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Hotărîri de mare însemnătate cu privire
la locul și rolul sindicatelor în opera
de edificare socialistă a țării
Cu cit sindicatele, organele lor de conducere își vor în
deplini mai bine sarcinile de mare răspundere ce le revin în
viața economico-socială, cu atit mai mult se va asigura partici
parea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la conducerea întregii societăți și, tot
odată, îndeplinirea rolului partidului de forță politică conducă
toare a societății.

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în județul Covasna
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, a efec
tuat joi o vizită de lucru în
unități agricole din județul
Covasna.
Secretarul general al
partidului a fost însoțit de
tovarășul losif Banc, mem
bru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C,
al P.C.R.
Ca și In zilele precedente, vizita de
lucru, a secretarului general al parti
dului a permis analiza unor proble
me in plină actualitate, care privesc
desfășurarea lucrărilor de primăvară,
bunul mers al activității agricole. în
vederea modernizării continue a acestei importante ramuri a economiei
naționale, dezvoltarea ei pe coordo
natele calitative ale actualului cin
cinal.
Dimineața, devreme, locuitorii co
munei Tușnad-sat au venit să adre
seze călduroase cuvinte de rămas
bun. să sublinieze din nou satisfac
ția pentru vizita cu care au fost onorati de conducătorul partidului si
statului.
Despărțirea de județul Harghita și
de locuitorii săi a avut loc intr-o am
biantă de mare Însuflețire, toți cei
prezent! scandind numele secretaru
lui general al partidului, președintele
țării, aplaudind cu căldură, ovaționind
Îndelung. Cei mai tineri locuitori ai
Harghitei, pionieri și șoimi ai patriei,
au ținut să exprime, la rindu-le,
bucuria de a-1 întilni pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. căruia i-au Înmâ
nat frumoase buchete de flori.
în aplauzele si uralele mulțimii, •licopterul prezidențial a decolat, lndreptîndu-se spre județul Covasna.
Vizita de lucru In acest județ a
Început in localitatea Moacsa.
Pe tăpșanul din marginea comune!
veniseră numeroși cetățeni, tineri și
virstnicl, dornici să-și exprime sa
tisfacția de a-1 primi ca oaspe
te pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
bucuroși că pot da glas sentimente
lor lor de Înaltă stimă, de prețuire
la adresa omului din fruntea parti
dului și statului, a activității sale
neobosite.
Drapele roșii și tricolore încadrau
portretul secretarului general al par
tidului. pancartele pe care sta scris
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“.
A fost intonat Imnul de stat.
Un detașament alcătuit din mili
tari ai forțelor noastre armate, mem
bri ai gărzilor patriotice și formați
uni de tineret pentru apărarea pa
triei a prezentat onorul.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu simpatie gesturilor celor
prezenți, mulțumind astfel pentru această călduroasă primire, pentru
florile oferite de pionieri și șoimi ai
patriei, pentru invitația de a gusta
din piinea și sarea ospitalității.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
informat de primul secretar al co
mitetului județean de partid. Ferdi
nand Nagy, că in momentul de față
agricultorii Covasnei sint concentrați
asupra lucrărilor de însămințare a
culturilor, îndeosebi a cartofilor și
porumbului. Timpul este deosebit de
prielnic, vremea incălzindu-se vizibil
in ultimele zile și in această parte
a țării. Totodată, au fost prezentate
principalele preocupări ale comitetu
lui județean de partid pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite de Congre
sul țărănimii, a indicațiilor primite
în vederea asigurării unor recolte cit
mai bune în acest an.
în continuare, directorul general al
direcției agricole județene. Veres Ladislau. a înfățișat principalele carac
teristici ale agriculturii in Covasna,
structura culturilor, producțiile medii
la hectar, dinamica efectivelor de animale. Situația prezentată a permis
evidențierea unei activități susținute

Ceaușescu. noi și importante fapte
de muncă in toate domeniile de ac
tivitate. Dealtfel, toți cei ce au urcat
la tribuna Congresului sindicatelor,
reprezentind colective de muncă din
întreprinderi industriale, de construc
ții și de transporturi, din unități agricole de stat, din institute de cer
cetări și proiectări, din instituții, au
făcut referiri concrete la marile rea
lizări pe care aceste colective Ie de
dică aniversării partidului.
Numeroși vorbitori, exprimindu-și
adeziunea deplină la orientările de
largă cuprindere și profundă legiti
mitate cuprinse in cuvintarea secre
tarului general al partidului, privind
perfecționarea activității sindicate
lor, cea mai largă organizație de

la soluționarea tuturor problemelor
construcției socialiste.
Au luat cuvintul, in ședințe ple
nare sau în cadrul secțiunilor, 394 de
delegați.și invitați. Numitorul comun
al dezbaterilor a fost imperativul
asigurării unei noi calități in munca
sindicală. Toți cei care au vorbit de
la tribuna înaltului forum muncito
resc au subliniat faptul că drumul
spre o nouă calitate nu poate incepe
decît cu efortul susținut de a per
fecționa activitatea desfășurată în
grupe. Schimbarea pe care o impun
noile realități ale țării face necesară
afirmarea unei noi concepții, a unei
noi viziuni cu privire la rolul gru
pelor. ale căror adunări trebuie să
devină adevărate sesiuni deschise ale
adunării generale
a oamenilor mun
cii. "Viața grupei
sindicale nu se
poate mărgini nu
mai la participa
rea la unele acti
vități asa-zis tra
diționale, numai
la
consemnarea
rezultatelor între
cerii
socialiste,
discutarea cu cei care absentează ne
motivat de la lucru sau nu-și înde
plinesc sarcinile profesionale, stringerea cotizațiilor. Ea trebuie să re
flecte însăși viata oamenilor, cu pro
blemele lor de muncă, de calificare,
de afirmare a personalității, de pre
gătire politică, de lărgire a orizon
tului cultural.
Propunerile făcute, hotăririle adop
tate vizează cu precădere promova
rea unui stil de muncă exigent, in
măsură să dinamizeze energiile co
lectivelor muncitorești. S-a vorbit
deschis, au fost criticate neajunsuri
le. au fost propuse metode si forme
noi de activitate, revoluționare si efi
ciente. așa incit fiecare organizație
sindicală să devină un colectiv mili
tant. combativ, capabil să mobilizeze
toți oamenii muncii la realizarea
exemplară a tuturor îndatoririlor.
Propunerile făcute in cadrul dezba
terilor. hcțtăririle adoptate de congres,
pe baza indicațiilor Si orientărilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
converg către deplina valorificare a
cadrului organizat de participare di
rectă a oamenilor muncii la condu
cerea activității economice Si sociale,
la gospodărirea eficientă a tuturor
resurselor materiale și de muncă. Au
fost stabilite, in acest sens, noi mă
suri care să asigure adaptarea forme
lor de activitate proprii sindicatelor
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In timpul vizitei la ferma Angheluș
pentru continua îmbunătățire a re
zultatelor in agricultură, pentru creș
terea producției de cereale și plante
tehnice, pentru sporirea numărului
de animale și, pe această bază, creș
terea producției de carne, lapte, lină.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
Invitat să vadă modul de organizare
a complexului zootehnic din comuna
Moacsa. sistemul existent aid pentru
evidența fiecărui animai felul cum
se asigură și administrează furajele.
Secretarul general al partidului a vi
zitat. rind pe rind. diferite sectoare,
cerind precizări cu privire la spo
rul de carne, producția de lapte, ni
velul natalității, starea de sănătate a
animalelor, procentul de mortalitate.
Peste tot este curat, aerisit, construc
țiile sint realizate din materiale ușoa
re. economicoase. într-unul din graj
duri, gazdele atrag atenția asupra va
cii .,Bianca", care deține recordul
fermei, avînd anul trecut o producție
de lapte de peste 45 de litri pe zi.
Apreciind rezultatele obținute de
complexul Moacsa, care este integrat
într-o asociație intercooperatistă.
secretarul general al partidului a reco
mandat să se facă în așa fel incit și
activitatea cooperativei din această
localitate și a celorlalte unități din
cadrul consiliului agroindustrial să
se ridice in cel mai scurt timp la
același nivel. Generalizind asemenea
experiențe, a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. întregul jijdet va
avea de ciștigat. Covasna va putea
candida la un loc fruntaș pe tară prin
rezultatele sale in agricultură.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
oprit apoi intr-un lan al C.A.P. Reci.
Griul arată frumos, subliniază gazde
le, mai bine ca in alți ani. Observînd
că densitatea acestuia lasă de dorit,
secretarul general al partidului a re
comandat specialiștilor din agricultu
ră să se acorde cea mai mare atenție
valorificării cit mai bune a suprafe
ței agricole. „Aveți aici pămint la'fel
de bun ca în Bărăgan, a remarcat to
varășul Nicolae Ceaușescu, și puteți
obține recolte mari. Trebuie apropia
te rindurile și găsite metode de in

sămînțare care să asigure sporirea
numărului de plante la hectar, asigurlnd, bineînțeles, spațiul necesar
creșterii culturilor".
S-a vizitat in continuare .ferma
Angheluș. Șeful unității, Szaroz An
drei, a subliniat că ferma a doblndit
o experiență bună atit in cultivarea
cerealelor, cit si în creșterea anima
lelor. livrînd la fondul centralizat al
statului importante cantități de pro
duse. Lina obținută, de exemplu,
este prelucrată într-o unitate indus
trială din apropiere, fiind folosită la
realizarea unor țesături deosebit de
apreciate. Și aici au făcut o bună im
presie organizarea fermei, rezultatele
de ansamblu obținute in ultimii ani.
Secretarul general al partidului a re
comandat ca în sectorul .zootehnic să
fie asigurată o selecție riguroasă a
animalelor aduse pentru creștere,
astfel incit să existe garanția unei
calități cit mai ridicate. Totodată, s-a
cerut și aici o folosire mai rațională
a terenurilor din incinta fermei, unde
pot fi amenajate solarii, iar în spa
țiile dintre pomi urmind să se pună
cartofi sau sfeclă furajeră.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
oprit apoi din nou pe cîmp, de aceas
tă dată pe tarlalele I.A.S. „Sfîntu
Gheorghe". La ferma 7, un mare nu
măr de oameni lucrau la sortarea car
tofilor. S-a constatat starea bună a
acestora in condițiile deosebit de
economicoase ale depozitelor de su
prafață. Și aici, ca și pe terenul din
apropiere, unde se executa insămințarea mecanică a cartofilor, au fost
analizate aspecte privind calitatea
lucrărilor de primăvară, subliniindu-se importanța terminării acestora
la vreme, ca un factor esențial in
atingerea nivelurilor prevăzute pen
tru recolta acestui an. Secretarul ge
neral al partidului a subliniat din
nou necesitatea experimentării pe
loturi restrinse a unor densități mari
pentru a determina creșterea, pe această cale, a producției de cartofi la
hectar in zona Covasna.
Vizita a continuat la întreprinderea
agricolă de stat „Sfîntu Gheorghe".
specializată în creșterea vacilor în
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Desfășurate sub puternica lnrîurire
a ideilor de o excepțională însem
nătate. de o deosebită valoare teo
retică și practică cuprinse in cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a aprecierilor, indicații
lor și îndemnurilor secretarului ge
neral al partidului, primite cu viu
interes, cu profundă satisfacție și de
plină aprobare-, lucrările Congresului
U.G.S.R.. recent încheiat, au prile
juit reafirmarea voinței de a acționa
cu inaltă responsabilitate pentru ca
sindicatele să aibă o tot mai mare
contribuție la înfăptuirea politicii
generale a partidului, să desfășoare
o astfel de activitate încit să-și me
rite denumirea de organizație a pro
prietarilor. producătorilor și benefi
ciarilor
tuturor
bunurilor mate
riale și spirituale.
Marele forum
al
democrației
muncitorești a dat
o strălucită ex
presie participării
active, in strinsă
unitate, a clasei
muncitoare, a tu
turor oamenilor
muncii la conducerea societății.
Dezbaterile ce au avut loc, timp
de trei zile. In ședințe plenare
si pe secțiuni, numeroasele propu
neri făcute de participant, hotăririle
adoptate definesc rolul și atribuțiile
sindicatelor in noua etapă istorică,
trasează obiectivele activității lor în
condițiile cincinalului calității și efi
cienței. Au fost direcționate noi căi
menite să asigure rjdicarea pe un
plan superior a întregii activități
sindicale, au fost stabilite măsuri
'concrete în vederea creșterii capaci
tății organizatorice, Îmbunătățirii sti
lului și metodelor de muncă proprii
sindicatelor.
Lucrările Congresului sindicatelor
s-au Integrat pe deplin în ambianța
de puternic entuziasm, de eferves
cență politică și elan creator care
caracterizează aceste zile, cind în
tregul partid, țara întreagă întîmpină momentul aniversar al împli
nirii a șase decenii de la făurirea
partidului nostru comunist. Fiii țării,
români, maghiari, germani și de alte
naționalități, cinstesc această mare
sărbătoare a partidului, ca și apro
piata zi a muncii prin importante
succese obținute In realizarea sarci
nilor de plan, prin înfăptuirea exem
plară a angajamentelor asumate în
Întrecerea socialistă. Cronica acestor
zile consemnează, ca momente de
semnificație majoră, expresie vie,
elocventă a unității de nezdruncinat
a Întregii noastre națiuni In jurul
partidului, al tovarășului Nicolae

•

Lc întreprinderea agricolă de »tat „Sfîntu Gheorghe”

sistem industrial. Directorul acesteia.
Fegyverneky Alexandru, a menționat
că în acest cincinal este-prevăzut ea
producția animalieră să reprezinte 58
la sută in totalul producției între
prinderii. S-a evidențiat, totodată, că
prin programul de măsuri întocmit se
va permite creșterea capacității sec
torului zootehnic de la 1 860 de cape
te, cîte sînt în prezent, la peste 3 600.
Au fost parcurse în continuare graj
durile bine organizate și întreținute,
fiind prezentate cu acest prilej și
proiectele de modernizare vizind mai
buna folosire a spațiilor, utilizarea
corespunzătoare a clădirilor existente.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat preocupările zootehniștilor
de aici pentru obținerea unor pro
ducții ridicate, pentru îmbunătățirea
rezultatelor de la un an la . altul.
Considerînd că există reale posibi
lități pentru creșterea efectivelor de
animale, secretarul general al parti
dului a insistat asupra necesității
unor măsuri susținute, eficiente, in
vederea asigurării in cantități îndes
tulătoare a fujfajelor. în acest sens
s-a cerut să se dea cea mai mare
atenție sporirii producției de furaje
la hectar, valorificării superioare a
finețelor și pajiștilor.
Un ultim popas a avut loc la Aso
ciația economică intercooperatistă din
Arcuș. Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a fost prezentată, de către dr.
Pakucs Alexandru, situația privind
organizarea fermei de vaci, sub
liniind că aici întreaga gamă de
lucrări se asigură mecanizat. Popu
lates fermei se face cu tineret bovin
din județ, rasa adaptată „Bălțata
românească" dind rezultate bune. De
altfel, au relevat gazdele, întregul
program al producției de carne din
județ se realizează în unități de acest
tip.
Secretarul general al partidului i-a
felicitat pe zootehniștii din Arcuș pen
tru activitatea lor fructuoasă. Adresindu-se cadrelor de conducere, spe
cialiștilor prezent!, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a indicat să fie respecta
tă cu strictete greutatea minimă de
livrare a animalelor, preciz'lnd că aceasta trebuie să fie cit mai ridica
tă posibil. Totodată, s-a subliniat că
ferme de acest fel ar trebui să existe în fiecare consiliu agroindus
trial. intrucit ele prezintă, intre al
tele. avantajul de a asigura venituri
corespunzătoare, de a contribui la în
tărirea economică a unităților agri
cole. la buna aprovizionare a popu
lației. în același timp, s-a trasat sar
cina ca in complexele zootehnice să
fie dezvoltată activitatea de creștere
a boilor și a cailor — animale ne
cesare pentru tracțiune.
Despărțirea de locuitorii jude
țului Covasna are loc in aceeași
atmosferă plină de Însuflețire cu
care este înconjurat pretutindeni
secretarul general al partidului.
Oameni al muncii, tineri și vîrstnici, purtau cu dragoste portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
steaguri roșii și tricolore, pancarte pe
care erau înscrise numele secretaru
lui general al partidului intr-o
simbolică și firească alăturare cu
numele partidului și al țării. Ei
au aplaudat, cu deosebită căldură,
ovaționind îndelung. Buchetele de
flori oferite de cei mai tineri
cetățeni ai județului — pionieri
și șoimi ăi patriei — au subliniat aceste momente de reală emoție.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Fanfara a intonat Imnul de stat
al Republicii Socialiste România.
în numele locuitorilor din această
parte a țării — români și maghiari —
primul secretar al Comitetului jude
țean de partid Covasna a mulțumit
din adincul inimii tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru această nouă vi
zită. exprimind angajamentul lor de
a acționa fără int'irziere pentru a
transpune in practică indicațiile pri
mite. de a asigura înfăptuirea întoc
mai a programului de dezvoltare și
modernizare a județului în actualul
cincinal.

Nu multe riuri sint ca
Oltul, care să fi strins pe
malurile lor atîta istorie :
cetatea romană Arutela,
ctitoriile lui Mircea cel
Bâtrîn și Neagoe Basarab
sau case-cetăți — culele...
O legendară vale, - adevă
rată carte de istorie vie.
„Dar cele mai luminoase
pagini ale acestei cărți
s-au scris in ultimul dece
niu — remarcă maistrul
Ion Obrocea, șef de lot pe
șantierul hidrocentralei de
la Călimănești. Și se scriu
în continuare, în prezent".
Ne arată cu mina spre
muntele de beton clădirea
hidrocentralei și continuă:
— Mă aflu de zece ani
pe șantierele luminii din
această vale. Pagini din
noua carte a Oltului se
confundă cu paginile din
propria-mi biografie : 1974
— intră în funcțiune prima
hidrocentrală de pe Olt,
cea de la Rimnicu Vilcea ;
1975 — hidrocentrala de la
Govora ; 1976 — Dăești ;
1977 — Riureni ; 1979 —
hidrocentralele de la Băbeni, Ionești, Strejești. Zăvideni ; 1980 — Arcești.
Slatina... Urmează ca anul
acesta alte două hidrocen
trale să intregească șiragul
energetic al Oltului : cea
de la Călimănești, unde ne
aflăm, și cea de la Turnu.
in amonte.
Adevărate cascade de lu
mină și energie dau contur
pe Olt uneia din marile
opere ale construcției so
cialiste — amenajarea hi
droenergetică a rîurilor
noastre interioare. Idee izvorită din politica științi
fică, de perspectivă a parti
dului. privind valorificarea
potențialului energetic al
tării.
— Cind lucrările hidro
energetice de pe Olt și
afluentul său. Lotru, vor fi
încheiate, aceste riuri in
terioare iși vor măsura for. Dunărea — conti

masă a clasei muncitoare, cu atri
buții tot mai mari în sistemul de
mocrației socialiste, au ținut să sub
linieze importanta hotăritoare a în
drumării de către partid. Ideea de
înaltă valoare principială și practică
din cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. potrivit căreia afirmarea
și recunoașterea rolului conducător
al partidului nu diminuează in nici
un fel rolul sindicatelor sau al altor
organizații de masă, ci, dimpotrivă,
le conferă răspunderi mai mari și
mai importante, a fost reluată de
aproape toți participanții la dezba
teri. Ei au subliniat cu tărie faptul
că, mai ales acum, in condițiile tre
cerii la o nouă calitate în Întreaga
activitate economico-socială, garan
ția îndeplinirii cu succes a Îndatori
rilor și atribuțiilor ce revin sindica
telor o constituie conducerea lor de
către Partidul Comunist Român,
forța de la care emană energia și
lumina ce pun în mișcare toate re
sursele creatoare ale națiunii. Pe
bună dreptate, s-a afirmat în cadrul
congresului, este meritul inestimabil
al partidului nostru, al secretarului
său general de a fi lichidat viziunile
istoricește depășite privind locul și
rolul sindicatelor In societate. Astăzi,
in România socialistă, menirea fun
damentală a sindicatelor este asigu
rarea, cadrului organizat pentru ca
oamenii muncii să-și poată exercita
atit drepturile, cit șl obligațiile ee le
revin in societate, să participe activ

nuă interlocutorul nostru,
precfzind : puterile insta
late în hidrocentralele de
pe Olt și Lotru vor avea
circa 1 000 megawați. Cam
tot atit cît revine părții ro
mânești la „Porțile de
Fier I“.
3 700 000 mc de rocă ex
cavată ; 230 000 mc de be
toane turnate ; Oltul mutat

Adrian VASI1ESCU
(Continuare in pag. a III-a)

ză Ion Obrocea. Căci noi
ne vom respecta angaja
mentul luat, in cinstea ani
versării a 60 de ani de la
făurirea partidului : șă ter
minăm construcția centra
lei cu o lună mai devreme.
La sfirșitul anului tre
cut. unii considerau că
termenul de predare a cen
tralei pentru montaj nu

Faptele
comuniștilor
la temelia

marilor

împliniri
socialiste
intr-o albie nouă. Iată bi
lanțul de pină acum al
muncii pline de hărnicie a
celor 150 de constructori de
pe șantierul de la Călimă
nești. Pentru ei, 1981 este
anul de virf, cind hidro
centrala va trebui să intre
în funcțiune. Tocmai de
aceea, in prezent toate lu
crările stau sub semnul
urgenței. Și totuși „urgen
ta urgențelor" ?
— Acoperirea
clădirii
centralei - și predarea ei
pentru montajul mașinilor
.— ne răspunde tinărul in
giner Dan Marinescu. De
aceasta depinde începerea
Ia timp a montajului uti
lajelor.
— Mai degrabă, începe
rea in devans — corectea-

nomisirea a 100 mc de ma
terial lemnos. Totodată se
elimină și acea „pauză" la
turnarea betoanelor, aflate
la „cheremul vremii". Și
astfel s-a ciștigat o lună.
— Ceea ce înseamnă că
și noi sintem mai tineri cu
o lună — constată, mai în
glumă, mai in serios, dul
gherul Costache Țurcanu,
om cu „mulți megawați la
activ.", aici pe Olt și pe
alte șantiere ale țării.
Partidul nostru, care împli
nește 60 de ani de existen
tă, ne-a învățat cum să în
tinerim atîtea și-atitea me
leaguri ale patriei. Ei bine,
după încheierea unor ast
fel de lucrări, parcă ne
simțim și noi întineriți.!
...Ceva mai sus de Căli
mănești, la Turnu, aveam
să întilnim și alte asemenea
biografii îngemănate cu
noul, destin al Oltului. In
ginerul Ioan Mihăilă, deși
tinăr, își revendică — pe
bună dreptate — calitatea
de „veteran". Are la activ
cîteva mari obiective con
struite in diferite colțuri
ale țării. Pe Olt, acasă
(este originar din Călimă
nești), a lucrat la hidro
centrala din Dăești. Consi
deră insă că aici, la Turnu,
este cu adevărat lucrarea
vieții lui.
— Am pindit ani în șir
un asemenea prilej — ne
spune tinărul inginer. Prin
ce este unică această hi
drocentrală ? tn
primul
rind este cea mai mare de
pe Olt — 70 megawați.
Apoi : excavațiile au în
semnat aici adevărate „bro
derii", executate cu migală
printre ruinele cetății ro
mane Arutela. șoseaua na
țională și calea ferată. Ca
să nu mai vorbim că bara-

poate fi mai scurt de mij
locul lunii mai. Argumen
te pentru aceasta : lipsa
stilpilor de lemn care să
sprijine grinzile centrale,
vremea nefavorabilă care
putea prelungi pauza obli
gatorie de întărire a beto
nului. Argumente care au
fost înlăturate datorită spi
ritului de Inițiativă al con
structorilor. Pornindu-se de
la cerința de a se construi
nu numai mai bine și mai
economicos, ci și- intr-un
timp mai scurt, a fost
pusă în practică o idee in
aparență simplă : înlocui
rea stilpilor de lemn cu
țevi metalice recuperate
Laurențiu DUȚA
de la „fier vechi", care pot
Ion STANCIU
fi apoi refolosite și pe alte
(Continuare
în pag. a II-a)
șantiere. Rezultatul — eco
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■FĂPTUI"!

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

; divers;

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

I

| 40 de flori
I plus una
•
I

Am primit o emoționantă scrisoare semnată de cite va citi
toare dțn Timăveni : „Am citit
de multe ori la •Faptul divers»
despre unii mineri, oțelari, dasIcăli sau marinari care au ieșit
la pensie si care au fost cin
stiți pe drept de colegii lor,
Idupă mulți ani de muncă, pa
siune si dăruire. De data asta,
e vorba de o simplă lucrătoare
din comerț, pe nume Rozalia
I Elvira Socaciu. Noi, gospodine
le, o cunoaștem poate mai bine
ca oricine. Totdeauna i-am preIțuit modestia, hărnicia și corec
titudinea. Ca să lucrezi 40 de
ani in comerț, iar ultimii 10 ani
Isă fii si responsabila magazinu
lui nr. 58 chiar din centrul ora
șului, fără să fii niciodată sanc
ționată, ci, dimpotrivă, apreciată
Iși lăudată, trebuie să recunoaș
tem că nu e la îndemâna oricui.
Iată de ce ne-am bucurat cind
Iam aflat că, la ieșirea la pensie,
colegii i-au inminat 40 de ga
roafe, cite una pentru fiecare
an de muncă. Am dori ca aceste
Irînduri să se constituie intr-o
floare în plus, din partea celor
care au beneficiat de serviciile
Iei, adresindu-i urarea de mulți
ani, cu bucurie".

Replică fermă unor comportări

I
I
I
1
I

■ Lauda
1 gospodarilor
O amplă acțiune gospodă
rească se desfășoară in aceste
zile in toate satele și comunele
județului Bacău : sute de oaI meni, tineri și virstnici, lucrează
pe porțiunile .de teren virane de
Ipe marginea șoselelor. Terenuri
cuprinse intre șanțuri și gardu
rile curților. Pămînturi bătătoIrite, care n-au produs niciodată
nimic, sint săpate și insămințate
acum cu legume și cu flori. Cal
culele arată că aceste petice de
Ipămînt nu sint deloc de neglijat.
Adunate, ele măsoară sute de
hectare. In afară de legume, oaI menii vor culege și flori — foarte
multe flori. De unde și denumi
rea unei inițiative : „O floare
pentru fiecare". Plus un... buchet
de laude. Merită.

I
I

I

De la nunta
I la... tribunal
Mare nuntă mare la restauran
tul „Dobrogea" din Constanța. La
nuntă, ca la nuntă : cintec și voie
Ibună.
Dacă e să spunem adevărul
gol-goluț, atunci e musai să preIcizăm că, in clipa . in care au
apărut oamenii legii’ mai veseli
și mai petrecăreți decit nuntașii
erau... ospătarii. Dar tot ei au
Ifost și primii care au dat de ne
caz. Cintărindu-se porțiile de
gustări și mincăruri care se serIveau la mese și comparindu-se
gramajul final cu cel stabilit ini
țial s-a constatat că toate erau
pe... jumătate. Fapt pentru care
I instanța de judecată n-a mers cu
jumătăți de măsură : bufetiera
Elena Cameniță, barmanul DuImitru Tamache și bucătarul Vio
rel Călăuț au fost condamnați in
tre 7 și 10 luni închisoare, cu
executarea pedepsei in peni| tenciar.

I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cișmeaua
de sub Capela
La poalele dealului Capela,
care străjuiește, oferindu-i un
plus de frumusețe, centrul mu
nicipiului Rimnicu Vilcea, a
existat, de mai bine de un secol,
o vestită cișmea. Dar, după cum
ne semnalează corespondentul
nostru voluntar Gheorghe Ispășoiu, de vreo doi ani de zile,
cișmeaua nu mai funcționează.
Pînă atunci, ea constituia un po
pas indispensabil in calea celor
insetați. Despre apa ei „rece cum
ii gheața" și „limpede cum ii
cristalul" se dusese vestea peste
nouă văi și dealuri. Nimeni nu
știe din ce pricină faimoasa ciș
mea a rămas rcișmea numai cu
numele.

Musafir la miez
de noapte
Intr-o noapte, paznicul de la
sectorul zootehnic al cooperati
vei agricole Războieni, județul
Tulcea, s-a trezit cu un musafir
nepoftit. De fapt, nu l-a văzut
la ochi, dar i-a „simțit" pre
zența nedorită in saivanul miei
lor. Paznicul s-a apropiat tiptil
de saivan. Deodată a văzut pe
cineva fugind cu un sac in spi
nare. A fugit cit a fugit, dai,
văzind că nu-i chip să se facă
nevăzut, respectivul — pe nume
Marin Coadă — a aruncat sacul
și și-a luat picioarele la spinare.
In sac se aflau patru miei. Pînă
la urmă, făptașului i s-a dat de
urmă. Deși e vorba de miei a
făcut-o de... oaie.

| Și ac să fi fost.

I
I
I
I
I
I
I
I

— De ce lipsește autocamionul
31—CJ—6 090 din garaj ?
Întrebarea a fost adresată șe
fului de coloană auto de la uni
tatea din orașul Gherla a între
prinderii județene Cluj de trans
port local.
— Nu știu — a răspuns el.
Pur și simplu, habar n-am unde
e. De văzut l-am văzut mai de
vreme în garaj, dar acuma nu
mai este. Parcă a intrat în pămint.
Nu, nu intrase ditamai ca
mionul in pămînt. Intrase in
garaj Vasile Szabo, șofer de me
serie, care s-a urcat la volanul
autocamionului și s-a dus la o
petrecere. După miezul nopții a
încercat să aducă mașina înapoi
la garaj, dar de frică să nu-l
prindă miliția a încercat să
fugă. Dar de ce i-a fost frică
tot n-a scăpat...
Rubrică realizată de

Petre POPA.

și corespondenții „Scinteii

I
I
I

f

arbitrare
O scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceausescu semnala că la
Centrul teritorial de calcul electro
nic din Iași conducerea unității co
mite abuzuri privind încadrarea și
promovarea în muncă, retribuirea
muncii, comportarea in relațiile cu
personalul din subordine; se mai
spunea că faptele au fost sesizate
organelor locale, dar că nu. «-a
luat nici o măsură.
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost ve
rificată 'de activiști ai secției Scri
sori și audiențe a C.C. al P.C.R.,
împreună cu reprezentant! al Mi
nisterului Muncii și ai Inspecției te
ritoriale financiare de stat.
Din Investigațiile făcute $1 discu
țiile purtate cu un mare număr de
lucrători din cadrul unității a re
zultat că afirmațiile din sesizare
sînt Întemeiate, directorul căutînd
chiar, in diferite feluri, să „teore
tizeze" abaterile de la normele le
gale. în numeroase cazuri s-a pro
cedat la trecerea nejustificată a
unor persoane dintr-o funcție în
alta, creîndu-se astfel posibilitatea
de a obține în perioade foarte scurte
retribuții tarifare superioare celor
la care aveau dreptul potrivit legii,
în referatul de cercetare se men
ționează cazul unor persoane (Elena
Cheptene, Viorica Popor etc.), căro
ra, într-o perioadă de 1—3 luni, li
s-a majorat retribuția cu 3 clase.
Altora (Alexandrina Aradel s.a.), în
ceva mai mult de 3 ani. li s-au
acordat 8 clase de retribuire, iar Eu
geniei Prisăcaru, în mai puțin de
2 ani și jumătate, 7 clase de retri
buire.

Intr-un șir de cazuri. încadrarea
sau promovarea în funcții s-a făcut
fără concurs sau examen și fără ca
persoanele respective să îndepli
nească condițiile de studiu sau
vechime în specialitate. Nu și-au
găsit respectare nici prevederile le
gale potrivit cărora reducerea ve
chimii minime la acordarea grada
țiilor se poate face numai celor ce
au obtinut rezultate deosebite în
muncă. S-au mai descoperit si
abuzuri în privința acordării pre
miilor.
Referitor la directorul centrului
teritorial de calcul, în referat se
afirmă că a promovat cadre pe
bază de relații personale, a încu
rajat favoritismul, s-a înconjurat de
oameni servili, iar în timpul contro
lului a căutat să influențeze unele
persoane pentru a ascunde adevărul.
Pe baza constatărilor șl a propu
nerilor colectivului de control. In
stitutul central pentru conducere și
informatică l-a sancționat discipli
nar pe directorul unității. Ion Adumitresei, și l-a eliberat din func
ție; s-a dispus rectificarea încadră
rilor unui număr de 76 de persoane,
precum și scoaterea la concurs a
posturilor pe care au fost încadrate
persoane fără susținerea examenu
lui prevăzut; s-au emis decizii -de
imputare a sumelor plătite fără
temei legal. Deficiențele constatate
au fost dezbătute într-o ședință
lărgită a biroului organizației de
bază, consiliului oamenilor muncii
și comitetului sindical, lipsurile și
măsurile luate fiind apoi prelucrate
cu toti președinții consiliilor oame
nilor muncii și directorii centrelor
teritoriale de calcul electronic.

Complexul intercooperatist
pe caleu redresării
în calitatea sa de inspector eco
nomist la filiala Babadag a Băncii
pentru agricultură și industrie ali
mentară, Ilie Ion a sesizat că în
activitatea conducerii asociației economice intercooperatistfe pentru,
creșterea și îngrășarea porcilor din
localitate se manifestă serioase ca
rențe. cu consecințe negative asupra
bunului mers al unității. într-o
scrisoare adresată conducerii parti
dului, el relata că. încă de la in-

ființare, asociația a înregistrat pier
deri însumînd citeva milioane da
lei. în urma acestui fapt, în fe
bruarie anul trecut a fost schimbată
conducerea unității, fiind numiți
ing, Jianu Dumitru ca director și
ton Badea, contabil-șef,-Dar,- se afirma în scrisoare, nici noua con
ducere nu a luat măsurile cele mai
eficiente și necesare pentru redre
sarea economică a unității. Așa se
face că aceasta * înregistrat. în

continuare, rezultate economice si
sustrageri de materiale, cazuri de
financiare necorespunzătoare.
înstrăinare a unor bunuri etc.
Pentru îmbunătățirea activității
Pentru cercetarea aspectelor sem
de producție și întărirea ordinii și
nalate, Comitetul județean Tulcea
disciplinei în unitate s-au luat o
al P.C.R., care a primit scrisoarea
serie de măsuri. In ce privește
spre soluționare, a constituit un
latura tehnică. în raport se preci
colectiv de activiști de partid și de
zează că s-a mecanizat adminis
stat care, în urma verificărilor în
trarea furajelor, s-au modernizat
treprinse, a constatat că producția
maternitățile,
s-a extins capacitatea
marfă și netă planificate, precum
de depozitare pentru porumb.
și sarcinile la fondul de stat n-au
Direcția generală județeană pentru
fost realizate. în 10 luni ale anu
agricultură a asigurat repartiții' de
lui trecut, unitatea, in loc să reali
furaje combinate și s-a generalizat
zeze beneficii, a înregistrat pierderi
de peste 700 000 lei. De asemenea, . forma de Organizare și retribuire a
muncii în acord global in toate
mortalitătile la animale și sacri
sectoarele din complex. Prin in
ficările din necesitate au fost mai
spectoratul sanitar veterinar s-a
mari decit se prevăzuse. în refe
asigurat îmbunătățirea asistentei
ratul de cercetare se precizează și
zootehnice.
care sînt cauzele acestei situații i
Concluziile cercetărilor au . fost
neasigurarea ritmică a furajelor
discutate în adunarea generală a
combinate, calitatea necorespunză
organizației de bază, care, pentru
toare a acestora, fluctuația îngriji
lipsurile constatate, a sancționat cu
torilor, carențele de igienă fii sec
„vot de blam cu avertisment" pe
torul zootehnic, precum și alte ne
ajunsuri de ordin organizatoric. Pe directorul unității. Jianu Dumitru,
lîngă toate acestea, directorul și pe contabilul-șef. Ion Badea, si ne
epizootologul Nicolae Luțu. Aceștia
contabilul-șef nu au avut o com
angajat să depună toate eforportare corespunzătoare fată de s-au
turile pentru realizarea integrală a
membrii colectivului, nu au manifes
sarcinilor de plan, să se ocupe cu
tat suficientă grijă pentru păstrarea
răspundere de organizarea temei
avutului obștesc, ceea ce a permis
nică a producției și a muncii.

în interesul cetățenilor,

I
I ALȚII CU REZULTATE... CONVINGĂTOARE
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Confrunlarea unor experiențe
ale gospodăriilor-anexă
I
din CIuj-Napoca
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

grad de upură avansat. în mod
frecvent, inundațiile afectează circa
25 de gospodării amplasate în imediata apropiere a pîrîului si in
zonele joase ale terenului.
Ca măsură de protecție au fost
prevăzute de către Consiliul Na-'
țional al Apelor lucrări de regula
rizare a pîrîului, la care vor parti
cipa și cetățenii. Oficiul de gospo
dărire a apelor Cluj a început ela
borarea proiectului. în prezent fiind
întocmite studiile de teren.
S-a stabilit ca Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor să
asigure proiectele de execuție pen
tru subtraversarea de către acest
piriu a liniei de cale ferată și a
drumului national nr. 1. în vederea
asigurării scurgerii apelor în condi
ții corespunzătoare. Lucrările ur
mează a fi executate în acest an.
Modul de soluționare a celor
sesizate — se menționează în
încheierea raportului de cercetare
— a fost adus la cunoștința comite
tului de cetățeni din circumscripția
nr. 6 Huedin — afectată de Inun
dații — care s-â declarat de acord
cu soluțiile propuse.

Neculal ROȘCA

Autoaprovizionarea unităților de alimentație publică

UNII CONVING CU HlRTII,

Anul trecut, prin modificarea si
Hrana este asigurată tot din restu
completarea Legii nr. 40/1975. s-a
rile alimentare, completată cu ierbu
consfințit obligația înființării unor
rile de pe malul Someșului. S-a con-%
secții gospodărești anexe pe lingă
struit și o seră din materiale refocantine, unități de alimentație pu
losibile, prin care se asigură anu
blică, cabane turistice etc., secții in
mite cantități de legume timpurii si
verdețuri în tot timpul anului.
care să se crească animale și păsări,
hrănite cu’resturile de la bucătării și
Merită a fi menționate si crescă
cu alte resurse disponibile. Carnea
toria si îngrășătoria de porci de Ia
obținută a fost destinată acoperirii
„Institutul agronomic", ale cărei
nevoilor proprii ale unităților de ali
efective au crescut de la 154 la 636
mentație publică, surplusul urmînd a
capete, urmînd să ajungă la ___
1 000
fi valorificat la fonduj de stat.
capete. Aici kilogramul de carne se
Această măsură și-a găsit întregire
realizează la un preț de circa 13 lei,
prin indicațiile de a se cultiva tere
ferma devenind furnizor de carne si
nurile virane din jurul întreprinderi
pentru alte unități. De asemenea,
lor, dintre hale si alte corpuri de
cantinele trustului de construcții
clădire, pentru a se obține, tot în
industriale își asigură peste 60 la
cadrul gospodăriilor-anexă, cantități
sută din necesarul de carne din cres
cît mai.mari de legiune, zarzavaturi,
cătoriile proprii. Datorită costului
cartofi și chiar furaje.
scăzut la care șe obține carnea, masa
încă de la apariția noii reglemen
la cantină s-a ieftinit cu cite 2 lei
tări, Consiliul popular al municipiu
lui Cluj-Napoca, impreună cu unită
țile vizate, au stabilit sarcini concrete
pentru anul 1980. Multe unități le-au
abordat în mod serios șl au trecut la
fapte. Dar, făcind bilanțul anului
scurs, se constată că sarcinile si an
gajamentele nu au fost realizate de
către toate unitățile respective. în loc
de 3 000 capete de porci și 7 000 de
păsări s-au crescut numai 1 626 porci «
pe zi de fiecare abonat. Nu lipsită
și 4 900 de păsări, adică doar ceva
de interes este și inițiativa cantinei
mai mult de jumătate din efectivul
întreprinderii
de prelucrare a lemnu
anticipat. De ce numai atît ?
lui „Libertatea", care și-a creat, la
In căutarea răspunsului la această
secția de producție din Bucea, un
întrebare, vom încerca să confruntăm
eleșteu de pește. „Recolta" piscicolă
experiența unor cantine clujene. îne folosită, bineînțeles, tot în vederea
cepind cu acelea care au ajuns „să
diversificării meniurilor.
trăiască" (și... trăiesc bine !) pe baza
Există însă și cantine Ia care lu
propriilor gospodării-anexă.
crurile stagnează ori se desfășoară
Cantina întreprinderii „Tehnofrlg"
greoi, unde legumele nu prea cresc...
are amenajată pe „Valea Seacă", din
la umbra dosarelor. Așa, de pildă,
resurse locale, o îngrășătorie de porci
întreprinderea comercială de allcu 120 de capete. Animalele sînt
mentație
publică avea sarcina să
hrănite cu resturile de la cantină,
îngrașe anul trecut 500 __
___ _
de porci.
transportate zilnic cu căruța în mar
Dar... nu s-a făcut nimic. Tovarășul
mite. Anul trecut, secția a livrat
Mircea Mocanu. șeful serviciului
cantinei circa 8 000 kg de carne,
administrativ, răspunzător de această
echivalentul consumului pe 100 de
sarcină, în loc să numere porcii din
zile. împreună cu cantitățile de
proiectata fermă anexă, ne-a răsfoit
legume și verdețuri cultivate de ti
filele
unui voluminos dosar. Am re
nerii muncitori pe terenuri din
ținut și noi citeva aspecte: prin
preajma căminelor de nefamilisti.
telexul 3/118 din 10 martie 1980, Mi
carnea livrată a contribuit la creș
nisterul Comerțului Interior înștiința
terea rentabilității cantinei, obtiunitatea că, în baza legii, este obli
nîndu-se un venit de circa 300 000 lei.
gată să organizeze crescătorii de
După cum ne spunea tovarășul Vio
porci și păsări, grădini de legume și
rel Crăciunaș. economist principal,
zarzavaturi.
La 3 aprilie s-a obținut
kilogramul de carne se obține-la un
un
teren viran, s-a încheiat un con
preț de 10—11 lei. Acum se lucrează
tract cu cooperativa „Constructorul",
la dezvoltarea ingrășătoriei. oină la
a fost întocmit un deviz de 70 000
o capacitate de 300 de capete pe an.
lei : la 7 mai 1980, consiliul popular
Totodată, o seră cu flori a fost lăr
municipal a avizat lucrarea. în sep
gită și adaptată la cultura legumelor,
tembrie cooperativa accepta execu
utilizîndu-se drept sursă de căldură
tarea lucrării, s-au executat fundația,
aburul rezidual.
zidăria și... stop ! Optimist, tovarășul
șef
al serviciului administrativ ne-a
Pe lîngă cantina întreprinderii
asigurat că în luna mai noua și mo
„Carbochim", unde iau masa zilnic
derna crescătorie va fi populată, pe
circa 1 200 de oameni ai muncii, a
cînd ing. Lucian Devian, șeful lotu
fost amenajată, de asemenea, o goslui de construcții, ne-a spus că abia
podărie-anexă. La început a adăpos
la finele lunii august va fi gata. Fie
tit numai 70 de porci, dar efectivul
luna mai. fie august, e vorba de
s-a dublat, iar acum se creează con
anul 1981 — or crescătoria trebuia
diții pentru a se crește 200 de capete.
ereată în 1980 și, în lipsa ei, restau-

rantele au asaltat cu cereri exclusiv
fondul de stat.
— Soluții mai simple n-ati găsit ?
. — Ba da. Cind am văzut că timpul
trece și trece, am închiriat un grajd
gol de la C.A.P. Florești, l-am ame
najat pentru porci ; urmează (subl.
ns.) să aducem purcei din județul
Timiș, dar acum e frig și carantină,
ne-a răspuns tovarășul Mocanu.
Dar de ce au trebuit să treacă zece
luni în care să nu se miște decit
hîrtii ?
Cele două cantine ale Universității
„Babeș-Bolyai" hrănesc zilnic peste
3 000 de studenti. Ciudat este că
gospodăria-anexă a contribuit la
aprovizionarea cantinelor într-o mă
sură mai mică in 1980. decît în anii
1978—1979, cînd... nu exista obligația
legală în acest sens. Producția de
carne a scăzut de la 8 000—9 000 kg
pe an la numai 4 200 kg. Juștificîndu-se, tovarășul Vasile Miclea. direc
torul economic al universității, ne-a
spus că numărul de porci nu ar fi
scăzut, dar că au fost sacrificați la
greutăți mai mici...
N-ar fi just să nu se țină totuși
seama de existenta unor anumite
probleme reale. Tot la Universitate
ni s-a spus ; Intîmpinăm mari
greutăți cu procurarea materialului
zootehnic de creștere și ingrășare.
Pentru a remedia această situație,
este în curs de proiectare o materni
tate cu capacitatea de 250 de capete,
la construcția căreia participă si alte
unități cu cantine din învătămîntul
superior clujean. Construcția a fost
contractată cu întreprinderea „Tehnofrig", iar cînd va fi gata vom fi
în măsură să creștem și să ingrășăm cel puțin 850 de capete animale
in două cicluri pe an". Soluții deci
există.
în tărăgănări și adrese s-au împotmolit și alte unităti. printre care
frumoasa cantină „Sinterom" din
zona industrială, combinatul de pie
lărie și încălțăminte „Clujeana", în
treprinderea „Farmec" și. mai ales,
cantinele școlare.
Comitetul executiv al consiliului
popular al municipiuluii a discutat
situația producției gospodăriiloranexă. S-au hotărit acordarea unui
sprijin mai puternic din partea primăriei, în procurarea materialului de
reproducție, a celui de creștere si
ingrășare, în asigurarea asistentei
zooveterinare, urmărirea mai atentă
a stadiilor lucrărilor de amenajări la
fiecare unitate.
Pe această bază se scontează că. •
în anul în curs, toate unitățile mari
de alimentație publică își vor înde
plini sarcinile ce revin gospodăriilor
lor anexă, contribuind, prin aceasta,
la mărirea rentabilității economice a
respectivelor unități si asigurînd în
deplinirea, în ansamblu, a sarcinilor
municipiului și județului Cluj de
a-și realiza autoaprovizionarea cu
produse agroalimentare.

Al. MUREȘAN
corespondentul

„Scinteii
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ACCELERAREA
iNSĂMlNȚĂRII PORUMBULUI
-sarcina cea mai importantă
in aceste zile pentru oamenii
muncii din agricultură
TULCEA

Cine se grăbește acum—cîștigă la recoltă

tu participarea lor
„De cîțîva ani suferim de pe urma
inundațiilor unui pîrîu necanalizat
care, în urma ploilor sau a topirii
zăpezilor, își iese din matcă, provocînd pagube" — relatau într-o
scrisoare adresată președintelui
țării mai multi locuitori ai Huedi
nului. In afară de aceasta, ei sem
nalau că deoarece șoseaua națio
nală ce trece prin oraș a fost
înălțată cu peste 70 cm, apele pro
venite din precipitații, inclusiv cele
reziduale, se adună între calea
ferată și șosea, neavînd loc de
scurgere.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
dispus ca scrisoarea să fie dată
spre soluționare secretarului C.C.
al P.C.R. și viceprim-ministrulul
guvernului, în ale căror atribuții
intră și aceste probleme. La fața
locului, faptele au fost cercetate de
către specialiști și reprezentant! ai
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare. Consiliului Natio
nal al Apelor, Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.
A rezultat că cele trei cartiere
afectate de inundații — Horea,
Florilor și Abator — au fost con
struite în urmă cu peste 40 de ani,
în prezent construcțiile avînd un

La ferma Ulmu din Insula Mare a Brăilei se fac lucrări de pregătire a patu
lui germinativ in vederea însămințării porumbului

Informații utile
pentru deținătorii
și conducătorii
* de autovehicule
In scopul cunoașterii procedu
rii de urmat în cazul producerii
unui accident rutier, de îndepli
nirea căreia depinde plata justă
și la timp a despăgubirilor cu
venite, Administrația Asigurări
lor de Stat informează că, atît
in baza asigurării prin efectul
legii de răspundere civilă auto,
cit și în baza asigurării pentru
avarii auto-casco, in caz de ac
cidente, deținătorii și conducă
torii de autovehicule au de în
deplinit, în general, aceleași obligații, dintre care :
• să anunțe imediat organele
miliției, cerînd întocmirea de
acte cu privire Ia cauzele și îm
prejurările accidentului, precum
și la pagubele produse ;
• să înștiințeze, în scris, în
termen de 24 de ore de la pro
ducerea accidentului, unitatea
ADAS din județul in care iși au
domiciliul ; în cazul producerii
accidentului în raza altui județ,
înștiințarea se face și la unitatea
ADAS din județul respectiv ;
• să depună la ADAS actele
întocmite de organele compe
tente care au constatat acciden
tul produs, precum și alte acte
ce sînt necesare pentru consta
tarea, evaluarea pagubelor și
pentru stabilirea drepturilor Ia
despăgubire.
La asigurarea prin efectul le
gii de răspundere civilă auto,
deținătorul, respectiv conducăto
rul autovehiculului care a pro
dus accidentul, are posibilitatea
să completeze și să semneze,
odată cu procesul-verbal de
contravenție ce se întocmește de
organele de miliție, după caz. o
înștiințare a unității ADAS des
pre producerea accidentului,
precum și încuviințarea cu pri
vire la plata despăgubirii. în
științarea respectivă se depune
la unitatea ADAS de către per
soana păgubită.

In județul Tulcea a început semă
natul porumbului pe cele 83 330 hec
tare prevăzute a se cultiva in acest
an. „în prima zi a acestei săptămîni
au fost însămințate 4 500 hectare cu
porumb — ne spunea ing. Ștefan
Gavrilită, director cu producția ve
getală la direcția agricolă județeană.
In cea de-a doua zL 7 aprilie, in
toate unitățile agricole au fost însă
mințate 7 500 hectare, miercuri —
7 600 hectare, depășindu-se viteza zil
nică planificată de 7 500 hectare".
Ne aflăm pe terenurile cooperativei
agricole Lunca, unde semănatul a în
ceput încă de duminică. 5 aprilie.
„Noi am urmărit, ceas de ceas, tempe
ratura solului și cînd a ajuns la cea
indicată de specialiști am și trecut
la semănat — ne spunea mecaniza
torul Vasile Dache. Experiența anu
lui trecut, cînd am obținut cea mai
mare producție de porumb din isto
ria cooperativei, ne-a demonstrat că
cine se grăbește la semănat reali
zează un spor substanțial de recoltă.
Am observat diferente de producție
chiap între ^iouă sole vecine, care au
fost semănate la un interval de o
, săptămină. Plusul de recoltă la hec
tar. pe sola semănată mai devreme a
fost de aproape 1 000 kg la hectar.
Iată de ce e bine să te grăbești".
Mecanizatorii din această unitate sea
mănă într-un sol bine pregătit, respectind cu strictețe densitatea.
Pentru grăbirea lucrărilor, în mai
multe unități agricole s-au pregătit
cupluri de două semănători. La coo
perativa agricolă Iazurile, un cuplu
de două semănători (pe 16 rînduri) în
prima zi de lucru a realizat 35 hec
tare. Deci o productivitate dublă,
cu un consum de motorină redus la
jumătate. Directorul trustului ju
dețean S.M.A., ing. Eugen Obreja,
ne-a spus că în județ există 100 de
dispozitive pentru realizarea acestor
cupluri. In unitățile agricole Valea
Nucarilor. Agighiol. Lunca. Jurilovca
am găsit la lucru aceste semănători
de mare productivitate. Sînt însă
unele cadre de conducere din unită
țile agricole care manifestă rețineri
în folosirea acestor dispozitive.
în alte locuri se pierde timp pre
țios. Astfel, la cooperativa agricolă
Ceamurlia de Jos se adusese sămînța
la capătul unei tarlale și se aștepta,
de dimineață, să sosească cele 5 se-

mănători din secția de mecanizare.
Șeful fermei. Alexandru Nițu, a
bătut toate drumurile cu șareta în
căutarea semănătorilor care, spunea
el, plecaseră din secție. Terenul era
bine pregătit, se erbicidaseră peste
100 de hectare. Se făcuse ora 14 și
semănătorile nu sosiseră încă in
cimp. In secția de mecanizare,, șeful
secției, Spirea Cojocaru, și alți trei
mecanici pregăteau de-abia semănă
torile. Ce au făcut în cele citeva
zile de cind au terminat semănatul
culturilor din prima epocă ? La so
sirea noastră, prima semănătoare
era trimisă in cîmp. „Am pierdut o
zi bună de lucru — ne spunea Victor
Podaru, inginerul-șef al cooperativei.
Adică, astăzi nu putem semăna cele
75 hectare planificate".
Nu peste tot specialiștii din unități
sint prezent! la locul unde se sea
mănă. La cooperativa agricolă Sarichioi. două semănători lucrau
nesupravegheate de specialiști Timp
de aproape o oră. cit am ur
mărit împreună cu directorul di
recției agricole cum se desfășoară
semănatul/ nici șeful , de fermă, nici
inginerul-șef al unității nu erau la
această tarla,, singura, dealtfel,., .unde
se șerriănâ . păruihbiiL Era nevoie de
ei 2 Evident că da. Sămînța eră în
corporată intr-un sol pregătit neco
respunzător, iar semănătorile se în
fundau din cauza resturilor vegetale,
între timp a sosit și Ștefan Gngoriu, inginerul-șef al consiliului agro
industrial Babadag, care a oprit se
mănatul și a luat măsuri .ca terenul
să fie degajat de resturile vegetale,
iar solul să fie pregătit corespunzător. Și la ferma Codru a întreprinderii agricole de stat Baia.pe
_ _o solă
___
de 30 hectare porumbul era însămințat pe un teren prost pregătit : bul
gări mari, sol neuniform. Specia
liștii au constatat pe loc efectul: în
loc de 65 000 de plante la hectar se
realizau doar 50 000.
Directorul direcției agricole ne-a
asigurat că neajunsuri de felul ce
lor semnalate mai stis vor fi înlă
turate operativ, pentru ca peste tot
însăminț|rile să se execute in limi
tele timpului optim și la un nivel
calitativ ridicat.

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

BRAILA

Viteza de lucru trebuie mult sporită
129 525 hectare — aceasta este su
Ce se face pentru a se intra în ritmul
prafața prevăzută a se însămința in
normal de lucru ? Au fost repartizați
această primăvară cu porumb în ju
să lucreze in cîmp cea mai mare
parte a mecanicilor din ateliere,
dețul Brăila. Din calculele direcției
combineri,
motopompiști, alte cadre
agricole rezultă că, realizîndu-se o
care
știu să conducă tractoarele. Ei
viteză zilnică de 8 700 hectare, se
lucrează in timpul zilei, la pregătirea
mănatul acestei culturi s-ar putea
terenului, iar mecanizatorii sînt pro
. încheia în 12 zile bune de lucru.
gramați în schimbul II pe timpul
Această lucrare a început încă de la
nopții. Au fost aduse îmbunătățiri la
sfîrșitul săptămînii trecute la C.A.P.
semănători, pentru a lucra cu o pro
ductivitate sporită. Astfel, în unele
Ianca și la I.A.S. Mircea Vodă. Cu
secții
de mecanizare a agriculturii
toate acestea, pînă joi, 9 apri
— in mod deosebit în cele din con
lie. se însămîntaseră numai 12 580
agroindustriale Ianca și Berhectare, adică ceva mai mult decit. siliile
tești — au fost făcute din timp pre
se prevăzuse să se realizeze intr-o
lungiri ale marcatoarelor cu 1,4 me
zi. De ce graficele de lucru nu sint
tri și trecerea lor de la 12 la 16
-în concordanță cu ceea ce se prevă
secții. Ca urmare, viteza de lucru la
zuse inițial ? La direcția agricolă se
semănat crește simțitor. Este necesar
motivează : în județul Brăila. în
ca în toate consiliile unice agroindus
această primăvară a existat exces
triale din județ să se acționeze mal
de umiditate pe mari suprafețe. Dar,
energic, mobilizindu-se puternic for
așa cum ne spunea și ing. Radu , țele mecanice și umane, pentru a se
Becleanu — director la direcția ju
atinge cit mai repede viteza zilnică
dețeană agricolă — cauzele rămineplanificată. Este condiția esențială
rilor în urmă sînt și de altă natură.
pentru terminarea însămîntării poMai precis, mai sînt încă de executat . rumbului în timpul optim.
arături, lucrare ce trebuie făcută in
Cornellu IFRIM
totalitate în toamnă sau în „feres
trele" de timp favorabil din iarnă.
corespondentul „Scinteii

Ani-lumină pe valea Oltului
(Urmare din pag. I)

jul este de o construcție
deosebită ; prin cele trei
„ieșiri" ale sale el va eva
cua 5 000 mc de apă pe se
cund^. Cam cit... 10 Olturi.
Termenul de intrare în
funcțiune a hidrocentralei :
același an — 1981. Și regăsim aici același dinamism, aceeași dăruire în
muncă, aceeași hotărîre a
constructorilor de a-și res
pecta cuvîntul dat. De ase
menea, același spirit inova tor, aceeași gîridire eco
nomică pusă în acțiune.
— De fapt, gîndirea și
acțiunea sint componente
de nedespărțit ale muncii

de șantier — ne spune
maistrul dulgher Vasile
Ghinuță. Iată un singur
exemplu : înlocuirea lipsei
de dulgheri prin... gîndire.
Este vorba de confecționarea unor cofraje metalice din materiale recondlționate. Cofraje confecționate de... buldozeriști
sau de excavatoriști. Pen
tru aceasta ei și-au însușit
profesia de lăcătuș.
— Intrebați-i pe excavatoriștii, pe buldozeriștii din
formațiile maiștrilor Oprea
Neacșu, Marin Ionescu sau
Vasile
Spirescu
despre
mersul betonărilor, lucrarea cea mai urgentă, și
veți vedea că sînt nu nu-

mai la zi, ci chiar „la oră“
la curent cu situația. Și la
fel, fiecare din cei 300 de
oameni ai șantierului —
ne spune inginerul loan
Mihăilă. Nu este deloc o
metaforă afirmația că, oda
tă cu întărirea betoanelor,
aici la Turnu s-a închegat
un minunat colectiv de
constructori. Pe asta ne și
bazăm cind spunem că
această lucrare va fi ter
minată in anul aniversar
al partidului.
— Iar după încheierea ei?
— îmi doresc din inimă
o alta. Mai pasionantă. Și,
din cînd în cind, o vizită
aici, unde trăiesc senti
mentul creației autentice.

Iar dacă portarul viitoarei
hidrocentrale nu mă va
mai recunoaște, așa cum
s-a întîmplat cu cel de la
Dăești, cu atît mai bine !
înseamnă că-s multi ca
mine. Că sint doar o undă
din tumultuosul șuvoi al
acestor ani-lumină de pe
Olt, din întreaga tară.
...Ștafeta energiei iși gră
bește cursa pe legendarul
Olt. Iar odată cu hidrocen
tralele ce îmbogățesc harta
economică a tării, aceste
ctitorii de istorie nouă, se
formează și se desăvirșește
omul nou, făuritorul aces
tei istorii luminate de înal
tele idealuri ale partidului.
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Vizita

Manifestări
politico-educative
și cultural-artistice
consacrate
aniversării partidului
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
Aniversarea a 60 de ani de Ia
făurirea Partidului Comunist Român
prilejuiește în întreaga țară ample
manifestări politico-educative si cul
tural-artistice — dedicate acestui
important eveniment.
La Slatina. în sala de festivități a
Comitetului județean Olt al P.C.R..
a avut loc o sesiune de comunicări
dedicată celei de-a 60-a aniversări
a făuririi P.C.R. Membri ai Birou
lui Comitetului județean Olt al
P.C.R.. cercetători de la Muzeul de
istorie a P.C.R., a mișcării comu
niste și muncitorești și cadre didac
tice de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" au susținut mai multe refe
rate Si comunicări. Intre care
„Făurirea P.C.R.. eveniment de
mare însemnătate istorică în viața
poporului român în drumul său
spre comunism", „Contribuția P.C.R..
a tovarășului Nicolae Ceausescu la
dezvoltarea creatoare și afirmarea
gindirii teoretice a marxismului în
condițiile contemporane". „Contri
buția mișcării socialiste si munci
torești din județul Olt la crearea
P.C.R.", „Transformările economico-sodale ale județului Olt în an
samblul marilor înfăptuiri ale
României socialiste". „P.C.R.. deta
șament activ al mișcării comuniste
și muncitorești Internationale". La
Clubul siderurgiștilor din localitatea
Oțelul Roșu și la căminul cultural
din comuna Băuțar. județul CarasSeverin. a avut loc o sesiune de
comunicări pe teme de limbă și fol
clor. care s-a desfășurat în prezența
prof. univ.. dr. docent I. C. Chițimia și la care și-au dat concursul
cercetători, cadre didactice și elevi
din Valea Bistriței și, respectiv,
Oțelul Roșu. De asemenea, cadrele
didactice și elevii de la Liceul in
dustrial minier din Baia Mare au
dedicat aceluiași eveniment o
sesiune științifică de comunicări si
referate care a evocat momente de
seamă ale luptei revoluționare a
P.C.R.

în cadrul ciclului de manifestări
ihtitulat „Documentele partidului —
călăuză permanentă în activitatea
noastră", la clubul întreprinderii
mecanice din Topleț a avut loc o
dezbatere pe tema „Concepția
P.C.R.. a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu
privire la autoconducerea muncito
rească". iar la Ocna de Fier, la
mina Dănila, s-a desfășurat dezba
terea „Rentabilitatea în întreprinde
rea noastră, în condițiile aplicării
noului mecanism eoonomico-financiar și sarcinile ce ne revin din do
cumentele plenarelor Comitetului
Centra!'al partidului din octombrie
și decembrie 1980 și, respectiv, din
recenta plenară".
Sub egida Muzeului județean de
istorie din Reșița și a Consiliului
popular din comuna Cornea, în lo
calitatea Cuptoare, județul CarașSeverin, s-au desfășurat lucrările
simpozionului „Veacuri de istorie
pe meleagurile Crainei șl Mehadiei“, manifestare menită să releve
milenara continuitate a poporului
nostru pe meleagurile bănățene.
Glorioasa aniversare a Partidului
Comunist Român a prilejuit orga
nizarea. la Tg. Mureș, a simpozio
nului intitulat : „60 de ani de luptă
și victorii ale poporului nostru, sub
conducerea Partidului Comunist
Român". La clubul Combinatului de
fibre artificiale din județul Brăila
s-a desfășurat simpozionul intitu
lat
„Personalitatea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu în lumea con
temporană", iar în comuna Tudor
Vladimirescu din același județ sim
pozionul „Opera tovarășului Nicolae
Ceaușescu, contribuție inestimabilă
la dezvoltarea creatoare a concep
ției materialist-dialectics despre
lume".
Din expunerile consacrate apro
piatei aniversări a partidului con
semnăm pe cele desfășurate la Clu
bul „Progresul" din orașul Brăila,
sub genericul „P.C.R. — chezășia
progresului neîntrerupt al Români

ei, al afirmării ei in lume". Ia Clu
bul tineretului din același oraș —
intitulată „P.C.R., centrul vital al
națiunii", la unitatea de industria
lizare a lemnului din localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș —•
sub titlul „Patriotismul în viziunea
Partidului Comunist Român". De
asemenea, in sala căminului cultu
ral din comuna Chirnogi, județul
Călărași, 500 de membri cooperatori
au participat la conferința „Mo
mente din istoria Partidului Comu
nist Român".
Pe agenda manifestărilor cultura
le dedicate glorioasei aniversări'fi
gurează numeroase expoziții de car'te, documente, fotografii, artă plas
tică. Astfel, la librăria „Mihai Eminescu" din Brăila s-a deschis o ex
poziție de carte cu tema „Nicolae
Ceaușescu, arhitect al României
moderne", la Biblioteca județeană
din Drobeta-Turnu Severin, expo
ziția de carte și documente „Măr
turii ale luptei poporului nostru
sub conducerea partidului pentru
libertate, dreptate și independență",
la Liceul industrial minier din Ba
ia Mare o expoziție omagială de
documente și fotografii, iar la Casa
de cultură din Vișeu de Sus o ex
poziție de artă plastică ce reunește
cele mai izbutite lucrări închinate
acestui eveniment de participantii
din județul Maramureș la Festiva
lul „Cintarea României".
în toate județele țării au loc în
aceste zile spectacole și numeroase
manifestări cultural-artistice. Cena
clul „Ifjumunkas" a organizat, în
municipiul Cluj-Napoca, un specta
col închinat celei de-a 60-a aniver
sări a partidului, cu participarea
unui număr mare de soliști; forma
ții muzical-coregrafice și artistice
din Miercurea Ciuc. Odorheiu Se
cuiesc, Tg. Mureș. Cisnădie și din
localitățile Mera, Inoc. Fizeșu
Gherlei, județul Cluj. Spectacole
omagiale au mal avut loc la Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Re
ghin. Reșița.

Hotăriri de mare însemnătate cu privire la locul si rolul sindicatelor
(Urmare din pag. I)

la ritmul impus de dezvoltarea cali
tativă a democrației socialiste : să ga
ranteze oonstituirea acestor forme in
largi forumâri de dezbatere si solu
ționare a tuturor problemelor, de
muncă și de viață că apar in colecti
vele muncitorești.
Din cuvîntarea secretarului general
al partidului reies, pentru sindicate,
sarcini deosebit de importante în ceea
ce privește educarea revoluționară a
tuturor oamenilor mundi. Necesita
tea de a conferi muncii sindicale un
caracter mai activ, mal operativ și
mat eficient, de a contribui mai ener
gic la promovarea unei noi mentali
tăți a oamenilor, a unul nou mod de
a înțelege lucrurile și de a acționa
a fost amplu subliniată în cadrul
lucrărilor congresului. Desigur, acționînd pe planul conștiinței, sindi
catele trebuie să tină seama de fap
tul că omul nou nu se realizează în
decursul unuia sau al cîtorva cinci
nale. că făurirea acestui om superior
constituie unobiectiv permanent, este
o problemă complexă, de mare am
ploare și perspectivă. Participantii la
congres au cerut ca sindicatele, continuînd ceea ce au făcut bine pînă
in prezent, valorificînd experiența
pozitivă acumulată, să desfășoare în
viitor o activitate politico-educativă
diversă, consecventă și eficientă, să
facă totul pentru ca oamenii muncii
să ajungă la un înalt grad de con
știință. să cultive în rîndurile fiecă
rui colectiv atitudinea înaintată, so
cialistă fată de muncă, o înțelegere
matură a răspunderilor fată de socie
tate. fată de progresul multilateral
al țării, de înfăptuirea neabătută a
socialismului si comunismului.
IAȘI • La muzeul Teatrului
din Iași a avut loc un simpozion
„Octavian Goga", manifestare
cultural-științifică prilejuită de
împlinirea a 100 de ani de la
nașterea scriitorului. Despre lo
cul și rolul lui Octavian Goga in
literatura românească au vorbit
conf, dr. Ion Apetroaiei, conf.
dr. Mihai Drăgan, lector Noemi
Bomher, lector Dumitru Scărlătescu. Grupul „Contrast" al Fa
cultății de filologie a Universi
tății „Al. I., Cuza" a prezentat
un recital din poezia lui Octa
vian Goga. (Manole CorcaciL
VRANCEA 9 în județ se des
fășoară „Luna ocrotirii naturii",
programul cuprinzînd simpozioa
ne, expoziții, expuneri, seri mu
zeale, întîlniri ale biologilor « cu
specialiști din industrie și agri
cultură, activități practice de
plantare a arbuștilor și pomilor
fructiferi, de întreținere a zone
lor verzi și parcurilor din locali
tăți. (Dan Drăgulescu).
COVASNA • în galeria de
artă a Fondului plastic din Sf.

• SPRE GREFA DE
CREIER ? O echipă de cerce
tători de la Universitatea din
Rochester (S.U.A.) a reușit o
premieră care pare de dome
niul stiintifico-fantastic. Este
vorba de grefa unor porțiuni
infime de tesut cerebral. în
acest scop, ei au folosit o va
rietate de șobolani suferind de
o malformație genetică : lipsa
unui hormon, produs în hipotalamuș. Aceasta determină proas
ta funcționare a rinichiului,
ceea ce face ca șobolanii res
pectivi să bea foarte multă
ană. Cercetătorii au prelevat
porțiuni din hipotalamusul unor
șobolani normali pe care le-au
grefat șobolanilor cărora le

Un loc important a revenit. în ca-drul dezbaterilor congresului, parti
cipării sindicatelor la înfăptuirea po
liticii externe a partidului si statu
lui nostru. Au fost directionste noi
obiective, noi îndatoriri privind ac
țiunea sindicatelor. în spiritul boga
telor tradiții ale solidarității militan
te. revoluționare a clasei noastre
muncitoare. în vederea intensificării
cooperării șl colaborării cu organiza
țiile sindicale din țările socialiste, din
țările in curs de dezvoltare, din
toate statele lumii. în acest context,
a fost subliniată cerința de a asigura
un rol și mai activ organelor șl or
ganizațiilor sindicale în elaborarea
și aplicarea politicii externe româ
nești. puternic implicată în lupta po
poarelor pentru asigurarea drepturi
lor fundamentale ale fiecărei națiuni
la dezvoltare econotnico-socială. la
pace, la existentă liberă și indepen
dentă.
Expresie vibrantă, elocventă a de
votamentului cu care clasa munci
toare urmează partidul, a unității
sale de neclintit în jurul partidului,
al secretarului său general. în SCRI
SOAREA adoptată de congres se

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11,
13 și 13 aprilie. In țară: vremea va ti
în general frumoasă, cu cerui variabil.
Vor cădea averse izolate de ploaie în
jumătatea estică a
țării. Vlntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi

Gheorghe s-a deschis expoziția
de fotografii a lui Gazda Jăzsef
și de țesături si covoare a lui
Gazda Olosz Elia. Expoziția co
mună a fost prezentată anteriori
și în orașele Covasna și Tg.
Secuiesc. (Păljănos Maria).
CONSTANTA • Pe scena Tea
trului de dramă și comedie Con
stanta a avut loc premiera
piesei „Omul nu-i supus mași
nii" de Tudor Popescu în regia
lui Ion Maximilian. • La Șan
tierul naval din Mangalia pio
nierii din localitate membri ai
clubului de artă plastică au
deschis o expoziție în care sînt
prezentate peste 100 de lucrări
de pictură, grafică și desen infățișînd aspecte din viata și
munca navaliștllor, precum și
peisaje pitorești de pe litoral.
(George Mihăescu).
BACĂU • între manifestări

lipsește hormonul respectiv. Or,
după operația de grefare s-a
constatat că șobolanii cu mal
formația amintită au Început să
bea apă in cantități normale.
Este această experiență de na
tură să prevestească viitoare
grefe de creier ? O întrebare la
care deocamdată este greu de
răspuns. în orice caz, se apre
ciază că experiența Amintită
deschide perspective nebănuite
în domeniul medicinei și biolo
giei.

• RESTAURANT AU
TOMAT. Va înlocui dispoziti
vul din imagine restaurantele
clasice, așa cum le cunoaștem cu
toții ? Principiul său de funcțio
nare este foarte simplu. Prin

spune : „Ne angajăm in fata parti
dului, In fata dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
a cărui viată și luptă se contopesc
cu istoria glorioasă a partidului, ce-și
va sărbători in curind 60 de ani de
existentă, să milităm cu toată ener
gia și răspunderea revoluționară pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective
stabilite de Congresul al XH-lea al
partidului, care vor asigura progresul
continuu și prosperitatea întregului
popor. Înaintarea neabătută a Româ
niei spre comunism". Sînt cuvinteangajament. cuvinte ce exprimă voin
ța fermă a tuturor participantilor la
înaltul forum al democrației munci
torești de a răspunde cu abnegație Și
patos revoluționar lnsufletitoarelor
chemări care le-au fost adresate de
secretarul general al partidului, de a
înfăptui neabătut hotărîrile adoptate
de Congresul sindicatelor, de a înălța
mereu mai sus. in demnitate si noi.
strălucite împliniri. România socia
listă. tara care omagiază. în aceste
zile, prin minunate fapte de muncă,
marea sărbătoare a partidului, a po
porului : împlinirea a șase decenii de
glorioasă existență și luptă revolu
ționară a Partidului Comunist Român.

nus 1 șl plus 9 grade, iar cele maxime
între 15 șl 25 de grade, izolat, în estul
Transilvaniei, se va produce brumă.
Dimineața, ceață slabă. în București:
vremea va fi în general frumoasă, cu
cerul variabil, favorabil ploii slabe.
Vint slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 4 șl 7
grade, Iar maximele între 21 șl 24 de
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de
serviciu).

le cultural-artistice desfășurate
în cadrul Festivalului national
„Cintarea României", la Muzeul
județean de istorie și artă a fost
organizată expoziția de pictură
a Filialei Bacău a U.A.P. Lucră
rile. semnate de plasticieni cu
noscut! ca Ilie Boca, Didina . So
lomon, Crăită-Mîndră Vasile.
Mihai Chioară. Constantin Ciosu etc., redau viața nouă a oa
menilor. marile transformări pe
trecute în anii socialismului pe
meleagurile cuprinse între Bis
trița, Șiret și Trotuș. , (Gh.
Baltă).
CARAȘ-SEVERIN 9 Festiva
lul „Cintecul adîncului". organi
zat de Uniunea sindicatelor din
întreprinderile miniere, petrol,
geologie și energie electrică, a
înscris printre cîștigătorii celei
de-a 10-a ediții, desfășurate la
Petroșani, pe locul Intîi. cu tro-

general

directorului

Joi s-au desfășurat Ia București
convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe. Stefan Andrei, și di
rectorul general al UNESCO, Ama
dou Mahtar M’Bow.
Cu acest prilej au fost abordate
probleme privind programul de ac
tivitate a UNESCO pentru perioada
1981—1983, precum și programul pe
termen mediu — 1984—1989 — care
urmează să fie adoptat la Sesiunea
extraordinară a UNESCO ce va avea
loc anul viitor.
Au fost analizate, totodată, aspec
te ale cooperării dintre România și
UNESCO în domeniile educației,
științei, culturii si al schimbului de
informații.

al

UNESCO

In aceeași zi, directorul general al
UNESCO a avut o întrevedere cu
Ion Ursu, prim-vicepreședlnte al Con
siliului Național pentru Știință si
Tehnologie. în timpul convorbirilor
au fost .discutate aspecte ale colabo
rării tehnico-știintifice dintre Institu
tele de specialitate românești șl Organizatia Națiunilor Unite pentru
Educație, Știință și Cultură.
De asemenea, oaspetele a vizitat
Institutul central pentru conducere și
Informatică, precum șl întreprinderea
de calculatoare electronice.
(Agerpres)

A apărut: „MUNCA DE PARTID" nr. 4/1981
în deschiderea revistei sînt inse
rate „Cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Plenara Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 25 martie 1981“ șl „Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 25
martie 1981 cu privire la modul în
care s-a desfășurat acțiunea de pre
schimbare a documentelor de partid
model 1965". Mai spicuim din sumar :
„Omagiul fierbinte, partidului la glo
rioasa sa aniversare". „Uriașa forță
politică și organizatorică a partidu
lui". „Orizont cît mai larg preocu
părilor sindicatelor". „Schimb de ex
periență interjudetean la întreprins

tv
......— , . .... X..
Programul 1
16,00 Telex
16,05 Politehnica TV (consultații pentru
admiterea In învățămîntul su
perior)
16,30 Emisiune în limb* germană
18.25 Tragerea loto
18,35 La volan — emisiune pentru conducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
• La ordinea zilei in agricultură
19.25 Actualitatea economică
Infăptulesc
hotărîrile aduCum se"
..........................................
nărilor generale ale oamenilor
muncii
19,45 Partidul năzuințelor șl al împlini
rilor socialiste
3. Promotorul noii revoluții în agricultură, al înfloririi multilatera
le a satului românesc
20,10 Film artistic: Tara „fericirii". Pre-

ȘTIRI

derea minieră Lupeni. județul Hune
doara : Ample acțiuni politico-organizatorice și educative în sluj ha spo
ririi producției de cărbune". „Biroul
de coordonare a activității politicoorganizătorice de partid — la început
de drum", „Adunarea generală — for
de dezhatere a problemelor si nu de
vorbărie sterilă". La rubrica „Invățămîntul politico-ideologic în pas
cu cerințele dezvoltării economice și
sociale" este publicată consultația
„Documentele Congresului al XII-lea
al P.C.R. despre necesitatea perfec
ționării muncii organizatorice de
partid".

mlerâ TV. o producție • studiou
rilor italiene. In distribuție: Donetella Turri, Luigi , Tenco, Umberto
D’Orsl. Regla: Luciano Salce
21,5® Partidului erou — cîntul inimilor
noastre. (Emisiune muzlcal-llterară)
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului
Programul 3
16.30 O viață pentru o ide* — Grigor*
Cobălcescu
16,55 Blocnotes — Informații utilitar*
17.15 Cintarea României
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
• La ordinea zilei tn agricultură
19.25 Concertul Filarmonicii „George
Enescu"
Transmisiune directă de la Ateneul
Român. Dirijor : Emil Simon. So
list: Fou Tsong (Anglia). In pauză:
Carnet cultural
21.25 Instantanee
21.50 Partidului erou — ctntul Inimilor
noastre (Emisiune muzical-llterară)
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

SPORTIVE

I
• In orașul suedez GSteborg au
te tehnice : R.P.D. Coreeană — Pocontinuat campionatele europene de
lonia 3—2 ; U.R.S.S. — România 3—0
lupte greco-romane. Campionul o(7. 3, 11) ; Cuba — Ungaria 8—2.
limpic la cat. 69 kg Ștefan Rusu 1-a
Turneul a fost cîștigat de echipa
învins la puncte în turul trei pe KaCubei. urmată de selecționatele
roly Gali (Ungaria). La cat. 82 kg,
U.R.S.S., Ungariei, R.P.D. Coreene,
Ion Draica a dispus la puncte de
Poloniei si României.
norvegianul Klaus Mysen. în cadrul
• In turneul de tenl* de la Hil
cat. 100 kg, Vasile Andrei a obținut
ton Head (Carolina de Sud), jucădecizia la puncte In meciul cu iugo
toarea româncă Virginia Ruzici a
slavul Josef Tertelji. Campionul so
învins-o cu 6—2. 6—2 pe cehoslovaca
vietic Serikov (57 kg) a cîștigat prin
Hana Strachanova. Alte rezultate:
descalificare partida cu Nlcolaie Zam
Chris Evert — Hee Lee 6—0. 6-—0 ;
fir.
Pam Shriver — Kathy Horvath 6—3,
La categoria 74 kg. Gheorghe
6—3 ; Mima Jausovec — Rene* Ri
Ciobotaru l-a Învins la puncte
chards 6—3, 6—0 ; Joann* Russell —
pe vest-germanul Karl-Helnz HelIris Riedel 6—2, 6—1.
bing. In limitele categoriei 52 kg,
• ■ Pe stadionul „Steaua" din Ca
Constantin Alexandru a pierdut la
pitală s-a desfășurat, ieri după-amiapuncte meciul disputat cu campionul
ză. meciul international de rugby
bulgar Țekov.
dintre echipele de juniori Mdpmouțh
• în runda a <-a a Turneului de
School (Anglia) și C.S.Ș. Locomotiva.
sah de la Moscova, marele maestru
Partida s-a încheiat cu scorul de
român Florin Gheorghiu, jucînd cu
13-^-U (6—7) In favoarea oaspeților.
piesele negre, a obținut remiză în
partida cu marele maestru sovietic
Polugaevski, rezultat consemnat șl în
întîlnirile Petrosian — Andersson si
Balașov — L. Portisch. Campionul
mondial Anatoli Karpov l-a învins
pe Beliavski, iar Kasparov a clști„LE MONDE"
gat la Torre.
în clasament conduce, după 4 run
de. Karpov, cu 3,5 puncte. Florin .
Gheorghiu se află pe locul 5, cu 2
puncte.
• La Odorhel s-a disputat ulti
mul concurs de selecție în vederea
încă de la începutul anului,
_____ _____
țările
alcătuirii echipei masculine a tării
occidentale s-au pomenit confrunta
noastre care va participa la campio
te cu numeroase probleme necunoscu
natele mondiale de tenis de masă
te. Premisele de la care s-a pornit
programate mtre 14 si 22 aprilie în
sînt dominate de incertitudini. în pa
orașul iugoslav Novi Sad. Concursul
a fost cîștigat de jucătorul clujean
tru țări mari vest-europene — Repu
Simion Crișan. care a totalizat 3 vic
blica Federală Germania, Franța.
torii din 5 posibile. Federația a sta
Marea Britanie și Italia — nivelul
bilit ca la întrecerile pentru „Cupa
producțiilor era în septembrie și oc
SWaythling" din cadrul campionate
tombrie 1980 in permanentă scădere.
lor mondiale să participe următoarea
Chiar dacă apoi în Franța și Ger
formație: Serban Doboși,_Șimion Crimania occidentală s-a înregistrat o
Flooarecare diminuare, nu a fost vorba
șan, Ștefan Moraru și‘ Eugen
~
rescu.
decît de un fenomen pasager, și nu
de o adevarată schimbare a tendinței.
• In ultima zi a competiției te
în Statele Unite se înregistrează o
minine de volei de la Szombathely
scădere foarte netă a activității în
(Ungaria) pentru „Cupa Savana" au
domeniile industriei automobilelor și
fost înregistrate Următoarele rezultaconstrucției de locuințe, sub presiu
nea politicii dobînzilor desfășurată
de Federal Rezerve Board (F.E.D.),
feul „Lampa de aur", filmul
pe
care președintele firmei „Chrysler"
cineamatorilor mineri din Oraa calificat-o drept „nesăbuită". Dato
vița. (Nicolae Cătană).
rită acestui fapt. S.U.A. cunosc de la
MARAMUREȘ • „Așa rid
începutul anului 1981 o stagnare, dacă
oamenii buni", se intitulează
nu o nouă recesiune. Chiar Japonia,
noul spectacol al secției de es
care pînă acum s-a distins printr-un
tradă a Teatrului dramatic din
ritm relativ ridicat, se vede in si
Baia Mare, prezentat dumi
tuația de a înregistra o încetinire a
nică seara în premieră. Libretul
activității productive.
și regia aparțin lui Mihai Ma- •
în ansamblu deci. începutul anului
ximilian, muzica compozitoru
1981 nu se desfășoară sub cele mai
lui Vasile Veselovski, core
bune auspicii. Există toate șansele
grafia este semnată de Sandu
ca în acest an economia occidentală
Fayer, scenografia de Gabriela
să se înscrie pe o traiectorie descen
Buhoiu, iar conducerea muzi
dentă sau. în cel mai bun caz, să se
cală — Ivan Fekete. (Gh. Susa).
cantoneze într-o situație de stagna
re. Trebuie menționat că. în condi
BRĂILA • La Galeriile de
țiile acestui început neîncurajator, o
artă a fost deschisă expoziția de
artă plastică a membrilor cena
rată de creștere chiar mediocră, cum
clului U.A.P. • Centrul jude
ar fi 1 la sută care este adesea men
țean al creației populare si miș
ționată și calculată prin compararea
cării artistice de masă a editat
anilor 1980 și 1981, presupune că în
volumul „Folclor muzical din
cursul anului 1981 — și nu mai tîrziu
județul Brăila". Autor : dr. Ghidecît la sfîrșitul primului semestru —
se va produce o serioasă redresare,
zela Suliteanu • Muzeul Brăilei
capabilă să recupereze rămînerea în
a deschis. In sălile secției de
urmă a primelor luni. Este oare po
etnografie, o expoziție de artă
sibil ? Intervin aici mai multe con
populară contemporană. (Corne
diții. Mai intîi. o plafonare a pre
liu Ifrim).
țului la petrol. Dar țările producă
toare au hotărit încă la Conferința

apăsarea unor butoane, clientul
are posibilitatea să opteze pen
tru unul sau altul din cele
opt feluri de mincare care-i stau
la dispoziție. Instantaneu, un
braț metalic selecționează dintr-un congelator felul de min
care respectiv și îl depune in
tr-un cuptor cu microunde. Pînă
cind clientul face plata, in douătrei minute, mîncarea este gata
de a fi servită.

• SIMULATOR PEN
TRU SPĂRGĂTOARE DE
GHEAȚĂ. Constructorii da la

șantierele navale finlandeze, re
numite pentru producția spărgă
toarelor de gheată, au initiat la
Helsinki lucrările de creare a
Unui complex de simulare, care
va îngădui Controlul și amelio
rarea performantelor acestor
nave. în acest scop vor fi folo
site machete, care vor evolua
într-un bazin, reconstituind con
dițiile de navigație din mările
glaciare. Lung de 79 m. lat de
6,6 m si adine de 2,3 m. bazinul
va fi cel mai mare din lume
pentru acest gen de încercări si
va permite folosirea modelelor
măsurînd pînă la 14 m lungi

COTIDIAN.
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Prin folosirea mai rațională a
spațiilor existente, la întreprinderea
de antibiotice din lași $-a dat în
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție, core realizează diferite sor
timente de medicamente. Valoarea
lor pină la sfîrșitul anului trece de
60 milioane lei.
■ In zona municipiului Sighi
șoara a fost încheiată acțiunea de
regularizare a rîului Tîrnava Mare,
contribuind la mărirea de peste
șase ori a capacității de scurgere
a debitului de apă. Aceasta în
seamnă înlăturarea pericolului de
inundații și crearea condițiilor pen
tru îmbunătățirea sistematizării mu
nicipiului pe ambele maluri ale
riului.
■ Spitalul din centrul minier
Baia de Arieș a fost dotat cu noi
aparate și mașini moderne. Să-și
vadă minerii de sănătate la ei
acasă.
■ După cunoscutele anunțuri
puse pe ușile unor magazine : „în
chis pentru inventar", „Plecat în
concediu", „Gestionar bolnav", „Sintem în ședință", „Primim marfă" și
altele asemenea, cei de la maga
zinul „Univers" din Tg. Mureș au
găsit un anunț inedit : „închis pen
tru aranjarea mărfurilor". Și au tot
„aranjat" mărfurile o zi întreagă.
Pe ei cine-i... aranjează ?
B Viitorul centrii urban Podu
lloaiei din județul lași are un la
borator de cofetărie-patiserie, al că
rui responsabil este Virgil Clucerescu. Cin’e și-ar fi închipuit că toc
mai el va ciștiga concursul pe țară
„Cel mai bun cofetar și patiser" ?
Desigur, nu și-ar fi închipuit cofe
tarii din Capitală și din marile orașe ale țării, cu pretenții mari,
Dar dacă-i întrebau și pe sătenii
din Podu lloaiei...
B Amplul proces de sistematizare și de extindere a urbanizării a
dus la crearea unor noi și moder
ne artere de circulație și în muni
cipiul Sibiu. Prin decret preziden
țial, noua arteră cuprinsă între
Calea Dumbrăvii șl strada Rahova
se va numi bulevardul Mihai Vi
teazul, Iar cea cuprinsă între bu
levardul Mihai Viteazul șl strada Oș
tirii se va numi aleea Frații Buzești.
B De trei ani, la I.A.S. Traian,
Județul Tulcea, a început construc
ția unui complex de creștere a va
cilor. Au trecut 2 (doi) ani de cînd
complexul trebuia să fie predat
beneficiarului. Dar Trustul de con
strucții pentru îmbunătățiri funcia
re Constanța n-a mai mișcat de
luni de zile nici un deget. E șl mo
tivul pentru care-l arătăm aici cu...
degetul.
B Combinatul d* prelucrare a

lemnulul din Bacău a realizat 12
tipuri de case prefabricate eu parter
și etaj, una mai cochetă și mai
confortabilă decît alta. Ele au de
venit cunoscute atît în țară, cît și
peste hotare. Și nu numai cunos
cute, ci și apreciate. Apreciate șl
solicitate.
B La Bradu, comună situată In
apropiere de Pitești, la șase fami
lii abia dacă revine o vacă cu lap
te. O situație total nesatisfăcătoa
re, dacă avem în vedere faptul că
nu cu mulțl ani în urmă Bradu era
una din localitățile care aprovizio
nau Piteștiul cu mari cantități de
lapte. Acum, ce-or fi așteptînd gos
podarii deoicl i să le trimită oră
șenii lapte la copii î
■ Numărul gospodinelor care lu
crează cu munca la domiciliu în
unitățile cooperației meșteșugărești
din- județul Timiș a ajuns ‘la “2 000.
Ele realizează o gamă largă d*
țesături, articole prelucrate din
coarne de animale, împletituri din
papură și răchită, jucării pentru
copii.
■ Realizarea la fabrica „Apollo*
din Galați a gamei de vopsele șl
lacuri electroizolante pentru Indus
tria electrotehnică aduce o mar*
economie de valută. O realizare
vrednică de laudă.
■ Aflată într-un loc mal retra»
(în zona Gării), bodega din Bucecea, județul Botoșani, și-a reluat
programul de... zi-lumlnă. Șl tot pe
aceeași durată îșl găsesc unii timp
(chiar și din localitățile învecinate)
să-i sprijine mesele. Cine-i trezește ?
■ Apa minerală „Căciulata",
pusă în vînzare în magazinul de
specialitate din Cîmpina, era capsu
lată cu dopuri de „Bere Bucegi".
„Bravo I - și-a frecat miinile citi
torul nostru Ion Bratu. Am să beau
bere cu un leu". Dar după ce a
dus-o la gură i-a lăsat gura apă.
Tot de „Căciulata".
B Grigore Sava și încă doi de
teapa lui au pus mina pe topoare
și au început să doboare copaci
din pădure. Au crezut că dacă lo
cuiesc în satul Măguri, județul Ti
miș, chiar lingă pădure, se pot
comporta ca in... codru I
■ „Casa agronomului" din județul
Neamț a editat un set de pliante
cuprinzînd recomandări șl sfaturi
pentru-cei ce doresc să-șl planteze
legume in curți. O Idee binevenită.
B La „I.P.M. Sport" din Reghin
au fost Introduse în fabricație noi
modele de încălțăminte tip sport,
între care pantofi de atletism pen
tru copii. Pantofi realizați exclusiv
din înlocuitori de piele, textile șl
materiale sintetice. Deși făcuțl din
înlocuitori, datorită calității, tint
de... neinlocuit.

y

» * aș

de la Bali o nouă creștere a prețu
rilor la barilul de petrol începînd cu
1 ianuarie 1981.
Petrolul este plătit în dolari, iar
creșterea cursului lor face ca factura
să devină și mai ridicată.
Ratele dobînzilor americane, anor
mal de ridicate, constituie un alt pe
ricol pentru activitatea economică
vest-europeană. Acest fapt duce la
cea de-a doua condiție, adică re
venirea rapidă la niveluri mai rezo
nabile ale dobînzilor practicate în
America. Donald Reagan, noul se
cretar al finanțelor, desemnat de pre
ședintele Ronald Reagan, va ști oare
să acționeze în așa fel încit presiu
nea monetară excesivă să poată fi
înlocuită prin alte mijloace ?
O a treia condiție, care domină vii
torul în 1981, este menținerea schim
burilor internaționale în pofida difi
cultăților. Cu cit perspectivele sînt
mal sumbre pe piețele interne, cu
atît țările au tendința să caute in
exterior compensații, problema nefiind numai de a echilibra balanțe
le. ci de a păstra locurile de mun
că și de a garanta viitorul între
prinderilor,
în această privință. Japonia este
cel mai mult vizată, elementul esen
țial al dezvoltării sale constituindu-1
exporturile. Va ști ea oare să-și mo
dereze cit .de cît activitatea ? Căci
în caz contrar există riscul să se în
chidă frontierele în fata produselor
sale care invadează prea mult pie
țele. Acesta poate fi cazul Franței,
sub o formă sau alta, dacă am da
crezare avertismentului adresat de
primul ministru francez japonezilor :
„Necesitatea de a recurge la mă
suri protecționiste va fi irezistibilă,
dacă Japonia și Franța nu vor căuta
un dispozitiv de schimburi ordonat
și nu vor Înlesni transformările in
dispensabile pe parcurs". El a adău
gat că „nu va exista protectionism
permanent, dar este vorba de a în
țelege și a admite că nu se accep
tă ca sectoare economice Întregi să

me șl 3 m lățime. Instalatul*
anexe vor putea reface zilnic
stratul de gheată prin crearea
de temperaturi pînă la —60°C,
permitind astfel testarea echi
pamentelor navale In cele mai
severe condiții de utilizare.

• VIRTUȚILE CURA
TIVE ALE VENINULUI DE
ȘARPE. Veninul de șarpe ser
vește. după cum se știe, la pre
pararea unor produse medica
mentoase deosebit de eficace în
combaterea reumatismului De
mai bine de 30 de ani. dr. Rusl
Slavcev. șef de secție la baza
științifică „Liulin" de la Institu
tul de boli contagioase din R. P.
Bulgaria, efectuează, în acest

«cop. numeroase cercetări. Nu
mai în ultimii cinci ani. din
serpentariumul de care dispune
institutul a fost obținută o can
titate de 413 g venin de viperă
solidificat. Pentru a înțelege ce
reprezintă această cantitate, tre
buie spus că doza fatală pentru
organismul uman este de 15—20
miligrame.

• MODELUL MATE
MATIC AL ENISEIULUI.
Oamenii de știință sovietici au
trecut la realizarea unui sistem
automatizat de supraveghere a
fluviului Enisei. Pe baza datelor
obținute de hidrologi, ihtiologi,
biologi, meteorologi si de alți
specialist!, se realizează un mo

fie supuse unei asemenea presiuni
încit să nu-și poată realiza moder
nizarea și să-și asigure viitorul".
în R. F. Germania nu se pun*
însă problema unor măsuri protecționiste. întreprinderile vest-germane
consideră că pot suporta socul, pot
sacrifica anul 1981 pentru a obține
mai bune rezultate in 1982.
Aceasta fiind situația, car* sînt
pronosticurile pentru 1981 ? Cele mal
bune șanse sînt prevăzute in cazul
Japoniei, cu o rată de creștere de
4 la sută. Această tară are strategia
sa, mai ales monetară, fapt posibil
datorită masei petrodolarilor atrași
de beneficiile record ale societăților
japoneze din industria electronică, a
automobilelor și chiar din siderurgie.
Astfel, Japonia dispune de o marjă
de manevră mult mai mare, dar po
ziția sa bună rămine fragilă, fiindcă
măsurile protectionist* ale țărilor cu
care intră în concurență nu pot fi
excluse.
La cealaltă extremitate. Marea Bri
tanic se va menține, după cit se
pare, Intr-o situație de recesiune. Ast
fel, patronatul britanic, în urma ul
timei sale anchete, prevede în 1981
o scădere cu 2,5 la sută a produc
ției naționale. Celelalte țări mari îșî
înscriu previziunile intre aceste două
extreme. Franța a anunțat un pro
cent de creștere de 2,2 la sută, cifră
privită cu scepticism de majoritatea
specialiștilor, care se mulțumesc cu
un procent modest de 0,5 la sută.
R, F. Germania anunță în mod ofi
cial 0,5 la sută. în cel mai bun caz.
Există și previziuni mai pesimiste,
care merg, cum este cazul Institu
tului internațional de la Kiel, plnă
la a preconiza o recesiune, în condi
țiile unei scăderi de 1.5 la sută a
producției. Toate aceste rezultate de
pind de situația din Statele Unite,
unde se anunță o stagnare.
în ansamblu deci, previziunile slnt
pesimiste și, în cel mai bun caz, per
formanțele economice vor fi me
diocre.

del matematic al vieții marelui
fluviu siberian. Acest model va
permite computerelor să calcu
leze variante optime pentru dez
voltarea așezărilor rurale și ur
bane amplasate în zona fluviu
lui.

• ORGĂ PORTATI
VĂ. O noutate a constructorilor
niponi specialiști în electronică :
orga portativă, care funcționează
pe bază de baterii. Au fost rea
lizate mai multe modele, dintr*
care cel mal mare nu depășeș
te 57 de centimetri în lungim*.
Orga Portativă dispune de două
octave si jumătate si poate re
produce sunetele a 22 de Instru
mente diferite, de la flaut la
violoncel si de la harfă la trom
petă.

MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-CEHOSLOVACE
PRAGA 9 — Trimisul Agerpres,
Constantin
Prisăcaru, transmite :
Delegația Partidului Comunist Român,
condusă de tovarășul Gheorghe
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului, care
participă la cel de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, a fost, joi, oaspete al
unuia dintre cele mai puternice cen
tre industriale ale tării — Ostrava.
Ea aeroportul orașului, delegația a
fost Intimpinată cu calde sentimente
prietenești de reprezentanți al orga
nelor locale de partid și de stat, ai
colectivelor muncitorești, ai organiza
țiilor de tineret și pionieri.
Tn cursul dimineții, membrii dele
gației au depus o coroană de flori
la Monumentul eroilor căzuti pentru
eliberarea Moraviei de nord de sub
ocupația fascistă.
Umăr la umăr cu militari al arma
telor sovietice și cehoslovace au
luptat — și In această parte a Cehoelovaciel — ostași ai armatei române,
care și-au adus contribuția de singe
pînă la sacrificiul suprem, la alunga
rea cotropitorilor de pe pămlntul ce
hoslovac. In fata numelor lor dăltuite
in marmură s-a păstrat un moment
de reculegere.
Reprezentanții partidului nostru au
fost invitat! apoi să viziteze cea
mai mare unitate de metalurgie a
tării, combinatul „Vitkovice", căruia,
pe drept cuvint, i se mai spune și
..inima de oțel" a Cehoslovaciei so
cialiste. S-a vizitat apoi uzina de
mașini grele a combinatului, unde se
produc utilaje complexe pentru in
dustriile siderurgică, energetică, na
vală si pentru alte ramuri. Intre
această uzină si întreprinderi româ
nești din București. Brăila. Giurgiu
există bune relații de colaborare și
cooperare, care au perspective să se
extindă tot mai mult. De asemenea,
membrii delegației au vizitat noua
uzină de utilaj atomoenergetic, apartintnd aceluiași combinat.
La Încheierea vizitei, intr-uns din
marile șl modernele hale ale uzinei,
a avut loc un miting al prieteniei
româno-cehoslovace, la care au luat
parte peste trei mii de oameni ai
muncii.

Deschlzlnd mitingul, secretarul co
mitetului de partid al uzinei, Josef
Diab, a adresat delegației partidului
nostru un salut comunist, muncito
resc. arătînd că puternicul colectiv
al acestei mari unităti industriale se
bucură sincer de relațiile statornici
te între partidele și țările noastre,
între popoarele României și Ceho
slovaciei.
Luind cuvlntul, tovarășul Gheorghe
Oprea a adresat, din partea comu
niștilor. a oamenilor muncii din
România, un cald salut tovărășesc
harnicului și talentatului colectiv de
muncitori, ingineri și tehnicieni de
Ia „Vitkovice". El a înfățișat pe larg
succesele obținute de poporul român,
sub conducerea Partidului Comunist
Român. în frunte cu secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al
XII-lea Congres al partidului, acti
vitatea internațională a partidului și
statului pusă în slujba păcii.
Avînd adinei rădăcini in istorie, a
subliniat în continuare vorbitorul,
raporturile de prietenie românocehoslovace au cunoscut in anii con
strucției socialiste un proces continuu
de dezvoltare si diversificare pe
multiple planuri — politic, economic,
tehnloo-știintific. cultural sl în alte
domenii, un factor determinant în
evoluția pozitivă a colaborării dintre
partidele, țările și popoarele noastre
constituindu-1 lntilnirlle și convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Gustav Husak, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, care
impulsionează puternic dezvoltarea
colaborării noastre multilaterale. în
încheiere, vorbitorul și-a exprimat
convingerea că relațiile de prietenie și
colaborare dintre P.C.R. și P.C. din
Cehoslovacia, dintre cele două țări
vor cunoaște o dezvoltare si mal pu
ternică în viitor, slujind progresului
si bunăstării popoarelor ambelor țări,
cauzei socialismului și păcii în lume.
în încheierea vizitei la Ostrava,
membrii delegației au avut o întilnire cu reprezentant! ai organelor
locale de partid și de stat.

BUDAPESTA

NU! BOMBELOR NUCLEARE

Intilnire tovărășească
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — în
cursul vizitei pe cane o face în
R. P. Ungară, la invitația Școlii Su
perioare Politice a C.C. al P.M.S.U.,
tovarășul Leonte Răutu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., rectorul Academiei „Ștefan
Gheorghiu", a avut o întrevedere cu
Korom Mihaly, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.
Cu aoest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, a fost transmis tovarășului
Janos Kadar, prim-secretar al C.C.
al P.M.S.U., un călduros salut, odată
cu urările de noi succese poporului
ungar In edificarea socialismului In
R. P. Ungară.
La rîndul său, Korom Mihaly a
rugat să fie transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu calde salutări din
partea tovarășului Janos Kadar și
urarea de succes deplin poporului
român în opera de edificare a so
cietății socialiste.
In cadrul convorbirii ce a avut loc
s-a exprimat satisfacția pentru frec
ventele contacte și schimburi de ex
periență între instituțiile române și
cele ungare în domeniul științelor
sociale, al formării și perfecționării
cadrelor, precum și pentru noile ac- .
țiuni convenite în acest sens, în spi
ritul colaborării ce se dezvoltă pe
multiple planuri intre P.C.R. și
P.M.S.U.

R.P.D.

COREEANĂ

Sesiunea Adunării Populare
Supreme și-a încheiat lucrările
PHENIAN 9 (Agerpres). — Sesiu
nea Adunării Populare Supreme a
R.P.D. Coreene și-a Încheiat lucră
rile la Phenian. în cadrul dezbateri
lor — relevă agenția A.C.T.C. -- participanțit au analizat rezultatele ob
ținute în economie și au făcut pro
puneri menite să ducă la creșterea
eficienței în întreaga activitate eco
nomică a țării. Au fost aprobate ra
portul cu privire la executarea buge
tului pe anul 1980 și legea asupra
bugetului R.P.D. Coreene pe 1981.

Convorbirile secretarului

Lucrările Congresului P. C.
din

Cehoslovacia

PRAGA 9 (Agerpres). — Joi, în cea
de-a patra zi a lucrărilor Congresu
lui al XVI-lea al P.C. din Cehoslo
vacia, au continuat dezbaterile pe
marginea documentelor supuse spre
examinare forumului comuniștilor
cehoslovaci. Delegații care au luat
cuvlntul au evidențiat succesele ob
ținute de întregul popor cehoslovac
în cel de-al 6-lea cincinal și s-au an
gajat în numele organizațiilor de
partid șl colectivelor pe care le re

prezintă să nu precupețească nici un
efort Pe calea transpunerii în viață
a hotărîrilor ce vor fi adoptate la
congres. Dominante ale tuturor luă
rilor de cuvînt au fost aprobarea și
sprijinul deplin față de obiectivele și
sarcinile trasate de partidt
Joi, delegații la congres au luat cu
noștință de conținutul raportului Co
misiei de validare.
Lucrările congresului continuă.

FRANȚA

Pregătiri ale alegerilor prezidențiale
PARIS 9 (Agerpres). — Consiliul
Constituțional, instanță Însărcinată
cu verificarea validității candidaților
la alegerile prezidențiale ale Franței,
a dat publicității joi după-amiază
lista aspiranților la funcția executivă
supremă în stat.
După cum relevă agenția France
Presse, este vorba de 10 candidați,
între care trei femei. Potrivit ordinii
de pe lista dată publicității la Paris,
principalii candidați smt Valery
Giscard d’Estaing, actualul președinte
al tării. Franțois Mitterrand, candidat
din partea Partidului Socialist Fran
cez, Georges Marchais, secretar gene

ral al Partidului Comunist Francez,
Jacques Chirac, primarul Parisului,
candidat al partidului gaullist Adu
narea pentru Republică, și Michel
Debre. fost prim-ministru în perioada
gaullistă.
Termenul depunerii candidaturilor
a expirat marți, iar campania electo
rală se deschide oficial vineri. Primul
tur de scrutin va avea loc la 26 apri
lie, cind vor participa toți cei zece
candidați. Cel de-al doilea tur de
scrutin, la care se vor prezenta doar
primii doi clasați la primul tur, a
fost fixat pentru 10 mai.

e scurt

de stat al S.U.A. la Riad
și Madrid
RIAD 9 (Agerpres). — La încheie
rea convorbirilor avute de regele
Khalid al Arabiei Saudite cu secre
tarul de stat american Alexander
Haig a fost dat publicității un comu
nicat în care se subliniază poziția
fermă a Arabiei Saudite privind fap
tul că „o pace justă și durabilă in
Orientul Mijloeiu nu poate fi obți
nută fără recunoașterea drepturilor
palestinienilor și retragerea trupelor
israeliene" — informează agenția
U.P.I. Recunoașterea O.E.P. ca „re
prezentant unic și legitim al poporu
lui palestinian reprezintă o condiție
prealabilă obligatorie pentru orice
negocieri de pace" — se afirmă în
comunicat.
Alexander Haig a efectuat joi o
vizită oficială la Madrid, unde a fost
primit de regele Juan Carlos și de
președintele guvernului, Leopoldo
Calvo Sotelo, și a conferit cu omolo
gul său spaniol, Josâ Perez Pedro
Llorca. în cursul convorbirilor — s-a
precizat la Madrid — au fost'exami
nate cu prioritate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, abordindu-se, printre
altele, problema revizuirii tratatului
hispano-amerlcan cu privire la baze
le americane de pe teritoriul spaniol
si eventuala aderare a Spaniei la
N.A.T.O. Haig s-a intîlnit. totodată,
cu secretarul general al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol
(P.S.M.S.).

OMAGIU LUI GEORGE ENESCU. Sub patronajul guvernatorului
statului Rio de Janeiro a avut loc
concertul de inaugurare a stagiunii
1981 a orchestrei simfonice a Tea
trului municipal, In cadrul căruia a
fost interpretată Rapsodia română
nr. 2 de George Enescu, ca omagiu
adus compozitorului român cu oca
zia centenarului nașterii sale.
PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ a avut loc la Paris. în cadrul
plenarei, Charles Fiterman, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.C. Francez, a prezentat
un raport privind sarcinile partidului în campania alegerilor prezidențiale. Plenara a adoptat o re' zolutie în aceste probleme.

Demonstrație populară pe străzile orașului Copenhaga Împotriva cursei
înarmărilor, pentru renunțarea la proiectele de amplasare in Europa
occidentală a noi tipuri de arme nucleare

AUSTRIA

In sprijinul convocării unei conferințe pentru
dezangajare militară și dezarmare In Europa
Declarațiile cancelarului Bruno Kreisky
VIENA 9 (Agerpres). — Cancelarul
federal al Austriei, Bruno Kreisky,
a arătat, în cadrul unei conferințe
de presă desfășurate la Viena, că
țara sa militează pentru încheierea
cu succes a reuniunii de la Madrid
pentru securitate și cooperare in
Europa și va întreprinde eforturi în
acest sens. în cadrul O.N.U. și in

alte forumuri internaționale — a
spus el — Austria se va strădui să
contribuie. In măsura posibilităților,
la obținerea de rezultate concrete în
domeniul dezarmării. în acest sens,
considerăm importantă convocarea
unei conferințe pentru dezangajare
militară șl dezarmare în Europa —
a spus Bruno Kreisky.

O HOTAR1RE IN DEZACORD CU CERINȚELE DESTINDERII
$7 SECURITĂȚII

N. A. T. 0. reafirmă decizia de amplasare In Europa
occidentală a noi tipuri de rachete nucleare
BONN 9 (Agerpres). — în comu
nicatul publicat miercuri la Bonn,
la încheierea reuniunii de două zile
a Grupului de planificare nucleară
al N.A.T.O., la care au participat
miniștrii apărării din 13 țări mem
bre ale pactului (Franța nu e mem
bră a grupului — n.r.) se reafir
mă hotărirea acestui bloc militar de
a aplica decizia din decembrie 1979
privind amplasarea și dezvoltarea
de noi sisteme de rachete nucleare
americane în Europa occidentală,
hotărîre în dezacord cu cerințele
reluării și continuării cursului des-

tinderii, ale stăvilirii cursei pericu
loase a înarmărilor, restabilirii în
crederii între state, edificării unei
păci și securități reale în Europa și
în lume. Agențiile de presă relevă
că. în cursul dezbaterilor, s-au înre
gistrat din nou divergente Intre
participanți, determinate în special
de faptul că, în ciuda opoziției
S.U.A., majoritatea vest-europenilor
se pronunță in favoarea începerii cit
mai grabnice de negocieri vizînd
limitarea armelor nucleare in Eu
ropa.

BELGIA

Programul noului cabinet In dezbaterea parlamentului
Camera Reprezentanților a acordat votul de Încredere
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Ca
mera Reprezentanților a Parlamentu
lui belgian a acordat votul de în
credere noului cabinet condus de
Mark Eyskens, la încheierea dezba
terilor desfășurate pe marginea pro
gramului guvernamental. Beneficiind
de sprijinul majorității deputăților,
cabinetul de coaliție al partidelor social-creștine și socialiste flamande
și francofone a obținut, așa cum era
de așteptat, un număr suficient de
voturi favorabile — 118, contra 52 și
patru abțineri. Observatorii de presă
subliniază însă că dezbaterile au fost
aprinse. îndeosebi cu privire la mă
surile economice.
Cabinetul Eyskens — după cum a
subliniat si noul prim-ministru în
Camera Reprezentanților — iși pro-

pune continuarea politicii economice
initiate de guvernul Martens In ve
derea combaterii inflației, reducerii
deficitelor bugetare ale tării și pen
tru menținerea parității monedei na
ționale (care a suferit puternice pre
siuni în ultimele săptămînl în ca
drul Sistemului monetar vest-european). Totodată, se are în vedere adoptarea unui plan de urgentă vizînd
creșterea competitivității industriei
belgiene, combaterea șomajului, care
afectează în prezent zece la sută din
.forța de muncă a tării.
Acest program însă — subliniază
agenția United Press International —
nu include deloc problemele care au
dus la demisia cabinetului precedent.
Este vorba. în special, de politica
salarială.

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII
Din toate pădurile tropicale și ecuatoriale, pădurea amazoniană sau,
mai simplu, Amazonia, este cea mai
vastă și mai puțin cunoscută in de
taliile ei geografice. „Infernul ver
de", cum i s-a mai spus, cuprinde
unul din fiecare patru arbori care
cresc pe scoarța terestră. Contrar
anumitor păreri privind capacitatea
sa de regenerare aproape miraculoa
să, acest imens și continuu covor
verde este expus primejdiei distru
gerii, deoarece — așa cum arată pro
fesoral brazilian E. de Berredo Carneiro — orice zonă defrișată lasă
loc liber degradării solului, pe care
bolta pădurii il protejase, iar viața
vegetală șl animală este amenințată
cu dispariția in zonele respective. De
pe acum se văd benzi semiaride care
însoțesc autostrada nou construită în
jungla amazoniană Intre Brasilia, ca
pitala tării, și orașul Belem — arată
•pecialistul brazilian.

Pentru îmbogățirea
monopolurilor, milioane
de vieți sacrificate
Daniel de Carvalho, în lucrarea sa
„POLITICA DE PORTUGAL NO
VALE AMAZONICO", (Politica Por
tugaliei (colonialiste-N.R.) în Valea
Amazoanelor) scria că pe vaste re
giuni din America Latină, Africa și
Asia s-a practicat pe scară largă
„sistemul devastator al defrișării și
al incendierii necruțătoare". în tre
cut, popoarele din zonele respective
practicau adesea defrișarea unor por
țiuni de pădure pentru extinderea
culturilor necesare hranei lor. Nicio
dată insă defrișarea n-a cunoscut
asemenea proporții ca în ultimele
două-trei secole, sub impulsul colo
nialiștilor și al companiilor transna
ționale avide de ciștiguri tot mai
mari. Pentru unii, pădurile constitu
iau un obstacol în calea extinderii
culturilor de arbori și plante necesare
realizării unor profituri mult mai
mari decît simpla exploatare a lem
nului. La baza monoculturii — sis
tem de agricultură care a provocat
mizeria numeroaselor podare din
fostele colonii — a stat distrugerea a
peste 10 milioane kmp de Pădure,
pentru a face loc la diverse culturi,
— bananieri, arbori de cafea, tres
tie de zahăr, bumbac, ceai, arahide
etc — arăta Daniel de Carvalho.
Prin această masivă distrugere de
păduri s-a urmărit profitul metropo
lelor, nu bunăstarea popoarelor din
colonii.
In perioada „ciclului zahărului", în
Brazilia au fost nimicite sute de mii

de hectare de pădure. „In nordest — scrie Josue de Castro în lu
crarea sa „GEOGRAFIA FOAMEI"
— distrugerea progresivă determina
tă de introducerea trestiei de zahăr
a început prin anihilarea pădurii".
Cum s-au realizat aceste lucrări de
defrișare a pădurilor și de creare a
unor noi culturi 7 O spune profeso
ral Gonggrijp in volumul „ECONOMISCHE GESCHIEDENIS NEDINDIE" (Istoria economică a Indiilor
olandeze) : „Populația a fost exploa
tată fără nici un fel de opreliști,
acest jaf necunoscind alte limite
decit rezistența organismului ome
nesc. Și, de multe ori, nici măcar
aceasta n-a fost o limită, pădurile
fiind martori muți ai stingerii mul
tor vieți. Pentru că alături de ar
bori cădeau și oamenii...".

popoarele din lumea a treia, pădu
rile distruse au rămas distruse, ele
n-au fost și n-au mai putut fi recu
perate. Culturile ce le-au luat locul
n-au folosit decit cu un procent in
fim — sub 5 la mie — popoarelor
din fostele colonii. Stăpinilor occi
dentali ai acestor culturi din cele
trei continente — America Latină,
Asia și Africă — le-au adus, numai
in primele patru decenii ale secolu
lui nostru, profituri nete de 500 mi
liarde dolari".

Metodele se schimbă —
exploatarea rămîne
Cu toată dezvoltarea, în ultimele
decenii, a unei industrii a materiale
lor înlocuitoare, cererea de lemn se

matului, care Influențează grav flora,
fauna și însăși viața omului.
Din cauza secetei și a inundațiilor
provocate de distrugerea nerațională
a pădurilor au pierit, de-a lungul
anilor, zeci de milioane de vieți
omenești, toate, sacrificate de dragul
profitului. „Distragerea pădurilor din
zonele tropicale — scrie ziarul
„StlDDEUTSCHE ZEITUNG" — re
prezintă cea mai gravă crimă ecolo
gică a vremurilor noastre, ale cărei
consecințe sînt încă incalculabile".
Institutul economic și social din
Indonezia atrăgea atenția asupra
faptului că insula Java, una din cele
mai populate regiuni din lume (in
perioada 1970—1980 populația a spo
rit de la 74 milioane la 92 milioane),
este amenințată, in urma tăierii
multor păduri, să se transforme in

Cînd f,aurul verde" devine

o inepuizabilă sursă de profit (H)
Practicile g-au repetat pretutin
deni unde a fost introdusă monocul
ture. Rezultatul ? „Milioane de lo
cuitori din India, Indonezia, Malayezia, Brazilia, Kenya, Ghana, Alge
ria, Sudan, Uganda, din insulele At
lanticului șl Pacificului au murit de
foame, deoarece in loc să se producă
in țările lor alimentele de care aveau
nevoie, aceste țări au fost silite să
cultive ceea ce le impuseseră metro
polele" — scria Jean Dorset în lu
crarea „AVANT QUE LA NATURE
MEURE".
Nigel Smith citează, tn studiul
menționat tn prima parte a acestui
articol, distrugerea pădurilor practi
cată de crescătorii de animale pe
continentul american. „în America
Latină — arată autorul — din trupul
pădurii g-au tăiat imense suprafețe
pentru crearea de pășuni pe care să
fie crescute animale. In special pen
tru America de Nord, Europa occi
dentală și Japonia".
Cite profituri s-au realizat tn me
tropole din exploatarea acestor cul
turi și a pășunilor realizate prin dis
tragerea multor păduri din țările în
curs de dezvoltare ? O spune revista
argentiniană „CLARIN": „Pentru noi.
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află în continuă creștere în diverse
ramuri ale industriei și în construc
ții. Practic, In prezent, pe glob sint
8 milioane de persoane angajate per
manent la tăierea pădurilor, în timp
ce alte aproape 100 milioane persoa
ne lucrează în industriile prelucră
toare. Exploatarea pădurilor din
„lumea a treia" n-a fost cu nimic
mai puțin intensă după ce majorita
tea fostelor colonii și-au cucerit in
dependența. S-au schimbat doar fir
ma și metodele exploatării : ieri co
lonialiștii, prin forță brutală, azi
companiile transnaționale, prin me
tode noi, rafinate. în 1950, de exem
plu, colonialiștii au jefuit din zonele
tropicale 4,2 milioane metri cubi de
lemn și cherestea ; în 1980, din ace
leași zone, companiile transnaționale
„au cumpărat", la prețuri derizorii,
de 12 ori mai mult lemn și che
restea.
Conform unul raport al F.A.O., In
lume sînt distruse astfel anual peste
10 milioane hectare pădure, în
deosebi in mediul tropical și subtro
pical, respectiv acolo unde ecosiste
mul este cel mai nevralgic. Or, după
cum se știe, defrișările uriașe con
duc la ruperea echilibrului ecologic,
la dezlănțuirea unor eroziuni acce
lerate, la schimbarea negativă a cli

tr-un- deșert dacă nu vor fi luate șl
aplicate măsuri energice pentru opri
rea procesului de eroziune a solului,
care a luat proporții îngrijorătoare.
„De șase decenii — relevă geogra
ful Jean Suret-Canale — procesul
lent de transformare a Africii tro
picale intr-un deșert s-a accentuat",
înrăutățindu-se progresiv condițiile
climatice, Sahelul a cunoscut în ul
timul deceniu și jumătate o degra
dare continuă, cu consecințele bine
cunoscute.
Pe bună dreptate, profesorul olan
dez Colenbrander, în volumul inti
tulat „KOLONIALE GESCHIEDE
NIS" (Istoria oolonială), vorbește
despre populații întregi „aproape
complet exterminate pentru a satis
face pofta de ciștig a unor națiuni
prospere".

Stop extinderii
deserturilor I
„Astăzi, omul este acela care cre
ează deserturile" — scrie specialistul
F.A.O., Paul Schrumpf. Șl tot omul
este acela care se poate opune îna
intării deserturilor, care poate trans
forma deserturile în grădini Înflori

toare. încă In primul sfert al pri
mului mileniu al erei noastre geniul
roman s-a manifestat în înălțarea,
in inima deșertului, a ceea ce docu
mentele antice au numit „Fossatum
Africae" •— exemplară dovadă a ca
pacității omului de a modela natu
ra, fie ea cit de vitregă, și de a o
aservi nevoilor sale. „Fossatum Afri
cae" i fost conceput și realizat în
urmă cu aproape două milenii cu
tehnica de atunci. Perdele de păduri
create de om, la adăpostul cărora
conductele captau apa torenților vre
melnici, iar bazinele de acumulare
ofereau, prin rețeaua canalelor de
-.rigație, apa necesară culturilor, au
făcut să rodească grădini și arbori,
au dat posibilitatea oamenilor să
ducă o viață decentă. Cu atit mai
realizabile sint asemenea lucrări
în condițiile tehnicii moderne de
astăzi. Mai realizabile și, după cum
s-a văzut, mai necesare decît oricind.
în Africa, Asia și America Latină
tinerele state sint însă hotărîte să
facă totul pentru a stăvili procesul
deșertificării — „cancerul galben",
cum a fost denumit — creînd noi și
noi plantații de arbori și arbuști rezistenti la secetă, sporindu-și astfel
zestrea de „aur verde". în acest con
text se înscriu planurile unor țări
din nordul Africii vizînd realizarea
unei bariere forestiere, de la Marea
Roșie pînă la Oceanul Atlantic, pen
tru a opri înaintarea deșertului —
proiect la a cărui elaborare au par
ticipat și specialiști români. Aceste
masive de verdeață, create de om,
sint susceptibile nu numai să stăvi- .
lească ofensiva deșertului, dar și să
constituie un permanent factor activ
de modificare a condițiilor climatice
locale.
Pentru că pădurea trebuie văzută
și în ipostaza de protector al me
diului ambiant, în special în legătură
cu ameliorarea climei, purificarea
aerului, protejarea solului și apei.
Aceste funcții ale pădurii sînt atit de
importante pentru viata planetei
noastre îneît devine tot mai limpede
că refacerea, conservarea și dezvol
tarea pădurilor constituie o problemă
mondială, care reclamă acțiunea energică și responsabilă a fiecărei
țări, pe baza unui riguros plan de
perspectivă, concomitent cu o largă
colaborare internațională.. Și, bineîn
țeles, un mai substanțial ajutor din
partea celor care, in decursul ulti
melor secole, s-au Îmbogățit din ex
ploatarea „aurului verde" al țărilor
în curs de dezvoltare.

COMUNICATUL
MEXICANOVENEZUELEAN, dat publicității Ia
încheierea convorbirilor de la Ciu
dad de Mexico dintre președin
ții Luis Herrera Campins și
Josâ Lopez Portillo, exprimă neli
niștea părților față de creșterea în
cordării și a numărului conflictelor
care afectează pacea și stabilitatea
diferitelor regiuni ale lumii și in
special a Americil Latine.
ACORD TANZANIANO-ALGERIAN. Un acord privind dezvol
tarea cooperării bilaterale in do
meniile economic, tehnioo-științific
și cultural pe perioada 1981—1985
a fost semnat între Tanzania și
Algeria. Documentul a fost con
venit tn cursul convorbirilor pe
care președintele Julius Nyerere
le-a avut cu Chadli Bendjedid, pre
ședintele Algeriei, care a efectuat
o vizită oficială la Dar Es Salaam.
COMBATEREA POLUĂRII TN
ZONA CARAIBILOR. La Montego
Bay (Jamaica) s-au desfășurat lu
crările unei reuniuni a expertilor
In probleme ecologice din zona Ca
raibilor. consacrată studierii moda
lităților de prevenire a poluării me
diului înconjurător din regiune.
Crearea unui organism de coordo
nare a acțiunilor în acest domeniu
Si înființarea unui comitet monetar
care să se ocupe cu gestiunea fon
durilor pentru măsuri de protecție
a mediului au fost principalele
puncte dezbătute.

POTRIVIT UNEI HOTARÎRI A
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL
R.P. POLONE, cu Începere de la 1
aprilie au fost majorate considera
bil prețurile de achiziție la lapte,
vite pentru sacrificare, porci, oi *1
cai. De la 1 iulie vor fi majorate
prețurile de achiziție la păsări și
ouă. Tot de la această dată vor fi
substanțial majorate prețurile de
achiziție la cereale, răpită și sfeclă
de zahăr ; la cartofi, precum și la
celelalte produse agricole vor fi
stabilite prețuri de achiziție mini
male. Majorarea prețurilor de achi
ziție la produsele agricole are ca
scop asigurarea rentabilității pro
ducției agricole și. totodată, creș
terea producției și livrărilor pentru
piață a mărfurilor alimentare de
proveniență animală.
SITUAȚIA DlN LIBAN. Ordinul
de încetare a focului dat de pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis,
tuturor părților in conflict a intrat
efectiv In vigoare miercuri la prlnz.
relatează agențiile de presă- Joi, la
Beirut și Zahle, scena unor violente
incidente, s-a menținut în general
calmul, pentru prima oară de la
declanșarea, în urmă cu o săptămină, a ostilităților — anunță surse
oficiale libaneze.
REUNIUNE LA HAVANA. A
III-a Conferință a țărilor nealiniate
și a altor state în curs de dezvolta
re asupra cooperării în domeniul
pescuitului și-a început lucrările în
capitală Cubei. Participă delegați
din peste 40 de state. Vor fi
discutate modalitățile de transpune
re In viață a programului mișcării
de nealiniere cu privire la coope
rarea economică In acest domeniu.
Vor fi analizate unele proiecte con
crete de cooperare bi și multilate
rală.
DECES. Generalul Omar Nelson
Bradley, unul din cei mai presti
gioși conducători militari americani
din perioada celui de-al doilea
război mondial, a încetat din viată
miercuri, la New York, în vîrstă de
88 de ani. El s-a făcut remarcat
incepînd cu operațiunile militare
din Tunisia și, mai ales, după de
barcarea în Normandia, în iunie
1944. In cursul ofensivei forțelor
aliate pe frontul de vest.

DEMERS PRIVIND TABLOUL „GUERNICA". O delegație guvernamentală spaniolă a cerut oficial Muzeului de artă modernă din New
York să înapoieze Spaniei cunoscuta pictură a lui Picasso — „Guernica".
Cererea a fost adresată ca urmare a prelungirii disputei In această pro
blemă dintre muzeu și familia pictorului. Tabloul, realizat de Pablo Pi
casso In 1937, înfierează ororile bombardamentelor franchiste asupra
Guemicăi In timpul războiului civil spaniol. Lucrarea a fost împrumutată
de artist muzeului din New York In 1939, cu precizarea ca pictura să fie
predată Spaniei cind In această țară va fi instaurată democrația.
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Pentru sporirea asistenței economice
acordate țărilor in curs de dezvoltare
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Lu
ind cuvlntul In cadrai unui simpozion
cu privire la ..Dialogul Nord-Sud",
desfășurat la Bruxelles, Willy Brandt,
președintele „Comisiei independente
pentru problemele dezvoltării inter
naționale", a subliniat necesitatea unui
echilibru intre securitatea alimentară
a celor mai sărace țări și producția
lor agricolă, a unui program de ac
țiuni imediate pentru ca acestea să
fie ajutate să producă mai mult El
a apreciat, de asemenea, ca indispen

sabilă stabilirea unei strategii pe plan
mondial in materie de energie, recomandind o reexaminare a metodelor
de desfășurare a negocierilor și adop
tării deciziilor in organizațiile inter
naționale de ajutor in favoarea dez
voltării. „Țările industrializate nu pot
pretinde să continue să-și sporească
exporturile în țările lumii a treia dacă
nu vor permite statelor în curs de
dezvoltare să-și vindă produsele lor
industriale în statele dezvoltate" — a
subliniat vorbitorul.

Efecte ale recesiunii în Norvegia
OSLO 9 (Agerpres). — Guvernul
norvegian preconizează ca in urmă
torii patru ani in Norvegia creșterea
economică să se încetinească, se arată în programul de planificare economică pe termen lung cuprinzînd
perioada 1982—1985 prezentat in Stor
ting (parlament) de către ministrul
planificării, Per Kleppe.
Ministrul a precizat că tn perioada
următoare creșterea economică se va
situa în jurul cifrei de 2,5 la sută
anual, inclusiv dezvoltarea industriei
petroliere, comparativ cu o medie de
4,3 la sută anual în deceniul al șa

selea, și cu 4,6 la sută anual în de
ceniul trecut. Principalul scop al po
liticii economice guvernamentale, a
relevat Per Kleppe, îl va constitui
asigurarea ocupării forței de muncă
norvegiene, concomitent cu măsuri
de combatere a inflației. El a atras,
pe de altă parte, atenția asupra fap
tului că reducerea creșterii economi
ce va oferi un cimp restrîns de dez
voltare a consumului privat. Totoda
tă, ministrul norvegian a lansat un
apel la o cit mai bună utilizare a re
surselor de care dispune țara, trans
mite agenția Associated Press.

Oficialități ale regimului de la Pretoria implicate
într-o mare fraudă financiară
JOHANNESBURG 9 (Agerpres). —
Cotidianul „Star", care apare la Jo
hannesburg, reluat de agențiile Reu
ter și United Press International, pu
blică noi date privind scandalul fi
nanciar ln care au fost implicate ofi
cialități ale guvernului minoritar de
la Pretoria. Este vorba de manipu
larea ilegală a unor fonduri tn valoa
re de 14,8 milioane ranzi (aproxima
tiv 18,5 milioane dolari), destinate,
în mare parte, finanțării unor acțiuni
frauduloase avind drept scop prezen
tarea, ln țările occidentale, a politicii
de apartheid și a situației din R.S.A.
într-o lumină cit mai favorabilă.

Printre cei care „au primit" aseme
nea fonduri, relatează ziarul, se află
așa-numitul „Club al celor zece" de
Ia Londra, care a făcut campanie ln
favoarea regimului sud-african, pre
cum și unii susținători ai guvernului
de la Pretoria din R.F.G. și Statele
Unite.
Cotidianul menționează că de or
ganizarea acestor acțiuni erau infor
mați anterior chiar și membri ai ac
tualului cabinet sud-african, printre
care sînt citați ministrul de finanțe,
Owen Horwood, și cel de externe,
Roelof Botha.

„FRANCE PRESSE"

Cărbunele: ample perspective în energetica viitorului
Intr-un
comentariu
intitulat
„Noua febră a cărbunelui", agenția
„France Presse" subliniază rolul tot
mai important ce revine sectorului
industriei carbonifere in soluțio
narea problemelor energetice ale
i lumii de azi. ' „Această resuscitare
a interesului pentru cărbune — con
tinuă agenția — nu constituie, de
fapt, o surpriză pentru experții
energetici, care prevăd cel puțin
o triplare a comerțului mondial cu
cărbune pînă in anul 2 000, respec
tiv de la 200 la 600 sau chiar la 800
milioane de tone. Cauzele noilor
tendințe sînt multiple. Ele sint
strins legate atit de conjunctura
economică internațională, cit și de
unele caracteristici ale acestei surse
de energie. Rezervele mondiale re
cuperabile din punct de vedere eco
nomic sint gigantice (650 miliarde
de tone) și, in plus, prețul cărbu
nelui rămîne mult mai scăzut decit
cel al aurului negru".
Agenția se referă la acțiunile în
treprinse Intr-o serie de țări pentru
valorificarea resurselor carbonifere,
oprindu-sț In mod deosebit la
S.U.A. „tn sectorul cărbunelui —

precizează agenția — S.U.A. ocupă
primul loc in lume, rezervele sale
reprezentind un sfert din totalita
tea rezervelor mondiale".
..Pentru a-și pune In valoare
imensele sale resurse de cărbune —
relevă în continuare agenția —
S.U.A. trebuie să realizeze investiții
gigantice, in special în domeniul
transportului : in unele porturi din
est., Hampton Roads, spre exemplu,
există situații cind peste 200 de
mineraliere așteaptă să încarce căr
bune. Anul trecut, S.U.A. și-au spo
rit deja cu 88 la sută livrările de
cărbune către Piața comună, livrări
care au atins 28 milioane de tone,
adică 36 la sută din totalul impor
turilor țărilor C.E.E.
tn condițiile penuriei continue da
hidrocarburi, multe țări ale lumii
Iși intensifică valorificarea rezerve
lor proprii sau, in lipsa lor, Iși spo
resc importurile de cărbune, tn
Franța, de pildă, a fost inițiată
realizarea de noi terminaluri carbo
nifere in principalele două porturi :
Marsilia și Le Havre — încheie
..France Presse".

Nicolae PLOPEANU
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