 
1966) poate fi îm
părțită în 3 pe
rioade distincte, 
legate între ele de 
firul roșu al pasiunii pentru cerce
tări floristice. Prima perioadă ar fi 
cea didactică și de specializare, a 
doua de cercetare și elaborare, iar 
a treia de organizare. îndrumare și 
elaborare.

In prima parte a perioadei didac
tice, ca profesor la Kezmarok (1904— 
1911), începe cercetarea floristică, cu- 
treierînd cu amănuntul munții Tatra, 
litoralul adriatic. munții Rodna. Fă
găraș și Bucegi. Rezultatele acestor 
cercetări le concretizează în 15 comu
nicări, dintre care 10 asupra florei din 
Tatra. începe, de asemenea, alcătui
rea unui ierbar propriu, ca șl a unuia 
pentru gimnaziul din Kezmarok. Ca 
urmare a publicării lucrărilor, se 
face cunoscut și intră în legă
tură cu mari botaniști ca A. De
gen, N. Filârszky, J. B. Kiimmerle, S. 
Jâvorka și R. Wettstein. I se solicită 
colaborarea pentru schimbul de plan
te determinate științific cu Gramina 
Hungarica și Flora Hungariae. In 
1911 se transferă la gimnaziul din 
Tirgu Mureș, unde rămine pînă in 
1922. Aici continuă cercetările flo
ristice, publicînd în anul 1914 „Flora 
de primăvară și de vară din împre
jurimile orașului Tg. Mureș". Din 
cauza războiului, activitatea i-a fost 
mult restrinsă.

în perioada 1922—1943 (an în care a 
fost pensionat) iși desfășoară activi
tatea in calitate de conservator al 
colecțiilor botanice de la Universita
tea din Cluj, invitat aici de reputatul 
profesor Alexandru Borza. Eliberat 
de sarcinile didactice, iși concen
trează întreaga sa putere de muncă 
pentru organizarea și îmbogățirea 
marii colecții științifice : ierbarul 
Universității clujene și, paralel, și 
pe al său personal (acesta fiind donat 
recent de fiul său, Anton Nyârâdy 
muzeului din Sibiu). Pentru cerceta
rea florei țării cutreieră numeroase 
regiuni, de la munte la mare, adu- 
nind un bogat și valoros material 
floristic utilizat la editarea a 2 900 
unități de plante, pentru Flora Ro- 
maniae Exiccata. Dotat cu un remar
cabil talent de recunoaștere a plan
telor. depista orice variație morfofi- 
ziologică a unei plante. El a reușit 
ca să descopere 1 213 forme de plan
te, unităti sistematice noi pentru ști
ință, între care numai 197 din ele stat 
rezultatul colaborării cu alți specia
liști. A descoperit un gen nou, 119 
specii, 86 specii hibride, 41 de sub
specii, 406 varietăți și 560 de forme.

VÂ INFORMAM DESPRE

la
orășelul Kezma-
12 km de Zako-

100 de ani de la nașterea 
lui Erasmus iuliu Nyârâdy

Intră în strînsă legătură cu botaniști 
din centrele universitare, ca și din 
alte centre din tară, cu renumiți spe
cialiști din străinătate. Contribuie la 
organizarea, în anul 1931, in țara 
noastră a unei excursii internaționa
le de fitogeografie cu participarea a 
22 botaniști străini care au apreciat 
extraordinara pregătire, cunoștințe
le, în floristică, ale lui Nyârâdy. 
Prestigiul de care se bucură printre 
marii specialiști din țară și de peste 
hotare este confirmat de faptul că 
multi dintre aceștia (ca Bornmilller, 
Borza, Lyka, Prodan, Wagner ș.a.) 
au dat unor plante noi. descoperita 
de ei, numele lui Nyârâdy.

Ca o recunoaștere a meritelor 
sale, este ales, în 1948, membru 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, încredintîndu-i-se sarcina 
de responsabil al comitetului de re
dacție și apoi redactor de volum al 
monumentalei lucrări științifice „Flo
ra Republicii Socialiste România", 

planificată să a- 
pară în 12 vo
lume.

în ultimii 18 
ani ai vieții sale, 
acad. E. I. Nyă- 
râdy a desfășurat 
o intensă acti

vitate pe multiple planuri : orga
nizatorică. de îndrumare, de coordo
nare și control și de elaborare. Pe 
baza celor stabilite cu acad. Traian 
Săvulescu, redactorul principal al 
„Florei Republicii Socialiste Româ
nia", referitor la sistemul de clasifi
care și ordonare, de prelucrare a 
unităților sistematice, acad. E. I. 
Nyârâdy a continuat cu organi
zarea acestei vaste lucrări pmă în 
cele mai mici detalii. împărțind 
pe volume și membrii colectivului, 
materialul ce trebuia redactat, întoc
mind planul de muncă repartizat pe 
ani și trimestre. A organizat și un 
atelier de desen pentru ilustrarea 
florei, colectivul fiind îndrumat 
direct de el. A îndrumat pe fiecare 
colaborator, uneori chiar pe teren, 
deși vîrsta îi era înaintată. Materia
lele elaborate au fost verificate de 
el cu toată competența și cu maximă 
exigentă. O muncă științifică impre
sionantă. La aceasta se adaugă capi
tolele elaborate de el direct. Se poate 
spune că. in elaborarea Florei Re
publicii Socialiste România, acad. E.I. 
Nyârâdy a avut o colaborare deose
bită. rezervindu-și cele mai dificile 
capitole — specii, genuri ori familii. 

De menționat că familia Composi- 
telor. care reprezintă trei sferturi din 
vol. IX și întreg vol. X, a fost elabo
rat în întregime de Nyârâdy. Pe 
lingă această bogată activitate, Nyâ
râdy a' mai elaborat citeva monogra
fii, printre care aceea a familiei Cru- 
ciferelor. considerată a fi una din cela 
mai valoroase lucrări științifice de la 
noi.

în vara anului 1966, zece volume 
din „Floră" erau deja tipărite, al 
11-lea în curs de editare, iar ultimul 
volum era în întregime redactat. An
gajamentul pe care și-l luase era în
deplinit. O criză, aparent trecătoare, 
i-a curmat viața. Este înmormtatat 
la Cluj, in orașul unde a trăit »i a 
muncit cu multă dăruire.

Se poate spune că — prin tot ce a 
creat si a lăsat, prin toată opera sa 
științifică — E. I. Nyârâdy și-a do
vedit dragostea pentru pămintul pa
triei, pentru frumusețile și bogățiile 
naturale ale țării, atașamentul față 
de poporul care i-a creat condiții de 
afirmare si împlinire ca om, ca sa
vant.

Prof. dr. docent
Vasile VELICAN
membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România

Vacanța de primăvară a elevilor
• Peste 2 000 de liceeni in 
faza republicană a concursuri
lor pe discipline de învățămînt 
® Competiția - finală a celor 
mai taientați artiști amatori 
pe marea scenă a Festivalului 
național „Cintarea României"

/^Unități turistice ale cooperației de consum

din
Pe oele mai frumoa

se trasee turistice ale 
tării, cooperația de 
consum a construit 
hanuri, hoteluri și ca
bane. care oferă con
diții bune de cazare si 
masă. în județul Me
hedinți a fost dat in 
folosință, la Strehaia. 
o frumoasă unitate tu
ristică : HANUL PAN
DURILOR. El dispune 
de locuri de cazare în 
camere confortabile, 
o braserie, un restau
rant. o cofetărie și la
boratoare proprii de 
preparare a 
selor.

Tot în acest 
atrăgătoare 
este HANUL

y^MOTRULUI. amplasat

produ-

judet, o 
unitate 
GURA

județul Mehedinți
într-o pădure. la 
marginea localității 
Arginești. pe șoseaua 
București — Craiova — 
Drobeta-Tr. Severin, la 
6 km de Filiasi. Cei 
ce poposesc la aoest 
han. au la dispoziție 
camere cu condiții de 
confort categoria I B, 
precum și mai multe 
căsuțe. Masa se poate 
servi fie în sala res
taurantului, mobilată 
și. decorată in stil ol
tenesc, fie pe terasă.

HANUL BUCURA 
din orașul Vîn.iu Mare, 
pe drumul național 
ce unește Drobeta- 
Tr. Severin de Calafat, 
este, de asemenea, o

turistică ore- 
cu locuri de 

In camere do-

unitate 
văzută 
cazare 
tate cu încălzire oen-
trală. Hanul are. de 
asemenea, restaurant, 
cofetărie-patiserie. la
boratoare proprii de 
preparare.

în decorul pitoresc 
al unei păduri de sal- 
cimi, in : 
ment a < 
beta-Tr.
14 km), 
LOTA 
locuri în 
fortabile.
în căsuțe sau în cor
turi. Unitatea are, de 
asemenea, un restau
rant si o terasă.

zona de agre- 
orașului Dro- 

Severin
HANUL 
dispune 

i camere 
, precum

con
st

In fotografie : Hanul Balota, gaz- 
dă primitoare in tot timpul anului^/

Sîmbătă, 11 aprilie, după ultima 
oră de curs. începe vacanta de pri
măvară a elevilor. Două vor fi prin
cipalele „evenimente" care vor po
lariza interesul tineretului școlar în 
zilele vacanței. Iată-le:

In cadrul larg stimulativ al Festiva
lului național „Cintarea României" 
de-a lungul anului școlar s-au desfă
șurat concursurile școlare pe disci
pline de invățămînt, menite să dez
volte elevilor interesul pentru studiul 
aprofundat și lărgirea orizontului de 
cunoaștere, șă le stimuleze capacită
țile creatoare. 2 089. de liceeni, pre- 
miantii I la fazele județene se vor 
întîlni, între 13 și 18 aprilie, la eta
pa republicană a acestor concursuri. 
Ele se vor desfășura in următoarele 
localități: Focșani — limba română, 
limba maternă (pentru școlile cu pre
dare in limba naționalităților con
locuitoare); Craiova — matematică: 
Slatina — fizică; Timișoara — chi
mie; București — biologie, limbi mo
derne; Bacău — filozofie, economie 
politică — politica economică a P.C.R.; 
Tg. Mureș — istoria României: Tg. 
Jiu — geografie. Lucrările concuren- 
ților vor fi apreciate de jurii conduse 
de personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale, de cadre di
dactice universitare. Cele mai bune 
vor fi distinse cu premii oferite de 
Ministerul Educației și învătâmintu- 
lui, C.C. al U.T.C.. societăți științifice 
ale cadrelor didactice, unităti econo
mice și instituții de cultură din loca
litățile respective.

între 12 și 19 aprilie, pe marca 
scenă a Festivalului national „Cinta
rea României" va avea loc întrecerea 
finală a celor mai taientați artiști a-

Liceul industrial din Zimniceo. Aspect surprins de fotoreporterul nostru S. 
Cristian la una din ultimele ore ale acestui trimestru școlar, desfășurate 

în laboratorul de

matori elevi — șoimi ai patriei, pio
nieri. uteciști. Actuala ediție a marii 
competiții naționale a muncii și 
creației a marcat creșterea număru
lui de participant! din rîndul tinere
tului școlar — 108 421 formații și 
cercuri cu 2 770 086 membri, față de 
75 591 formații și cercuri, cu 1 769 920 
membri, la ediția anterioară a festi
valului — precum și îmbogățirea și 
diversificarea repertoriului. Adevăra
te sărbători ale versului și cintecu- 
lui revoluționar, patriotic, ale dan
sului și cîntului folcloric, spectaco-

fizică

lele 
ale 
aniversarea a 60 de ani de la 
Partidului Comunist Român.

Nu vor lipsi din programul 
tiv al vacantei excursiile și 
țiile, întrecerile sportive in aer liber, 
vizionările de spectacole teatrale si 
cinematografice etc.

Cursurile școlare reîncep luni. 20 
aprilie.

prezentate de formațiile artistice 
tineretului școlar vor omagia

crearea

recrea- 
drume-

Florlca DINULESCU

cinema
• Detectivul : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14,15 ; 17 ; 19,45 ; VICTORIA
- 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,
TOMIS ~ 9 ; 12 ; 18 ; 19.
• îmi sare țandăra : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 16 ; 18 ; 20,15.
• Circuit Închis : SCALA : — 9 ; 

*11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FA
VORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
CENTRAL — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Maluala : TIMPURI NOI —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,30 ;
19,30.

• Stele de Iarnă : CAPITOL —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Omul și fiara : LUCEAFĂRUL
— 8,45 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,45,
BUCUREȘTI — 9.15 ; 12,30 ; 15,45 ;
19, MELODIA - 8,15 ; 11 ; 14 ; 17 ;
20.
• Cuscrii i DACIA — 9 j 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Par și impar î STUDIO — 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45, COSMOS — 15 ;
17.30 ; 19,45.
• Benji — 9,15 ; 11 î 12,45 ; 14,30
16.15 ; Steaua fericirii captive — 
18 : DOINA.
• Ultima noapte de dragoste î 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, CULTURAL - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

• Contrabandiștii din Rajgrod : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.
• Confidențe î EXCELSIOR - 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
BUZEȘTI - 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Atentatul : EFORIE — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19.
• întoarcerea lui Hordubal î 
DRUMUL SARD - 15,30 ; 18.
• Jandarmul și extratereștrii : 
GIULEȘTI — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20, FLOREASCA - 9 ; 11 ; 
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Castelul din Carpațl s AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20. 
MODERN - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.

• Lancea de argint î COTROCENI
— 14 ; 16 ; 18 ; 20, ARTA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20
• Pirații secolului XX : MIORIȚA
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Marfă furată : PACEA — 15,30 ;
17.30 : 19,30.
• Febra aurului s VOLGA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 ; 
18 ; 20,15.
• Iancu Jianu zapciul, lancu 
Jianu haiducul 1 VIITORUL -
15.30 ; 19.
O Șantaj 1 MUNCA — • ; 11,18 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
e Capcana mercenarilor ! POPU
LAR — 15,30 ; 17,30 ; 19.30. ț
• Vagabondul : FERENTARI —
10.30 ; 15,30 ; 18,30.

• Fata morgana j FLACĂRA — 
15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Burebista , PROGRESUL — 
15,30 ; 19.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Hagi Tudose — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneu) român) : Concert simfo
nic. Dirijor i Emil Simon. Solist : 
Fou Tsong (Anglia) — 19,30.
• Radiotelevlziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor Michi Incue (Japonia) ; 
solistă : Mihaela Martin — 19,30.

• Opera Română : Romeo ,1 
Julieta — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Mobilă și durere — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 10.30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă co
tidiană — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Coriolan — 19,30 ; (sala 
Studio) : cinci romane de amor
- 16 ; 19.
• Teatrul evreiesc i Hasle orfana
— 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Cum s-a tăcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 19,30.

• Teatrul „Alex. DavUa" — Pitești 
(sala Teatrului de comedie) : Cui 
li e frică de Virginia Woolf — 
19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia româ
nă" : La flntlna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada — 10 ; Inșir’te mărgărite
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tlgrișo-
rul Petre — 10 ; (la clubul
UREMOAS) : Osul de pește ferme
cat — 18.
• Circul București : Mondo circ
— 19,30.
• Studioul de teatru „Casandra*: 
Tango — 19,30

I
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Manifestări
politico- 

educative
și cultural- 
artistice
consacrate

aniversării partidului

Solemnitatea decorării unor instituții
militare de

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT:

Continuă să aibă loc în întreaga 
țară ample manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice consacra
te aniversării a 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român.

Sub genericul „Pagini glorioase 
din istoria Partidului Comunist 
Român". în întreprinderi, instituții 
șl licee din județul Alba se desfă
șoară o dezbatere-concurs inițiată 
de comitetul județean U.T.C.. iar la 
muzeul „Dimitrie Cantemir" din 
orașul Huși a avut loc dezbaterea 
pe tema „P.C.R. — continuator al 
glorioaselor tradiții de luptă a po
porului român pentru libertate na
țională și dreptate socială".

Sub genericul „Șase decenii de 
luptă revoluționară și muncă avin- 
tată pentru triumful socialismului, 
pentru independență, pace si înțe
legere cu toate popoarele lumii" se 
desfășoară la Craiova ample mani
festări cultural-educative si artisti
ce organizate în colaborare de că
tre Comitetul municipal de cultură 
și educație socialistă, școala inter
județeană de partid și „Muzeul Ol
teniei".

La Academia de studii eco
nomice din București s-au des
fășurat lucrările unui simpozion 
studențesc cu tema „Aplicații la 
metodologiile de cercetare în pro
blemele de conducere și gestiune 
ale întreprinderilor", organizat in 
cinstea aniversării partidului de 
către laboratorul de conducere a 
unităților economice din cadrul 
Facultății de economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor. în 
cadrul simpozionului au fost pre
zentate rezultatele obținute în cel 
de-al treilea an de aplicare a ex
perimentului „Metodologii de cer
cetare", la care au participat stu- 
denți, atît de la cursurile de zi. cit 
și de la cele serale și fără frecven
ță. Un alt 'simpozion s-a desfășurat 
la Miercurea Ciuc. sub genericul 
„Rolul Partidului Comunist Român 
în organizarea și conducerea miș
cării de tineret din România", iar 
la Institutul de medicină din Timi
șoara a avut loc simpozionul cu 
tema „P.C.R.. conducătorul luptei 
poporului nostru pentru indepen
dență, unitate națională și progres 
social". Simpozioane dedicate ace
luiași eveniment au avut loc în 
municipiul Slobozia, în comuna 
I. L. Caragiale din județul Dîmbo
vița. la Casa de cultură a orașului 
Corabia.

în cinstea aniversării a șase 
decenii de la crearea Partidu
lui Comunist Român, Comanda
mentul trupelor de grăniceri a or
ganizat simpozionul „60 de ani de 
luptă st victorii sub gloriosul steag 
al Partidului Comunist Român". în 
cadrul acestei manifestări au fost 
evocate pagini memorabile din is
toria mișcării comuniste și munci
torești din România, din prodigioa
sa activitate a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și întărirea necontenită 
■ capacității de apărare a patriei.

Bogate manifestări politico-edu
cative se desfășoară la instituțiile 
de cultură ale armatei. La Casa

Centrală a Armatei, In ciclul „60 de 
ani de existență glorioasă a parti- 
dului", a avut loc, cu participarea 
unor activiști de partid și cadre di
dactice universitare, masa rotundă 
cu tema „Etapa inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — e- 
tapa cea mai bogată te înfăptuiri 
din întreaga perioadă a construc
ției socialismului în România".

în aceste zile au loc numeroase 
conferințe și expuneri consacrate 
memorabilului eveniment. La în
treprinderea de tricotaje „Moldova" 
«lin Iași a fost ținută conferința 
„Contribuții creatoare ale P.C.R. la 
dezvoltarea teoriei cu privire la ro
lul națiunii în epoca contempora
nă", la căminul cultural din eomuna 
Lespezi a fost prezentată 
rea „60 de ani de luptă și 
iar la Liceul național din 
punerea „Politica externă 
dului și statului nostru".

în mai multe județe au fost des
chise expoziții de carte. La clubul 
minerilor din Anina s-a deschis 
expoziția de carte intitulată „60 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Român — ani de istorică epo
pee națională", iar la Clubul C.F.R. 
din Caransebeș — o expoziție de 
carte social-politică.

în județul Gorj a debutat Ștafeta 
cultural-artistică „Partid erou, 
partid victorios", acțiune dedicată 
apropiatei aniversări a partidului, 
care reunește un complex de ma
nifestări omagiale în care sînt an
trenate formații de amatori ale a- 
șezămintelor culturale, liceelor și 
școlilor generale.

Din inițiativa întreprinderii 
matografice locale, în județul 
se desfășoară concursul cu 
mii intitulat „Comuniștii,

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a con
ferit Ordinul ..Apărarea patriei" clasa 
I drapelelor de luptă ale Scolii mi
litare de ofițeri activi de artilerie 
„loan Vodă" și Școlii militare de ofi
țeri activi de geniu, construcții și 
căi ferate, cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la înființarea acestor in
stituții militare de învățămint ale 
armatei.

La solemnitățile în cadrul -cărora 
s-au înmînat înaltele distincții ale 
Republicii Socialiste România au 
participat general-maior Constantin 
Olteanu. membru supleant ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale, 
general-locotenent Gheorghe Gomoiu. 
membru al C.C. al P.C.R.. adjunct ăl 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului politic superior 
al armatei, generali și ofițeri, condu
cători ai organelor locale de partid și 
de stat, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei.

Cadrele și elevii din cele două in
stituții militare de învățămint au 
adresat telegrame tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate. în aceste telegrame se

învățămint
dă expresie recunoștinței profunde 
pentru distincțiile primite Si se afir
mă hotărîrea de a întimpina cea de-a 
60-a aniversare a făuririi Partidului 
Comunist Român cu rezultate deose
bite în toate domeniile de activitate, 
în același timp, este afirmat angaja
mentul de a se acționa cu dăruire și 
responsabilitate
ca aceste școli să devină puternice 
detașamente de luptă 7
și patriotică, instituții model de or
dine și disciplină militară, pentru 
ridicarea conținutului științific al în- 
vățămîntului. accentuarea caracteru
lui formativ, practic-aplicativ al aces
tuia, pentru organizarea și desfășu
rarea întregului proces instructiv- 
educativ, in strictă conformitate cu 
cerințele doctrinei militare naționale. 
Este exprimată. totodată, hotărirea 
comandanților, cadrelor didactice, a 
organelor, organizațiilor de partid 
și ale U.T.C. de a nu precupeți nici 
un efort pentru formarea unor cadre 
de nădejde ale armatei, instructori și 
educatori profund devotați cauzei 
gloriosului nostru partid comunist, 
gata în orice moment, la chemarea 
țării, la ordinul comandantului su
prem, să apere, împreună cu toți 
ostașii, cu întregul popor, cuceririle 
revoluționare ale socialismului, liber
tatea. independența și integritatea 
patriei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

comunistă, pentru
revoluționară

Vizita directorului

expune- 
victorii". 
Iași ex- 
a parti-

cine- 
Sălaj 
pre- 

. eroii 
filmelor noastre". întrebările din 
buletinele de concurs vizează epi
soade din lupta comuniștilor pen
tru dreptate socială, neatîmarea 
țării și edificarea socialismului în 
România. Pe Cîmpia libertății din 
Bla.j s-a desfășurat faza zonală a 
ștafetei-album „Partidul —, inima, 
gîndurile și faptele noastre", la care 
au participat pionieri și elevi din 
toate localitățile județului Alba, 
Manifestări similare au avut loc și 
la Alba Iulia, Cugir, Aiud, Sebeș, 
Ocna Mureș și Zlatna. „Partidul — 
conștiința noastră trează" este 
genericul unui montaj literar-mu- 
zical care s-a desfășurat la Casa 
de cultură a sindicatelor din Baia 
Mare. Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" din București dedică apro
piatei aniversări a șase decenii de 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân o piesă din dramaturgia ori
ginală contemporană — „Orașul vii
torului", de Horia Lovinescu, în re
gia 
ra 
Un
au 
nil 
mătase 
oglindirea în muzica actuală a rea
lităților din România socialistă. De 
asemenea, un foarte reușit specta
col cultural-artistic au prezentat 
pionierii Școlii generale nr. 70 din 
Capitală, sub genericul „Partid iu
bit. părinte bun".

Cronica zilei

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, s-a întîlnit miercuri după- 
amiază cu Amadou Mahtar M’Bow, 
directorul general al UNESCO.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme ale activității desfășu
rate de UNESCO pentru promo
varea climatului de înțelegere și prie
tenie intre popoare, a colaborării în 
domeniul educației, științei și culturii, 
precum și aspecte 
României la 
ganizații.

ale participării 
programele acestei or-

La sosire.
★

pe aeroportul OtopenL

general al UNESCO
directorul general al UNESCO a 
fost întimpinat de Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Raymond F. Rabenold. reprezen
tantul rezident al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare — 
P.N.U.D. — în România. Audun Of- 
jord. directorul Centrului european 
pentru învățămîntul superior al 
UNESCO, Antonio Canedo de Avila, 
director ad-interim 
Demografic O.N.U.
(C.E.D.O.R.). de alte 
ciale.

al Centrului 
— România 

persoane ofi-

(Agerpres)

Adunare
manifestărilor consacra-
36-a aniversări a elibe-

în cadrul : 
te celei de-a 
rării Ungariei de sub dominația fas
cistă. miercuri după-amiază. la casa 
științei și tehnicii pentru tineret din 
Tirgoviște a avut loc o adunare 
festivă, la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat, ai organizațiilor de masă 
Si obștești, numeroși oameni ai mun
cii — siderurgiști. constructori de 
utilaj petrolier, lucrători ai între
prinderii „Romlux".

Relevind însemnătatea evenimen
tului, Ion Borcea, vicepreședinte al 
Consiliului municipal Tirgoviște al 
F.D.U.S., a subliniat că, asemenea 
întregului nostru popor, locuitorii 
dimboviteni se bucură de succesele 
remarcabile înregistrate de oamenii 
muncii din R.P. Ungară în dezvol
tarea economico-socială a țării.

în cuvintul său, Sandor Rajnai, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. a făcut o trecere în revistă a 
principalelor momente din lupta e- 
roică a maselor populare din tara 
sa pentru alungarea trupelor hitle- 
riste și înlăturarea regimului hortist. 
eveniment de o importantă istorică 
în destinele poporului ungar, la care 
a contribuit aducînd grele jertfe și

va
armata română, și a evocat profun
dele transformări înnoitoare înfăp
tuite. sub conducerea P.M.S.U.. 
toate domeniile vieții materiale 
spirituale.

Vorbitorii au subliniat, totodată, 
relațiile frățești dintre partidele
statele noastre au cunoscut în anii 
construcției socialiste un curs ascen
dent.

în încheiere a fost prezentat un 
spectacol folcloric susținut de an
samblul „Chindia" din localitate.

în 
și

că
Si

La București 
miercuri, lucrările 
sesiuni a Comisiei 
mentale româno-pakistaneze de coo
perare economică, științifică și teh
nică. Mihail Florescu, ministru se
cretar de stat la Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, și Ghu- 
lam Ishaq Khan, ministrul finanțelor 
și coordonării, președinții celor două 
părți în comisie, au semnat protocolul 
sesiunii. Documentul prevede măsuri 
menite să conducă la amplificarea și 
diversificarea cooperării în diverse 
domenii de interes reciproc, îndeosebi 
în construcția de mașini, industria 
petrolului și a cimentului, electronică, 
agricultură, precum și la intensifica
rea schimburilor comerciale.

A fost semnat, de asemenea, con
tractul pentru realizarea rafinăriei 
de uleiuri de la Karachi între I.C.E. 
Industrialexportimport și firma de 
stat pakistaneză „Perac".

La semnare a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-minjstru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A fost prezent Sibte Yahya Naqvi, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Pakistanului la București.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale a 
avut loc miercuri o intîlnire in ca
drul căreia Liviu Bota, directorul 
Institutului de cercetări al Națiunilor 
Unite privind dezarmarea — cu se
diul la Geneva —, și Jacques 
Huntzinger, directorul adjunct al 
institutului, au prezentat programul 
și principiile de acțiune ale institu
tului.

Au participat specialiști în dome
niul relațiilor internaționale, repre
zentanți ai M.A.E.. cadre didactice 
universitare, cercetători, ziariști.

★
La Institutul de istorie „Nicolae 

Iorga" din Capitală a avut loc, 
miercuri, o festivitate, în cadrul că
reia ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Nahit Ozgiir, a înmînat profe
sorului român Mihail Guboglu diplo
ma de membru corespondent al So
cietății turce de istorie, pentru con
tribuția sa la studierea și cercetarea 
istoriei poporului turc.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. Ște
fan Ștefănescu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, directorul institutului, am
basadorul turc și prof. M. Guboglu 
au relevat contribuția acestui presti
gios for științific la strîngerea rela
țiilor de colaborare dintre istoricii 
români și turci, la mai buna cunoaș
tere a istoriei celor două țări și 
popoare.

s-au încheiat, 
celei de-a Vil-a 
mixte guverna-

★
încheiat la BrașovMiercuri s-au 

lucrările consfătuirii de lucru pe 
tema „Eficiența informaticii în eco
nomie", organizată de Consiliul jude
țean de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale. Institutul 
central pentru conducere și informa
tică din București și Centrul terito
rial de calcul electronic — Brașov.

COTIDIAN.
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii

R. D. GERMANĂ

Remarcabile succese în muncă 
în preajma Congresului al X-lea 

al P. S. U. G.
„Să intimpinim Congresul al X-lea 

cu cele mai bune rezultate în muncă ; 
totul pentru binele poporului" este 
chemarea pe care o poți citi în aceste 
zile pretutindeni in R. D. Germană, 
pe frontispiciul clădirilor publice, in 
halele uzinelor, pe prima pagină a 
ziarelor. Aceste cuvinte au trezit un 
puternic ecou în rîndul colectivelor 
de oameni ai muncii, fie că e vorba 
de siderurgiștii din Eisenhuttenstadt, 
de minerii de Ia Sondershausen, de 
constructorii de locuințe din Leipzig 
sau de energeticienii din Boxburg, 
care s-au angajat într-o cuprinză
toare întrecere socialistă, dedicată 
importantului eveniment din viața 
acestei țări. Primul colectiv care a 
dat startul în marea întrecere a fost 
cel de la cunoscutul combinat de 
aparate optice „Cari Zeiss" din Jena. 
El și-a propus să depășească planul 
anual cu un procent și să realizeze 
pină în ziua deschiderii congresului 
o depășire a prevederilor planificate 
echivalentă cu producția unei zile. 
Ideea a fost preluată de numeroase 
unități economice de pe întreg cu
prinsul republicii, transformîndu-se 
într-o largă inițiativă de masă.

Pentru a cunoaște nemijlocit preo
cupările oamenilor muncii, strădanii
le lor de a cinsti cum se cuvine a- 
propierea evenimentului, împreună cu 
un grup de colegi de breaslă am fost 
oaspeții oțelarilor și laminoriștilor 
combinatului „WiWielm Florin" din 
Hennigsdorf.

Combinatul, unde lucrează 8 400 de 
oameni ai muncii, are o producție 
anuală de 1,3 milioane tone de oțel și 
1,25 milioane tone de laminate, în
tr-o gamă largă de sortimente, ince
pted de la oțeluri speciale destinate 
fabricării rulmenților pînă la profi
luri necesare industriei construcții
lor. Distrusă în întregime în timpul 
războiului, unitatea a trebuit recon
struită de la zero și a cunoscut de-a 
lungul anilor o permanentă extindere 
reclamată de necesitățile crescînde de 
oțel și laminate ale țării. în ultimii 
ani, producția combinatului s-a du
blat ca urmare pe de o parte a moder
nizărilor. iar pe de altă parte a in
trării în funcțiune a unui nou lami
nor și a secției de oțel electric, do
tate cu utilaje de înaltă tehnicitate.

Anul trecut, Biroul Politic al Co
mitetului Central al P.S.U.G. a ho- 
tărît ca industria metalurgică din 
R.D.G. să acorde prioritate producerii 
de oțeluri înnobilate. în acest sens,

colectivul combinatului a elaborat un 
program care, treptat, in actualul 
plan cincinal, să ducă la creșterea cu 
pină la 80—90 la sută a oțelurilor 
speciale în totalul producției. Pro
gramul nu are in vedere investiții su
plimentare și cheltuieli materiale tn 
plus, ci vizează în primul rind latu
rile calitative ale procesului de pro
ducție : intensificarea lucrărilor de 
cercetare pentru elaborarea de noi 
oțeluri, creșterea randamentului uti
lajelor, folosirea rațională a forței de 
muncă, economisirea de materii pri
me, combustibil și energie.

Aici, Ia combinatul din Hennigs
dorf oțelarii și laminoriștii au răs
puns cu entuziasm inițiativei pornite 
de la Jena „Plan plus unul". După 
cum ne informa directorul centrului 
de cercetări. Dieter Schulz, un colectiv 
de cercetători împreună cu lamino
riștii și-au luat angajamentul de a 
pune în funcțiune, pînă la Congres, 
o instalație de tratare termomecani- 
că la temperaturi înalte, realizată 
după o concepție proprie. Totodată, 
prin darea în producție Încă la În
ceputul acestui an a unei alte insta
lații realizate prin mijloace proprii 
vor fi obținute pînă in ziua deschi
derii congresului cantități suplimen
tare de oțel tras la rece. „Fabricarea 
de oțeluri cu calități superioare nu 
numai că sporește eficienta activității 
unității noastre, dar reprezintă o im
portantă sursă de economisire de ma
teriale pe plan national", a tinut să 
sublinieze directorul centrului de cer
cetări. în plus, oamenii muncii din 
combinat și-au mai înscris în anga
jamentul lor și economisirea în acest 
an a 5 800 MW/h, pornind de la ex
periența dobîndită anul trecut, cind 
a reușit să obțină cel mai mic co
eficient la consumul de energie elec
trică din istoria unității.

în cursul vizitei, ospitalierele gaz
de ne-au vorbit cu căldură de cola
borarea strînsă dintre metalurgiștii 
din Hennigsdorf și cei din Reșița șl 
Hunedoara, care se înscrie în ampla 
cooperare prietenească intre cele două 
țări și popoare.

„Să producem cel mai ieftin și mal 
bun oțel, laminate de cea mai bună 
calitate" ; deviza acestui puternic co
lectiv muncitoresc este semnificativă 
și pentru hotărîrea de a ridica șta
cheta performantelor la cote si mai 
înalte in întîmpinarea Congresului 
P.S.U.G.

C. VARVARA

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal: Echipa României (juniori) s-a calificat 
in turneul final U. E. F. A.

Miercuri la Hunedoara. în prezen
ta a peste 10 000 de spectatori, in
tr-un taeci retur contind pentru pre
liminariile campionatului european 
de fotbal (juniori), selecționata 
României a învins cu 1—0 echipa 
Ungariei, prin punctul marcat in 
minutul 43 de Sertov. în urma a-

★

într-un mai international amical 
de fotbal disputat miercuri la Tel 
Aviv, echipa Israelului a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—1) formația Româ
niei. Gazdele au deschis scorul in 
minutul 2 prin Tabak, jucătorii ro
mâni egalînd prin Mircea Sandu. în 
min. 4. Punctul victoriei a fost mar
cat în minutul 89 de Mizrahi. Partida 
a fost urmărită de aproape 7 000 de 
spectatori.

Echipa României a evoluat in ur
mătoarea alcătuire : Iordache. Ne- 
grilă (M. Zamfir), Al. Nicolae, Sa- 
meș, Ungureanu, Beldeanu, Țiclea- 
nu (Augustin), Iordănescu. Crișan 
(Țălnar), Mircea Sandu (Cîmpea- 
nu II), M. Răducanu.

cestui succes echipa României s-a 
calificat pentru turneul final al 
campionatului european, care va a- 
vea loc la sfîrșitul lunii mai in 
R.F. Germania. După cum se știe, 
primul meci dintre echipele Unga
riei și României, desfășurat la Maico, 
se încheiase la egalitate : 0—0.

★

La Siiistra, echipele de fotbal 
(tineret) ale Bulgariei și României 
au terminat la egalitate: 1—1, într-o 
partidă amicală disputată miercuri 
după-amiază. La pauză scorul a fost 
favorabil tinerilor fotbaliști români, 
care au înscris prin Șoiman (min. 8), 
gazdele egalînd prin Vasilev, in 
min. 57.

★
Prima manșă a semifinalei „Ca

pei cupelor" la fotbal, disputată la 
Tbilisi, între formația locală Dlnamo 
și echipa olandeză Feyenoord Rotter
dam, s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(2—0) în favoarea jucătorilor so
vietici.

nu e vorba numai de cîte o floa
re pentru fiecare vasluian, ci chiar 
de cite un buchet. Pe rnăsura hăt- 
niciei lor.

■ Un control la intrare în între
prinderea de armături industriale 
din fontă și oțel Zalău. Rezultatul : 
unii „uitaseră" legitimațiile acasă, 
alții nu le aveau vizate la zi, iar 
cîțiva au întîrziat de la program. 
In rest, totul bine I

■ La întreprinderea de materia
le de construcții din Buzău a fost 
asimilat în fabricație un nou pro
dus : stabilitul. Este un foarte bun 
înlocuitor al vatei minerale. Noul 
produs se remarcă printr-o eficien
ță economică ridicată și va fi uti
lizat la izolații in construcțiile in
dustriale.

■ Printre rîndurile de pomi din 
livezile I.A.S. Medgidia s-au cul
tivat în această primăvară nu mai 
puțin de 40 hectare de spanac. 
Vor urma în curind ceapa, usturo
iul, salata și alte legume cultiva
te în... vii. lată o folosire chibzuită 
a pămîntului.

■ Printje celelalte autovehicule 
care circulau pe străzile municipiu
lui Cluj-Napoca se afla și auto
gunoiera 31—CJ—9 191. Credeți cum
va că autogunoieră cu pricina cir
cula în interes de serviciu, adică 
făcea curățenie ? Da' de unde ! 
Șoferul ei, Vasile Suciu, își plimba 
prietena dintr-un loc in altul. I s-a 
schimbat ruta.

■ Pentru evitarea aglomerației 
rutiere în stațiunea Păltiniș-Sibiu, 
atît în apropierea stației de tele- 
scaun, cit și în afara stațiunii, se 
amenajează noi locuri de parcare 
pentru autovehicule. De la parcare 
pînă în centrul stațiunii se merge 
pe jos. Ceea ce e foarte sănătos.

■ Cooperativa „Electrobobinajul” 
din București a început să produ
că un nou tip de corp de ilumi
nat cu neon pentru holuri, bu
cătării, băi, cămări. Avantajul a- 
cestor tuburi de neon : consum re
dus de energie electrică.

■ Cunoscuta întreprindere „E- 
lectromotor" din Timișoara a con
struit, în regie proprie, două noi 
secții : una pentru piese și suban- 
samble pentru produse electroteh
nice în comuna Lovrin și alta in 
comuna Variaș, pentru construirea 
de motoare electrice. Ambele sec
ții - adevărate fabrici - au Intrat 
in funcțiune cu 9 și, respectiv, â 
luni înainte de termen. Tot înainte 
de termen li se cuvin și cuvenitele 
cuvinte de lai»dă.

■ in județul Ialomița, într-o sin
gură săptămînă, în unitățile furni
zoare și in cele mari consumatoa
re, s-a obținut o economie de 
130 000 kWh energie electrică. Un 
record pe care ialomițenii și-au 
propus să-l repete. Succes I

■ In serii de cite o săptăminâ, 
studenții Institutului de mine din 
Petroșani participă la acțiunile de 
muncă patriotică pe șantierele con
strucțiilor de locuințe și spații de 
învățămint. Deși se pregătesc ca 
specialiști în subteran, pe șantiere
le de construcții ei sînt la... înăl
țime I

■ De la darea în folosință a noii 
și modernei autogări din Sibiu 
(Turnișor) a trecut mai bine de un 
an. Călătorii așteaptă și acum să 
fie onorate promisiunile factorilor de 
resort de a instala aici un chioșc 
pentru difuzarea presei, un telefon 
public și un punct de alimentație 
publică. Autobuzele vin și pleacă. 
Numai promisiunile rămin.

■ Printr-o bună organizare a 
muncii și o valorificare superioară 
a materialului lemnos, întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Tg. Secuiesc a livrat, de 
la începutul anului și pînă acum, 
peste plan, importante cantități de 
bușteni, lemn de mină, lemn de 
foc, lemn de celuloză. Față de ast
fel de realizări, poți să stai „de... 
lemn" ?

■ Municipiul Vaslui va fi împo
dobit în acest an cu sute de mii de

înflori pregătite in serele proprii. Și

av rMunteanu. Premie- 
avut loc aseară, 
compozitori Ieșeni 
dialog cu oame-

lui Cristian
a 

de
un

de la întreprinderea de 
.Victoria" din Iași despre

piesei 
grup 
purtat 

muncii

Timpul probabil pentru 10, 11 și 11 
aprilie. In tară : Vremea va fi caldă, în
deosebi în sudul țării. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploilor slabe tn nordul 
țării. Vtntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 0 și 10 grade iar cele maxi
me între 15 și 25 grade, pe alocuri 
mai ridicate în sud. In București : Vre
mea va fi frumoasă și caldă, cu cerul 
variabil. Vîntul va sufla slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 3 și 
6 grade. Iar cele maxime Intre 22 șl 25 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției —

Circulația in luna aprilie
Potrivit prognozei, luna aprilie va 

prezenta o vreme schimbătoare, cu 
precipitații temporare în toate zonele 
țării. în aceste condiții, este bine ca 
toți conducătorii auto să țină seama 
in planificarea și efectuarea călăto
riilor. prevăzîndu-și o țnarjă de si
guranță in alocarea timpului de de
plasare, adoptînd permanent un re
gim de viteză în limitele mersului în 
siguranță. Se recomandă insistent 
deținătorilor de autoturisme să evite 
efectuarea unor deplasări mai lungi 
în afara localităților in zilele de sîm
bătă care preced duminicile cind nu 
au voie să circule. în felul acesta, 
vor preveni mersul în grabă, cu vi
teză excesivă și depășiri periculoase. 
Totodată, este necesar, mai ales în 
prima jumătate a lunii, să se aibă 
in vedere cerințele de adaptare a or
ganismului la orarul de vară. Acest 
orar este binefăcător și pentru con
ducătorii auto profesioniști și ama
tori. Ei vor beneficia, practic, de o 
oră în plus de conducere pe lumină 
naturală.

Cind și cum se produc 
mai multe accidente ?

căDin statisticile miliției rezultă 
cele mai multe evenimente rutiere

au loc între orele 14 și 22 și, îndeo
sebi. între orele 15—19, Sîmbătă, de 
pildă, s-au comis nouă accidente în
tre orele 14—22 și in majoritatea lor 
în mediul urban. Cauzele : fluxurile 
ridicate de autovehicule, apariția în
tunericului Și reducerea vizibilității, 
oboseala către sfîrșitul zilei.

Un caz tipic pentru aceste acci
dente s-a petrecut pe șoseaua Urzi- 
ceni-București. Conducted in stare de 
oboseală autoturismul 16-B-2001, ingi
nerul Emil Wagner a ațipit pentru un 
moment la volan, Împrejurare in care 
s-a izbit de un copac de pe partea 
dreaptă a drumului. Soția și-a pier
dut viața, far el și fiul său au sufe
rit vătămări. Atrage atenția și faptul 
că nu puține accidente din a doua 
parte a zilei se comit din pricina in
fluenței alcoolului. în satul Beștepe, 
județul Tulcea, într-o seară, șoferul 
Hristu Mitrofan, la volanul autospe
cialei 31-TL-2774, aflat în stare de 
ebrietate, a pierdut controlul asupra 
volanului, părăsind șoseaua și lovind 
în plin trei cetățeni care se găseau 
în l'ața magazinului universal. în 
plus, s-a constatat că șoferul era în
tr-o cursă ilegală și circula cu viteză 
excesivă.

Efectele alcoolului nu sint mai pu
țin primejdioase asupra pietonilor, 
într-o seară, pe strada Dimitrie Pom
pei din București, în jurul orei 23, 
pietonul Ion Pavelescu, de 26 ani,

Direcția circulație
aflat sub influența băuturilor alcoo
lice, a fost accidentat de un tramvai 
în timp ce a vrut să traverseze 
strada.

Pentru prevenirea accidentelor din 
a doua jumătate a zilei, se recoman
dă viteza moderată — pe măsură ce 
se întunecă — și sporirea considera
bilă a atenției în cursul deplasării 
prin localități. Factorii de resort ai 
unităților deținătoare de autovehi
cule sint datori să întărească contro
lul în garaje, verificînd dacă ora de 
intrare a autovehiculelor este justi
ficată în raport cu natura și durata 
cursei efectuate și asigurînd toate 
condițiile pentru ca nici un autove
hicul proprietate socialistă să nu 
poată fi utilizat în scopuri personale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

PRONOEXPRES
Numerele 

din

Extragerea
Extragerea

extrase Îs tragerea 
aprilie 19818

I : 11 24 42 8 5 35.
Ii-a : 41 16 7 23 15 38.a

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
1 407 989 lei din care 389 992 lei 
report la categoria 1.

• în orașul suedez Goteborg au 
început miercuri Campionatele euro
pene de lupte greco-romane, la care 
participă peste 140 de sportivi repre
zentând 18 țări, printre care si Româ
nia. în primul tur, care a programat 
întîlniri la 5 categorii de greutate, 
luptătorii români au obținut cîteva 
victorii aplaudate. Campionul olim
pic la categ. 68 kg. Ștefan Rusu. l-a 
întrecut la puncte pe polonezul 
K. Kowalik, iar apoi l-a învins prin 
tuș pe suedezul Svensson. La categ. 82 
kg. I. Draica a ciștigat la puncte me
ciul cu grecul D. Theopoulos. O vic
torie prin descalificare a repurtat 
V. Andrei (100 kg) in fața cehoslo
vacului W. Bojko. M Cișmaș (48 kg) 
a pierdut la puncte meciul cu multi
plul campion turc Săli Bora.

Astăzi au loc primele partide și la 
celelalte 5 categorii. Dintre sportivii 
români vor evolua C. Alexandru (52 
kg), I. Tecuceanu (62 kg), Gh. Ciobo- 
taru (74 kg) și P. Dicu (90 kg).
• Conform hotărîrii F.I.D.E., in 

organizarea Federației române de șah 
se va desfășura, la Băile Herjulane, 
intre 9 ianuarie și 7 februarie 1982, 
unul dintre turneele zonale ale vii
torului campionat mondial masculin 
de șah. La turneu vor participa 24 
de jucători din Bulgaria. Cehoslova
cia. R.D. Germană. Polonia. Unga
ria si România, primii cinci clasați

urmind să se califice pentru turneele 
interzonale.

• Meciurile de volei, disputate In
penultima zi a competiției feminine 
de la Szombathely (Ungaria), s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Cuba — U.R.S.S. 3—0 (15—7, 15—3, 
15—3) ; R.P.D. Coreeană — România 
3—0 (16—14, 15—11, 15-4) ; Polo
nia — Ungaria 3—2 (12—15, 15—7, 
8—15, 15—12, 15—11).
• „Raliul Deltei", a doua etapă a 

campionatului automobilistic de ra
liuri. se desfășoară mîine la Tulcea. 
Din informațiile primite de la secre
tarul filialei județene a A.C.R., re
zultă că la această întrecere parti
cipă peste 70 de echipaje din întrea
ga țară, traseul măsurînd 278 km (in 
zona Tulcea — Isaccea — Luncavi- 
ta — Isaccea — Tulcea), cu 6 con
troale orare și 7 probe speciale. Ma
joritatea automobiliștilor se aflau ieri 
Ia antrenamente, cei mai multi, fi
rește. pe traseele probelor speciale. 
Startul primului echipai — vineri, 
ora 18. iar sosirea — după miezul 
nopții (ora 0,41).

• Competiția feminină de floretă de 
la Minsk s-a încheiat cu victoria 
echipei U.R.S.S., care a dispus in 
finală cu 9—4 de reprezentativa Po
loniei. In întîlnirea pentru locurile 
3—4, selecționata orașului Moscova 
a întrecut cu 9—4 formația Româ
niei.

• „CĂRĂUȘ- AL E- 
NERGIEI SOLARE. Un 
grup de cercetători japonezi, sub 
conducerea prof. Zenichi Yoshi
da. de la Universitatea din Kyo
to. a reușit să prepare o substanță 
cristalină capabilă să înmagazi
neze căldura solară și s-o eli
bereze la nevoie. Potrivit rapor
tului prezentat Asociației japo
neze de chimie, substanța, care 
nu a primit încă Un nume, poa
te absorbi aproximativ 92 kilo- 
calorii pe kilogram de greutate, 
fără a-și modifica propria tem
peratură. Ea poate fi lichefiată 
și transportată cu ușurință. Pen
tru eliberarea căldurii înmagazi
nate, se utilizează drept cataliza
tor o cantitate mică de argint. 
Deoarece substanța este reutili- 
zabilă. iar durata înmagazinării

energiei calorice nu este limi
tată. folosirea ei ar putea fi cit 
se poate de rentabilă din punct 
da vedere economic. Se aprecia
ză că astfel ar fi posibilă capta
rea energiei solare în zonele de 
deșert și transportarea ei pen
tru a fi utilizată acolo unde este 
nevoie.

• AGREGATE ENER
GETICE CU PUTERI 
SPORITE. După opinia acade
micianului sovietic Igor Glebov, 
pînă la sfîrșitul acestui secol 
este posibilă crearea unor agre
gate energetice cu puterea de 
5—10 milioane kW. Crearea și in
stalarea unor asemenea agregate 
în cadrul centralelor electrice se 
bazează pe soluții originale In

domeniul construcțiilor de mașini 
și producției unor materiale 
speciale, care permit deja con
struirea unor agregate de 3—4 
milioane kW. Posibilități mari 
deschide și folosirea efectului de 
superconductibilitate a metale
lor la temperaturi apropiate de 
zero absolut. Un generator de 
20 000 kW care folosește acest 
efect a fost construit la Lenin
grad ; o altă instalație de acest 
gen. de 300 000 kW, este in curs 
de construcție.

• DIALOG CU CIM
PANZEII. Psihologii Beatrice 
și Allen Gardner, de la Univer
sitatea din Nevada, au obținut 
succese remarcabile în comuni
carea cu cimpanzeii cu ajutorul 
limbajului prin gesturi utilizat

Dl ^PRETUTINDENI
de surdo-muti. „Elevii" lor se 
dovedesc a fl surprinzător de 
capabili fn a-și însuși nu numai 
cîteva zeci de cuvinte, ci si de a 
stabili legături între aceste cu
vinte, de a extinde singuri înțe
lesul lor etc. Astfel, de pildă, 
cimpanzeul Uoșo, după ce a în
vățat cuvintul „copil" l-a aplicat 
și la cățel și la puii de pisică ; 
însușindu-și noțiunea „deschis" 
legată de ușă, a aplicat-o, de 
sine stătător, șl la robinetul de 
apă. La întrebarea profesorilor 
săi : Cine este Uoșo ? — el a 
răspuns : „Om“. La vîrsta de 
trei ani, Uoșo avea un vocabu
lar de 85 de semne, Perfecțio-

nindu-și metodele și începînd 
„școala" la cîteva zile după naș
terea generației următoare de 
„elevi", cercetătorii au reușit să 
depășească această limită. Astfel, 
cimpanzeul Moia are un bagaj 
de 150 de cuvinte.

• COMPUTERELE IN 
INDUSTRIA JUCĂRII
LOR. Păpușile care să spu
nă ma-ma sau să fredoneze re
frenul unui cîntecel au Încetat 
demult să reprezinte o noutate. 
Recurgînd la tehnica cea mai 
modernă, aceea a computerelor,

specialiștii francezi au realizat o 
păpușă care este capabilă să 
interpreteze „da capo al fine"

nu mai puțin de opt melo
dii. prin apăsarea unor bu
toane și în funcție de poziția 
păpușii (în picioare, așezată etc.). 
Față de „surorile" ei... neoompu- 
terizate, noua jucărie (în ima
gine. alături de circuitele inte
grate care „îi dau viață) are a- 
vantajul că rezistă cu succes la 
diferite șocuri, ceea ce face ca 
durata ei de funcționare să fie 
de cîteva zeci de ori mai mare 
decît a unor păpuși vorbitoare 
obișnuite.

• CENTRU OCEA
NIC. Pe una din insulele arhi
pelagului Maldivelor urmează a 
lua ființă un institut profilat pe 
studierea posibilităților de ex-

?'Ioatare multilaterală a mării, 
n cadrul său vor funcționa fer

me piscicole, precum șl o in
stalație de obținere a hidroge
nului lichid din apa mării, care 
va fi utilizat la propulsarea 
autovehiculelor.

• IRNIMIT este numele 
unei pietre semiprețioase necu
noscute bijutierilor. în ciuda va
lorii și frumuseții ei rare. 
Ea a fost descoperită abia re
cent în Uniunea Sovietică în 
zăcăminte aflate pe malurile 
rîurilor Ir și Niml (de unde șl 
numele). Rezultată dintr-o com
binație rară de siliciu și man- 
gan. piatra poate avea culoarea 
roșie, maro sau cenușie cu iri
zații albastre.



Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

Intensificarea colaborării economice 
și tehnico-științifice intereuropene — 

componentă a securității pe continent
GENEVA 8 (Agerpres). — In continuarea lucrărilor celei de-a 36-a 

sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.ti.E./O.N.U.y, la 
Geneva au început dezbaterile privind punctul de pe ordinea de zi asupra 
situației economice din regiune in anul 1980 și perspectivele pentru 
anul 1981.

Lulnd cuvintul în ședința plenară, 
reprezentantul țării noastre a anali
zat principalele aspecte ale situației 
«economice din anul trecut, cit și 
manifestările crizelor economice, 
energetice, de materii prime șl finan
ciare care au avut drept efect evo
luții oscilante în economiile multor 
state. Relevind că, în pofida condi
țiilor nefavorabile existente pe plan 
mondial, România se află printre 
puținele țări care au Înregistrat rit
muri înalte de dezvoltare, vorbitorul 
a prezentat măsurile de perfecționare 
a activității economico-flnanciare și 
eforturile pe care le depune poporul 
român pentru asigurarea creșterii 
economiei și a nivelului său de trai.

Țlnînd seama de rolul pe care-1 
are C.E.E./O.N.U., au fost relevate 
căile și mijloacele pentru dezvoltarea 
într-o măsură mult mal largă a coo
perării economice europene, în con
formitate cu prevederile Actului 
final al C.S.C.E., inclusiv prin încu
rajarea colaborării multilaterale sub- 
regionale, ca de exemplu în Balcani, 
în forma șl modalități convenite 
intre țările interesate.

Reprezentantul român a subliniat 
necesitatea adoptării de măsuri prac
tice pentru intensificarea colaborării 
economice și tehnico-științifice pe 
continentul nostru și s-a pronunțat, 
de asemenea, in favoarea eliminării 

„Este necesar să se pună capăt oricărei asistențe 
financiare către Africa de Sud"

Declarația seminarului international de la Zilrich
ZURICH 8 (Agerpres). — La Zilrich

au luat sfîrșit lucrările unui seminar 
internațional Împotriva împrumutu
rilor și creditelor acordate regimu
lui rasist de la Pretoria de. către 
unele mari bănci și instituții finan
ciare occidentale. Seminarul a fost 
organizat din inițiativa Comitetului 
special al O.N.U. împotriva aparthei
dului, a Mișcării elvețiene împotriva 
apartheidului, a unor organizații sin
dicale din Europa occidentală, S.U.A., 
Australia și Noua Zeelandă.

Participanții au adoptat un docu
ment intitulat „Declarația de la 
Zilrich" în care se recomandă „tu
turor guvernelor să adopte legislații 
care să interzică acordarea de împru
muturi. credite sau alte forme de 
asistență financiară R.S.A.". „Orice

Proiect de program privind 
dezvoltarea surselor noi și regenerabile 

de energie
In cadrul Comitetului pregătitor al Conferinței Națiunilor Unite asu

pra surselor noi și regenerabile de energie, ce urmează să aibă loc în 
luna august la Nairobi, a fost prezentat un proiect de program de acțiune. 
Din acest proiect se desprind clteva direcții principale, cum ar fi inte
grarea surselor noi în politicile energetice naționale, elaborarea de pro
grame de acțiune care să ajute țările să dezvolte propriile surse de ener
gie, coordonarea resurselor disponibile la scară națională și mondială. 
Proiectul propune, de asemenea, măsuri concrete privind modalitățile 
tehnologice de valorificare a surselor noi de energie și popularizarea a- 
cestora prin mijloacele de informare tn masă. Totodată, se subliniază rolul 
energiei tn strategia internațională a dezvoltării.

Factor uențlal al dezvoltării în lu
mea contemporană, atît de interde
pendentă. comerțul mondial structu
rile și mecanismele sale se află prin
tre temele prioritare ale „negocieri
lor globale Nord-Sud".

Este o realitate că, în perioada de 
după război, comerțul mondial a cu
noscut o creștere vertiginoasă, volu
mul său total sporind de la 50 mili
arde de dolari, în 1948, la circa 2 000 
miliarde, anul trecut. Dar, in această 
spectaculoasă evoluție (cifrele fiind, 
într-o măsură, amplificate de in
flație) unii — statele dezvoltate 
industrial — au cîștigat mereu, în 
timp ce alții — cei mai mulți, 
țările în curs de dezvoltare, re- 
prezentind două treimi din popu
lația planetei — au pierdut mereu... 
Potrivit „regulilor jocului" stabilite 
de cel mai puțini, dar impuse pe 
baza pozițiilor cîștigate în dauna ce
lor mai mqlți, comerțul apare ast
fel ca o adevărată oglindă in care se 
reflectă cu pregnanță realitățile din 
economia mondială, inechitățile ce 
persistă, structurile asimetrice, me
canismele discriminatorii, cu efectele 
lor nocive, generate prin accentua
rea decalajelor dintre bogați și să
raci. Și totuși. în 1980, volumul co
merțului mondial a sporit doar cu 
unu la sută, față de șase la sută in 
1979, ceea ce reprezintă — cum arată 
un recent raport al G.A.T.T. — cel 
mai redus procent din ultimii 30 de 
ani. Această scădere a volumului fi
zic al comerțului mondial, afirmă 
experții, se datorează înainte de toa
te crizei prin care trece economia 
mondială, evidențiindu-se o dată mai 
mult anacronismul structurilor și 
mecanismelor existente.

DATORIILE LUMII A TREIA — 
CIT KILIMANDJARO. Deși au vîn- 
dut din ce in ce mai mult, ponderea 
țărijor în curs de dezvoltare în va
loarea schimburilor comerciale inter
naționale a scăzut de la 35 la sută în 
1950, pînă sub 20 la sută in prezent, 
în timp ce cota de. participare a sta
telor capitaliste dezvoltate industrial 
a crescut aproape in aceeași măsu
ră, demonstrîndu-se cu forța faptelor 
că actualul sistem comercial inter
național a contribuit și contribuie la 
accentuarea inegalităților și distor
siunilor, atît în ce privește produc
ția, cit ți schimburile cu produse pri
mare și prelucrate. Date și cifre, fur
nizate de diferite organizații și or
ganisme guvernamentale și neguver
namentale, pun în lumină faptul că 
țările In curs de dezvoltare continuă 
să exporte produse a căror rea
lizare necesită multă forță de 
muncă și un import de produse 
care concentrează îndeosebi investiție 

practicilor restrictive, a obstacolelor 
din calea schimburilor comerciale, 
în conformitate cu exigențele noii 
ordini economice internaționale.

★
în cadrul dezbaterilor privind coo

perarea în domeniul mediului încon
jurător și al administrării apelor, 
vorbitorii au trecut în revistă pașii 
pe care comisia i-a făcut în ultimul 
an în aplicarea dispozițiilor conven
ției adoptate de Conferința europea
nă asupra mediului înconjurător din 
anul 1979. Au fost exprimate opinii 
privind modalitățile concrete de 
realizare a obiectivelor legate de 
prevenirea poluării și de reducerea 
gradului de poluare existent.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul tării noastre a 
relevat necesitatea concentrării acti
vităților comisiei în domeniul me
diului asupra problemelor esențiale 
ale protecției atmosferice, s-a referit 
la raportul existent între mediu și 
problemele energiei și între mediu 
și problematica apei pe continentul 
nostru și a reiterat faptul că Româ
nia s-a pronunțat constant pentru 
discutarea problemelor administrării 
apelor în strînsă legătură cu dezvol
tarea economică, pentru întocmirea 
unor programe care să permită valo
rificarea potențialului existent în 
folosul fiecărui stat de pe continent.

asistență financiară către Africa de 
Sud — relevă documentul — repre
zintă o complicitate cu apartheidul 
și este un act ostil poporului oprimat 
al acestei țări, ostil Organizației 
Unității Africane și Națiunilor 
Unite". Totodată, în document se 
arată că O.N.U. trebuie să ceară gu
vernelor țărilor membre să „înghețe 
importurile de aur din R.S.A., ca un 
element esențial în cadrul unui pro
gram de sancțiuni obligatorii".

Un extras al documentelor prezen
tate în cadrul seminarului de la 
Ziirich urmează să fie înaintat con
ferinței internaționale care va avea 
loc la Paris, între 20 și 27 mai. in 
problema sancțiunilor împotriva re
gimului de apartheid de la Pretoria.

da Inteligență tehnică, structura ex
porturilor lor reflectînd însăți struc
tura unilaterală a economiilor aces
tor țări — moștenire dintr-o epocă în 
care metropolele orientau producția 
țărilor de la „periferie" doar în ve
derea producerii de materii prime șl 
produse de bază.

Din această cauză, aproximativ 80 
Ia sută din veniturile țărilor în curs 
de dezvoltare provin din desfacerea 
pe piața mondială a 18 materii pri
me. fără a socoti petrolul. Din vin- 
zarea acestor produse, țările în curs,/ 
de dezvoltare încasează doar 30 de 
miliarde de dolari, în timp ce va
loarea adăugată acestora prin prelu

crare ți comercializare în statele a- 
vansate industrial se ridică la 200— 
300 miliarde dolari. Dependenta ac
centuată a țărilor în curs de dezvol
tare de exporturile de produse de 
bază este evidențiată și de faptul că 
participarea lor la schimburile inter
naționale de produse manufacturate 
nu reprezintă decît 10 la sută. Mai 
mult, cînd unele dintre țările în curs 
de dezvoltare reușesc să pătrundă pe 
piețele statelor dezvoltate cu o serie 
de produse, ele sînt eliminate prin 
dezvoltarea de noi tehnologii în sta
tele avansate.

Situația este agravată de faptul că 
circa 75 la sută din exporturile țări
lor în curs de dezvoltare sînt orien
tate geografic spre statele capitalis
te dezvoltate, de unde importă 84 la 
sută și respectiv 90 la sută din pro
dusele industriale și echipamentele 
de care au nevoie pentru realizarea 
propriilor programe de industrializa
re. Or, în aceste schimburi, sistemul 
internațional de prețuri, controlat de 
statele capitaliste dezvoltate prin 
activitatea societăților transnaționale, 
dezavantajează permanent țările în 
curs de dezvoltare. Numai în ultimii 
șapte ani, ca urmare a raporturilor 
de schimb inechitabile, țările în curs 
de dezvoltare au pierdut circa 80 de

Manifestări 
consacrate României

PARIS 8 — La Institutul de 
limbă română de pe lingă Uni
versitatea din Strasbourg a avut 
loc, in cadrul centenarului Geor
ge Enescu, o audiție muzicală 
dedicată marelui compozitor și 
interpret român. In continuare 
a urmat o seară de poezie ro
mânească. Au fost recitate poe
zii de Octavian Goga, Ion Mi- 
nulescu și George Topirceanu.

VIENA 8 — La Palatul Palffy 
din cadrul Centrului cultural 
austriac din Viena s-a deschis 
o expoziție de ceramică a cu- 
noscuților olari din Hurez, Eu- 
frosina și Victor Vicșoreanu. 
Prof. Gaisbauer, directorul Cen
trului cultural, a subliniat, in 
cuvintul său, vitalitatea artei 
populare românești, strălucit 
confirmată prin creația celor doi 
artiști. La vernisaj a partici
pat Stephan Kukla, secretar ge
neral al Asociației de prietenie 
Austria-România.

Sesiunea Adunării Populare
a R. P. Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 
a-au desfășurat lucrările celei de-a 
7-a legislaturi a celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria. în cadrul sesiunii s-a ho- 
tărît ca, odată cu alegerile de depu- 
tați pentru Adunarea Populară, de ju
decători și asesori, care vor avea 
loc în luna iunie, să se desfășoare și 
alegeri de deputați în consiliile popu
lare, precum și alegeri de primari.

Agenția B.T.A.. care a transmis a- 
ceăstă informație, anunță că. în urma 
hotărîrii Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, alegerile se vor desfășura 
la 7 iunie 1981.

Rolul cooperării 
în procesul dezvoltării 

Seminarul international 
de la Roma

ROMA 8 (Agerpres). — La Roma 
au început lucrările unui seminar in
ternational pe tema rolului cooperă
rii în' procesul dezvoltării, la care iau 
parte reprezentanți ai statelor arabe, 
ai Italiei și altor țări din sudul Eu
ropei.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor, primul ministru al Italiei, 
Arnaldo Forlani, a apreciat că o nouă 
majorare a prețului petrolului se va 
reflecta negativ asupra creșterii eco
nomice.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare s-au referit îndeosebi la 
necesitatea continuării eforturilor 
pentru relansarea dialogului Nord— 
Sud. în scopul instaurării noii ordini 
economice internaționale.

Deteriorarea situației din Liban
BEIRUT 8 (Agerpres). — Agențiile 

Internationale de presă informează 
că în cursul poptii de marți și al zi
lei de miercuri, atît în capitala Liba
nului, Beirut, cît și în orașul Zahle 
au continuat să se înregistreze ex
plozii și tiruri de mortiere și arme 
automate, soldate cu importante pa
gube materiale și victime. Președin
tele tării. Elias Sarkis, a ordonat, din 
nou, tuturor părților implicate să în
ceteze focul. Dar la scurt timp după 
o sistare a tirurilor, atît în capitala 
țării, cît și la Zahle, incidentele au 
reizbucnit.

La agravarea situației din Liban au 
contribuit și bombardamentele de ar

mlliarde de dolari, iar în 1980 defi
citul Iot comercial a atins, de ase
menea, 80 de miliarde de dolari, da
toria externă consolidată ridieîndu-se 
astfel la uriașa sumă de 400 de mi
liarde de dolari. Aceasta a obligat 
țările respective să-și restrtngă 
chiar și importurile necesare pen
tru îndeplinirea programelor da 
dezvoltare, adîncind decalajele e- 
conomice. „Datoriile Africii sînt 
mai mari decît muntele KUi- 
mandjaro!" — exclama, la recen
ta sesiune a O.U.A., secretarul e- 
xecutiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa, Adebayo Ade- 
deji.

«»

PRETEXTUL NEFONDAT AL BA
RIERELOR COMERCIALE. în ul
tima vreme. în condițiile accen
tuării fenomenelor de criză (rece
siune, șomaj, inflație), țările ca
pitaliste dezvoltate au recurs tot 
mai mult la măsuri menite să 
restrângă pătrunderea Pe piețele 
lor a produselor manufacturate, 
provenite din țările în curs de dez
voltare. Datorită protecționismului, 
afirma un cunoscut expert economic, 
comerțul mondial poate fi asemuit 
cu un automobil care. încearcă să 
înainteze cu frîna de mină trasă. 
Imaginea este plastică, sugestivă, 
dar nu relevă decît jumătate din a- 
devăr. Dependența țărilor în curs de 
dezvoltare față de importul de pro
duse manufacturate, ca și diminuarea 
deficitului lor comercial ar putea fi 
reduse prin expansiunea exporturi
lor de astfel de bunuri. Pe măsura in
dustrializării lor. Această posibilitate 
a fost și este frînată însă de o serie 
de obstacole tarifare și netarifare, de 
restricțiile impuse de statele capita
liste dezvoltate, cu deosebire la pro
dusele de acest gen, care dețin o 
pondere ridicată în exporturile țări
lor în curs de dezvoltare (produse 
prelucrate din piele, lemn, fier, oțel, 
textile etc.).

în ultimul deceniu, potrivit studii-

Efectele dăunătoare ale cursei înarmărilor 
asupra dezvoltării omenirii

— tn dezbaterile reuniunii de la Universitatea din Bridgeport 
(S.UJk.)

WASHINGTON 8 (Agerpres). — La 
Universitatea din Bridgeport, statul 
Connecticut, au luat sfîrșit lucrările 
unei reuniuni Pe tema ..Efectele dău
nătoare ale cursei înarmărilor asupra 
dezvoltării omenirii".

La această manifestare, organizată 
de două influente organizații obștești 
din S.U.A. — ..Liga internațională a 
femeilor pentru pace și libertate" și 
„Medicii pentru responsabilitate so
cială" — au luat parte oameni de- 
știință, reprezentanți ai opiniei publi
ce. oameni politici și activiști sindi
cali. cadre didactice și studenti. mi- 
litanți pentru pace și dezarmare.

„NU rachetelor nucleare și bombelor 
cu neutroni"

La Bonn, s-a desfășurat, zilele trecute, o mare manifestație de protest 
împotriva cursei înarmărilor și pericolului de război. In cadrul acestei 
ample acțiuni, inițiată de diferite organizații democratice din R.F.G., au 
luat cuvîntul numeroși demonstranți, pronunțîndu-se împotriva amplasării 
de rachete nucleare în Europa occidentală. „Nu avem nevoie de o po
litică de forță, ci de destindere și dezarmare", a subliniat unul dintre vor
bitori. Fotografiile de mai sus redau secvențe din cursul manifestației de 
la Bonn. Pe pancarta purtată în fruntea coloanei demonstranților scrie 
„împotriva amenințării atomice - Nu rachetelor nucleare și bombelor 

cu neutroni I"

tilerie ale milițiilor conservatoare, 
conduse de maiorul disident Saad 
Haddad, asupra localității Nabatiyeh 
și a Împrejurimilor sale, unde s-au 
înregistrat importante pagube mate
riale. De asemenea, avioane israe- 
liene au survolat orașul Saida și în
treaga regiune sudică a Libanului.

în condițiile degradării situației, la 
Beirut au avut loc noi contacte po
litice și diplomatice pentru restabi
lirea calmului în țară. între acestea, 
agențiile de presă semnalează pri
mirea de către președintele Elias 
Sarkis a lui Brian Urquhart, adjunct 
al secretarului general al O.N.U., so
sit în capitala libaneză marți seara.

lor O.N.U.D.I., Statele Unite au 
introdus peste 400 de restricții la 
1501 de produse, Japonia la 431, 
Piața comună la 439. Partizanii 
protecționlsmului încearcă să jus
tifice această politică prin nece
sitatea protejării unor sectoare ale 
economiei occidentale de concurența 
țărilor în cure de dezvoltare sau a 
apărării locurilor de muncă din ță
rile lor. Astfel de argumente nu co
respund însă realităților. „In fapt, 
relevă Raportul Băncii Mondiale pe 
anul 1980, nu există nici o probă că 
concurența țărilor în curs de dezvol
tare ar fi o cauză importantă a șo
majului. Dimpotrivă, numeroase stu-

1“

dii arată că o creștere echilibrată a 
schimburilor comerciale cu țările in 
curs de dezvoltare nu are decît o in
cidență minimă asupra nivelului uti
lizării forței de muncă în statele in
dustrializate, comparată mai ales cu 
șomajul provocat de evoluția tehno
logică. Mai mult, potrivit altor studii, 
aceste schimburi au chiar repercu
siuni favorabile asupra folosirii for
ței de muncă in anumite țări". Un 
studiu al B.I.M. relevă în același 
sens : „Dacă Nordul industrializat ar 
pune treptat capăt restricțiilor asupra 
importurilor produselor manufactura
te din țările în curs de dezvoltare 
din Sud. numărul șomerilor in lumea 
a treia ar fi redus cu 6 milioane pînă 
in 1986. Simultan — subliniază stu
diul citat — angajările nu ar înceta 
să progreseze în Nord. In mod glo
bal, exporturile din Nord spre Sud 
au dus, in 1976, la o creștere netă de 
peste 1,5 milioane de locuri de mun
că in statele Nordului". Aceste cifre 
sînt confirmate și de alte studii efec
tuate, în ultimij ani, de o serie de 
țări vest-europene, punînd in eviden
tă faptul că actualele măsuri protec- 
ționiste au fost dictate nu atît de 
teama concurenței noilor veniți pe 
piața mondială, cît de tentativele 
unor cercuri monopoliste de a 
menține statu quo-ul, pentru a-și

Partieipantii au fost unanimi în 
aprecierea că escaladarea înarmărilor 
exercită o puternică influentă nega
tivă asupra climatului politic mon
dial. asupra păcii și securității in 
lume, constituind, totodată, o grea 
povară pe umerii tuturor popoarelor. 
Ei au subliniat că actuala stare de 
încordare din relațiile internaționale 
reclamă unirea eforturilor tuturor 
forțelor iubitoare de pace din în
treaga lume in lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii mondiale, 
pentru însănătoșirea climatului inter
național. împotriva cursei înarmări
lor. pentru dezarmare.

Aplicațiile militare comune 
„Soiuz-81“ au luat sfîrșit

MOSCOVA 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S.. în pe
rioada 17 martie—7 aprilie 1981, pe te
ritoriile R.P. Polone. R.D.G.. U.R.S.S. 
și R.S. Cehoslovace s-au desfășurat 
aplicații comune de comandament și 
Stat Major, sub denumirea conven
țională „Soiuz-81“. ..Obiectivele pro
puse în cadrul aplicațiilor — relevă 
agenția citată — au fost realizate". 
„Statele Majore și trupele care au 
luat parte la aplicații se întorc la 
locurile permanente de încartiruire".

păstra privilegiile apărate de vechile 
relații de inechitate, ce au dus la îm
părțirea lumii în țări sărace — pro
ducătoare de materii prime — care 
pierd mereu, și țări bogate — furni
zoare de produse industriale — care 
cîțtigă mereu.

CERINȚA RESTRUCTURĂRII SIS
TEMULUI COMERCIAL INTERNA
ȚIONAL. Studiile institutelor econo
mice specializate demonstrează fără 
putință de tăgadă că astăzi, mai mult 
ca orieind. în condițiile creșterii in
terdependențelor dintre state, rapor
turile de inechitate — care îngustează 
sfera relațiilor comerciale internațio
nale — se răsfring și asupra statelor 
avansate, aprofundînd fenomenele de 
criză, frînînd desfășurarea normală 
a ansamblului relațiilor economice In
ternationale. Din aceasta decurge și 
cerința restructurării actualelor me
canisme ale sistemului comercial 
mondial — ca o componentă majoră 
a unei noi ordini economice interna
ționale — și reașezarea schimburilor 
comerciale pe baze echitabile, de__
deplină egalitate, renuntîndu-se la 
practicile și politicile discriminatorii.

Este cunoscut că, pînă la această 
oră, negocierile „sectoriale" sau în 
grupuri mai mult sau mai puțin' res- 
trînse nu au dus la adoptarea unor 
măsuri eficiente,, care să permită lăr
girea și diversificarea comerțului ță
rilor în curs de dezvoltare, creșterea 
încasărilor din export, contrabalan
sarea pierderilor pe care le-au înre
gistrat. Tocmai de aceea se impune 
abordarea acestor probleme în cadrul 
unor negocieri globale, care să per
mită participarea activă a tuturor 
statelor lumii la elaborarea măsuri
lor menite să asigure desfășurarea 
unui comerț internațional cit mai 
liber.

Pornind de la aceste cerințe. Româ
nia socialistă a acționat și acționează 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională. pentru angajarea de 
negocieri multilaterale. care să 
conducă la reașezarea relațiilor 
comerciale internaționale pe baza 
principiilor egalității, echității și 
avantajului reciproc, atît în ceea 
ce privește materiile prime, cît 
și produsele manufacturate. Tot
odată, țara noastră se pronunță pen
tru combaterea fermă a protecționis- 
muluî și crearea de condiții avanta
joase exporturilor țărilor rămase în 
urmă, prin aplicarea sistemului ge
neralizat de preferințe acordate de 
statele dezvoltate. Atingerea acestor 
obiective va transforma realmente 
comerțul mondial într-un factor esen
țial al dezvoltării și promovării unei 
largi conlucrări internaționale în fa
voarea progresului tuturor națiunilor.

Valentin PAUNESCU

Lucrările Congresului al XVI-lea 
al P. C. din Cehoslovacia 

rodnice pe marginea documentelor prezentateDezbateri
In Sala Congreselor din Praga 

continuă dezbaterile pe marginea 
celor două principale documente. 
Raportul cu privire la activitatea și 
sarcinile de viitor ale partidului, 
prezentat de tovarășul Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din. Cehoslovacia, și Raportul 
cu privire la direcțiile principale 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, prezentat de tovarășul Lu- 
bomir Strougal. președintele gu
vernului federal. Vorbitorii și-au 
axat intervențiile 
asupra principa-- 
lelor orientări așa 
cum au reieșit
ele din cele
două documente 
amintite : valori
ficarea superioară și folosirea rațio
nală a tuturor tipurilor de combusti
bili și energie, de materii prime și 
materiale, cit și a fondurilor de pro
ducție și a forței de muncă ; spo
rirea continuă a eficientei activi
tății economice, asigurîndu-se cu 
prioritate creșterea capacităților de 
export și condițiile care să facă po
sibilă reducerea importurilor, parti
ciparea mai eficientă a economiei 
cehoslovace la diviziunea interna
țională a muncii pentru a se pu
tea ridica și pe această cale nive
lul tehnic și eficienta producției și 
reduce consumul de energie si ma
teriale : dezvoltarea proporțională, 
în continuare, a celor două repu
blici — R.S., Cehă și R.S. Slovacă — 
asigurîndu-se o dinamică mai rapi
dă de creștere a economiei slovace 
și sporirea ponderii ei în ansam
blul economiei tării, continuarea 
procesului de perfecționare a con
ducerii economiei.

Partieipantii la dezbateri apre

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim viceprim- 
ministru. conducătorul delegației 
partidului nostru la cel de-al XVI-lea 
Congres al P,C. din Cehoslovacia, s-a 
întîlnit cu tovarășul Vasil Bllak. 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Cu acest prilej a avut loc un larg 
și util schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea continuă a relațiilor 
de colaborare economică. tehnico- 
stiintifică și în alte domenii de acti
vitate de interes comun. De ambele 
părți, s-â apreciat că economiile so
cialiste ale celor două țări, aflate 
într-un continuu progres, oferă mari

Moment semnificativ în viața orașului Salisbury
• Pentru prima oară municipalitatea este condusă de un 
african • In curînd, capitala țării își va relua străvechiul 

nume, Harare
SALISBURY. — La 7 aprilie, ca

pitala Republicii Zimbabwe a trăit 
un nou eveniment, profund sem
nificativ pentru amplele transfor
mări pe care le cunoaște tinăra 
țară africană la un an de la pro
clamarea independenței (18 aprilie 
1980). Intr-un cadru festiv, la mu
nicipalitatea din Salisbury a avut 
loc instalarea noului primar al ora
șului, Tizirai Gwats, primul african 
care ocupă această importantă 
funcție.

Luind cuvîntul cu acest prilej. 
Gwats a declarat că va acționa pen
tru realizarea de transformări eco

AGENȚIILE DE PRESA 
E® - ve scurt

TINERETUL Șl LUMEA DE MÎINE. In urma unei reuniuni desfășurate 
In capitala Italiei, care a întrunit tineri intelectuali din 18 țări, a fost 
creat un centru internațional de viitorologie, „Forum humanum", ce va 
funcționa sub egida Clubului de la Roma. Arătînd că acest for iși pro
pune să-i îndrume pe tineri în deslușirea tendințelor lumii de mîine, în 
care ei vor trăi, președintele Clubului de la Roma, Aurelio Peccel, a 
subliniat necesitatea de-a „înțelege cauzele profunde ale relelor de care 
suferă azi omenirea". „Forum humanum" va elabora un ansamblu de 
propuneri, care vor fi înaintate O.N.U. și altor organizații internaționale.

1 ÎNCHEIEREA convorbirilor 
SOVIETO-UNGARE. La Moscova 
s-au încheiat convorbirile dintre 

I Andrei Gromîko. ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., și Frigyes 

I Puja. ministrul afacerilor externe 
I al R. P. Ungare. Convorbirile, in

formează agenția M.T.I.. au prile-
■ juit un schimb de vederi în legă

tură cu relațiile bilaterale si cu cele
I mai importante probleme ale si

tuației internaționale actuale.
APEL LA ÎNTĂRIREA UNITĂ

ȚII NAȚIONALE IN INDIA. Pri- 
I mul ministru Indira Gandhi a lan- 
I sat un apel la crearea unei mișcări 
: naționale in vederea întăririi uni

tății țării în contextul intensificării 
valului de violență în India — in- 

I formează agenția Reuter. Premierul 
a apreciat că o astfel de mișcare 

I este necesară, avînd în vedere exis
tența unor forțe ce acționează pen
tru slăbirea unității Indiei.

PROGRAMUL NOULUI GUVERN 
: BELGIAN. Primul ministru al Bel

giei, Mark Eyskens, a prezentat în 
I Parlament programul noului guvern, 
| destinat, in principal, redresării 

economice a tării. Potrivit agen- 
| țiilor France Presse si Reuter,
■ liniile directoare ale programului 
1 sint combaterea inflației și a șo- 
. majului. menținerea parității fran

cului belgian și reducerea deficite-
I lor bugetare.
I ÎMPOTRIVA AMESTECULUI 

STRAIN ÎN TREBURILE INTERNE
1 ALE STATELOR s-a pronunțat 
. președintele Mexicului, Jose Lopez 

Portillo. El a arătat că „Mexicul 
I dorește să contribuie la menținerea 

securității și stabilității în regiune, 
I insă pe baza unor acorduri politice 
I și economice care să garanteze res

pectarea suveranității și dezvoltării 

NOUTĂȚI IN DOMENIUL TEHNICII RULMENȚILOR. Miercuri s-a 
I închis la Complexul „Sokolniki" din Moscova expoziția internațională 

„Podsipniki 81", in cadrul căreia întreprinderi și firme producătoare de 
rulmenți și mașini de profil din diferite țări au prezentat noutățile in 

I acest domeniu. Standul românesc al întreprinderii „Tehnoimportexport" 
a prezentat o gamă largă de rulmenți realizați la Bîrlad, Alexandria fi I Brașov.

ciază realist condițiile complexe, in
terne și externe, în care vor tre
bui transpuse în viată aceste o- 
biective. Au fost prezentate nu
meroase propuneri in vederea ob
ținerii, pe toate căile posibile. d« 
economii de energie și de mate
rii prime, tinînd seama de faptul 
că reducerea consumului cu nu
mai un singur procent fată de 
sarcina planificată, calculată pe 
întreaga economie națională, ar a- 
duoe economii suplimentare de cir

ca 7 miliarde de 
coroane anual.

Delegații la con
gres sprijină o- 
rien tarea stipulată 
în cele două do
cumente. de a sa 

menține șt ridica în continuare ni
velul de trai atins pînă in prezent. 
Consumul social urmează să creas
că. conform prevederilor documente
lor congresului, cu 7 la sută în acest 
cincinal. Rețeaua de instituții social- 
culturale își va extinde capacitatea 
cu 7 000 de locuri. Se vor construi 
550 000 de apartamente noi si vor 
fi modernizate alte 40 000—50 000. 

Analizind într-un spirit de exi
gentă. critic și autocritic, rezulta
tele obținute în cursul ultimului 
cincinal, delegații la congresul P.C. 
din Cehoslovacia își exprimă hotă- 
rirea fermă de a-și aduce contri
buția. alături de întregul popor ce
hoslovac. fiecare la locul său de 
muncă, la înfăptuirea sarcinilor pe 
care le va trasa congresul pentru 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei socialiste, pentru creșterea 
bunăstării oamenilor muncit

S. PODINA

posibilități pentru o conlucrare cît 
mai largă între România și Ceho
slovacia. în interesul si spre binele 
ambelor țări și popoare. A fost ex
primată hotărîrea pentru amplifica
rea relațiilor româno-cehoslovace.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
'intr-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească, au fost prezenti Ionel 
Diaconescu. ambasadorul tării noas
tre la Praga, și Lumir Hanak. am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

în cursul zilei de miercuri, tova
rășul Gheorghe Oprea a vizitat fa
brica de utilaje energetice a uzine
lor „Skoda" din Plzen.

nomice și sociale conforme cu po
litica promovată de Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.- 
P.F.), de guvernul primului mi
nistru. Robert Mugabe. El și-a ex
primat speranța că cei 33 de con
silieri municipali negri și cei 13 
consilieri albi vor conlucra ar
monios „în spiritul reconcilierii do
rite de guvern".

Gwats a adăugat că, în curînd, 
Consiliul municipal va studia pro
blema schimbării numelui orașului 
din Salisbury în acela de Harare, 
străveche denumire africană.

independente a tuturor națiunilor". | 
Șeful statului mexican s-a pronun
țat, totodată, pentru fundamentarea j 
raporturilor de cooperare regionale 
și internaționale pe baze noi, echi
tabile și juste. |

VIZITA REGELUI IORDANIEI | 
LA LONDRA. La Londra au avut 
loc convorbiri între primul ministru i 
al Marii Britanii, Margaret That- | 
cher, și regele Hussein al Iordaniei, 
aflat într-o vizită în capitala brita- « 
nică. Regele Hussein s-a pronunțat 
pentru intensificarea eforturilor în ‘ 
vederea inițierii unui dialog cu Or
ganizația pentru Eliberarea Pălești- I 
nei, singurul reprezentant legitim al I 
poporului palestinian. Totodată, el 
a reafirmat că se impune cu nece- | 
sitate ca poporul palestinian să-și | 
exercite dreptul său la autodeter
minare. I

ACORD CULTURAL CHINO- ■ 
SPANIOL. Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. Gu Mu, I 
și ministrul de externe al Spaniei, I 
Jose Pedro Perez Llorca, au semnat 
primul acord de cooperare culturală i 
intre cele două țări pe o perioadă 
de cinci ani. Spania și R.P. Chineză 
„se angajează să stimuleze dezvol- . 
tarea cooperării intre instituții ști
ințifice și de cercetare", informează i 
agenția spaniolă de presă E.F.E.

PREȘEDINTELE UGANDEI IN | 
ZAIR. La Kinshasa s-au încheiat 
convorbirile dintre președintele i 
Mobutu Șese Seko și președintele 
Ugandei, Milton Obote, care a efec
tuat o vizită oficială în Zair. în . 
centrul convorbirilor s-au aflat 
probleme legate de cooperarea din- I 
tre cele două state vecine pe mul
tiple planuri. Totodată, s-a proce- I 
dat la o analiză a situației din | 
Africa.
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