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LA SEMĂNAT
viteza de lucru trebuie 

să sporească mult 
pentru încheierea tuturor 

lucrărilor în zilele 
în care se anunță 

timp frumos
In ziua de 21 aprilie suprafețele însă- 
mînțate pe total culturi au crescut 
doar cu trei procente, ritm prea mic, 
care nu se justifică numai prin con

dițiile intervenite în urma ploilor

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente față de plan, supra
fețele însămințate cu porumb tn cooperativele agricole (cifra de sus) 
și in întreprinderile agricole de stat (cifra de jos) pină în seara zilei de 
21 aprilie (ieri județul Buzău și sectorul agricol Ilfov al municipiului 

București au încheiat semănatul acestei culturi).

JUDEȚUL BUZĂU Șl SECTORUL AGRICOL ILFOV AU ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL PORUMBULUI

Lucrările sînt mult avansate și în alte județe. (Relatări în pag. a IIl-a).

In cinstea zilei de 1 Mai 
și_ a aniversări^ partidului iGafeft

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PATRU LUNI

Combinatul chimic din Rm. Vîlcea
Hotărît să întimpine ziua de 1 Mai și sărbătorirea a 60 de ani de la 

crearea partidului cu rezultate deosebite, colectivul de muncă din cadrul 
Combinatului chimic Rm. Vîlcea și-a onorat integral sarcinile de plan pe 
primele patru luni ale anului la producția marfă și producția netă. Pină 
în prezent au fost realizate, peste prevederi, 3 223 tone sodă caustică so
lidă, 812 tone propenoxid, 587 tone polieteri. 519 tone butanoli, 125 tone pro- 
penglicoli, 31 tone diizocab și alte sortimente, ceea ce a determinat depă
șirea producției marfă cu 20,6 milioane lei, iar a producției nete cu 25,4 
milioane lei. Pină la sfîrșitul lunii aprilie se estimează depășirea sarcinilor 
la producția fizică cu peste 45 milioane lei. (Ion Stanciu).

întreprinderea de mașini-unelte 
Dorohoi

La solicitarea mal multor beneficiari din țară, colectivul întreprinderii 
de mașini-unelte grele pentru deformare plastică din Dorohoi și-a onorat 
in devans cea mai mare parte a contractelor economice pe luna aprilie, 
fapt care a dus la îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planificate 
pe primele patru luni ale anului. Pină la sfîrșitul lunii aprilie se vor pro
duce si livra către întreprinderea „Semănătoarea" din București, I.M.A.I.A. 
Botoșani și alți beneficiari un însemnat volum de repere și subansamble 
necesare mașinilor agricole, ceea ce va însemna depășirea cu aproape două 
milioane Iei a producției nete prevăzute pe primele patru luni ale anu
lui. In același timp, "Conform planului propriu de dezvoltare, se vor executa 
în devans importante lucrări în scopul autodotării, creîndu-se condiții de 
punere în funcțiune a unei noi capacități de producție cu cinci luni mai 
Înainte de termenul fixat. (Silvestri Ailenei).

Producție sporită -
Concomitent cu eforturile pen

tru sporirea producției de cărbune, 
colectivele de oameni ai muncii din 
cadrul Combinatului minier Valea 
Jiului acordă o deosebită atenție 
reducerii continue a consumurilor 
specifice de energie electrică. Tre- 
cind la înfăptuirea măsurilor sta
bilite pentru anul 1981, minerii din 
Lupeni, Vulcan, Lonea, Paroșeni, 
Bărbăteni și Uricani și-au con
centrat preocupările asupra evitării 
pierderilor de aer comprimat, eli-

consumuri reduse
minării funcționării în gol a unor 
instalații, opririi funcționării com- 
presoarelor intre schimburi, încăr
cării Ia capacitate a tuturor meca
nismelor și utilajelor de transport 
și altele. Ca urmare, în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui și pină acum s-au economisit 
2 550 000 kWh energie electrică. O 
cantitate suficientă pentru ca între
prinderea minieră Bărbăteni să 
poată funcționa timp de o lună de 
zile. (Sabin Cerbu).

Produse peste plan 
în industria județului 

Bacău
Printr-o mai judicioasă folosire a 

materiilor prime și prin îmbunătă
țirea continuă a tehnologiilor de fa
bricație, oamenii muncii din indus
tria județului Bacău obțin însemnate 
sporuri la producția fizică. Petrochi- 
miștii din Borzești au realizat. în ca
drul întrecerii, peste plan, aproape 
300 000 tone diferite produse petro
liere, 1 670 tone polistiren. 1 040 tone 
cauciuc poliizoprenic si 564 tone an- 
tidăunători. Textiliștii din Buhusi și 
Bacău au realizat peste plan 35 000 
mp țesături, iar constructorii de ma
șini-unelte au realizat in plus patru 
mașini de prelucrat metalele prin 
așchiere. Valoarea produselor reali
zate peste plan de industria județu
lui Bacău de la începutul anului și 
pină acum se ridică la circa 160 mi
lioane lei. (Gh. Baltă).

SIBIU: Utilaj de mare 

complexitate tehnică
Constructorii de mașini de la în

treprinderea „Independența" din Si
biu, care în întrecerea ce se desfă
șoară în cinstea zilei de 1 Mai și a 
aniversării partidului depun eforturi 
stăruitoare pentru realizarea utilaje
lor tehnologice necesare punerii în 
funcțiune a unor noi si importante 
obiective industriale, au executat, cu 
două luni înainte de termenul con
tractat, unul din cele mai mari uti
laje aflate. în fabricație în acest prim 
an al noului cincinal : cuva de răcire 
a furnalului întreprinderii metalur
gice de metale nefetoase de la 
I.M.M.N. Copșa Mică. La realizarea 
acestui colos metalic, un deosebit 
merit revine colectivului secției ca- 
zangerie grea și, în primul rind, e- 
chipei conduse de Ilie Mărginean. 
(N. Brujan).

IAȘI : Premieră industrială

La Combinatul de utilaj greu din 
Iași s-a turnat în premieră națională 
primul cilindru cu crustă dură pen
tru laminoare, piesă de mare per
formanță în greutate de 15 tone. 
Acest nou produs a fost realizat după 
o metodă originală de turnare, con
cepută de specialiștii ieșeni, care 
scurtează durata de turnare a fontei, 
reduce consumurile energetice și de 
metal. în același timp, prin noul pro
cedeu se realizează cu mare precizie 
grosimea și uniformitatea crustei 
dure a cilindrului, conform parame
trilor stabiliți. (Manole Corcaci).

„Construim societatea nouă în epoca celor mai mari descope
riri ale științei și tehnicii, a desfășurării furtunoase a revoluției teh- 
nico-științifice contemporane. Această mare operă constructivă nu 
se poate realiza decît pe baza celor mai avansate cuceriri ale cu
noașterii umane. Societatea socialistă și comunistă trebuie să fie 
societatea celei mai înalte productivități, a celei mai raționale orga
nizări a producției și a vieții sociale, a celui mai înalt nivel de civili
zație materială și spirituală".

NICOLAE CEAUȘESCU
Prefaceri fundamentale din viața 

societății moderne au avut și au loc 
sub înrîurirea directă a științei și 
tehnicii. Revoluția industrială din 
secolul al XVIII-lea s-a bazat în 
fond pe revoluția intervenită in do
meniul mecanicii, în aplicarea cuce
ririlor de atunci ale acestei științe 
în viața economică. Progresele ulte
rioare ale societății au fost legate de
progresele indus
trializării — pro
ces iarăși intim 
legat de știință și 
tehnică. Ultimele 
decenii au con
firmat și amplifi
cat nebănuit sem
nificația acestei 
legături de sub
stanță. .. Energia 
nucleară, calcula
toarele electro
nice, radiocomu- 
nicațiile. micro
electronica, infor
matica, mașinile- 
unelte cu 'coman
dă program, au
tomatizarea, ro
botii industriali, 
polimerii, ingine
ria genetică au 
dus nu numai la 
schimbarea condi
țiilor de muncă și 
de viață.' ci la 
crearea unei noi 
realități, revolu- 
ționind domeniile 
zind perspective nesperate altădată de 
progres. Revoluția științifico-tehnică 
contemporană și-a evidențiat cu stră
lucire rolul ei de factor esențial al 
progresului, de amplificare a forței 
de intervenție și de transformare a 
omului.

Partidul Comunist Român, purtător 
al tradițiilor înaintate ale poporului 
nostru, exponent ai aspirațiilor Iui de 
bunăstare și progres, a sesizat încă 
de la crearea sa importanța deosebi
tă a științei și tehnicii în făurirea 
unei vieți mai bune. O vădesc din 
plin statornicia cu care a militat 
pentru dezvoltarea industriei, pentru 
ridicarea agriculturii, pentru trans
formarea României într-o țară in
dustrializată, modernă, fermitatea cu 
care a combătut teoriile și orientări
le- ce rezervau românilor o viață pa
triarhală, ferită de influențele civi
lizației.

Imediat după preluarea puterii, 
comuniștii au situat în centrul poli
ticii de ridicare a țării industrializa
rea rapidă, dezvoltarea armonioasă a

economiei naționale. Totuși se poate 
aprecia că o concepție cuprinzătoare, 
armonioasă privind valorificarea am
plă și susținută a potențialului revo
luției tehnico-științifice în opera de 
construcție socialistă nu s-a afirmat 
decit în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, de cind în fruntea 
partidului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. înflorirea știin-

într-o perioadă în care puțini erau 
cei ce sesizau rolul imens pe care 
începea să-l aibă ■ revoluția științifi- 
co-tehnică și în care circula părerea 
profund eronată că este mai bine și 
mai rentabil să imporți utilaje gata 
fabricate — părere care și la noi a 
avut destui adepți într-o anumi
tă perioadă — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu semnala consecințele gra-

Politica partidului

politica progresului

economico-social
a dezvoltării

multilaterale

respective, deschi-

ve ale unor ase
menea mentali
tăți. „A te măr
gini astăzi să a- 
chiziționezi rezul
tatele cercetării 
științifice din 
străinătate, subli
nia secretarul ge
neral al partidu
lui, înseamnă a te 
resemna să cum
peri tot timpul in
teligență, cel mai 
scump bun exis
tent astăzi pe pia
ța mondială". Ne
cesitatea promo
vării ferme a unei 
concepții proprii 
în cercetare a fost 
susținută prin- 
tr-un ansamblu de 
măsuri privind: 
perfecționarea re
țelei de cercetare, 
corespunzător ce
rințelor econo
miei naționale ; 

crearea de noi institute, centre și 
laboratoare, apropierea unităților de 
cercetare de principalele centre de 
producție ; integrarea cercetării cu 
învățămîntul și producția ; perfecțio
narea planificării și finanțării cerce
tării și aplicării progresului tehnic, 
astfel încit să se asigure concentrarea 
^forturilor în probleme prioritare, ac
tuale și de perspectivă ale economiei 
naționale.

A fost creat Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, care 
are sarcina să coordoneze, pe ansam
blul economiei, activitatea de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducere a progresului teh
nic. A fost reorganizată Academia 
Republicii Socialiste România și au 
fost .înființate Academia de științe

r

României socialiste

țel și tehnologiei, afirmarea capaci
tății de creație a colectivelor ca re
sursă de bază a dezvoltării multila
terale au constituit și constituie o 
componentă majoră a noului curs 
imprimat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu activității partidului nos
tru. Și in acest domeniu, ca în atî- 
tea altele, gîndirea profund novatoa
re a secretarului general al partidu
lui a înlăturat unele prejudecăți da
torită cărora activitatea proprie de 
cercetare nu era apreciată la justa 
valoare, integrînd-o organic efortu
rilor de înfăptuire a obiectivelor dez
voltării economico-sociale. Prin con
tribuția directă a secretarului gene
ral al partidului, România dispune 
astăzi pentru prima dată de o poli
tică de stat programatică în dome
niul cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice ’ și introducerii progresu
lui tehnic, de o concepție bine fun
damentată menită să asigure ampli
ficarea continuă a contribuției știin
ței și tehnicii la opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate..

Mihai DRAGĂNESCU
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a IV-a)

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC 
„GRTVIȚA ROȘIE" 

Contractele — 
onorate exemplar 
în cinstea zilei de 1 Mai și a 

glorioasei aniversări a partidu
lui colectivul întreprinderii 
bucureștene raportează impor
tante succese. Astfel, prevede
rile de plan au fost îndeplinite 
la toți indicatorii, iar la produc
ția netă și marfă s-au realizat 
depășiri de 2 și respectiv 2,5 
milioane lei în perioada care a 
trecut de la începutul anului. 
Totodată, au fost livrate peste 
prevederi aproape 100 tone u- 
tilaje tehnologice necesare pe 
șantierele chimiei de la Dro- 
beta-Turnu Severin, Midia-Nă- 
vodari, Teleajean, Calafat. în 
primul trimestru toate con
tractele încheiate cu partenerii 
externi au fost onorate exem
plar, întreprinderea „Grivița ro
șie" realizînd, față de aceeași 
perioadă din anul trecut, o spo
rire cu 30 la sută a exportului.

Ieri, de la întreprinderea „Gri
vița roșie" din Capitală au fost 
expediate spre șantierul între
prinderii de biosihteze de la Ca
lafat fermenta toarele de regim, 
utilaje de înaltă tehnicitate.

Tot ieri, fotoreporterul Sandu 
Cristian a surprins pe peliculă 
momentul livrării unui alt pro
dus realizat de constructorii de 
utilaj tehnologic de aici: coloana 
de sinteză destinată platformei 
petrochimice Midia-Năvodari. 
(Dan Constantin).

Universul muncii,
universul cărților noastre

Socialismul proclamă 
munca drept lege și valoa
re supremă a societății ro
mânești moderne. Mineri 
sau constructori, profesori 
sau ingineri, artiști sau 
funcționari ne unim, ne 
asemănăm, ne identificăm 
prin muncă ; ea, munca, ne 
conferă legitimația cea mai 
adevărată, cea mai dreaptă, 
cea mai necesară în Româ
nia de azi : aceea de con
structor al socialismului. In 
această calitate esențială, 
munca ni se relevă tuturor 
ca terenul cel mai vast și 
mai sigur de afirmare ple
nară a personalității umane 
în patria noastră. Este, fi
rește, vorba despre muncă 
în accepțiunea ei modernă, 
descătușată de orice îngră
diri și care, asociată cu gin- 
direa cutezătoare și pasiu
nea înflăcărată, devine cre
ație în deplinul sens al cu- 
vîntului. Eliberarea muncii 
de toate servitutile este ma
nifestarea cea mai înaltă și 
în același timp cea mai fi
rească a clasei noastre mun
citoare. care își dovedește 
astfel rolul ei hotărîtor, ro
lul ei conducător, forța vie 
și permanentă în societatea 
noastră socialistă. Niciodată

o altă forță socială n-a răs- 
pîndit un mai mare belșug 
de valori, niciodată sudoa
rea -M puterea omului, ta
lentul și energia lui hu s-au 
cheltuit mai darnic, mai 
uman și mai activ. Prin 
conținutul și rezultatele ei, 
întreaga activitate a clasei 
muncitoare constituie .cea 
mai autentică și mai fecun
dă lecție de democrație ; o

tră socialistă, așa cum o 
avem și o vedem astăzi, în 
preajma * aniversării parti
dului, este fructul viu, fruc
tul de aur al muncii elibe
rate, al' muncii conștiente, 
plină de abnegație a po
porului rtostru, a tuturor 
fiilor României socialiste. 
De cind partidul comunist 
conduce destinele țării, po
porul nostru și-a încordat

Însemnări de Constantin CHIRIȚĂ

trie, dintre muncă și viitor, 
dezlegindu-ne de concepția 
care vedea in muncă doar 
un tribut plătit existenței 
cotidiene. Și acum, cind am 
ajuns din urmă viitorul, 
cum spunea un poet, putem 
afirma, cu mîndrie, că mun
ca și calitatea ei au devenit 
trăsătura cea mai de seamă 
a personalității noastre, ca
lea de realizare a persona
lității. Concepția nouă des
pre muncă conferă întîieta- 
te personalității umane a 
fiecăruia, împlinirii omului 
potrivit înclinațiilor și aspi
rațiilor sale. Criteriul su-

democrație vitală, nu a vor
belor, ci a faptelor, a pro
duselor concrete născute din 
gîndire, mînă și unealtă, a 
tuturor bunurilor ce alcătu
iesc civilizația noastră so
cialistă.

Ridicînd munca la rangul 
de valoare supremă, parti
dul comunist a asigurat și a 
consolidat astfel baza demo
crației socialiste, o demo
crație a faptei creatoare și 
responsabile, a meritelor 
izvorîte din energia, talen
tul și priceperea fiecăruia. 
Putem spune, deci, cu depli
nă mîndrie că patria noas-

voinicește brațele făurin- 
du-și propriul destin așa 
cum dorește, liber și demn, 
știind bine că, pentru 
aceasta, nimic n-a picat din 
cer, că totul este făurit și 
va fi edificat cu mintea și 
brațele lui, cu forța gîndirii 
lui creatoare. Și dacă viito
rul de aur visat de înain
tași este, azi, opera întregu
lui popor. în această operă 
se oglindește strălucirea ge-
niului creator al națiunii 
noastre, al tuturor fiilor ei. 
Partidul este cel ce ne-a
descoperit în permanență 
relația dintre muncă și pa-

prem de apreciere este 
munca depusă pentru pro
gresul patriei, pentru spo
rirea valorilor de care ne 
bueurăm cu toții. între a- 
ceste valori, bunurile spiri
tuale, artistice, literare 
și-au cîștigat, în societatea 
noastră, locul meritat, iar
creatorii lor beneficiază, ca 
oameni ai muncii, de pre
țuirea întregului popor pe 
care-1 slujesc cu credință 
nestrămutată în viitorul Iul.

Profesia noastră, a scrii
torilor, a creatorilor de artă
(Continuare în pag. a IV-a)
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Primul pe tractor 

- primarul
Zile și nopți „cu foc conti

nuu" și pe ogoarele Bărăganu
lui ialomițean. Acum, cind se 
pregătesc roadele toamnei, fie
care clipă de lucru bine folosită 
are valoarea piinii. Majoritatea 
primarilor merg la cîmp în zori 
și se întorc noaptea. Unul din
tre ei, Constantin Zamfir, din 
comuna Sf. Gheorghe, zăbovește 
pe cimp mai mult decit alții, 
cu... tractorul. Ca un veritabil 
mecanizator, primarul ajută la 
pregătirea terenului pe care a 
doua zi se insămînțează porumb, 
soia, fasole. Vestea despre pri
marul-mecanizator s-a răspin- 
dit repede în județul Ialomița, 
astfel că exemplul lui a fost ur
mat și de primarii din Grivița, 
Gura lalomiței și Făcăeni. Lis
ta rămine. deschisă pentru pri
mari chiar și din alte județe.
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Ce aveți 
cu grădinarul?

Cititorul nostru Vasile Brehu- 
ță din Piatra Neamț, strada 
V.I. Lenin nr. 137, și-a amena
jat o frumoasă grădină de legu
me pe o suprafață de peste 500 
metri pătrați. In această primă
vară insă, în loc de legume, pe 
straturi au început să-i răsară... 
gunoaie. De unde ? De la loca
tarii noului bloc construit in a- 
propierea grădinii sale. Degea
ba l-a tot rugat să-i lase gră
dina in pace, să și-o poată cul
tiva gospodărește. Ba, mai mult: 
s-a oferit să-i ajute și pe ei si 
amenajeze o grădină. Cu condi
ția să pună mina sd-și sape te
renul din jurul blocului. 
Se-aude 7
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De neînțeles!
Cind o mamă își duce pro

priul copil la pieire, cuvintul 
mamă nu i se mai potrivește. 
Este și cazul numitei Rada D. 
care și-a „sfătuit" fiica, nu de 
mult căsătorită, să-și întrerupă 
cursul normal al sarcinii. Și nu 
numai că a sfătuit-o, dar a și 
dus-o la o amatoare de astfel 
de practici condamnabile, pe 
nume Georgeta Bogdan din 
Brăila, str. George Coșbuc nr. 
35. „Specialista", care abia știe 
sd citească, a intervenit empi
ric șl deosebit de periculos. Ti- 
năra n-a mai putut fi salvată.
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Magazia 
din

l
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mașina
Un oarecare Gheorghe Ne- 

fern din Tirgu Jiu s-a apucat să 
facă speculă cu piese auto. De
pistat prin Petroșani, speculan
tul avea in autoturismul proprie
tate personală un morman de 
piese auto în valoare de 50 000 
Iei! Fără a mai pune la socoteală 
alte mii de lei și obiecte de pro
veniență dubioasă pe care n-a 
putut să le justifice. Pini la 
urmă s-a descoperit că specu
lantul este implicat și Intr-un 
caz de delapidare. Fapt pen
tru care a luat drumul înapoi 
spre Tirgu Jiu. Dar nu singur, 
ci însoțit, pentru a da seamă in 
fața legii.
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Orele cind se I
înverzesc fiolele I

I
I
I
I
I
I
I
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Statisticile miliției atestă fap
tul că există anumite ore. spre 
sfirșitul zilei, în care se înver
zesc cele mai multe fiole. La e 
astfel de oră, agenții de circu
lație din municipiul Cluj-Napoca 
au oferit cite o fiolă unor con
ducători auto care au trecut prin 
Piața Cipariu. Intr-un timp re
cord, nu mai puțin de 8 fiole 
s-au înverzit. Cele mai „colora
te" au avut ca autori pe șoferii 
de pe autoturismele 2-CJ-4182, 
3-CJ-7939, 3-CJ-5976. Nu le dăm 
încă numele, in nădejdea că nu 
vor mai fi puși altă dată în ne
plăcuta situație de a face... fețe- 
fețe.

Cu și fără bilet 

de tren
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In două trenuri de persoane 
de pe rutele Brad-Gurahont si 
Lugoj-Simeria. două controale 
inopinate :

— Biletele la control, vă ru
găm I

Călătorii prezentau biletele 
iau abonamentele la control. 
Dar au fost si dintre cei care în 
mod obișnuit se numesc .călă
tori frauduloși". In loc de bilete, 
au înălțat din umeri. Firește, au 
fost sancționați cu amenzi ustu
rătoare.

Cițiva dintre călătorii fraudu
loși au declarat că s-au înțeles 
cu „nașul". respectiv cu conduc
torul de tren. Trei dintre con
ductorii din stațiile Gurahonț si 
Lugoj au fost puși sub invinui- 
rea de luare de mită. Legea 
va spune cuvintul pentru 
asemenea practici reprobabile 
fie trecute pe... linie moartă.

ÎȘi 
ca 
să
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii” I

La „Automatica" din București, în acest an

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Fiecare metru cub de lemn

judicios folosit
Nu o dată vînturile mari, puter

nice, doboară copaci prin păduri. 
Important este să se întreprindă 
măsuri eficiente pentru ca această 
materie primă de o deosebită va
loare să nu se degradeze, ci să fie 
valorificată la vreme, în producție, 
plantindu-se în același timp alți 
puieți pentru înlocuirea lor, lntru- 
cît pădurea crește greu și nu este 
inepuizabilă. Grosu Ion, muncitor 
în cadrul sectorului Slănic, aparți- 
nind Unității forestiere exploatare 
transport Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— Bacău a constatat însă că la une
le ocoluri silvice nu se procedează 
așa. Practic, într-o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
el relata că pe raza ocolurilor silvi
ce Tirgu Ocna, Oituz, Mînăstlrea 
Cașin, Căiuți s-ar afla o mare can
titate de lemn de fag, doborituri 
de vint, care, neridicată, a început 
să se deprecieze.

Fiind repartizată pentru cerceta
re secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R. și vieeprim-ministrului gu
vernului, scrisoarea a fost verifica
tă de activiști ai Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale, îm
preună cu activiști ai Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. și specia
liști din Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții. A rezultat că, intr-o anu
mită măsură, autorul are dreptate. 
Vîntul doborise în zona respectivă

mai bine de 360 mii mc masă lem
noasă, dispersată pe o suprafață de 
circa 98 000 ha. Dar organele loca
le nu au stat cu miinile în sin. In 
raportul de cercetare se precizează 
că I.F.E.T. Bacău a luat măsura de 
a concentra în parchetele cu dobo- 
rituri de vînt utilaje, mecanisme și 
forță de muncă de la alte sectoare 
de exploatare. Faptul că întregul 
volum de lemn doborit de vînt nu 
a fost predat imediat producției s-a 
datorat, în principal, înzăpezirilor 
și avarierii unor instalații de scos, 
apropiat și transportat, lipsei, în 
unele perioade, de carburanți, an
velope Și piese de schimb, precum 
și unor neajunsuri în organizarea 
producției și a muncii, în asigura
rea necesarului de muncitori și uti
laje.

In scopul urgentării dării în pro
ducție a lemnului doborit de vint, 
s-a stabilit, împreună cu comitetul 
județean de partid și Ministerul 
Economiei Forestiere, concentrarea 
unor utilaje, mijloace de transport 
și forță de muncă suplimentare ; 
sprijinirea I.F.E.T. Bacău in ce pri
vește aprovizionarea cu carburanți, 
cablu de funiculare, piese de 
schimb, pentru folosirea mijloacelor 
tehnice la întreaga lor capacitate ; 
urgentarea evacuării materialului 
lemnos de pe suprafețele unde s-au 
produs doborituri de vînt și retm- 
pădurirea acestora în primăvara a- 
nului curent.

dar nu s-a luat nici o măsură, blo
cul continulnd să se degradeze.

Secretarul general al partidului a 
Indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre soluționare președintelui Co
mitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare și primarului ge
neral al Capitalei. Verificarea a 
fost făcută de cadre de conducere 
de la consiliul popular municipal, 
de la C.P.C.P., centrala de con- 
strucții-montaj, împreună cu comi
tetul asociației locatarilor. S-a con
statat că, într-adevăr, unele lucrări 
n-au fost terminate la data contro
lului ; în același timp a rezultat că 
n-au fost întreținute corespunzător

părțile comune, precum șl unele a- 
nartamente. ceea ce a determinat 
aspectul neplăcut al blocului și 
apariția condensului.

S-au stabilit pe loc măsurile nece
sare, incit lucrările solicitate de lo
catari au fost efectuate în scurt 
timp, urmind ca în trimestrul al 
II-lea a.c., cind timpul va permite, 
să se efectueze de către construc
tori lucrările anticondens la apar
tamentele afectate. Totodată, s-a 
atras atenția locatarilor să întrețină 
în mod corespunzător atît aparta
mentele, cit și părțile comune ale 
imobilului.

Buruienile necinstei au fost plivite

Calitatea fondului locativ depinde

de constructori, dar și de locatari
Asociația de locatari a blocului nr. 

25 din Aleea Secuilor, sectorul 4, 
București a trimis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare în 
care sesiza că, deși imobilul res
pectiv a foșt dat în folosință in 
urmă cu doi ani, nici pină in pre
zent unele lucrări de construcție 
deosebit de importante nu au fost 
finisate. Locatarii afirmau că nu 
s-a executat izolația de pe acope-

riș, din care cauză apa pătrunde în 
apartamentele de la nivelul supe
rior, nu s-a terminat casa scărilor, 
la subsolul blocului nu s-a executat 
panta de scurgere și nu s-a montat 
canalul colector, nu s-a asfaltat a- 
leea de acces. în legătură cu toate 
acestea, asociația a întreprins nu
meroase demersuri pe lîngă con
structor și organele competente,

Conducerea cooperativei agricole 
de producție din Heleșteni — Iași 
se face vinovată de comiterea 
unor grave abuzuri, de încălcarea 
legilor șl a statutului C.A.P., ceea 
ce a adus mari prejudicii averii ob
ștești — se relata într-o scrisoare, 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Autorii afirmau că, ne- 
fiind furajate corespunzător, anul 
trecut mai multe animale au mu
rit, în timp ce în comună multi să
teni și-au întreținut propriile ani
male cu furaje ale cooperativei. în 
scrisoare se mai semnala că diferi
te persoane au primit loturi în fo
losință mai mari decit aveau drep
tul, iar unele suprafețe de teren au 
rămas necultivate.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost re
partizată, pentru rezolvare, secre
tarului de resort al C.C, al P.C.R. 
Verificată la fața locului, de un co
lectiv de activiști de partid ai C.C. 
al P.C.R., împreună cu activiști ai 
Comitetului județean Iași al P.C.R., 
semnalarea s-a dovedit corectă. A 
reieșit că președintele și inginerul 
șef ai C.A.P. Heleșteni n-au mani
festat preocuparea necesară pentru 
Întărirea economico-organizatorică 
a unității, din care cauză in ultimii 
ani s-au obținut producții mici, iar 
în sectorul zootehnic mortalitatea a 
fost ridicată ; nu au fost urmărite 
cu grijă și răspundere recoltarea și 
depozitarea furajelor, ceea ce a fă
cut ca in cursul anului 1979 vreo 
5—6 vagoane de gulii și 
rajeră să se degradeze, 
pe o suprafață de circa 
fiind lăsate sub brazdă J> 
de 30 hectare teren, proprietatea 
C.A.P., au fost folosite de unii ce
tățeni in mod nelegal, ca loturi in 
folosință. Președintele C.A.P. a vin-

sfeclă fu- 
paiele de 

50 hectare 
mai bine

dut din proprietatea cooperativei 
un autoturism ARO fără aprobarea 
adunării generale și fără întocmi
rea formelor legale ; a înstrăinat 
unele cantități din furajele C.A.P. 
și a folosit mijloacele de transport 
ale unității în interes personal ; pe 
lîngă toate acestea avea și o com
portare necorespunzătoare, umbla 
deseori tn stare de ebrietate. Refe- 
rlndu-se la inginerul-șef al C.A.P., 
in referat se precizează că a luat 
de la unitate, fără plată, 760 kg 
cartofi de sămînță, a sustras îngră
șăminte chimice, a deținut lot în 

' folosință peste prevederile legale, a 
folosit mijloace de transport și, for
ță de muncă din C.A.P. în interes 
personal.

Pentru lichidarea neajunsurilor 
constatate și îmbunătățirea situației 
economico-financiare a cooperati
vei, secretariatul Comitetului jude
țean de partid Iași a luat o seamă 
de măsuri. Au fost destituiți din 
funcție și sancționați pe linie de 
partid Petru Hașcă, președintele 
C.A.P., și Paul Ionescu, lnginer-șef, 
iar organele de stat au început ur
mărirea penală împotriva lor. Au 
fost încadrați ca inglner-șef și ca 
șef al fermei zootehnice doi specia
liști bine pregătiți ; ferma de vaci a 
fost transformată în fermă de re
producție ; loturile în folosință au 
fost atribuite numai acelora care se 
încadrează în prevederile statutare.

Unfunea județeană a C.A.P. si di
recția generală agricolă județeană 
au primit sarcina să acorde sprijin 
mai susținut cooperativei în vede
rea redresării sale și îmbunătățirii 
activității de producție, realizării și 
depășirii sarcinilor de plan.

Neculal ROȘCA

TIMP DE DOUĂ ZILE S-A DESFĂȘURAT ÎN CAPITALĂ

Simpozionul medicamentului

Timp de două zile (21—22 aprilie) 
s-au desfășurat la București lucrările 
celui de-al doilea simpozion al medi
camentului românesc, organizat de 
Centrala industrială de medicamente 
cosmetice, oolorantl și lacuri și Insti
tutul de cercetări chimico-farmaceu- 
tice din cadrul Institutului central de 
chimie.

Cel peste cinci sute de participant!, 
specialiști din domeniul cercetării 
științifice, din lnvătămintul superior 
și producție, medici, farmaciști, chl- 
miști, ingineri etc. au dezbătut pro
bleme majore ale cercetării și in
dustrializării medicamentului româ
nesc. realizarea unor preparate noi, 
mai eficiente și in măsură să contri
buie la creșterea prestigiului pro
duselor noastre peste hotare. Nu
mărul mare al participantilor și al 
lucrărilor prezentate indică varieta
tea preocupărilor si interesul specia
liștilor din diferite unități ale Mi
nisterului Industriei Chimice șl Mi
nisterului Sănătății de a oferi noi 
produse pentru îmbunătățirea stării 
de sănătate a populației.

Este știut că industria noastră chi- 
mico-farmaceutică s-a dezvoltat abia 
in anii puterii populare ; comparativ 
cu 1965, producția de medicamente a 
anului 1980 a crescut de peste 5,5 ori, 
iar în acest cincinal se prevede o 
dublare a producției. In tară se re
alizează in prezent peste 1 200 de me
dicamente, multe dintre ele fiind ex
portate in mai bine de 60 de țări.

Rezultatele bune obținute tn indus
tria de medicamente românești, re
zolvarea în cea mai mare parte a 
cerințelor interne prin medicamente 
realizate în țară, ca și participarea 
la cooperări și colaborări cu firme 
străine, din țări cu o bogată tradiție 
în acest domeniu demonstrează jus
tețea politicii partidului nostru si în 
acest important sector de activitate.

Pornind de la realitatea existentei 
unei baze materiale în continuă dez
voltare, care va permite și în viitor 
finalizarea unor eforturi ale cercetă
rii originale, organizatorii acestei ma
nifestări și-au propus nu o simplă 
trecere în revistă a realizărilor obți
nute, ci suscitarea interesului diferi- 
ților specialiști pentru colaborări cu 
rezultate și mai bune in vederea asi
gurării unor noi produse, evitarea 
importurilor costisitoare și prezenta
rea pe piața mondială a medicamen-

românesc
telor românești. In acest sens, sim
pozionul a contribuit și la o mai bună 
cunoaștere a problemelor medicamen
tului românesc prin contactul direct 
al producătorului — industria chimi- 
co-farmaceutică — și al beneficiaru
lui — medicul și, prin acesta, pacien
tul, populația.

între alte cerințe s-a subliniat de 
către unii specialiști că cercetarea are 
Încă un cîmp larg de acțiune, deoarece 
in nomenclator mal există produse 
importate pe care cercetătorii ar tre
bui șă le realizeze, să le studieze. 
S-a arătat, de asemenea, că ar fi ne- 
oesară o mai bună coordonare a for
țelor pentru a directions prioritățile 
si pentru a se evita astfel unele pa
ralelisme. care înseamnă risipă de 
eforturi umane și materiale. Specia
liștii de la Institutul pentru co'htrolul 
medicamentului, care au sarcina de a 
verifica si aviza toate medicamentele 
pentru intrarea in fabricație, și-au 
luat angajamentul de a găsi noi căi 
pentru traversarea mai operativă a 
etapelor de avizare cu scopul scurtă
rii termenelor de introducere in pro
ducție a noilor produse, fără a face 
însă nici o concesie în ce privește 
calitățile medicamentului, pentru a 
da produse noi, mai eficace decit cele 
aflate tn uz.

„Farmacopeea noastră originală 
— arăta ing. Elena Dumitrescu, di
rector tehnic tn Centrala medicamen
tului — s-a Îmbogățit prin contribu
ția specialiștilor din țară, prin valo
rificarea sub formă de medicamente 
cu eficientă terapeutică ridicată a 
unei serii de cercetări autohtone por
nite de la experimentul științific ri
guros, ceea ce face ca produsele 
noastre originale să se bucure de o 
largă apreciere atît în țară, cît și peste 
hotare ; produse binecunoscute cum 
sînt : Gerovital H3 ; Boioil-Forte ; 
Ulcosilvanil ; Covalitin ; Trofopar ; 
Metaspar ; Dixidextracaina ; Stilbo- 
stat etc. în prezent sînt înscrise pen
tru livrare peste hotare circa 40 de 
sortimente de medicamente, obligă 
ca în continuare să facem totul pen
tru a deveni mai competitivi pe pia
ța externă. în acest sens am si con
ceput consfătuirea aceasta ca o con
sfătuire de lucru".

Noile realizări obținute de cerceta
rea românească în domeniul medici
nii constituie, o garanție a Introdu
cerii tot mal largi in terapeutică, a 
noi și noi medicamente, cu efica
citate sporită, fabrioate în țară.

„în avalanșa de noi medicamen
te care apar în lume și nasc atîtea 
speranțe, urmate de multe ori de dez
iluzii. o asemenea consfătuire — arăta 
prof. dr. Marin Voiculescu, președin
tele Uniunii societății științelor me
dicale — este un îndemn pentru noi 
succese pe linia medicamentului ori
ginal, a lărgirii gamei de produse noi. 
mai eficace.

Prin tematica largă abordată, prin 
discuțiile purtate simpozionul va 
oon tribul fără Îndoială la îmbunătă
țirea activității de producție, la reali
zarea unor noi medicamente, la con
centrarea eforturilor tuturor specia
liștilor din acest domeniu pe linia 
creșterii competitivității produselor 
noastre".

Elena MANTU

Asigurarea
Printre asigurările de persoane 

puse la dispoziția populației de că-, 
tre Administrația Asigurărilor de' 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii familiei lor și, conco
mitent, să realizeze economii plani
ficate pe o anumită perioadă de 
timp.

Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :

— poate cuprinde pe toți mem
brii de familie care — la data con
tractării asigurării — sînt în vîrstă 
de la 5 la 65 de ani ;

— se poate contracta pe orice du
rată cuprinsă intre 5 pină la 15 ani, 
la o sumă ce se stabilește de asi
gurat ;

— participă la tragerile lunare de 
amortizare, prin combinațiile de 
cîte 3 litere ce se atribuie pentru 
fiecare 1000 de lei din suma asi
gurată ;

— suma asigurată se plătește : în 
caz de invaliditate permanentă din 
accidente a oricăruia dintre asigu-
————i.............................................

în atenția depunătorilor la C.E.C.
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni informează depunătorii că 
tragerile la sorți pentru trimes
trul I a.c. ale libretelor de econo
mii pentru construirea de locuințe, 
libretelor de economii cu clștiguri 
in materiale de construcție și libre
telor de economi! pentru turism 
vor avea loc în Capitală, vineri 24

aprilie a.c, ora 16,30, in sala Ca
sei de cultură din str. Zalomit nr. 6.

Tragerile la sorți fiind publice, 
Casa de Economii și Consemnatiuni 
invită pe toți cei interesați să 
parte la lucrările de efectuare 
acestora.

Listele oficiale cu rezultatele
cestor trageri la sorți vor fi publi
cate in presa centrală.

ia 
a

a-

Exportul
de trei ori mai mare!

La tîrgurlle Internationale de la 
Hanovra și Barcelona au fost pre
zentate două noi produse recent in
troduse in fabricație la întreprinde
rea „Automatica" din Capitală : cen
trale de alarmare tip „Sesam" și 
automatul programabil pentru co
manda masinilor-unelte. Specialiștii 
din sectorul de concepție au anun
țat recent finalizarea prototipului 
AP 117 — care face parte din genera
ția a doua de automate programabile, 
un nou produs a cărui trecere in fa
bricație de serie va marca aplicarea 
unei noi tehnici constructive — înlo
cuirea logicii cablate cu logica pro
gramată. în biroul directorului între
prinderii. întors cu cîteva ore în urmă 
tlin străinătate, un mic „stat major" 
stabilea acțiunile și măsurile con
crete ce vor fi. luate în următoarele 
Zile pentru onorarea în cele mai bune 
Condiții a contractului de export, la a 
părui Semnare participase directorul 
^.Automaticii".
(Trei fapte, aparent fără legătură 
îptre ele. culese de reporter în aceste 
zile, trei fapte în-
tre multe altele 
din viata bogată 
în evenimente a 
unei mari între
prinderi. Dacă le 
sintetizăm numin- 
du-le : activitate 
promoțională. în
noirea producției 
și promptitudine 
în onorarea con
tractelor, faptele 
culese sînt legate între ele, definind 
una din preocupările prioritare ale 
colectivului de la „Automatica" — 
creșterea susținută a exportului.

Anul 1981 trebuie să marcheze in 
acest domeniu un veritabil salt față 
de cincinalul trecut — este prevăzută 
o sporire de trei ori a volumului 
exportului față de realizările din 1980. 
Nu sînt prea ambițioase planurile ?

— Ținînd seama de dotarea fabri
cii. de capacitatea muncitorilor si 
specialiștilor noștri Si comparindu-ne. 
din punctul de vedere al zestrei teh
nice de care dispunem, cu fabrici si
milare din străinătate, as spune că 
prevederile sînt pe deplin realizabile, 
aprecia inginera Luminița Macovei. 
șefa compartimentului de export.

— Creșterea susținută a Producției 
pentru export a devenit în momentul 
de față o condiție esențială pentru 
dezvoltarea în continuare a subramu- 
rii din care face parte întreprinderea 
noastră, adaugă tovarășul Nicolae 
Olaru. secretarul comitetului de partid 
si președintele consiliului oamenilor 
muncii. Unitățile din centrala noas
tră au beneficiat în anii din urmă 
de importante fonduri de investiții, 
de importul unor tehnologii, mașini 
si utilaje de tehnicitate înaltă. Este 
normal acum să fructificăm aceste 
dotări, realizînd un export care să 
permită acoperirea în cel mai scurt 
timp a acestor cheltuieli.

Obligații Pe care colectivul Ie în
deplinește exemplar. O dovedește 
faptul că în primul trimestru toate 
contractele de export au fost onorate

Ia timp. Acum sînt lansate în fabri
cație produsele aflate în portofoliul 
de comenzi al trimestrului doi.

...Secția IV echipare electrică. Aici 
se finalizează o bună parte a expor
tului întreprinderii, circa jumătate 
din producție fiind livrată parteneri
lor de pește hotare. Acum este un 
„virf" de activitate pentru export. 
După cum ne informează șeful secți
ei. inginerul Alexandru Martin, ur
gența nr. 1 o constituie finalizarea 
stației de comandă automată pentru 
o fabrică de ciment care va fi livrată 
în China.

— Urgența nu Înseamnă lucru „la 
repezeală", tine să ne precizeze șeful 
de echipă Dumitru Popescu. Scurta
rea timpului de execuție se realizează 
prin concentrarea forței de muncă si 
printr-o mai bună organizare elimi- 
nind timpii morți. care, de ce să n-o 
recunoaștem, mai apar. Problema 
principală în aceste condiții nu mai 
este timpul, ci calitatea, care trebuie 
să fie ireproșabilă.

Iar din acest punct de vedere — al 
calității produc
ției pentru ex
port — la „Auto
matica" s-a ciști- 
gat o experiență 
pozitivă. Dovedi
tă in primul rlnd 
de faptul că pînă 
acum nu s-au pri
mit reclamații la 
produsele livrate. 
Dimpotrivă. re
cent. din Pakistan 

beneficiarul extern transmitea mul
țumiri pentru calitatea aparaturii de 
automatizare montate la rafinăria de 
mare capacitate de la Karaci. Si în
tre scrisoarea de mulțumire Si una 
din principalele comenzi executate în 
luna martie — automatizarea unei 
fabrici de ciment — destinată unui 
partener din aceeași tară există, evi
dent. o legătură.

Durata de execuție in întreprindere 
’ a unei comenzi pentru export a scă
zut de la 9 luni — cît era în urmă 
cu cițiva ani — la 5—6 luni. Cum s-a 
reușit acest lucru? Organizarea unor 
puternice ateliere de proiectare in 
care se elaborează concepția con
structivă și tehnologică a produselor 
destinate exportului a adus un dublu 
ciștig. Pe de o parte s-a redus la ju
mătate ciclul de proiectare, iar pe de 
altă parte, de-a lungul fabricației, 
specialiștii din sectorul de concepție 
urmăresc calitatea Si funcționalitatea 
produsului. în secțiile de fabricație, 
la comenzile pentru export compri
marea timpului de execuție se reali
zează prin concentrarea celor mai 
bune echipe care lucrează în două 
schimburi sau schimburi prelungite, 
o atepție deosebită acordindu-se pro
belor de funcționare. Clștlgul de timp 
se dovedește în multe cazuri precum
pănitor. Portofoliul de contracte la 
export al unității are in momentul de 
față cîteva tranzacții importante în
cheiate cu parteneri din China. Turcia. 
Liban. Irak, pentru livrarea aparatu
rilor de automatizare la rafinării, fa
brici de ciment, de prelucrare a lem
nului, centrale termice sau mari sis
teme de irigații.

— Lărgirea nomenclatorului de fa
bricație și posibilitățile de execuție 
de care dispune întreprinderea oferă 
acum suportul unei activități de .ex
port foarte active, ne spune direc
torul întreprinderii, inginerul Liviu 
Beghegeanu. In aceste condiții este 
esențial ca întreprinderile de comerț 
exterior care încheie contracte pen
tru exportul de instalații complexe 
să cunoască aceste posibilități, iar 
stabilirea detaliilor tehnice trebuie 
făcută împreună cu specialiștii de la 
„Electronum" și „Automatica". Ast
fel se va realiza nu numai o spo
rire accentuată a exportului, dar si 
o creștere substanțială a eficientei 
acestuia.

Sporirea volumului exportului, creș
terea eficientei lui — două cerințe 
pe care conducerea partidului le-a 
subliniat drept esențiale, pentru acti
vitatea fiecărei unități economice — 
se traduc la „Automatica" in măsuri 
practice, la realizarea cărora este an
gajat cu toată răspunderea Întregul 
colectiv, a cărui competentă profe
sională va fi atestată in acest an și 
de atingerea unui mobilizator obiec
tiv : creșterea de trei ori a expor
tului.

0 sarcină mobilizatoare, 
dar realistă, ce se înfăp
tuiește prin buna organi
zare a muncii și înalta 

calitate a produselor

o măsură utilă de prevedere

VORBI ME, D1SPRE SUCII Edili
De ce decurge atît de 

colectarea
Unul din redactorii 

noștri a făcut ieri di
mineață propunerea 
de a organiza o con
vorbire cu factori de 
răspundere din Minis
terul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și 
Ministerul Comerțului 
Interior în legătură cu 
o acțiune de amploa
re despre care a fost 
informat că se desfă
șoară in aceste zile in 
vederea intensificării 
colectării de la popu
lație a ambalajelor de 
sticlă și, îndeosebi, a 
borcanelor. Propu
nerea a fost accepta- 

• tă pe loc, ținind sea
ma că ne vom afla cît 
de curînd in pragul 
campaniei de prelu
crare a legumelor și 
fructelor si este cît se 
poate 
ceste 
drul 
rarea 
sticlă ocupă un loc im
portant, să se facă din 
timp.

La numai cîteva mi
nute insă redactori so
siți de pe teren au re
latat o serie de fapte, 
de situații, de care, 
probabil, unele foruri 
de resort nu au cu
noștință sau chiar dacă 
le cunosc nu iau mă
surile corespunzătoa
re. Mai precis în a- 
ceste zile, la multe 
centre de achiziționa
re a ambalajelor de 
sticlă, precum și la u-

de firesc ca a- 
pregătiri. în ca- 
cărora nrocu- 

ambalajelor din

rați ; la ieșirea combinației (com
binațiilor) de litere, cu prilejul tra
gerilor de amortizare ; la expirarea 
asigurării (independent de sumele 
plătite anterior pentru eventualele 
cazuri de invaliditate permanentă) ; 
în caz de deces din otice cauză al 
oricăruia dintre asigurați ;

— primele de asigurare sînt dife
rențiate in funcție de virsta persoa
nei care contractează asigurarea, 
de durata poliței, de mărimea su
mei asigurate, precum și de numă
rul și vîrsta membrilor de familie 
ce se includ în asigurare, putînd fi 
achitate și în rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durață prevăzută tn poliță, 
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10 la 
sută.

Pentru informații suplimentare șl 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților șl inspectorilor de asigu
rare, sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Dan CONSTANTIN

ambalajelor
nele magazine alimen
tare nu se preiau 
sticlele și borcanele 
goale oferite de popu
lație. Este vorba de o 
flagrantă încălcare a 
prevederilor legale 
care stabilesc obligati
vitatea preluării de la 
cetățeni a tuturor am
balajelor de sticlă in 
scopul eoonomislrii u- 
nor importante resur
se materiale și ener
getice pentru fabri
carea ambalajelor noi.

Iată care sint fap
tele :

...Cu 
plin cu 
canele 
peste iarnă în cămară 
ne prezentăm la cen
trul de achiziții din 
Calea Dorobanți, si
tuat intr-un gang de 
lingă magazinul „For
tuna". Aflăm că „As
tăzi nu se preiau 
sticle și borcane 1". 
Sint -cuvintele stereo- 
tipe cu care ne întîm- 
pină și pe noi, ca și 
pe alți zeci de cetă
țeni. gestionara cen
trului. Petra Nedelcu. 
Insistăm să ni se pri
mească marfa. „Nu am 
bani!“, „De ce 
„Pentru ță fondul a- 
fectat acestei activități 
— circa 22 000 Iei — 
este blocat în stocul 
de ambalaje neridica
te !“. Și ne invită in 
depozit în care se află 
borcane în valoare de 
14 500 Iei si sticle

un autoturism 
sticlele si bor- 
goale adunate

anevoios 
de sticlă?
pentru sirop de 1800 
lei. pe lîngă alte și 
alte sticle. Sint amba
laje care trebuiau pre
luate de către între
prinderile de legume 
și fructe pentru fabri
cile de conserve.
• La ceptrul de pe 

lîngă magazinul Bito- 
lia din Capitală nu se 
preluau . decit sticlele 
de o jumătate de li
tru, 
alte 
tau

•
sticle și borcane din 
Pajura nu se primeau 
ambalaje pe motiv că 
„nu sint bani" (! ?).
• In fine, la oen- 

trul de la „complexul 
alimentar" de lîngă 
„Televiziune" prelua
rea este îngreunată 
deoarece unul și a- 
celași om, care admi
nistrează sticle si bor
cane. vinde ană mi
nerală și mălai...

Unii din principalii 
beneficiari ai ambala
jelor de sticlă. îndeo
sebi ai borcanelor, sînt 
fabricile de conserve 
ale I.L.F. La Direcția 
generală economică a 
horticulturii din Mi
nisterul Agriculturii a- 
flăm că : „Avem un 
deficit colosal de bor
cane de toate capaci
tățile si de aceea pu
tem prelua oriclt de 
multe". Și interlocuto
rul, tovarășul Traian 
Șerban, s-a mirat

deoarece pentru 
tipuri... nu exis- 
havete.

La, centrul de

multă vreme 
Nedelcu de

„Spațiul centrului nostru 
teptăm de

Petra

de achiziție e blocat cu sticle și borcane. Aș- 
I.L.F.-ul să le ridice!" — ne spune gestionara 

la „Alimentara" din Calea Dorobanți 134
Foto : S. Cristian

i-am spusfoarte cînd 
că multe centre de ,a- 
chiziție și magazine 
alimentare sînt blocate 
cu asemenea ambalaje, 
în cele din urmă ni 
s-a promis că vor fi 
trimise imediat ma
șini pentru preluarea 
lor.

In investigația noas
tră am intilnit însă și 
cîteva situații care a- 
testă că. acolo unde e- 
xistâ interes, prelua
rea ambalajelor și ex
pedierea acestora se 
pot face nestinghe
rit. Bunăoară. la 
magazinul alimentar 
„Triumf" din bd. Mi- 
ciurin. cetățenii pre
dau în mod civilizat 
sticlele si borcanele

contra bani sau con
tra marfă, iar stocu
rile de ambalaje sint 
expediate ritmic cu 
autocamioanele care 
aduc marfă ne prin
cipiul „plin-plin“.

„Cum se intimplă că 
la dv. preluarea am
balajelor de sticlă de 
la ■ cetățeni merge 
bine ?“ — întrebăm un 
vinzător. „Cine vrea 
să-și facă datoria se 
zbate, se descurcă și 
face treabă. Care-i co
mod se acoperă cu jus
tificări".

Da. așa este 1 Cine 
vrea să facă treabă 

iar ambalajele 
încurcă spațiul 

Interesîn-
face, 
nu-i 
comercial, 
du-ne la Ministerul A-

provizionării aflăm că 
acțiunea de intensifi
care a colectării am
balajelor nu-i deloc o 
glumă de aprilie sl că 
in aceste zile organe
le de specialitate fac 
controale in unitățile 
comerciale Pentru a 
urmări cum merg co
lectările de ambalaje 
de sticlă de la popu
lație. Cu legea într-o 
mină și cu chitanție
rul de amenzi in cea
laltă. Pentru că altfel 
o să mai auzim mul
te vorbe (goale despre 
sticlele si borcanele 
goale 1

Ioan HERTEG 
Corneliu CARLAN

i
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LA SEMĂNAT
ÎN PRIMUL AN AL CINCINALULUI 

CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI

viteza zilnică trebuie să sporească mult
A» ÎNCHEIAT insămîntarea PORUMBULUI

Județul
Printr-o telegramă adresată 

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul județean 
de partid Buzău arată că lucrăto
rii din agricultura județului, fo
losind din plin importanta bază 
materială de oare dispun, fie
care oră bună de lucru, au în
cheiat semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață de aproape 
90 000 hectare.

In prezent, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din agri
cultura județului Buzău acordă 
o atenție deosebită executării la 
un înalt nivel calitativ a lucră
rilor de întreținere. Totodată, 
importante forțe materiale și 
umane sint concentrate pentru 
efectuarea lucrărilor de sezon 
din legumicultura, pomicultură.

Buzău
viticultură, pentru Integrarea In 
circuitul productiv a tuturor su
prafețelor de teren.

Ferm hotăriți să sporim contri
buția noastră la creșterea nive
lului de trai material și spiri
tual ai poporului, se spune in 
încheierea telegramei, comu
niștii, toți lucrătorii ogoarelor se 
angajează să-și consacre ener
gia, capacitatea și Întreaga lor 
putere de muncă înfăptuirii 
exemplare a istoricelor hotărîri 
ale celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, să acționeze fără 
preget pentru realizarea obiecti
velor noii revoluții in agricul
tură, să obțină producții record 
in acest prim an al cincinalului 
1981—1985, intimpinind gloriosul 
jubileu al celor șase decenii de 
existență a partidului cu un 
bilanț bogat in realizări.

Sectorul agricol Ilfov
Oamenii muncii care-și desfă

șoară activitatea pe ogoarele 
Sectorului agricol Ilfov au în
cheiat, în cursul zilei de 22 apri
lie, insămințarea porumbului pe 
întreaga suprafață planificată, 
de 23 270 hectare.

In telegrama adresată COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul municipal București al P.C.R., 
se arată că, in aceste zile, se 
acționează în vederea realizării 
în cele mai bune condiții a lu
crărilor prevăzute pentru actua
la etapă a campaniei de primă
vară. Folosind la maximum mij
loacele tehnice din dotare, forța 
de muncă existentă, se spune in 
telegramă, sîntem angajați, din 
toate puterile, în înfăptuirea 
exemplară a orientărilor pe care 
dumneavoastră le trasați, stu
diind la fața locului, în diverse 
zone ale țării, condițiile exis
tente și indicind modalitățile 
prin care să acționăm pentru 
realizarea unor lucrări de oali-

tate superioară, pentru sporirea 
calității și eficienței întregii 
noastre munci.

Recenta dumneavoastră vizită 
de lucru în unități de cercetare 
și producție din Sectorul agricol 
Ilfov al Capitalei, se spune în 
telegramă, constituie încă o ex
presie a grijii statornice ce o 
purtați oamenilor muncii din 
municipiul București. Vă mulțu
mim din adincul inimii, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru indicațiile date, și cu 
acest prilej, pentru exemplul ex
cepțional de muncă și dăruire 
comunistă pe care ni-1 dați, 
pentru sprijinul de o inestima
bilă valoare pe care îl acordați 
ridicării necontenite a nivelului 
de civilizație al comunelor și sa
telor patriei noastre, pentru 
crearea unor minunate posibili
tăți de afirmare plenară a oa
menilor muncii care-și desfă
șoară activitatea în agricultură 
și ne angajăm să aplicăm neabă
tut in viață politica partidului, 
îndemnurile dumneavoastră.

„în cîfeva zile bune de lucru
încheiem semănatul"!

Bărăganul ialomițean
lucrat grădinărește
Stadiul „la zi" al lucrărilor

• Din cele 118 540 hectare prevăzute a se cultiva-cu porumb, pină 
in seara zilei de 22 aprilie au fost insămințate 90 000 hectare ;

• Soia a fost semănată pe 17 000 hectare din cele 23 UO hectare 
planificate ;

• Fasolea din 15 000 hectare prevăzute a se semăna in ogor pro
priu a fost insămințată pe 6 000 hectare ;

• Teren pregătit : 21 000 hectare, ceea ce reprezintă front de lucra 
la capacitatea maximă a celor 1 200 semănători pentru 14 ore ;

• Ieri au fost insămințate 12 000 hectare cu porumb.
După cum ne-a informat tova

rășul Florea Pîrlogea, directorul 
general al direcției agricole ju
dețene, pină vineri seara se va 
încheia însămintatul porumbului 
pe toate suprafețele apte de a 
primi șămînța. Adică, 100 000 
hectare. Restul suprafeței, având

exces de umiditate — 12 000 hec
tare — șl cu culturi furajere 
pentru masă verde — 6 540 hec
tare. va fi însămînțată pînă cel 
tîrziu pe 
purii, pe 
tocmit.

5 mai cu hibrizi tim- 
baza programului în-

Planul și angajamentele asumate 
in întrecere - exemplar îndeplinite!

Oi

pe irimestrul 11981
colectivelor de oameni ai muncii 
către o calitate nouă, superioară, șt 
o eficiență sporită, întrecerea so
cialistă se dovedește și în acest an 
o veritabilă forță de producție, care 
stimulează intr-o largă măsură ini
țiativa, creativitatea și voința de 
autodepășire a milioane de oa
meni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de "

ferm angajați in înfăptuirea ne
abătută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Pe baza acestor rezultate și in 
concordanță cu punctajul general, 
stabilit potrivit indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a în
trecerii, la sfirșitul trimestrului I 
al acestui an, pe primele trei locuri 
se situează :

De la o zi la alta ritmul la se
mănat este în creștere, iar calita
tea lucrărilor se încadrează în nor
mele tehnice stabilite. Din totalul 
celor 240 606 hectare destinate însă- 
mințărilor de primăvară, în jude
țul BRĂILA, pină miercuri seară 
lucrările s-au efectuat pe 180 534 
hectare — 75 la sută din suprafața 
prevăzută. în ziua de 21 aprilie s-a 
înregistrat o viteză de lucru de 11317 
hectare, iar ieri — 15 561 hectare. 
Bineînțeles, principalele forte sint 
concentrate la semănatul porumbu
lui. Această cultură a fost însămin- 
țată pînă acum pe 95 784 hectare. 
Noaptea, 1 500 de tractoare lucrează 
la pregătirea terenului, deschizind 
largi fronturi de lucru celor 1000 
de semănători aflate din zori pe 
aliniamentele ogoarelor. Așa cum 
se estimează, în județul Brăila este 
posibilă atingerea unei viteze zil- 
\ice mult sporite, ceea ce ar pet
ite încheierea însămințărilor în 
-4 zile bune de lucru. Aflat in 
Ijlocul mecanizatorilor, la com- 
îxul Maicanu, tovarășul Stan 
ipetru, secretarul comitetului de 
rtid al I.A.S. Insula Mare a Brăi- 
, ne-a declarat: ..Acum, pe tere- 
■ile din Insula Mare a Brăilei 

de semănători lucrează la se
natul porumbului și soiei. Ex
tind porțiunile cu exces de umi- 
ite Și cu luciu de apă, conside- 

că in trei zile vom încheia in- 
intarea porumbului pe întreaga 
•afată destinată acestei culturi", 
■neliu Ifrim).

județul OLT au mai rămas 
emanat mai puțin de 28 000 hec- 

cu porumb. Odată cu imbu- 
țirea vremii, au fost reluate 
nou, cu intensitate sporită, lu- 
le agricole. în consiliul agro- 
strial Ștefan cel Mare, de 
piu. inginerul-șef al consiliu- 
lonstantin Gongea. a fost pre- 
împreună cu o formație com- 
de mecanizatori pe ogoarele 

rativei agricole din Grojdi- 
'.ncă de la ora 7 de dimineață, 
ractoarele nu au putut intra 
tgătirea terenului decit la ora 
r semănătorile — două cea- 
iai tîrziu, cind terenul s-a 
t și se putea executa o lu
de bună calitate. Aseară am 
:ă în consiliul agroindustrial 

cel Mare s-au însămintat 
e suprafețe din cele prevă- 
se cultiva cu porumb.

luncește intens și în unită- 
consiliul agroindustrial Vi- 

ntrucit pină acum am semă- 
umbul numai pe 50 la sută 
rafata prevăzută, trebuie să 
viteza zilnică de lucru — 

lea tovarășul Florea Mitroi, 
lele acestui consiliu agro- 
il. La pregătirea terenului 
It atit in noaptea de 20 spre 
e. cit și în cea din 21 spre 
e. Aceasta pentru a putea 
it de lucru semănătorilor", 
lte unități agricole din ju- 
. s-a lucrat ieri cu mult 
tru a se recupera rămine- 
rmă, astfel incit în citeva 
■ de lucru șă se încheie 

porumbului. (Emilian

dar mai cu seamă ieri, 22 aprilie, s-a 
trecut cu toate forțele la semănat. 
Mecanizatorii si cooperatorii din Mir- 
cești, Mogoșești Șiret. Miroslăvești. 
Verșeni, Bivolari, Andrieșeni. Tri- 
fești si din alte părți au/și însămînțat 
însemnate suprafețe. La C.A.P. Ciu- 
rea, de pildă, se lucrează cu 6 se
mănători, jar la C.A.P. Lețcani — 
cu același număr. Președinții a- 
cestor unități, inginerul Ștefan Vi- 
șoianu si inginerul Traian Meriu, au 
precizat că, începînd de ieri. 22 a- 
prilie, se muncește din plin si ast
fel. în citeva zile, se va încheia se
mănatul porumbului și pe restul de 
520 hectare și, respectiv, 600 de hec
tare cite au mai rămas de semănat 
în aceste unități. Ei au afirmat că 
nu mai pot lăsa pe mîine ceea ce 
se poate însămînța astăzi. Și de 
aceea, îndată ce terenul se zvîntă, 
tractoriștii intră în acțiune. Este' 
bine așa și tot așa ar trebui să 
se procedeze și în alte cooperative 
agricole din județ, astfel încît cele 
550 semănători care există în do
tarea stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii să. poată fi folosite 
din plin. Ca urmare a intensificării 
lucrărilor. în unitățile agricole de 
stat, cooperatiste și în gospodăriile 
populației din județul Iași au fost 
însămintate pină in seara zilei de 
miercuri, 22 aprilie. 49 000 hectare 
cu porumb din cele 94 600 hec
tare prevăzute în plan. (Manole 
Corcaci).

S-a intrat In ritmul normal
Odată cu îmbunătățirea vremii, 

lucrătorii ogoarelor din județul Ia
lomița au reluat munca în cimp cu 
toate forțele. Iată cîteva secvențe 
surprinse în zilele de 21 și 22 apri
lie. în consiliile unice agroindustria
le Țăndărei, Grivița, Gîrbovi, Ba- 
laciu, Cosîmbești, Făcăieni și Gura , 
Ialomiței, ca urmare a temeinicei 
organizări a muncii, semănatul po
rumbului se desfășoară acum pe ul
timele suprafețe.

Ca urmare a ritmului de lucru 
sporit, multe unități agricole, prin
tre care cooperativele agricole de 
producție Țăndărei. Bucu, Gheor- 
ghe Lazăr, Smirna, Gîrbovi, Valea 
Măcrișului și cele din consiliul agro
industrial Grădiștea, fiind în stadiu 
final cu semănatul porumbului, au 
deplasat o bună parte din forțele 
mecanice și din mecanizatori în aju
torul unităților agricole rămase în 
urmă din consiliile agroindustriale 
Ciochina și Condeești.
O urare Ia 6,30 dimineața : 
„Somn ușor!". Și oamenii 

meritau odihna
Ora 6,30. La ferma 14 de la I.A.S. 

Ograda, condusă de Ion Neacșu. 
sintem martorii preluării din mers 
a tractoarelor aflate Ia pregătirea 
terenului. Mecanizatorii Dumitru 
Oprea, Teofil Petcu și Dumitru An
ton — din schimbul de zi — strîn- 
geau mina bărbătește tovarășilor 
lor — cei trei Gheorghe — Aron, 
Prună și Encuțu — care munciseră 
în schimbul de noapte, urîndu-le 
odihnă bună. Este un episod care, 
la acea oră, se petrecea în toate 
unitățile agricole ialomițene. Este 
vorba de generalizarea'schimbului 
II la pregătirea terenului, măsură 
luată de comitetul județean de par
tid pentru a se crea front de lucru 
la semănat. Astfel, pe 1 200 de trac
toare, în fiecare noapte, lucrează 
combineri, mecanici de atelier, mo- 
topompiști, primari, secretari ad
juncts cu propaganda ai comitete
lor comunale de partid și coopera
tori care știu să conducă tractorul. . 
în fiecare noapte sînt discuite 15 000 
hectare, ziua patul germinativ fiind 
finisat prin erbicidare și incorpo
rarea în sol a erbicidelor cu com
bina toarele.
„Calitatea semănatului — 

dă măsura calității muncii 
noastre"...

...Aceste cuvinte aparțin tovară
șului Melenti Tuduce, directorul 
I.A.S. Ograda, unitate care din cele' 
5 216 hectare cu porumb a însămîn
țat pînă miercuri seara 4 750 hec
tare. Dealtfel, însuși titlul acestui 
reportaj ne-a fost sugerat de ima
ginea pe care o oferă Bărăganul 
ialomițean — de la Fierbinți la Fe
tești și de la Grindu la Giurgeni — 
unde fiecare solă este lucrată cu 
adevărat grădinărește. Pretutin
deni, pămîntul parcă este dat prin 
ciur.

— Pentru noi, semănatul porum
bului nu mai constituie o problemă, 
vineri terminăm — și-a continuat 
ideea tovarășul Tuduce, pe care 
l-am găsit la ferma 11, unde, înar
mat cu ruleta, determina dacă se 
realizează densitatea stabilită.

Și, totuși. în calendarul dum

neavoastră, ziua de 21 aprilie este 
încercuită cu roșu. De ce 7

— Așa cum eram și sîntem or
ganizați, la această dată trebuia să 
încheiem semănatul porumbului. 
Dar cei 30 litri de ploaie căzuți pe 
metru pătrat. ne-au întîrziat puțin, 
dar nu sintem supărați. Dimpo
trivă ! Calitatea lucrărilor se face 
acum la cel mai înalt nivel agro
tehnic. în plus, avem certitudinea 
că densitatea sporită asigurată in 
acest an va cîntări in boabe mult 
mai greu la toamnă și că erbici- 
dele își vor face datoria.

Dealtfel, calitatea lucrărilor, ca și 
realizarea densităților recomandate 
pentru zona aceasta — între 45 000 și 
60 000 plante recoltabile la hectar 
pe terenuri neirigate și între 60 000 
și 80 000 plante recoltabile la hectar 
pe terenuri irigate — constituie 
suportul principal al îndeplinirii 
angajamentului lucrătorilor din 
agricultura acestui județ de a de
păși producția medie planificată.

Demn de remarcat este faptul că, 
în toate consiliile agroindustriale și 
în toate unitățile agricole, specia
liștii organelor agricole județene au 
făcut controale, nu prin sondaj — 
la intimplare, ca altădată, ci au 
verificat solă cu solă. Concluzia ? 
Nu au existat cazuri de nerespec- 
tare a tehnologiei de producție — 
fapt ce dă, intr-adevăr, măsura ca
lității și răspunderii cu care s-a 
lucrat.

De ce nu se livrează 
îngrășămintele, . 

ca să ne bucurăm 
„producțiile" din plan, 
de cele de Ia toamnă ?
discuțiile cu multi specialiști.

de 
nu 
în

am remarcat o anumită -îngrijo
rare.

—■ Am depus tot efortul să se
mănăm în condiții cu adevărat idea
le — ne spunea tovarășul Petre Du
mitrescu, inginerul șef al I.A.S. O- 
grada. Orlcit de bine am munci 
însă pămîntul, nu putem suplini 
prin aceasta lipsa cantităților de 
îngrășăminte chimice stabilite pen
tru realizarea producțiilor planifi
cate, mai ales la irigat.

La direcția agricolă județeană 
ne-am convins că este Oyîngrijorare 
întemeiată. Furnizorii >cle îngră
șăminte chimice — combinatele din 
Craiova, Turnu Măgurele, Tg, Mu
reș și Bacău — au deja din tri
mestrul I o restantă de 4 400 tone. 
Nu-i tîrziu ca situația să fie repa
rată prin livrarea neîntîrziată a în
grășămintelor și administrarea lor 
fazială, odată cu primele prașile 
mecanice. însă, surpriză. Direcția 

' generală a aprovizionării din Mi
nisterul Agriculturii a anunțat prin- 
tr-un telex organele agricole jude
țene că în trimestrul II. la restan
tele existente se vor adăuga altele. 
Adică, contractele încheiate nu vor 
fi onorate. Viitoarea producție de 
porumb este riguros corelată cu 
normele de îngrășăminte chimice 
stabilite. pentru densitățile realiza
te la semănat. Si atunci pentru ce 
se mai face această corelare, ca să 
ne bucurăm acum de producțiile 
..realizate" pe hrrtie sau la toamnă 
de cele realizate pe cimp?

Publicăm în continuare rezulta
tele obținute în primele trei luni 
ala anului de colectivele de oameni 
ai muncii, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, în 
îndeplinirea planului și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe 1981*). Prin conținu
tul major al angajamentelor, care 
vădesc orientarea fermă a tuturor

în industria produselor 
refractare

Locul I: întreprinderea de produse refrac
tare Pleașa, județul Prahova, cu 608,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
7,1 la sută la producția netă, 15 la sută la produc- 
ția-.marfă, 1,1 la sută la producția fizică. 34,4 la sută 
la investiții, 0,9 la sută la productivitatea muncii, iar 
beneficiile au fost depășite cu 0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Unirea" din Tg. jiu. 
Locul III: întreprinderea „Răsăritul" din Brașov, 

în industria de fire și fibre sinte
tice, prelucrarea cauciucului 

maselor plastice
Locul I : întreprinderea de melană din 

toșani, cu 815 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți__

20 la sută la producția netă, 7 la sută la producția- 
marfă, iar la .producția fizică planul a fost realizat in
tegral : cu 9 la sută la export. 14 la sută la investiții, 
23 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă și cele materiale au fost 
diminuate cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea de protecții anticorozive și 
utilaje speciale din București.

Locul III : întreprinderea chimică din Craiova, 

în industria de medicamente, 
cosmetice, coloranți și lacuri 
Locul I : întreprinderea „Nivea" din Brașov, 

cu 387,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

12 la sută la producția netă. 20 Ia sută la producția- 
marfă, 13,8 la sută la producția fizică. 8,5 la sută Ia 
productivitatea muncii, iar beneficiile au fost depășite 
cu 44,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Sintofarm" din București.
Locul III : întreprinderea de detergenți din Timi

șoara.

în unitățile producătoare 
de utilaje și piese de schimb 

pentru industria chimică
Locul I : întreprinderea de matrițe și piese 

din fontă din Odorheiu Secuiesc, județul Har
ghita, cu 425,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
19,7 la sută la producția netă, 16,5 la sută la produc- 
ția-marfă, 21,3 la sută la producția fizică, 100 la sută 
la export. 1 la sută la productivitatea muncii ; chel- 

• tuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost re* 
duse cu 2,6 la sută, iar cele materiale cu 1,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de utilaj și piese de schimb 
pentru industria chimică din Focșani.

Locul III : întreprinderea de piese de schimb și ptilaj 
pentru industria chimică din Satu Mare.

în industria textilă - subramura : 
lină, mătase, cînepă

Locul I : întreprinderea textilă Cisnădie, ju
dețul Sibiu, cu 227,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
1,3 la sută la producția netă, 
ducția-marfă. iar producția fizică 
integral ; exportul a fost depășit __ ___
productivitatea muncii cu 1 la sută, cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 0,3 la 
sută, iar beneficiile au fost depășite cu 3,1 la sută.

Locul 
Locul 

Mare.

în industria textilă (bumbac)
Locul I : întreprinderea textilă „Crișana", ju

dețul Bihor, cu 994,7 puncte.

și

Bo-

cu :

fost depășiți cu : 
1.2 la sută la pro- 
a fost realizată 

cu 0,4 la sută.

II : întreprinderea „Dorobanțul" din Ploiești.
III : întreprinderea „Solidaritatea" din Satu

alte naționalități,
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

1,2 la sută la producția netă, 1,6 la sută la pro- 
ducția-marfă, 1,9 la sută la producția fizică. 1.5 la sută 
la productivitatea muncii, iar beneficiile cu 6,8 la sută.

Locul II : Filatura de bumbac din Huși, județul Vaslui.
Locul III : Întreprinderea textilă din Timișoara și 

Filatura din Slobozia, județul Ialomița.

în industria de celuloză, hîrtie 
și fibre artificiale

Locul I : întreprinderea „Mucart" din Cluj- 
Napoca, cu 278,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,9 
la sută la producția netă, 5,2 la sută la producția- 
marfă, 5,1 la sută la producția fizică. 50 la sută la 
export, 0,5 la sută la investiții, 0,3 la sută Ia produc
tivitatea muncii. Cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 0,9 la sută, iar bene
ficiile au fost depășite cu 6,4 la sută.

Locul II: întreprinderea de hîrtie cretatâ și carton 
ondulat din Ghimbav, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea de hîrtie și cartoane „Co
muna din Paris" din Piatra Neamț.

în industria cimentului, 
materialelor de construcții, 

exploatare agregate 
pentru construcții

Locul I : Combinatul pentru lianți și azbo
ciment de la Medgidia, cu 849,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1.1 
la sută Ia producția netă, 8,7 la sută la producția 
fizică, 7,1 la sută la export, 1,1 la sută la productivi
tatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 0,2 la sută, iar cele 
materiale cu 0,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de materiale de construcție 
din Doaga, județul Vrancea.

Locul III : întreprinderea de materiale de construcții 
din Tg. Jiu.

în industria poligrafică
Locul I : întreprinderea poligrafică din Ga

lați, cu 386,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

9,6 la sută la producția netă. 3,8 la sută la productla- 
marfă, 10,1 la sută la productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse 
cu 4,3 la sută, cele materiale cu 6,4 la sută, iar bene
ficiile au fost depășite cu 53,8 la sută.

Locul II : Combinatul poligrafic „Casa Scinteii* din 
București.

Locul III : întreprinderea poligrafică din Oradea.

în domeniul circulației mărfurilor, 
întreprinderile de alimentație 

publică
Locul I : întreprinderea comercială de stat 

pentru alimentație publică din Suceava, cu 
417,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
15,5 la sută la desfacerile de mărfuri cu amănuntul, 
3,6 la sută la producția in alimentația publică, chel
tuielile de circulație la 1 000 lei desfaceri au fost re
duse cu 16,6 la sută, iar beneficiile au fost depășite 
cu 39,4 la sută.

Locul II : întreprinderea comercială de stat pentru 
alimentație publică din Bacău.

Locul III : Întreprinderea comercială de stat pentru 
alimentație publică din Baia Mare.

i 
i

Mihai VIȘOIU 
Aurel PAPADIUC

La I.A.S. Ograda-lalomița, directorul întreprinderii, tovarășul ing. Melenti Tuduce controlează permanent caii-- 
tatea lucrărilor. Foto : A. Papadiuc!n multe locuri, atit marți,

*) Indicatorii privind producția netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție și beneficiile sînt 
calculate pe două luni.

în transporturile feroviare
Locul I : întreprinderea regională de căi fe

rate Constanța, cu 434,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu; 

12.8 la sută la producția netă. 9.9 la sută la venituri 
brute din transporturi, 1,4 la sută la investiții. 17,6 la 
sută Ia productivitatea muncii, iar beneficiile au fost 
depășite cu 30 la sută.

Locul II : întreprinderea de căi ferate Cluj.

IERI, LA PORȚILE DE FIER II

A fost deschis șantierul național al tineretului
Moment emoționant, cu deosebite 

semnificații in activitatea construc
torilor și montorilor. a tuturor celor 
care înalță hidrocentrala Porțile de 
Fier II: peste 500 de tineri, veniți 
de pe aproape întreg cuprinsul tă
rii, au îmbrăcat haina de brigadieri. 
In prezenta tovarășilor Iulian Ploș- 
tinaru, prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al P.C.R.. 
Pantelimon Găvănescu. prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, și Tran
dafir Cocirlă. ministrul energiei e- 
lectrice, a numeroși constructori a 
fost deschis șantierul national al 
tineretului. S-a inscris astfel o nouă 
pagină, de neuitat. în cronica șan
tierului, de către cei care, răspun- 
zînd chemării patriei, au sosit aici, 
la Porțile de Fier II, cu elanul și 
entuziasmul tinereții, pentru a se 
afirma, la școala eroismului, prin 
fapte demne de muncă.

Anul 1981 înseamnă pentru cei de 
la Porțile de Fier II o etapă im
portantă, hotărâtoare. în realizarea 
marelui obiectiv. Se vor înregistra, 
la toate punctele de lucru, cele mai 
înalte ritmuri de execuție: la te
melia centralei electrice, la înălta- 
req barajului pe șantierul unde a 
prins contur ecluza românească. Tot 
atitea puncte de mare concentrare 

y^a tehnicii și forței umane. Pretu-

țindeni, pe întinderea marelui șan- la realizarea unuia din cele mai im
portante obiective economice, care 
va asigura anual 1,2 miliarde kWh 
energie electrică în sistemul națio
nal. brigadierii de pe acest șantier 
vă asigură, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, avind drept 
călăuză înaltul dumneavoastră 
exemplu de.muncă și viață, nu vor 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea la cotele unei înalte eficiente 
și calități a sarcinilor ce ne revin. 
Apropiata aniyersare a 60 de ani de 
existență a . Partidului Comunist 
Român ne oferă minunatul prilej 
de a ne angaja ca prin folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor, 
timpului de lucru, prin folosirea 
metodelor înaintate să realizăm, în 
acest an. peste prevederile de plan, 
un volum de lucrări in. valoare de 
peste 5 milioane lei și să economi
sim materii prime și materiale In 
valoare de peste 500 000 lei.

Tinerii brigadieri de aici au am
biția de a duce mai departe, la cote 
tot mai înalte de răspundere și an
gajare, tradițiile celor câre, la fel ca 
si ei. cu ani în urmă, au înălțat hi
drocentrala. Porțile de Fier I.

tier, unde se cere multă dăruire, 
mult efort. îi vom întîlni. de acum 
înainte, pe tinerii brigadieri. Multi 
.dintre ei își vor însuși aici te- ' 
meinic tainele uneia sau alteia din
tre numeroasele meserii care se re
găsesc pe un asemenea vast șan
tier.

In încheierea festivității, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm a 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, în 
care se spune, printre altele : 
Deschiderea șantierului național al 
tineretului din cadrul Sistemului hi
droenergetic și de navigație „Porțile 
de Fier-2“ din județul Mehedinți ne 
oferă posibilitatea de a exprima,, și 
cu acest prilej, deplina adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărîrea 
fermă de a da viață mobilizatoare
lor îndemnuri pe care dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le adresați in 
permanentă tinerei generații de a 

■contribui cu toate forțele la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
P.C.R.. la ridicarea României pe noi 
culmi de progres, civilizație și bună
stare. Cu satisfacția de a participa

VirglI TATARU
corespondentul „Scinteli^/
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Manifestări 
consacrate 

aniversării a 
60 de ani de la 
făurirea P.C.R.

SIMPOZION
în cadrul manifestărilor prilejui

te de cea de-a 60-a aniversare a 
creării partidului, Consiliul ziariș
tilor. Comitetul de partid presă șl 
edituri. Facultatea de ziaristică a 
Academiei „Ștefan Gheorghiu1* au 
organizat, miercuri. în Capitală, un 
simpozion cu tema „Concepția 
Partidului Comunist Romanț a to
varășului Nicolae Ceausescu, des
pre presă — factor hotăritor în 
formarea ziaristului de tip nou“.

Au participat ziariști din presa 
centrală, Agerpres, radiotelevi- 
ziune. activiști de partid, de sindi
cat.

Comunicările prezentate au evi
dențiat preocupările ziariștilor din 
tara noastră — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități — 
de a-sl ridica permanent nivelul 
pregătirii politioe șl al măiestriei 
gazetărești, de a imprima presei 
spirit combativ, militant, o Înaltă 
eficientă socială, astfel incit ziare
le, revistele, radioteleviziunea să-și 
Îndeplinească — așa cum o cer 
oonducerea partidului, secretarul 
său general, tovarășul NicdLae 
Ceausescu — în cel mai înalt grad 
rolul de tribună largă, activă, 
profund democratică de afirmare a 
opiniei oamenilor muncii, de gene
ralizare a experienței înaintate, 
oglindind puternica înflorire a so
cietății românești contemporane, 
prestigiul și rolul crescind al Româ
niei socialiste pe arena mondială.

Participant!! la simpozion au a- 
dresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. In care se spune:

„în aceste zile premergătoare ma
relui eveniment de semnificație is
torică, aniversarea a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, ziariștii, alături de toti cei

lalți oameni ai muncii din patria 
noastră, aduc gloriosului nostru 
partid, dumneavoastră personal un 
omagiu călduros si plin de recu
noștință.

Activiști ai partidului, noi, ziariș
tii, luăm mereu drept călăuză și e- 
xemplu activitatea dumneavoastră 
revoluționară, creatoare, pe care o 
desfășurati în fruntea partidului si 
statului nostru. Vom face și In 
viitor totul pentru a da activității 
de presă combativitate, Înaltă prin
cipialitate, spirit critic, sporită 
forță constructivă. Urmînd îndem
nurile și orientările dumneavoastră, 
hotărlrile Congresului al XII-lea al 
partidului, vom face tot ce ne stă 
in putință pentru ca presa si radio
televiziunea să acționeze, zi de zi. 
ca o tribună activă a democrației 
noastre socialiste, a experienței 
Înaintate din toate domeniile, și in 
primul rlnd din industrie șl agri
cultură, să contribuie la mobiliza
rea mereu mal puternică a mase
lor la Îndeplinirea Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.

Cu înaltă răspundere partinică, 
cu ardoare comunistă, considerăm 
drept supremă datorie a profesiu
nii noastre strădania de a conferi 
scrisului gazetăresc. emisiunilor 
radioteleviziunii, forța unei flăcări 
nestinse, aflată mereu în mijlocul 
poporului, al clasei muncitoare, al 
țărănimii și intelectualității, culti- 
vînd în rândurile maselor dragostea 
față de istoria pămîntului românesc 
și faptele înaintașilor, prețuirea ne
țărmurită fată de sacrificiile și 
lupta comuniștilor, de eforturile 
poporului, care, sub conducerea 
partidului și strîns unit in jurul 
său, făurește viitorul strălucit al 
patriei socialiste**.

Corespondenții „Scînteii" transmit
La Școala interjudețeană de 

partid Timișoara a avut loc 
sesiunea omagială „6 decenii de 
existență și luptă revoluționară a 
Partidului Comunist Român**. Au 
prezentat comunicări activiști de 
partid și de stat, cadre didactice 
universitare de la cele 4 institute 
de învâțămint superior din Timi
șoara. lectori de la școala de partid, 
istorici, rhuzeografi. La Universita
tea din Craiova se desfășoară lu
crările sesiunii cercurilor științifice 
studențești, amplă manifestare ce 
se înscrie in suita acțiunilor dedi
cate aniversării a 6 decenii de la 
făurirea P.C.R. în cele 30 de secți
uni ale sesiunii, peste 1 000 de stu- 
denți expun aproape 800 de comu
nicări științifice din domeniile ma
tematicii. fizicii, literaturii, econo
miei politice, medicinii, electroteh
nicii. agriculturii, horticulturii — 
rod al cercetărilor efectuate, majo
ritatea lucrărilor avind aplicații 
practice imediate. Muzeul de istorie 
națională $i arheologie din Constanța 
a organizat o sesiune științifică de
dicată aniversării a 6 decenii de la 
crearea P.C.R., la care au participat 
cercetători și specialiști din Bucu- 
țești, Cluj-Napoca, Călărași, Cra
iova, Pitești. Timișoara, Tirgu Mu
reș și Constanta.

La Tulcea a avut loc o sesiune de 
comunicări și referate pe tema „60 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român. 60 de ani de 
luptă revoluționară pentru triumful 
socialismului si comunismului in 
România**, organizată de comitetul 
județean de partid și Academia 
„Ștefan Gheorghiu**.

La Deva s-a desfășurat sesiunea 
de comunicări științifice cu tema : 
„Conceptul de legalitate al Parti

dului Comunist Român oglin
dit în operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România**, consacrată ani
versării a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, orga
nizată de consiliul județean al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și organizația județeană 
Hunedoara a Asociației juriștilor. 
Sesiunea a reunit peste 250 de parti
cipant! din București. Cluj-Napoca' 
Brașov, Tg. Mureș, Alba Iulia, 
Arad. Timișoara. Deva, Petroșani, 
Hunedoara — cadre de conducere 
din justiție, procuratură, inspecto
ratul județean de interne, specialiști 
din diverse domenii ale dreptului.

Ia Iași a început „Luna culturii 
cinematografice" (20 aprilie — 20 
mai), amplă acțiune politico-educa- 
tivă și cultural-artistică dedicată 
aniversării a 60 de ani de la crea
rea P.C.R. Manifestările — expu
neri șl dezbateri, prezentări de fil
me, concursuri pe teme cinemato
grafice etc. — vor avea loc la toa
te cinematografele din județ. Aces
tea au debutat cu spectacolul de 
gală la cinematograful „Republica" 
din Iași cu filmele „Iancu Jianu 
zapcjul" și „Iancu Jianu haiducul", 
în același timp, la cinematograful 
„Victoria" din Iași s-a deschis o 
fotoexpozitie cu imagini din fil
mele românești de evocare istorică, 
Filarmonica de stat „Moldova", co
rul „Gavril Musicescu", corul Ope
rei Române din Iași și grupul vo
cal al liceului de artă din locali
tate au susținut un șpectacol cu 
opera-concert „Oedip", tragedie de 
George Enescu.

ȘEDINȚA ACTIVULUI DE PARTID 
AL SCRIITORILOR

Miercuri, 22 aprilie, a avut loc șe
dința activului de partid al scriito
rilor din Republica Socialistă Româ
nia. avind la ordinea de zi dezbaterea 
proiectului de teze și a planului de 
măsuri elaborate în intîmpinarea con
ferinței pe tară a scriitorilor.

La lucrări au participat tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței, președintele 
Uniunii scriitorilor, George Macoves- 
cu, a prezentat o informare privind 
stadiul pregătirilor pentru conferință, 
relevind, în lumina orientărilor parti
dului nostru, a indicațiilor date per
sonal de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sarcinile importante ce revin uniunii 
in asigurarea bunei desfășurări a adu
nărilor generale ale asociațiilor și a 
conferinței, menite să impulsioneze 
dezvoltarea în continuare a literatu
rii române contemporane, să imprima 
întregii vieți literare un spirit de înal
tă responsabilitate și emulație crea
toare.

La dezbateri au luat cuvlntul scrii
torii Titus Popovici, Mihai Beniuc, 
Eugen Simlon, Ion Lăncrănjan, Cor- 
neliu Sturzu, Romulus Guga, Paul 
Anghel, Hajdu Gezo, Mircea Iorgu- 
lescu. Margareta Hauser, Gabriel Di- 
misianu, Nichita Stănescu, Eugen 
Barbu, Nicolae Ciobanu și Gali Erno.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ilia 
Rădulescu.

Participant la discuții au făcut o 
serie de propuneri pentru comple
tarea tezelor conferinței, astfel încît 
acestea să oglindească cit mai veri
dic tabloul dezvoltării înfloritoare a 
literaturii noastre, precum și sarci
nile și obiectivele fundamentale ala 
creației literare în viitor, corespunză
tor etapei istorice noi în care intră 
societatea socialistă românească.

De asemenea, vorbitorii au sugerat 
noi modalități de acțiune în perioada 
premergătoare conferinței, care să 
determine o dezbatere aprofundată a 
problemelor creației literare și vieții 
scriitoricești, făcindu-se totul pentru 
ca conferința ce va avea loc în a 
doua jumătate a lunii iunie să con
stituie un eveniment important în 
cultura noastră, să exprime cu dem
nitate angajamentul moral al tutu
ror scriitorilor din România de a 
lupta, prin intermediul scrisului, pen
tru cauza socialismului, pentru ridi
carea conștiinței maselor, pentru fău
rirea omului nou.

în încheierea ședinței a vorbit to
varășul Dumitru Popescu.

Participanții au adoptat, în unani
mitate, o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune printre altele : „în
trunit in ședință de lucru, activul de 
partid al scriitorilor din întreaga 
tară, care a analizat și dezbătut, în- 
tr-un spirit de înaltă responsabili
tate comunistă, problemele creației 
literare in perspectiva pregătirii con
ferinței naționale a scriitorilor și 
proiectul de teze ale conferinței, vă 
adresează dumneavoastră, într-o vi

brantă unanimitate, cele mai alese 
mulțumiri, profunda recunoștință a 
obștii scriitoricești pentru preocupa
rea neobosită pe care o manifestați 
față de problemele creației literar- 
artistice, față de dezvoltarea literatu
rii noastre contemporane, inspirată 
de înfăptuirile acestei epoci strălucite, 
cea mai fertilă și mai bogată în re
alizări din istoria României, inaugu
rată de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. în perioada 
care a trecut de la conferința națio
nală a scriitorilor din 1977, în con
textul dezvoltării impetuoase a între
gii noastre societăți, literatura a în
registrat succese remarcabile privind 
extinderea capacității de cuprindere 
și reflectare a fenomenelor. îmbogă
țirea și diversificarea modalităților 
specifice de investigare a realității 
socialiste. Climatul de libertate a 
creației, asigurat de largul democra
tism al societății noastre, a dat un 
puternic imbold scriitorilor români și 
din rîndul naționalităților conlocui
toare să reflecte în profunzime ade
vărul vieții, problemele complexe ale 
omului de azi și ale lumii contem
porane.

în cadrul ședinței activului de par
tid al scriitorilor au fost ana
lizate. cu principialitate comu
nistă. și neîmplinirile în domeniul 
creației și al vieții literare, subli- 
niindu-se necesitatea unei mal de
pline cuprinderi a tematicii contem
porane în spiritul umanismului so
cialist. revoluționar, a ridicării crea
ției literare la nivelul exigentelor pe 
care dumneavoastră le puneți în fata 
creatorilor de frumos din patria 
noastră.

Activul de partid al scriitorilor din 
Întreaga țară se angajează să acțio
neze cu toată fermitatea pentru pro
movarea unui climat principial, astfel 
ca desfășurarea conferinței naționale 
să constituie un prilej de dezbatere 
profund responsabilă, de pe poziția 
ideologică a partidului nostru, a pro
blemelor de bază ale creației literare, 
a sarcinilor ce ne revin nouă, scriito
rilor, din Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și Înaintare a Româ
niei spre comunism.

Acum, cînd întreaga tară se pregă
tește să întimpine cu importante 
realizări Împlinirea a 60 de ani de 
glorioasă existentă a Partidului Co
munist Român, pentru noi. toți slu
jitorii scrisului — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
dezbaterea de azi a constituit un 
emoționant prilej de a omagia 
această înaltă sărbătoare, de a’ ne 
reafirma dragostea și recunoștința 
nețărmurită fată de dumneavoastră, 
ctitor al noii spiritualități românești, 
arhitect al prezentului si viitorului 
comunist pe pămîntul strămoșesc.

în numele tuturor scriitorilor, ne 
angajăm fată de partid, fată de 
dumneavoastră personal, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici un 
efort pentru a urma îndemnul dum
neavoastră înflăcărat de ă spori te
zaurul de frumusețe al literaturii 
noastre, sădind in sufletul cititorilor 
credința nestrămutată în trăinicia si 
adevărul revoluției pe care o înfăp
tuiește clasa muncitoare, întregul 
nostru popor, ridicînd România pe 
noi culmi de civilizație pi demnitate 
umană".

Compoziție de GHEORGHE și LIANA ȘARU

Doua expoziții retrospective în. sălile Dalles
. din Capitala

------------------------ , T -,

Boris Caragea Gheorghe Șaru

tv
Programul 1

9,00—11,00 Teleșcoală
11,00 Film serial TV : Anul 1848. Relua

rea episodului 3
11,55 Partidul năzuințelor și al împlini

rilor socialiste (reluare)
3. Promotorul noii revoluții ta 
agricultură, al înfloririi multilate
rale a satului românesc. Docu
mentar

12,20 Telex
12,30 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Polo : Rapid — Dinamo, derbiul 

campionatului național. Transmi
siune directă de la Cluj-Napoca 

17,05 Viața culturală

18,15 Fotbal Internațional. Rezumatele 
meciurilor retur disputate mletcuri 
în semifinalele cupelor europene

18.40 Desene animate
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică. Campania 

agricolă — preocupare prioritară
19,55 Ora tineretului
20,50 Evoluția vieții pe pămînt — serial 

științific. Episodul 3
21.40 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran.
22,05 Telejurnal

Programul 2

19,00 Telejurnal
19,25 Cpncertul orchestrei 

Radioteleviziunii.
simfonice a

21,25 Anunțuri șl muzică
21,35 Constructorii la... înălțime (II). 

Reportaj documentar
22,05 Telejurnal

Le București („Legenda 
lui Făt Frumos", „Discobo
lul", „Muzica", „Femeie cu 
harfă", „Femeie cu liră", 
„Durere") sau Constanța 
(Monumentul Victoriei), la 
Iași (Monumentul ostașului 
sovietic) sau Craiova (Fra
ții Buzești), pe litoralul 
Mării Negre (la Eforie, Ma
maia, Neptun), numeroase 
lucrări de artă monumenta
lă realizate de-a lungul ani
lor de Boris Caragea rămîn 
memorabile centre de inte
res, lucrări remarcabile prin 
energia expresiei, prin ca
pacitatea de a exprima un 
complex și precis punct de 
vedere asupra sculpturii. 
Sint lucrări create de artist 
în anii socialismului, ani în 
care arta sa a cunoscut cele 
mai înalte aprecieri. Și 
n-ar fi decit să amintim 
titlul de „Artist al poporu
lui", calitatea de membru 
corespondent al Academiei, 
importante ordine și me
dalii care i-au fost înmî- 
nate. Regăsim în expoziția 
retrospectivă pe care Ofi
ciul de expoziții al C.C.E.S. 
i-a deschis-o de curînd în 
sălile Dalles (cu prilejul 
împlinirii virstei de 75 de 
ani) Imaginea fotografiată 
a cîtorva din lucrările de 
artă monumentală la care 
ne refeream, ca o subli
niere a. unității de perspec
tivă a acestei priviri retros
pective, ca o demonstrație a 
faptului că, in ansamblul 
lor, toate aceste realizări 
converg spre configurarea 
unui univers artistic cu 
date comune de manifes
tare. »

„Am convingerea că aici, 
în capacitatea de a împleti 
fiecare gind. fiecare linie 
pe care-o tragem pe hirtia 
albă, fiecare formă pe care 
o dăltuim in piatră, cu nă
zuința de a cuprinde în 
imaginea ce se' naște ceva 
din bogăția inepuizabilă a 
vieții, din lumea si căldura 
ideilor societății noastre so
cialiste se află cel mai de 
preț bun al artei noastre", 
scria acum anroape două 
decenii Boris Caragea. Lu
crările expoziției sale ates
tă într-adevăr participarea

lucidă, responsabilă la eve
nimentul contemporan, ade
ziunea intimă la temele tra
tate care marchează decizia 
de a exprima o conștiință 
civică, preocuparea de a 
edifica o artă cu adinei în
țelesuri sociale, de a sur
prinde în volumele unor 
lucrări de amplă respirație 
semnificațiile majore ale 
vieții noastre sociale, ale 
istoriei de luptă și muncă a 
poporului român. Ele relevă 
predilecția constantă in a 
aborda cu gravitate figura 
umană, în a păstra un echi
libru între valori morale și 
spirituale.

Mulți dintre studenții de 
altădată ai maestrului Bo
ris Caragea, astăzi ei înșiși 
artiști de valoare recunos
cută, iși amintesc cu res
pect felul în care sculptorul 
„a transmis cu dragoste 
elevilor săi mesajul artei 
adevărate". un mesaj pe 
care, la rîndu-i, îl desprin
sese din exemplul capodo
perelor antichității, din lu
crările unor artiști ca Ro
din, Bourdelle sau Mestro- 
vic, din contactul cu arta 
unor inalntași precum Fritz 
Storck, Dimitrie Paciurea 
sau Oscar Han. Filtrate prin 
datele propriei personali
tăți. toate aceste experiențe 
artistice urmărind o anumi
tă direcție a realismului vi
zual. bazîndu-se pe studiul 
atent al naturii, al artei ca 
reflectare, dar și ca expre
sie, au contribuit la contu
rarea unei viguroase indi
vidualități artistice. Iar 
dacă în lucrările inspirate 
de munca pescarilor, dacă 
în imaginile muncitorilor 
accentul este pus pe coor
donatele simbolice ale te
melor. pe dorința de a ex
prima o identitate colecti
vă, portretele atent mode
late (de exemplu portretul 
sculptoriței Zoe Băicoiea-' 
nu), maternitățile sau ima
ginile femeilor din Dobro- 
gea se remarcă prin căldura 
expresiilor, printr-o solem
nitate calmă, prlntr-o mo
numentalitate care izvorăș
te din echilibrul și propor
ția formelor, din ritmul și 

■ alternanta lor.

Ca un reper al faptului 
că imaginile create de 
Gheorghe Șaru nu se nasc 
prin reflectare pasivă, ci 
prin analiză și esențiallzare, 
ca o demonstrație a puterii 
sale de a organiza spațiul 
plastic, o amplă lucrare de 
dimensiuni monumentale 
este prezentată acum prin- 
tr-un original sistem de re- 
amenajare arhitecturală a 
uneia din săli. Forța și ri
goarea cu care a fost com
pusă această lucrare (la 
origine proiect al unei re
marcabile lucrări de tapise
rie realizate In colaborare 
cu Liana Șaru) care evocă 
momente de vitală impor
tanță din istoria poporului 
român, susținută de un de
sen sigur, indică mai ales 
prin armonii cromatice spe
cifice legătura cu lucrările 
întregii expoziții. Iar dacă 
evocarea istoriei avea ne
voie în această amplă lu
crare la care ne-am referit, 
de foarte clare repere figu
rative, în pictura de șevalet 
a întregii manifestări for
mele (amintind uneori sti
lizările unor grupuri folclo
rice caracteristice unei eta
pe anterioare) sînt acum 
detașate de conțextura lor 
anecdotică. Conștient de 
faptul că artistul contem
poran se află îhtr-o poziție 
dinamică față de realitățile 
din jur, de faptul că aria 
tradițională a picturii a fost 
extinsă cu noi preocupări 
începînd cu studierea modi
ficărilor spațiale ale unei 
forme și pină la prezenta
rea lor în mișcare (lucrarea 
„Binom", căreia i-a fost 
imprimată o lentă mișcare 
mecanică de rotire), Gheor
ghe Șaru prezintă aici lu
crări reunite în marea lor 
majoritate sub semnul unor 
căutări de ordin spațial. 
Variat intitulate, lucrările 
revin insă asupra aceluiași 
cerc de preocupări. Artistul 
tinde să incorporeze cea

de-* treia dimensiune In 
forme de o strictă construc
ție geometrică („Cristale", 
de pildă), realizfnd un fel 
de proiecție simultană de 
planuri. Sisteme de planuri 
oblice introduc In această 
categorie de lucrări o nouă 
spatialitate in cadrul unor 
construcții a căror rigoare 
intelectuală rămine prepon
derentă.

Amintirile unei îndepăr
tate, dar fertile pe plan 
artistic, călătorii in Mexic 
sînt vizibile nu numai în
tr-o lucrare ca „Tzom- 
pantli", ci și In rigoarea 
geometrică a unor compo
ziții.' Sînt lucrări in care 
fermitatea desenului se în
gemănează melodic, într-o 
ritmicitate continuă, cu dis
crete. armonioase îmbinări 
cromatice. într-o extrem de 
caracteristică unitate ex
presivă. O unitate la care 
artistul a ajuns prin meti
culoase elaborări, prin son
darea unor inepuizabile po
sibilități expresive iscate 
din sinteza desenului și a 
petei de culoare, așa cum 
demonstrează nu numai va
riantele cromatice ale ace
leiași teme („Perla roșie"; 
„Perla albă", „Perla gal
benă", ciclul „Tradiție", po- j 
lipticul „Flori" etc.), ci și o 
originală prezentare de dia
pozitive menite să ilustre
ze, tn incinta sălii de expu
nere. nelimitate posibilități 
de dezvoltare în continuare 
a drumului artistic ales de 
Gheorghe Șaru.

De la desenele de o deo
sebită finețe a trăsăturilor 
la armonioasa arhitecturare 
a culorii compozițiilor în 
ulei și de aici la prezenta
rea unor posibile desfășu
rări viitoare, fără a fi deloc 
monotonă, „vocea" pictoru
lui, este mereu egală cu 
sine, asigurind caracterul 
unitar al acestei întregi 
manifestări.

Marina PREUTU

PARTIDUL - PROMOTORUL AFIRMĂRII PLENARE

A REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
(Urmare din pag. I)
Sociale și Politice. Academia de ști
ințe agricole și silvice, Academia de 
științe medicale. S-au înființat, in 
ramurile principale, institute centra
le de cercetări care reunesc toate 
forțele de cercetare, indiferent de 
subordonarea acestora, realizindu-se, 
astfel, în practică principiul integră
rii cercetării și proiectării intr-un or
ganism unic, ce orientează eforturile 
spre obiectivele prioritare.

Sint elocvente și perfecționările a- 
duse bazei materiale a cercetării. 
Astfel, in perioada 1965—1980, inves
tițiile pentru dezvoltarea capacități
lor de cercetare au crescut de 15 ori, 
iar personalul de 8 ori, atingind in 
1980 cifra de peste 200 000 persoane. 
Roadele acestor eforturi sînt preg
nant reliefate de o multitudine de 
realizări, din care aș menționa doar 
una deosebit de semnificativă: a- 
proape jumătate din producția in
dustrială obținută in anul trecut, ul
timul an al cincinalului, constă din 
produse noi sau modernizate, intro
duse in fabricație după 1 Ianuarie 
1976, iar peste 90 la sută din aces
te produse noi se datoresc creației 
științifice și tehnice proprii.

în viziunea partidului nostru, a 
secretarului său general, cercetarea 
științifică trebuie să slujească drept 
instrument fundamental în înfăptui
rea obiectivelor social-economice ale 
etapei actuale. Tocmai pentru a spo
ri această contribuție, pentru a crea 
un cadru optim de manifestare, Con
gresul al XII-lea al partidului a a- 
doptat Programul-directivă de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981—1990 și di
recțiile principale pină in anul 2000. 
Este pentru prima dată cînd parti
dul și poporul nostru dispun de un 
asemenea program amplu, cuprinzind 
obiective clare pentru toate dome
niile de cercetare. Prevederea Pro- 
gramului-directivă ca cercetarea ști
ințifică să devanseze cu cel puțin 5 
ani activitatea economică creează 
posibilități mult mai ample ca pe de 
o parte cercetarea să ofere din timp 
soluții concrete la problemele ridi
cate de progresul diferitelor dome

nii. iar, pe de alta, să se dezvolte 
mai susținut cercetarea fundamenta
lă, condiție esențială pentru evoluția 
mereu ascendentă.

Concludent in ceea ce privește im
portanța care se acordă afirmării 
științei și tehnicii moderne este fap
tul că in cincinalul actual fondurile 
pentru finanțarea activității de cer
cetare științifică și dezvoltare tehno
logică sint majorate cu circa nO la 
sută comparativ cu cincinalul trecut, 
acordîndu-se prioritate lărgirii și 
modernizării bazei tehnico-materiale, 
dotării cu aparatură și instalații de 
Înaltă tehnicitate, astfel incit cerce
tarea să poată rezolva integral nu 
numai problemele concepției tehno
logice, ci și pd cele legate de intro
ducerea în producțfe a noilor desco
periri științifice.

Direcția principală in care se cer 
valorificate rezultatele științei și teh
nicii contemporane o reprezintă mo
dernizarea economiei, accelerarea 
procesului de trecere la o calitate 
nouă, superioară. Tocmai de aceea, 
Programul-directivă fundamentează 
necesitatea ca cercetarea proprie să 
contribuie mai susținut la automati
zarea și cibernetizarea unor linii de 
producție și secții întregi, la intro
ducerea pe scară mai largă a roboți
lor industriali, la oreșterea produc
tivității muncii șl ridicarea nivelului 
de competitivitate a produselor.

Atenția deosebită pe care partidul 
nostru o acordă sporirii eficienței e- 
conomice, a rentabilității, conferă o 
importanță și mai mare științei și 
tehnicii, știut fiind că valoarea nou 
creată depinde în primul rind de ca
litatea si nivelul utilajelor, de rigoa
rea organizării, de calificarea profe
sională etc.

în lumina evoluției economice pe 
plan mondial, capătă o importanță 
deosebită utilizarea largă a cuceriri
lor revoluției știintifico-tehnlce con
temporane in creșterea producției in
terne de materii prime și resurse 
energetice. De la detectarea de noi 
rezerve de materii prime prin explo
rări geologice susținute la exploa
tarea lor corespunzătoare, de la va
lorificarea superioară a materiilor 
prime la realizarea de noi materiale

sintetice cu proprietăți superioare 
sau reciclarea și reintegrarea în cir
cuitul productiv a deșeurilor, toate 
acestea alcătuiesc un cimp larg pen
tru aplicarea de tehnologii perfecțio
nate,» pertru afirmarea capacității 
creatoare a cadrelor tehnice, a ini
țiativei colectivelor de muncă. în 
condițiile cind lumea de azi este con
fruntată cu numeroasele dificultăți 
ridicate de criza energetică, cerceta
rea de specialitate este chemată să-și 
aducă o contribuție mai substanțială 
la descoperirea și valorificarea de noi 
resurse energetice (solară, eoliană 
etc.). Ia gospodărirea cu maximă e- 
ficientă a întregului potențial ener
getic al tării și la reducerea efectivă 
a consumurilor de energie. Obiecti
vul strategic stabilit de Congresul al 
XII-lea ca in actualul deceniu tara 
noastră să devină independentă din 
punct de vedere energetic solicită o 
coordonare perfectă a forțelor de 
cercetare din toate aceste domenii, 
acțiuni mai energice pentru aplicarea 
diferitelor soluții de înaltă eficientă.

Promovarea largă a cuceririlor ști
inței și tehnicii contemporane re
prezintă o modalitate principală de 
înfăptuire a unei profunde revoluții 
în agricultură. Esența acestei noi 
revoluții înseamnă, in ultimă instan
ță, a obține mai mult, cu consumuri 
și cu eforturi''mai mici; iar realiza
rea acestui obiectiv fundamental care 
se pune in agricultură nu este cu 
putință decît prin promovarea con
tinuă a progresului tehnic, extinde
rea și diversificarea permanentă a 
mecanizării. îmbunătățirea raselor de 
animale, a soiurilor de plante, in
tr-un cuvint. prin utilizarea mai in
tensă a rezultatelor științei in pro
ducția agricolă.

O contribuție majoră este chemată 
să înscrie cercetarea științifică și in 
domeniul perfecționării procesului 
de conducere socială, a relațiilor so
ciale proprii societății noastre, in 
conformitate cu cerințele obiective 
ale dezvoltării. Ceea ce se cere mai 
ales cercetării din domeniul științe
lor economico-sociale este, cum s-a 
arătat în repetate rînduri în docu
mentele de partid, analiza aprofun
dată a unor procese economice și so

ciale actuale, elaborarea de sinteze 
utile factorilor de decizie,

in ultimii ani, sistemele și aplica
țiile informatice au început să-și dez
văluie posibilitățile și in tara noas
tră, contribuind in mod considerabil 
la creșterea eficientei economice în 
multe întreprinderi din industrie, a- 
gricultură, zootehnie, minerit, comerț 
ș.a. Cu ajutorul informaticii se obți
ne un nou mod de funcționare a uni
tăților economice, sporește operativi
tatea conducerii proceselor tehnologi
ce și a celor economice din întreprin
dere. Informația, sub versiunea sa 
nouă, informatizată, se dovedește o 
resursă economică la fel de impor
tantă ca energia, materiile prime și 
forța de muncă. Lumea contemporană 
evoluează către crearea unei infra
structuri microelectronice șl informa
tice.

Desigur, chiar dacă modelul nostru 
de dezvoltare a fost continuu perfec
ționat din punctul de vedere al teh
nologiei, in sensul că in ultimii ani 
s-a pus un accent deosebit pe acele 
ramuri .și mijloace de producție care 
valorifică superior cuceririle revolu
ției științifico-tehnice, iar conducerea 
partidului accentuează sistematic asu
pra necesității introducerii noului, nu 
se poate nega că in viață se mai in- 
tilnesc atitudini de inerție, insufici
ente preocupări pentru sesizarea și 
încorporarea noului în activitatea so
cială. Or. noul tehnologic atrage după 
sine o organizare superioară, o creș
tere considerabilă a productivității 
muncii. Tocmai de aceea, de la am
plasarea unei unități la dotarea ei 
materială, de la organizarea fluxuri
lor de producție la instruirea cadre
lor, totul trebuie conceput și realizat 
cu gindul la ziua de mline. la exi
gentele pe care le va aduce viitorul.

împletirea organică a preocupărilor 
pentru calitate și eficiență cu cele 
privind valorificarea sistematică a 
cuceririlor științei și tehnologiei re
prezintă o garanție fermă că sub 
conducerea partidului, a secretarului 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vom Înfăptui cu succes 
obiectivele trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului, vom asigura 
mersul mereu ascendent al României 
spre comunism.

(Urinare din pag. I)
in general e una dintre cele 
mai frumoase ale lumii și 
ale vieții, mai ales atunci 
cînd este pusă in slujba lu
mii și vieții, așa cum doresc 
și așa cum în mare măsură 
realizează scriitorii din 
România. Aceasta nu în
seamnă că trebuie să în
chidem ochii asupra neim- 
plinirilor care mai există în 
lumea noastră literară, în 
cărțile noastre. Dar ele sint 
ca niște uscături într-o pă
dure tînără, puternică și vi
guroasă. Pentru un scriitor 
comunist de azi, trăind in
tr-o tară a muncii, fiind 
martor zi de zi la opera în
făptuită cu abnegație de 
clasa muncitoare, devine o 
datorie de conștiință să eva
lueze cu luciditate în ce mă
sură operele pe care Ie scrie 
cuprind tumultul vieții. în 
ce măsură in cărțile noas
tre e prezentă tema muncii. 
Desigur, numeroase cărți 
conțin un răspuns pozitiv : 
In multe romane, nuvele, 
povestiri, lumea noastră 
muncitoare apare cu preg

nanță, eroii muncii do azi 
sint portretizați in ipostaze 
multiple. Trebuie să recu
noaștem însă că uneori 
problematica muncii, a 
muncitorului de azi, apare 
artificial, vag și confuz,

și dragoste, și infinitatea 
cărărilor, a drumurilor din
tre ideal și neant. Cite 
stări, cite sentimente nu 
sint condiționate de munca 
noastră cea de toate zilele : 
speranțele, visurile, bucu-

__________________________ ._____________ *_____________________________________

Universul muncii

ceva mare, la o operă de 
construcție menită «ă dăi
nuie. Iată de ce pledez pen
tru muncă, pentru munca 
obișnuită și pentru cea ne
obișnuită, ca pentru o temă 
centrală a literaturii noas
tre. Noi, scriitorii, știm ce 
înseamnă munca. în lumea 
noastră, cartea nu înseamnă 
numai a trăi : Înseamnă și 
a crede, și a visa, de la du
rere pină la fericire. Dar în
seamnă și a munci, a munci 
cumplit, pină la chin și dis
perare, uneori pină la ero
ism și sacrificiu.

privită de la distanță, ca 
după un geam care ne îm
piedică să simțim respira
ția caldă, freamătul ființei 
complexe a eroilor. Și e 
nedrept, nu numai pentru 
că munca stă la baza perso
nalității fiecăruia, nu numai 
pentru că ea racordează in
dividul la societate, legiti- 
mindu-1 ca valoare, sau 
non-valoare, nu numai pen
tru că ea a devenit legea și 
sursa progresului social 
multiplu, dar și pentru că 
ea înseamnă, chiar în fie
care caz în parte, și fericire.

riile și necazurile, frămintă- 
rile, căutările șl împlinirile 
trăite de fiecare sint, in ul
timă instanță, determinate 
de un aspect sau altul al 
acestei vaste problematici a 
muncii. Muncim o treime 
din zi și încă o parte din 
aceeași zi ne gindim la 
munca noastră : cea făcută 
și cea care trebuie făcută. 
Ce altă preocupare umană 
durează oare atita vreme ? 
Ca să nu mai vorbim de 
munca acelora, cei mai 
multi, care lucrează in toa
te clipele vieții lor, pentru

în definitiv, abordind a- 
semenea teme, asemene: 
subiecte luate din imediat: 
noastră apropiere, nu facen 
decit să ne intilnim, ma 
profund, cu noi înșine, ci 
resursele creatoare ale omu 
lui de lingă noi, liber d 
prejudecăți, capabil de u 
nebănuit eroism pe car 
cartea bună, cartea adevâ 
rată trebuie să-l aducă 1 
lumina zilei, să-l răspîr 
dească îmbogățind astfi 
universul moral și spiritu: 
al cititorilor de astăzi și c 
mîine.
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Tovarășului YASSER ARAFAT, 
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Alegerea dumneavoastră In înalta funcție de președinte al Comitetului 

Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei Îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal, cele mal calde felicitări împreună cu cele mai 
bune urări de succes în Îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere 
ce vă revin.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma hotărirea noastră de a dezvolta 
șl amplifica, pe mai departe, relațiile de prietenie și colaborare statornicite 
intre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, 
In spiritul stimei șl respectului reciproc, în interesul extinderii și diversificării 
raporturilor dintre cele două popoare ale noastre, al solidarității șl unității 
forțelor revoluționare antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE
( Secretar general

al Partidului Comunist Român

CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
; Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
Luînd cunoștință cu deosebită plăcere de mesajul de felicitare pe care 

dumneavoastră ni l-ați adresat cu atîta amabilitate cu prilejul investirii in 
suprema magistratură a statului, regența dorește să vă exprime sentimentele 
sincere ale propriei gratitudini, împreună cu expresia celei mai înalte stime 
fată de dumneavoastră și poporul prieten român.

Raporturile existente între Republica San Marino șl Republica Socialistă 
România, marcate de cea mal sinceră prietenie și de căutarea reciprocă șl 
constantă de cooperare, găsesc o ulterioară afirmare și întărire, în colaborare 
fructuoasă in problemele actuale ale destinderii, dezarmării, păcii și cooperării 
pe plan internațional.

Regenta dorește ca aceste raporturi prietenești intre statele noastre să se 
dezvolte ulterior. în mod fructuos, pe parcursul următoarelor șase luni ale 
mandatului regentei.

Reînnolndu-vă cele mal sincere urări de bunăstare, progres și prosperitate 
dumneavoastră șl poporului Republicii Socialiste România, și in mimele gu
vernului șl poporului sanmarlnez, vă adresăm. Excelență, salutul nostru 
cordial.

Căpitani regenți,
GASTONE PASOLINI MARIA LEA PEDINI ANGELINI

Sosirea ministrului afacerilor externe al R. F. Nigeria
Miercuri seara a sosit in Capitală 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Federale Nigeria, profesor 
Ishaya Audu. care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii'Socialiste România, efectuează 
o vizită oficială In tara noastră.

ȘTIRI SPORTIVE
• Miercuri la amiază, la sediul Con

ciliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport a avut loc o conferință 
de presă consacrată bilanțului ediției 
de iarnă a „Daciadei", precum șl mo
dulul de desfășurare a finalelor pe 
tară ale ediției de vară a marii com
petiții naționale.

Au fost evidențiate o serie de re
zultate bune Înregistrate în sezonul 
alb, mai ales în ce privește mobili
zarea tinerilor și celorlalți oameni ai 
muncii Ia activitățile sportive de masă 
și performantă, relevindu-se atit rea
lizările. cit și faptul că unele județe, 
cu condiții propice practicării spor
turilor de iarnă, au avut o prezență 
slabă.

In privința finalelor pe țară ale 
ediției de vară, s-a subliniat că la 
disciplinele înscrise in programul 
Universiadei acestea au fost progra
mate înaintea Jocurilor mondiale 
studențești, constituind prilejuri de 
verificare și selecție ale sportivilor 
ce vor reprezenta tara noastră la cea 
mai importantă competiție polispor

Circulația rutieră în pragul sezonului estival
Primul caz: observînd că iese fum 

de la motorul camionului 21-OT-3 319, 
de la autobaza Caracal, ofițerul de 
miliție îi face semn șoferului — care 
nu știa despre ce-i vorba — să tragă 
pe dreapta. Strigă la el să pună mina 
pe extinctor, dar șoferul, pierzin- 
du-se cu firea, se dezbracă si în
cearcă să acopere motorul cu haina. 
O frină bruscă și alături oprește auto
furgoneta 31-OT-l 056, de la aceeași 
autobază. Șoferul acesteia apucă ex
tinctorul și reușește, cu agilitate de 
pompier, să stingă Incendiul, preve
nind o explozie ce părea iminentă.

Totul din cauza unui șurub lipsă 
șl a unor fisuri la carburator, prin 
care se prelinsese benzina si luase 
foc. Camionul cu aceste defecțiuni 
plecase în cursă doar de cîteva mi
nute. fără a-i fi verificată starea 
tehnică, fapt pentru care șeful auto
bazei si șeful coloanei auto au fost 
sancționați.

Al doilea caz : tot un camion, de 
data aceasta de la I.T.A. Brasov, 
21-BV-392, a fost oprit din cursă 
din cauza defecțiunilor la sistemul 
de frtnare. Șl aceasta. în condițiile în 
care era la prima ieșire din garaj 
după ce i se făcuse cu o zi Înainte
— si se vede cum! — revizia tehnică 
periodică.

Două cazuri din multe altele ln- 
tîlnite In timpul raidului-anchetă 
prin șapte județe ale țării, efectuat 
cu sprijinul Inspectoratului General 
al Miliției — Direcția circulație. Așa 
cum încheiam precedenta relatare, 
mașina constituie unul din cei trei 
factori esențiali ai circulației rutiere, 
alături de omul de la volan șl de sta
rea drumului. în această perioadă, 
clnd se efectuează verificarea tehnică 
anuală, operație care trebuie în
cheiată pină Ia 1 Iunie, surprinde 
faptul că pe drumurile publice se în- 
tllnesc Încă prea multe autovehicule 
cu defecțiuni la sistemele vitale pen
tru siguranța circulației: de direcție, 
frînare si semnalizare.

— Vina pentru această stare de 
lucruri — observă colonelul Gheorghe 
Ene de la Direcția circulație din 
Inspectoratul General al Miliției, 
care ne-a Însoțit in timpul raidului
— este împărțită. Pe de o parte, unii 
posesori de autoturisme si șefi de 
autobaze amină executarea verifică
rii tehnice anuale și, respectiv, a re
viziei tehnice periodice pînă în ulti
mele zile ale termenului limită, cînd 
din cauza aglomerației, se efectuează

La sosire, ne aeroportul Otoneni, 
oaspetele a fost salutat de Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezent! Octavian Cărare, 
ambasadorul României la Lagos, șl 
Adeuga Adekuoye. ambasadorul Ni
geriei la București.

tivă a anului. De asemenea, din punct 
de vedere tehnic și organizatoric, fi
nalele pe țară ale „Daciadei" de vară, 
la sporturile cuprinse în calendarul 
Universiadei, vor constitui repetiții 
ale întrecerilor ce vor avea loc la 
București între 19 și 30 iulie, reunind 
sportivi studenți din întreaga lume.

• Campionatele mondiale de tenis
de masă de la Novi Sad au continuat 
miercuri cu primele meciuri din ca
drul calificărilor probelor individuale. 
La feminin. Olga Nemeș (România) 
a învins-o cu 21—10, 21—10 pe Marai- 
tou (Grecia). In competiția mascu
lină. Ștefan Moraru l-a eliminat cu 
19—21, 22—20, 21—12 pe americanul 
Buss, iar Eugen Florescu a pierdut 
cu 21—16, 16—21, 17—21 la Bo
gan (S.U.A.).
• Ieri, la Constanța, a început tur

neul finhl al „Cupei României" la 
baschet masculin. Primele două re
zultate : Dinamo București — I.C.E.D. 
87—68 ; Steaua — C.S.U. Brașov 
99—52.

lucrări de mîntuială sau nu se mai 
pot remedia. în timp util, defecțiu
nile, iar pe de altă parte, o vină 
poartă si acele unităti care efec
tuează aceste verificări și revizii 
tehnice cu superficialitate.

Aveam să ne convingem de slaba 
calitate a unor lucrări executate la 
întreprinderea județeană de trans
porturi locale Prahova, la autobaza 
8 Cîmpina. la unitatea autoservice a 
cooperației meșteșugărești din Mizil 
și în alte locuri. în schimb, la unita
tea autoservice „Oltul" din Slatina, 
la unitățile „Dacia-service" din Pi
tești și Brașov, dovezile eliberate ma
șinilor verificate constituie tot atitea 

Raid-anchetă pe drumurile publice din 7 județe 

Astăzi despre: STAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULELOR
certificate de garanție ale unor lu
crări de verificare si reparații de ca
litate.

Din păcate, în afară de autovehi
culele cu' diferite defecțiuni tehnice 
depistate în sondajele si filtrele or
ganizate în timpul raidului, am in- 
tilnit și multe altele rămase In pană 
pe marginea drumului. Cîteva dintre 
ele: autobuzul de călători 36-B-3 044 
de pe ruta București—Vlăsceni zăcea 
părăsit într-un șanț din cauza ex
ploziei unui pneu (de ce n-o fi' avut 
șoferul unul de rezervă?): auto- 
trailerul 21-AG-3 089. care transportă 
limuzine „Dacia": un camion cu 
lemne de foc 21-AG-4776 și multe 
altele.

La prima vedere, o nană ușoară: 
de cauciuc. Dar cu condiția să ai o 
rezervă bună pentru a-1 înlocui ne 
cel defect. Or, ce se constată? Au
tobuze de călători, autobasculante, ca
mioane si altele sînt lăsate să plece 
în cursă fără să li se asigure cîteva 
din piesele de rezervă absolut ne
cesare. Cît de dăunătoare este a- 
ceastă practică o atestă si urmă
torul caz mai puțin obișnuit. în drum 
spre Tîrgoviște am întîlnit la o 
parcare, in pădure, două remorci 
părăsite. Amlndouă cu același număr: 
41-DB-2175. Deci, remorcate de un 
tractor. Una dintre ele avea pană de 
cauciuc. Amîndouă, încărcate ochi cu 
reductoare de presiune pentru tuburi

COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Prlntr-o gospodărire mal Ju

dicioasă □ materiilor prime șl In
troducerea pe scară largă a tipi
zării unor subansamble, colectivul 
de muncă de la întreprinderea de 
vagoane din Arad a economisit, de 
la începutul anului și pină in pre
zent, o cantitate de metal din care 
se pot realiza 15 vagoane. Fapt 
pentru care II se cuvin și laude tot 
cu... vagonul I

■ In răstimpul care a trecut din 
acest an, în orașele și comunele Ju
dețului Timiș s-au executat lucrări 
edilitar-gospodărești, prin munca 
patriotică a cetățenilor, in valoa
re de 250 milioane lei. Renumiți 
pentru spiritul ior de buni gospo
dari, bănățenii vor ca în întrecerea 
pentru înfrumusețarea localităților 
să fie tot „fruncea".

■ Cît de largi sînt posibilități
le de valorificare a materialelor re
cuperabile o demonstrează și o- 
ferta de produse a unității deschi
se în str. Buzeștl nr. 4 din Bucu
rești, unde cumpărătorii găsesc o 
gamă largă de articole de uz cas-' 
nic și gospodăresc realizate de 
meșteșugarii cooperatori. Mergeți șl 
vă convingeți.

■ Semnalele critice adresate în 
cadrul acestei rubrici edililor din 
municipiul Botoșani au fost repede 
recepționate. Pe străzile Ada Ma- 
rine'scu și Calea Națională au 
inceput acum lucrările de reparații. 
Deci se poate I

■ Colectivul întreprinderii meta
lurgice „Republica" din Reghin a 
livrat suplimentar beneficiarilor, de 
la începutul anului și pînă acum, 
26 tone utilaje tehnologice și pes
te 4 000 piese de schimb auto. 
Succes cu atit mai merituos, cu cit 
s-a obținut în condițiile economi
sirii unor importante cantități de 
materii prime și materiale.

■ Magazinul de textile-încăl- 
țăminte din comuna Ciocîrlia, ju
dețul Ialomița, care aparține de 
I.C.S.M. Urziceni, este slab aprovi
zionat. Aici nu și-au făcut încă a- 
pariția mărfurile de sezon, iar ar
ticolele de menaj sînt reprezenta
te simbolic de o singură... farfu
rie. Măcar de-ar fi fost un tacim 
complet I

■ La întreprinderea de prelucra
re a lemnului din Satu Mare s-au 
realizat dispozitive și instalații prin

de oxigen (351 lei bucata) si cu robi
nete pentru tuburi de oxigen (106 lei 
bucata). Erau citeva mii de astfel 
de piese. Valoarea: sute de mii de 
lei. Tractoristul — nicăieri. Oricine 
putea să ia cite piese poftea. Am 
„servit" si noi cîte una din fiecare 
sortiment si le-am depus la Miliția 
județului Dîmbovița, snre a fi res
tituite bazei județene de aprovizio
nare tehnico-materială. Pentru că de 
la baza respectivă fusese trimis în 
cursă tractoristul, iar după ce rămă
sese în pană, plecase de mal multe 
ore după un cauciuc de rezervă și lă
sase de Izbeliște remorcile în mijlo
cul pădurii...

Dacă toți șefii de autobaze, coloa
ne auto sau garaje si-ar face datoria 
șl ar controla starea tehnică a auto
vehiculelor atit la plecare, cît si la 
sosirea din curse, dacă toti șoferii 
ar da dovadă de spirit de prevedere 
și ar pleca la drum numai cu mașina 
în bună stare de funcționare, multe 
din defecțiunile tehnice și accidente 
ar fi evitate pe trasee.

Că defecțiunile tehnice constituie 
o sursă de accidente — unele deose
bit de grave — o atestă și următorul 
caz : in timp ce șoferul de pe auto
cisterna 31-BV-3381 cobora o pantă, 
din cauza frînii defecte nu s-a mai 
putut înscrie în curbă și a pierdut 
controlul volanului. Autocisterna s-a 
răsturnat lntr-o prăpastie. Rezultatul: 
șoferul și-a pierdut viața, pasagerul 
ocazional de lingă el a fost grav ră
nit. mașina avariată și 9 903 litri de 
vin duși pe apa sîmbetei. Alteori — 
așa cum aveam să constatăm la o în
crucișare de drumuri — din cauza de
fectării sistemului de semnalizare a 
unul autoturism care a virat spre 
stingă, fără să fie observat de cei 
care veneau din urmă, s-au produs 
cîteva tamponări, din fericire fără 
victime și pagube materiale.

La rîndul lor, toți șoferii ama
tori trebuie să-și însușească un 
minimum de cunoștințe și deprinderi 
tehnice. Pentru că iată rezultatele 

autodotare, care asigură o crește
re substanțială a productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor.

■ In cartierul Lunca Pomostulul 
din Reșița s-a Inaugurat un nou 
ansamblu de locuințe. Primele 20 de 
apartamente au fost predate la tot 
atîtea familii de siderurgiști șl con
structori de mașini. Să le stăpineascq 
sănătoși I

■ Cu mal bine de o lună în 
urmă, Toma Păun, director adjunct 
al întreprinderii comerciale mărfuri 
industriale Ploiești, ne declara cu 
aplomb că se vor găsi in magazi
ne, pentru curățenie și mici repa
rații în locuințele cetățenilor, can
tități îndestulătoare de var, Ipsos 
ș! alte materiale necesare. Vlzitînd 
respectivele magazine am consta
tat că toate promisiunile'făcute de 
Toma Păun au rămas neonorate.

■ La întreprinderea de armături 
Industriale din fontă șl oțel Zalău 
a fost asimilat șl Introdus în fa
bricație un nou produs de mare 
importanță pentru unitățile agrico
le din țară - pompele pentru erbl- 
cidat.

B Pescarii din Delta Dunării au 
început pescuitul scrumbiei. Balta 
să albă pește, că oamenii Deltei 
își fac datoria.

B Pe strada Ion Neculce din 
Suceava, lingă blocurile 21 și 22, 
au fost abandonate de constructori 
mormane de plăci din beton și alte 
materiale folosibile și refolosibile. 
Vorba e : in folosul cui ?

B Unitatea de Pepsi-Cola din . 
cadrul întreprinderii „30 Decembrie", 
județul Giurgiu, a obținut la Viena 
un trofeu prestigios : „Premiul in
ternațional de calitate pe anul 
1980".

B Cooperația de consum a în
ființat la Alba lulia o secție de 
zugrăveli și vopsitorii pentru locuin
țe, Secția a început bine activita
tea. De nu s-ar „păta" mai tîrziu.

B Gospodarii din Ghimeș, ju
dețul Bacău, au amenajat, cu for
țe proprii, o microhidrocentrală care 
□sigură energia electrică necesară 
funcționării unităților prestatoare de 
servicii din comună. Microcentrale 
similare au fost amenajate și la 
Scutaru și Comănești.

unui sondaj efectuat la o statie de 
benzină din Argeș; din 25 de șoferi, 
cărora li s-au adresat cîte 3 între
bări elementare de tehnică auto, 
numai 12 au dat răspunsuri corecte 
și s-au arătat dispuși să ne de
monstreze imediat îndemînarea, în 
timp ce 4 dintre ei nu știau cum se 
schimbă cureaua de la ventilator. 3 
nu știau decît teoretic curo se în
locuiește o bujie. iar 6 nu cunoșteau 
care sint primele operații elementare 
pe care trebuie să le execute pen
tru a depista cauza unei pene de 
motor. în aceste condiții, nu putini 
trag mașinile^ pe dreapta si apelează 
la ajutorul celor care trec pe lingă 
ei. Dar citi dintre aceștia opresc la 
semnalele — uneori disperate — ale 
celor rămași în nană? Din 100 de 
mașini care au trecut in același 
sens cu o Dacia 1 300 rămasă tn pană 
la o parcare n-au oprit decit 7. din
tre care 5 au spus că n-au curea de 
ventilator de rezervă, unul i-a promis 
că va anunța A.C.R.-ul, iar unul a 
oferit cureaua lui de rezervă, moti- 
vînd : „Știu ce înseamnă acest lucru, 
că ml s-a intimplat si mie să stau 
aproape o noapte întreagă ne margi
nea drumului, pe un ger de crăpau 
pietrele". Despre zicala „tot nătitu-1 
priceput" ne-am mai convins o dată, 
pe șoseaua Brașov—Sibiu, intîlnind 
în pană autoturismul l-SB-1624. La 
semnalul unuia din cei trei pasageri 
ai acestuia, a oprit si le-a dat 
ajutor calificat șoferul Gheorghe 
Dumitru, cu camionul 21-SB-3008. de 
la autobaza Sibiu. „Sînt de 25 de 
ani la volan — ne-a spus el — și 
ori de cite ori am Întîlnit pe cineva 
In pană și mi-a cerut ajutor, dacă 
am putut l-am ajutat pe loc. Numai 
pe mine nu m-a ajutat nimeni odată, 
pe o ploaie torențială. Și nu-mi era 
de altceva decit că transportam o 
marfă alterabilă. Asa că eu am o 
vorbă : -Bine faci, bine găsești»".

Spiritul de întrajutorare trebuie 
să-i caracterizeze pe oamenii de Ia 
volan nu numai în astfel de situații, 
ci și ca parteneri de trafic. Inlesnin- 
du-și unul altuia efectuarea unor 
manevre de pilotare a mașinilor, 
care să contribuie la sporirea sigu
ranței rutiere pe drumul public. Des
pre drumul public — al treilea factor 
esențial al circulației rutiere — 
într-un număr viitor al ziarului.

Petre POPA

Cronica zilei
Miercuri a avut loc în Capitală 

ceremonia depunerii unor coroane de 
flori cu prilejul împlinirii a 111 ani 
de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin.

La monumentul lui V. I. Lenin au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și consiliului popular 
municipal, precum și din partea Am
basadei Uniunii Sovietice la București.

La solemnitate au participat repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.. ai Consiliului 
popular al Capitalei. Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., Ministerului Afa
cerilor Externe, activiști de partid si 
de stat, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

Au fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au depus 
buchete de flori.

Cu același prilej. În diferite locali
tăți din tară au avut loc expuneri si 
au fost prezentate filme despre viata' 
și activitatea lui V. I. Lenin.

★
Ministru] apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general- 
malor Constantin Olteanu, a adresat 
o telegramă de felicitare ministrului 
Forțelor Armate Populare ale Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
general de armată O Gin U, cu pri
lejul celei de-a 49-a aniversări a Zi
lei Forțelor Armate 'Populare Co
reene.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea Zilei Forțelor Arma
te Populare Coreene, atașatul militar, 
aere și naval al R.P.D. Coreene la 
București, colonel superior Klm 
Ciung Hian, s-a Întîlnit cu ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și militari 
tn termen din garnizoana Mangalia, 
cărora le-a vorbit despre evenimen
tul aniversat.

Au fost prezenți membri al amba
sadei.

Comandantul marinei militare, 
oontraamlral Ion Mușat, a rostit o a- 
locuțiune.

Participanții au vizitat o fotoexpo- 
ziție cu aspecte din viața și activi
tatea militarilor Armatei Populare 
Coreene și au vizionat un film pus la 
dispoziție de ambasadă.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene s-a 
întîlnit cu ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri și militari in termen din 
comandamentul Diviziei „Mărășești", 
cărora le-a vorbit despre evenimen
tul aniversat.

★
Cu prilejul vizitei în tara'noastră 

a ministrului de stat pentru dezvol
tarea inteligentei în Venezuela. Luis 
Alberto Machado, miercuri seară a 
avut loc. in Capitală, o conferință de 
presă.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției române de 
presă „Agerpres". Radioteleviziunii și 
corespondenți ai presei străine acredi
tați la București.

A fost de fată Olga Lucila Carmo
na. ambasadorul Venezuelei în tara 
noastră.

Oaspetele a relevat preocupările 
guvernului venezuelean pentru 
crearea condițiilor necesare asigură
rii accesului populației țării la cuce
ririle științei și culturii. în Încheiere, 
ministrul Luis Alberto Machado a 
rostit cuvinte de caldă apreciere pen
tru atenția și ospitalitatea cu care a 
fost înconjurat în cursul vizitei între
prinse în tara noastră.

*
Miercuri s-au încheiat la Galați 

lucrările celei de-a 23-a sesiuni a ■Co
misiei mixte pentru aplicarea Con
venției privind pescuitul in apele 
Dunării, la care au luat parte repre
zentanți ai guvernelor statelor rive
rane : România. Cehoslovacia. Unga
ria. Iugoslavia. Bulgaria Si U.R.S.S. 
Lucrările au scos in evidentă rezul
tatele obținute de părțile contrac
tuale ale Convenției de pescuit în 
apele Dunării pe anul 1980. preocu
pările pe linia cercetărilor științifice 
pentru sporirea rezervelor de peste, 
în încheiere a fost semnat protocolul 
celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei 
mixte pentru aplicarea Convenției 
privind pescuitul în apele Dunării pe 
anul 1981 de către împuternicitii gu
vernelor statelor participante.

(Agerpres)

teatre
e Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 19,30, (sala Atelier) > 
Fata din Andros — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România) : Recital de lie
duri Bruno Laplante — bariton 
(Canada) — 18, (Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Paul 
Stalcu. Solist : George Georgescu
— 19,30.
• Opera Română : Seară vleneză
— 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Orașul viitorului — 19.30. (sala 
Grădina Icoanei): Judecată in 
noapte — 19,30.
• Teatnll Mic : Maestrul șl Marga
reta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă co
tidiană — 20.
• Teatrul de comedie : Ciripit da 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Idloata - 16; 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Măsură pentru măsură — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Hasle
orfana — 18,30. •
• Teatrul „Constantin Tânase- 
(sala Savoy) : Dai un Biban... dar 
face ! — 19,30, (sala Victoria): Bel
mondo al II-Iea — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Nu vă 
ascundețl după uși — 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română": 
Așa se cîntă pe la noi — 19.
a Teatrul „Ion Creangă" : Băiatul 
cu Boarea — 19, Teatrul din Brăila; 
„Fluierul fermecat" — 10; 14,30.

ÎN SPIRITUL LEGĂTURILOR

DE PRIETENIE ȘI SOLIDARITATE

Se dezvoltă cooperarea economică 
româno-vietnameză

S-au împlinit 25 de ani de clnd 
Intre România și R. D. Vietnam au 
fost stabilite relații economice prin 
incheierea Acordului de ajutor eco
nomic și tehnic și a Acordului co
mercial. în aceste documente, sem
nate la București in aprilie 1956, se 
arăta că scopul lor este de „a con
tribui la dezvoltarea economiei 
R. D. Vietnam și la strinaerea prie
teniei intre cele două popoare".

încheierea acestor prime acorduri, 
care stabileau cadrul dezvoltării co
laborării economice româno-viet- 
nameze. a marcat un moment nou și 
important în evoluția relațiilor de 
prietenie dintre cele două popoare. 
Este știut .că. in spiritul tradițiilor 
de solidaritate cu toate popoarele 
care au militat și militează pentru 
cucerirea libertății și independenței 
naționale, poporul ■ român a urmărit 
de la inceput cu profundă simpatie 
eroica luptă a poporului vietnamez 
pentru înlăturarea dominației colo
niale și a salutat cu deosebită satis
facție proclamarea, la 2 septembrie 
1945. a Republicii Democrate Viet
nam — strălucită victorie în lupta 
dusă de masele populare, sub condu
cerea comuniștilor. în frunte cu pre
ședintele Ho Si Min. pentru împli
nirea aspirațiilor întregului popor de 
a-și făuri o viață nouă și liberă, în
tr-un stat unitar și suveran.

La scurtă vreme de la acest eve
niment istoric, România a stabilit 
relații diplomatice cu R. D. Vietnam, 
dezvoltarea raporturilor politice, eco
nomice, culturale și în alte domenii, 
de-a lungul celor mai bine de trei 
decenii, răspunzind intereselor celor 
două popoare, cauzei generale a li
bertății și independenței naționale, a 
socialismului și păcii. Ajutorul eco
nomic și tehnic, acordat de țara 
noastră R. D. Vietnam, în baza acor
durilor sus-mentionate. a Însemnat o 
contribuție considerabilă la recon
strucția economică și consolidarea 
Republicii Democrate Vietnam in 
prima perioadă de după proclamarea 
independentei.

Importanța șl vitalitatea legăturilor 
multilaterale stabilite româno-viet- 
nameze s-au evidențiat în mod deo
sebit în perioada luptei poporului 
vietnamez împotriva succesorilor 
colonialiștilor, a intervenției ameri
cane în Vietnam, fiind bine cunoscut 
că în toți acești ani România socia
listă a acordat poporului vietnamez 
un sprijin activ, pe toate planurile 
— material, politic și diplomatic — 
în lupta sa dreaptă pentru respin
gerea agresiunii, pentru libertate, 
independentă și unitate.

Așa cum a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „solidari
tatea româno-vietnameză a căpătat 
un caracter și mai activ, s-a mani
festat Șl mai puternic atunci cind 
Vietnamul a devenit obiectul Inter
venției imperialiste. România socia
listă a acordat poporului vietnamez, 
în tot cursul războiului, întregul său 
sprijin material, politic, militar, 
diplomatic și moral, militind cu toată 
fermitatea Și energia pentru înceta

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 

și 26 aprilie. In țară : Vremea se va 
răcif mal accentuat in nordul țării. Ce
rul va fi temporar acoperit. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, iar In 
regiunile nordice și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Trecător, lapovlță șl 
ninsoare se va semnala șl in zona de

a Teatrul „Țăndărică" : Boroboa
ță — 10, Jocuri de poeți, jocuri de 
copil — 17.
a Circul București : Mondo-clre 
— 19,30.
a Studioul de teatru „Casandra": 
Tango — 19,30.

cinema
• Dragostea mea călătoare : SCA
LA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, 
MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Superman : SALA MARE A
PALATULUI - 17; 20,15, SALA 
MICA - 16; 19, PATRIA - 9; 12,30; 
16; 19,15, FAVORIT — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, MODERN — 9; 12; 
16; 19.
• Schite din Imeretia : CENTRAL
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.30; 17,30;

' 19,30.
• Eroii necunoscuțl t TIMPURI 
NOJ - 10; 14; 18.
• Confidente : STUDIO — 10; 12,30: 
15.
• Sacrificiul din dragoste : BUCU
REȘTI — 9; 12,15; 15,45; 19,15, FE
ROVIAR — 9; 12,15; 15,45; 19,15.
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Croaziera : VICTORIA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• îmi sare țandăra s CAPIȚOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRI- 
VITA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Poveștile piticului Bimbo — 9,15;
11; 12,45; 14,30; 16,15, Nunta de
piatră — 18; 20 : DOINA. 

rea intervenției străine, pentru res
pectarea dreptului poporului viet
namez de a se dezvolta liber și in
dependent, potrivit propriei sale 
voințe".

Acest sprijin, permanent șl sub
stanțial, acordat de România s-a 
bucurat de o înaltă apreciere din 
partea poporului vietnamez. „In 
decursul anilor, a arătat tovarășul 
Le DUAN, poporul român a sprijinit 
activ cauza revoluționară a poporului 
vietnamez, atit în lupta sa de rezis
tență pentru salvarea națională, cit 
șl in construirea socialismului. In 
forme variate, poporul român a fost 
întotdeauna alături de poporul viet
namez, față de care Și-a manifestat 
sentimentele sale de solidaritate".

în noua etapă a istoriei poporului 
vietnamez, inaugurată prin reunifl- 
carea tării și proclamarea, în 1976, a 
Republicii Socialiste Vietnam, s-au 
creat premise pentru ca relațiile 
româno-vietnameze, cu tradiții atit 
de îndelungate, să se dezvolte in 
continuare schimburile economice, 
colaborarea Și cooperarea în produc
ție, oferind în acest sens multiple 
posibilități și domenii de conlucrare, 
în această privință un rol determi
nant au avut întllnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, la Hanoi șl 
București — Înțelegerile convenite, 
documentele semnate cu aceste pri
lejuri creînd un cadru favorabil pen
tru ca relațiile de colaborare și coo
perare, bazate pe egalitate și avan
taj reciproc, să se adîncească și să 
se dezvolte, continuu.

La primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a conducătorului 
delegației economice guvernamen
tale a R. S. Vietnam, tovarășul 
Do Muoi, care a participat la lucră
rile celei de-a VI-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de co
laborare economică și tehnico-stiinti- 
fică româno-vietnameză, din august 
1980, s-a relevat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie șl colaborare 
dintre cele două țări au cunoscut o 
evoluție ascendentă și a fost expri
mată de ambele părți dorința de a 
extinde in continuare colaborarea 
bilațerală în multiple domenii de 
activitate. în cadrul lucrărilor comi
siei au fost examinate stadiul acțiu
nilor de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică dintre cele două 
țări, s-au stabilit noi măsuri menite 
să conducă la dezvoltarea cooperării 
și lărgirea schimburilor economice.

La împlinirea unul sfert de veac 
de la stabilirea relațiilor economice 
româno-vietnameze. poporul nostru 
adresează poporului vietnamez un 
călduros salut. împreună cu urarea de 
a obține succese cit mai importante 
in ce privește dezvoltarea construcției 
pașnice, progresul patriei sale socia
liste. și-șl exprimă convingerea că 
legăturile de prietenie și colaborare 
dintre cele două state se vor adinei 
în continuare, in interesul construc
ției socialiste în ambele țări, al cau
zei generale a socialismului, păcii și 
independentei popoarelor.

luroasă din sud. La munte va ninge. 
Vintul va sufla moderat, cu Intensifi
cări locale de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, iar cele maxime 
între 4 și 14 grade, Izolat mai ridicate. 
Pe alocuri, condiții de brumă și Îngheț 
la sol. In București : Vreme în răcire. 
Cerul va fi temporar noros. Va ploua, 
cu tendință de transformare in lapovl- 
ță. VInt moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre 1 șt 3 grade, Iar ma
ximele intre 7 șl 10 grade. (Ileana Ml- 
hăllă, meteorolog de serviciu).

• Omul și fiara : EXCELSIOR — 
8,15; 11; 14; 17; 20, AURORA — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15, FLA
MURA - 9; 12; 16; 19.
• M-ațl confundat : DACIA — 9j
• Castelul din Carpați : DACIA — 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. ARTA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Familiile patrioților căzuți 1 
ARTA — 9.
• Trecătoarele iubiri : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Frizerița — 16, Șantaj — 18; 20: 
DRUMUL SĂRII.
• Ultima romanță de dragoste t 
BUZEȘTI — 15,30; 17,45; 19.45.
• Eroina de la Musvebon — 15.30, 
Iancu Jianu Zapciul și Iancu Jianu 
Haiducul — 18 : FERENTARI.
• Jandarmul și extratereștrii :
LIRA — 10; 12; 15,30; 18; 20. FLA- 
CARA - 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30.
• Lancea de argint : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20. COS
MOS - 15; 17,30; 19,45.
• Intîlnire tn parc : COTROCENI
— 15.
• Stele de Iarnă : COTROCENI —
17,15; 19,30, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fortăreața invizibilă — 15.30,
Nlcki — 17,30; 19,30 : PACEA.
• Circuit tnchls : FLOREASCA - 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata care vinde flori : POPU
LAR — 15,30; 17.45; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii — 
9; 11,15; 13,30, Spectacolul specta
colelor — 15,45; 18; 20 ; MIORIȚA.
• Detectivul : MUNCA — 9; 12;
16; 19.
• Valurile Dunării : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Fata care caută o fundă roșie
— 16, Capcana mercenarilor — 18; 
20 : PROGRESUL.

• JULES VERNE S-A
ÎNȘELAT... anul 1083- un 
număr da 1500 de locuitori ai 
stațiunii maritime franceze 
Biarritz vor avea la dispoziție. 
In loc de telefoane, videofoâne. 
adică telefoane racordate la un 
ecran pe care poate fi urmărită 
imaginea interlocutorului. So
cietatea de telecomunicații fran
ceză a ales acest oraș pentru 
experimentarea noului sistem, la 
care transmisia nu se face prin 
cablurile clasice de cupru, ci 
prin așa-numitele fibre optice. 
Aceste fibre sînt atit de fine, in
cit un cablu cu diametrul de 
numai un cm permite efectua
rea simultană a 30 000 de legă
turi telefonice, în timp ce un 
cablu clasic, cu diametrul de 12 
cm, nu poate permite decît e-

fectuarea a 2 700 de legături. 
De data aceasta Jules Verne 
s-a Înșelat: el prevăzuse video- 
fonul pentru anul 2889, adică cu 
peste 1 000 de ani mai mult de
cît in realitate !

• EXCAVATOR GI
GANT. ES-40-85 este numele 
celui mai puternic excavator 
pășitor realizat in Uniunea So
vietică. Iată citeva din impre
sionantele sale caracteristici : 
el poate excava anual 9 mili
oane tone de pămînt. cantitate 
pentru al cărei transport ar fi 
necesară o garnitură de tren 
lungă de 5 000 km ! înălțimea 
excavatorului echivalează cu a 
unei clădiri cu opt etaje, iar 
in cupa sa Încape cu ușurință 
un camion.

• ENERGIA OBȚINU
TĂ DIN SURSE NOI Șl 
REGENERABILE va asigura, 
în viitorii 50 de ani. aproximativ 
25 la sută din consumul total do 
energie pe plan mondial, față 
de numai 15 la sută in prezent, 
apreciază experți din 30 de țâri, 
într-un raport dat publicității la 
Paris. Experții au împărțit sur
sele noi și regenerabile de ener
gie în 14 categorii. Se apreciază 
că hidrocentralele de capacitate 
mică si mare, folosirea biomasei 
pentru producerea de combusti
bili lichizi, utilizarea energiei 
solare, eoliene și geotermlce, 
precum și valorificarea șisturilor 
și nisipurilor bituminoase au un 
mare viitor.

B PRETUTINDENI
• SPIRALA VIOLEN

ȚELOR. Orașul Miami, din 
statul Florida, este considerat 
„capitala americană a omucide
rilor", relatează ziarul „Miami 
News". Publicînd cele mai re
cente date cu privire la crimi
nalitatea in acest oraș, ziarul 
relevă că anul trecut ea a fost 
cu 71 la sută mai mare fată de 
1979. deosebit de ridicat fiind 
numărul asasinatelor si cel a) 
jafurilor comise sub amenința
rea armelor. La fiecare 100 000 
de locuitori ai orașului, in 1980 
au revenit 3 753 de acte de vio

lentă, dirt care 62 au fost omu
cideri. în total, la Miami — oraș 
cu o populație de 335 000 de lo
cuitori — au fost ucise anul 
trecut 229 persoane.

• ȚIGARA - „PRO
TEZA OMULUI SLAB". 
Tinerii francezi între 12 și 18 ani 
fumau în proporție de 46 la sută 
în 1977. Astăzi, ca urmare a cam
paniei duse printre școlari de 
Comitetul francez de educație 
pentru sănătate, procentul s-a 
redus la 43 la sută. în același an, 
proporția de adulți fumători a 
scăzut de la 40 la 36 la sută.

Scriitorul și ziaristul Philippe 
Boegner povestește în „Memorii
le unul fumător" cum. in mo
mentul în care medicii i-au -dat 
verdictul (cancer), șl-a amintit 
dintr-o dată ce i-a inspirat do
rința primei țigări : imaginea, pe 
o copertă, a unui Sherlock Hol
mes „câutînd secretul unei enig
me printre inelele de fum pe 
care le trimitea spre tavan". Și 
el explică cum a înțeles, dar prea 
tîrziu, că țigara nu este marca 
omului tare, ci „proteza omului 
slab".

• DIN NOU DESPRE 
„ATLANTIDA". Insula „a- 
tlantida", pomenită de Platon șl 
înghițită de ape. după cum 
apune legenda, a existat cu a- 
devărat — afirmă savanti sovie

tici, care declară că au locali
zat-o in largul Gibraltarului. la 
o distanță de cîteva sute de ki
lometri. tn urma unor expedi
ții întreprinse incepînd din anul 
1976. ei au reușit să o locali
zeze. să fotografieze si să fil
meze vestigiile unor construcții 
scufundate in ocean. Pe clișee 
se disting clar un zid de piatră 
gros de 50 cm. construit din 
blocuri bine asamblate, precum 
și dale mari de formă riguros 
dreptunghiulară.

• NAVETA „COLUM
BIA" TRANSPORTATĂ 
„PAR AVION". Readucerea 
navetei spațiale americane „Co
lumbia" de la baza aeriană Ed
wards din California — unde a 
aterizat după primul el zbor ex

perimental în Cosmos — la Cen
trul de lansare de la Cape Ca
naveral, statul Florida, a fost 
stabilită pentru vineri dimineața. 
Echipele de întreținere și spe
cialiști ai N.A.S.A. se ocupă in 
prezent de golirea de carbu
ranți și de alte surse de energie 
a diferitelor sisteme și aparate 
ale navetei, procedînd. in același 
timp, la verificarea lor. Cind ji- 
ceste activități vor fi încheiat®, 
„Columbia" va fi ridicată la o 
înălțime de 18 m, cu ajutorul 
unei macarale-gigant care o va 
așeza pe partea superioară a unui 
avion „Boeing-747 Jumbo". După 
ce va fi ancorată in mod cores
punzător, naveta va fi transpor
tată pe calea aerului pină la 
„Kennedy Space Center", de la 
Cape Canaveral.

i ■
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TOVARĂȘUL HIE VERDET, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 22 (Agerpres). — Cores

pondență de la loan Erhan : 
Miercuri dimineața a avut loc la 
Palatul Federației, din Belgrad, ulti
ma rundă de convorbiri dintre tova
rășul Ilie Verdet, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F.I. Cu acest prilej a fost 
continuată examinarea unor proble
me ale vieții internaționale. în acest 
context, s-a exprimat dorința re
ciprocă de a dezvolta în continuare 
conlucrarea în viata internațională 
pentru lichidarea politicii imperialis
te de forță, pentru îmbunătățirea 
climatului politic internațional, pen
tru reluarea politicii de pace și des
tindere, de 
lume.

Tovarășii 
Giuranovici 
tia pentru

colaborare si progres în
Ilie Verdet Și Veselin 

și-au exprimat satisfac- 
conțînutul și rezultatele

vizitei, subliniind că s-au făcut pași 
însemnați in dezvoltarea multilate
rală a colaborării româno-iugoslave, 
în spiritul documentelor semnate la 
cel mai înalt nivel.

Amplul dialog prilejuit de vizită — 
desfășurat în spiritul înțelegerilor și 
hotăririlor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Țvietin Miato
vici în octombrie 1980, la Belgrad, 
și în februarie 1981, la Timișoara — 
a determinat identificarea unor noi 
posibilități de adîncire în continuare 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice bilaterale, în concordantă 
cir puternicul potențial industrial pe 
oare îl deține fiecare dintre țările 
noastre.

Cei doi șefi de guvern, au expri
mat hotărîrea de a finaliza cit mai 
curînd acțiunile convenite șl de a 
asigura transpunerea lor în viață, în 
interesul construcției socialismului în 
cele două țări, al ădîncirii relațiilor

de prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre România și Iu
goslavia.

Tovarășul Ilie Verdeț a exprimat 
mulțumiri pentru primirea deosebit 
de caldă rezervată delegației româ
ne pe Întreaga durată a șederii în 
Iugoslavia, pentru atmosfera con
structivă, de înțelegere reciprocă în 
care s-au desfășurat discuțiile — ex
presie a bunelor relații care există 
între țările și popoarele noastre.

în numele guvernului român, to
varășul Ilie Verdet a adresat tova
rășului Veselin Giuranovici invitația 
de a face o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

La încheierea convorbirilor a fost 
convenit si adoptat 
conținînd măsurile 
fi luate de ambele 
ducerea în viață a 
venite.

un aide-memoire 
concrete ce vor 
țări pentru tra- 

înțelegerilor con-

1

Primire la tovarășul Țvietin Miatovici
Țvietin Miatovici. pre- 

~ ....... So-

tripoli: Dezvoltarea cooperării economice
și tehnice româno-libiene

TRIPOLI 22 (Agerpres). — La Tri
poli au început 
VUI-a sesiuni a 
mâno-libiene de 
că și tehnică.

Cu acest prilej, tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și 
fondurilor 
române în 
tîlniri cu 
cretar al Comitetului popular gene
ral pentru petrol, președintele părții 
libiene în Comisia mixtă,, ing. Salem 
Al-Bukhari Houda, secretar al Co
mitetului popular general pentru 
transporturi și telecomunicații. Umăr 
Al-Muntasir, secretar al Comitetului

lucrările celei de-a 
Comisiei mixte ro- - 
cooperare economi-

controlului gospodăririi 
fixe, președintele părții 
Comisia mixtă, a- avut în- 
Abdel Salam Zagaar. se-

popular general pentru industria 
grea, Ibrahim Hassan, secretar al Co
mitetului popular general pentru a- 
sigurări sociale, ing. Jumah Al Ar- 
bash. secretar al Comitetului popu
lar general pentru electricitate, Mu
hammad Qassem Seriala, secretar al 
Comitetului popular general pentru 
finanțe, și M. Sakshuki, subsecretar 
al Comitetului popular general pen
tru economie.

în cadrul convorbirilor, la care a 
participat ambasadorul român. An
drei Păcurar, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării pe mai depar
te a raporturilor de cooperare eco
nomică și tehnică dintre Republica 
Socialistă România și Jamahiria Ara
bă Libiana Populară Socialistă.

Cu prilejul aniversării a 111 ani de la nașterea lui V. I. Lenin

Ședința festivă
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 111-a aniversări 
a zilei de naștere a lui Vladimir Ilici 
Lenin, la Moscova a avut loc o șe
dință festivă, la care au participat 
L. I. Brejnev, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

în sală erau prezenți veterani ai 
partidului, fruntași în producție, oa
meni de știință și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești.

de la Moscova
Raportul 

zentat de 
membru al 
al C.C. al 
vocat viata . ________________  _
Iui V. I. Lenin și a relevat reali
zările obținute de Uniunea Sovietică, 
sub conducerea P.C.U.S., în anii de 
după Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. în construirea socialismu
lui și comunismului.

la adunare a fost pre- 
Konstantin Cernenko, 

Biroului Politic, secretar 
P.C.U.S. Vorbitorul a e- 
și opera revoluționară a

Problema Namibiei în dezbaterea 
Consiliului de Securitate al O. N. U.

MANILA: *

Tovarășul 
ședințele Prezidiului Republicii 
cialiste Federative Iugoslavia, a pri
mit. miercuri la amiază, pe tovarășul 
Ilie Verdet, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România.

Din partea conducerii de partid si 
de stat, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdet a transmis Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășului Țvietin Mia
tovici. un salut cordial și cele 
călduroase urări de sănătate si feri
cire. iar popoarelor Iugoslaviei prie
tene urări de noi succese în edifica
rea socialismului. în ridicarea bună
stării sale.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, tovarășul Țvietin Mia
tovici a transmis. în numele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și al său personal, condu
cerii de partid și de stat a Româ
niei, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cordiale salutări si urări 
de sănătate, precum și urări de tot 
mai mari succese poporului român în 
construcția socialistă a tării. în creș
terea prosperității sale.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că. au fost evocate principalele preo
cupări ale celor două partide în dez
voltarea multilaterală a celor două 
țări.

în cursul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția fruc
tuoasă. continuu ascendentă, a conlu
crării româno-iugoslave. bazată ferm 
pe respectul independentei și suvera
nității. pe egalitate si avantaj reci
proc. fată de trainicele raporturi de 
prietenie și solidaritate statornicite 
în spiritul tradiției multiplelor intîl- 
niri ce au avut loc de-a lungul ani
lor între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

în acest context, s-a relevat inten
sitatea relațiilor politice dintre cele 
două țări, reflectată prin continuita
tea dialogului dintre factorii -de con
ducere a României și Iugoslaviei, 
dintre organizațiile politice, de masă 
și obștești la toate nivelurile.

Tovarășul Țvietin Miatovici a dat 
o înaltă apreciere conținutului si 
propunerilor mesajului transmis de

mai

tovarășul Nicolae Ceaușescu condu
cătorilor de state participante la 
reuniunea de la Madrid, subliniind 
hotărîrea părții iugoslave ca. împreu
nă cu România, cu celelalte state ale 
Europei, să depună toate eforturile 
pentru încheierea cu succes a. lucră
rilor acestui larg forum internațional, 
pentru adoptarea unor hotărîri efi
ciente. care să asigure continuitatea 
procesului început la Helsinki.

în cadrul schimbului de vederi a 
fost exprimată dorința reciprocă de a 
adinei în continuare colaborarea din
tre țările noastre, pe multiple planuri, 
în spiritul „Declarației comune" și al 
„Acordului privind programul de 
dezvoltare pe termen lung a colabo
rării economice si tehnico-științifice". 
semnate în toamna anului trecut, cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Belgrad, de a folosi mai 
intens posibilitățile sporite pe care le 
oferă potențialul industrial puternic 
existent în fiecare tară, pentru a con
tribui. prin eforturi comune, la so
luționarea unor probleme de interes 
major ale dezvoltării economico-so- 
ciale în cele două țări. A fost, tot
odată. subliniată voința celor două 
țări de a intensifica conlucrarea in 
domeniul vieții politice internaționale, 
în organismele internaționale, pentru 
promovarea destinderii, păcii, 
pendenței și colaborării între 
poare.

Tovarășul Țvietin Miatovici a 
rezultatele fructuoase aleciat pozitiv

inde- 
po-

apre-

dialogului dintre cei doi premieri, 
apreciind că vizita oficială de priete
nie a tovarășului Ilie Verdet în Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia constituie un nou moment în 
evoluția ascendentă a conlucrării ro
mâno-iugoslave, o nouă contribuție 
la realizarea exemplară a înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel.

La întrevedere au fost prezenți to
varășii Gheorghe Caranfil și Constan
tin Oancea, iar din partea iugoslavă 
Veselin Giuranovici și Milorad Pesici, 
adjunct al secretarului federal pen
tru afacerile externe, precum și am
basadorii celor două țări.

Tovarășul Țvietin Miatovici a re
ținut pe tovarășul Ilie Verdet și pe 
membrii delegației oficiale la dejun.

★
în continuarea programului, tova

rășul Ilie Verdet și membrii delega
ției guvernamentale au vizitat două 
unități industriale, care dezvoltă re
lații de cooperare în producție cu 
întreprinderi românești : filiala din 
Belgrad a uzinelor „^ektronska In- 
dustria“-Niș și Combinatul chimic 
de la Pancevo.

în discuțiile purtate cu cadrele de 
conducere și specialiști din cele două 
mari unități ale industriei iugoslave 
s-au relevat multiplele posibilități de 
lărgire a conlucrării româno-iugosla
ve, atît în producție, cit și pe terțe 
piețe, interesul reciproc de a extinde 
cooperarea in producție în domenii 
de vîrf ale

MANILA 22 (Agerpres). — Cu 
ocazia participării la lucrările reu
niunii de primăvară a Uniunii Inter
parlamentare, delegația română, con
dusă de președintele Grupului român 
al Uniunii Interparlamentare, Stan 
Soare, a fost primită de Querube 
Makalintal, președintele' Adunării 
Naționale a Republicii Filipine.

în cadrul întrevederii au fost re
levate evoluția ascendentă a relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
România și Filipine, contribuția 
parlamentelor celor două țări la lăr- 

/girea și intensificarea conlucrării 
bilaterale pe multiple planuri.

Președintele Adunării Naționale a 
subliniat importanța deosebită a con
vorbirilor și înțelegerilor convenite 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ferdinand Marcos, prilejuite de 
vizita în Filipine a șefului statului 
român, în 1975, cafe a dat un pu- 

raporturilor româno- 
pe multiple 

Makalintal a dat o înaltă 
activității intense des- 

de președintele Nicolae 
pe plan internațional

ternic impuls 
filipineze 
Querube i 
apreciere 
fășurate 
Ceaușescu 
pentru promovarea Păcii și înțele
gerii între popoare.

planuri.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U, 
s-a întrunit marți seara pentru a dis
cuta problema Namibiei, la cererea 
grupului celor 50 de țări africane 
membre ale O.N.U. în prima ședință, 
consiliul a respins cererea Statelor 
Unite, Angliei și Franței de a se per
mite delegatului administrației ma
rionetă de la Whindoek să ia cuvîn- 
tul în cadrul dezbaterilor. în schimb, 
consiliul l-a invitat să ia parte la 
'deliberări pe Peter Mueshihange, se
cretar pentru relațiile externe al Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), organizație 
recunoscută drept reprezentantul le
gitim al poporului namibian.

în cadrul actualei sesiuni a Consi
liului de Securitate, grupul țărilor 
africane la O.N.U., relatează agenția 
U.P.I., urmărește adoptarea unor do
cumente menite să determine R.S.A. 
să se conformeze rezoluțiilor anteri-

oare ale Națiunilor Unite cu privire 
la soluționarea problemei Namibiei. 
După cum a declarat președintele în 
exercițiu al grupului, Olara Otunu 
(Uganda), se cere adoptarea, în con
formitate cu Carta O.N.U., de sanc
țiuni obligatorii globale împotriva 
R.S.A. — și anume instituirea unui 
embargo asupra tuturor legăturilor 
economico-comerciale, inclusiv în do
meniul petrolier, cu regimul sud-afri- 
can. precum și crearea unui meca
nism do supraveghere pentru respec
tarea acestor măsuri preconizate. 
Președintele în exercițiu al grupului 
african de la O.N.U. și reprezentantul 
Sierrei Leone, țară ce deține pre
ședinția Organizației Unității Afri
cane. au declarat că în cazul unui 
„veto" occidental împotriva rezoluții
lor propuse de țările africane, aces
tea vor cere convocarea unei sesiuni 
de urgență a Adunării Generale a 
O.N.U.

tehnicii contemporane.

fost

vorvor fi considerate un delict si 
fi urmărite in justiție.

CE- 
con-

REUNIUNEA PREZIDIULUI CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII și-a 
încheiat lucrările la Palatul Convențiilor din Havana, unde au fost 
prezenți peste 200 de delegați din 85 de țări ale lumii, precum și repre
zentanți ai .unor organizații internaționale. Participanții au adoptat mai 
multe rezoluții care fac apel la sporirea eforturilor pentru reluarea și 
consolidarea procesului de destindere, pentru dezangajare militară și 
dezarmare, pentru promovarea Unui climat de pace și cooperare în întreaga 
lume. Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din România a ' 
reprezentat la lucrări de Nestor Ignat, membru al Biroului C.N.A.P,

VIENA 22 (Agerpres). într-o
conferință de presă desfășurată la 
Viena. -unde se află în vizită, pre
ședintele Adunării Generale a O.N.U., 
Rudiger von Wechmar, a declarat că 
nu există alternativă la politica de 
destindere și de apărare a omenirii 
de pericole — relatează agenția 
A.P.A. Vorbitorul a subliniat că efor
turile în direcția intensificării politicii 
de destindere reprezintă și o sarcină a 
viitoarei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Plecarea din Belgrad
Tovarășul

Comitetului . _
al P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, care a 
efectuat o vizită oficială de prietenie în 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația tova
rășului Veselin Giuranovici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., a părăsit. miercuri seara, 
Belgradul, împreună cu ceilalți mem
bri ai delegației guvernamentale.

La aeroportul Surcin, împodobit 
cu drapelele de stat ale României și 
Iugoslaviei, oaspeții au fejet salutați 
de tovarășul Veselin Giuranovici. Au 
fost, de asemenea, prezenți Ivan 
Stambolici, președinte al Consiliului 
Executiv al Adunării R. S. Serbia,

Die Verdeț, membru al 
Politic Executiv al C.C.

secretar federal pentruMetod Rotar, _____
comerțul exterior, Jivorad Kovace- 
vici, președintele Adunării orașului 
Belgrad, Sava Obradovțci, adjunct 
al secretarului federal pentru aface
rile externe, general-maior Milorad 
Pastrovici, Nikola Ciceanovici, con
silier al președintelui Consiliului 
Executiv Federal pentru probleme 
de politică externă, alte persoane 
oficiale iugoslave.

Au fost de față Nicolae Mihai, am
basadorul României la Belgrad, și 
Trifun Nikolici, ambasadorul iugo
slaviei la București, membri ai Am
basadei române.

★
Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia-

liste România. S-a înapoiat miercuri 
seara în Capitală din vizita oficială 
de prietenie efectuată în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia la 
invitația tovarășului Veselin Giura
novici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Otopenî. 
primul ministru a fost salutat de to
varășii Ion Dincă, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. Petre Gigea, ministrul 
finanțelor.

Au fost prezent! Djordje Popovici. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, si 
membri ai ambasadei.

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-IUGOSLAV
ministru al Guvernului 
Socialiste România, Ilie 

efectuat, la invitația pre- 
Consiliului Executiv Fe- 
R.S.F. Iugoslavia, Veselin

Primul 
Republicii 
Verdeț, a 
ședintelui 
deral al 
Giuranovici, o vizită oficială de prie
tenie în Iugoslavia, în perioada 
20—22 aprilie 1981.

Primul ministru Ilie Verdeț. a fost 
primit de președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Țvietin Miatovici. 
și a făcut o vizită președintelui 
Adunării R.S.F. Iugoslavia. Dragoslav 
Markovici.

. Tovarășul Ilie Verdeț a vizitat 
Casa Florilor, unde a adus un omagiu 
memoriei președintelui Iosip Broz 
Tito și a depus o coroană de flori, la 
Mormintul Eroului Necunoscut de la 
Avala.

în timpul șederii în Iugoslavia, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România a vizitat 
R. S. Bosnia și Herțegovina. unde a 
purtat convorbiri cu conducătorii 
acestei republici și cu reprezentanții 
colectivului oamenilor muncii de la 
Combinatul siderurgic din Zenița.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia s-au infor
mat reciproc asupra direcțiilor prin
cipale ale dezvoltării economico- 
sociale a celor două țări, au exami
nat dezvoltarea relațiilor și colabo
rării româno-iugoslave și au făcut un 
schimb de păreri asupra problemelor 
actuale ale relațiilor internaționale.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Gheorghe 

Caranfil. ministrul industriei chimi
ce, Marin Capisizu, ministru secretar 
de stat in Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. Ion 
Constantinescu. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Fulea. adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geologiei, 
Nicolae Mihai, ambasadorul Republi
cii Socialiste România in -R.S.F. Iu
goslavia, și Vasile Șandru, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

— din partea iugoslavă: Metod 
Rotar, secretar federal pentru comer
țul exterior, președintele părții iugo
slave in Comisia mixtă de_ colabora
ră economică, 
adjunct 
pentru 
Nikolici, 
goslavia 
adjunct 
comerțului exterior, 
dasevici. vicepreședinte al Comi
tetului federal pentru agricultură, 
Drasko Nakici, vicepreședinte al Co
mitetului federal pentru energie și 
industrie, Nikola Ciceanovici, consi
lier al președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal, și Traiko Traikovski, 
director în Secretariatul federal pen
tru afacerile externe.

Primul 
gedintele

Sava Obradovici, 
al secretarului federal 

afacerile externe. Trifun 
ambasadorul R.S.F. Iu- 

în România. Alia Bășici, 
al secretarului federal al 

Branko Gar- 
vicepreședinte al

ministru Ilie Verdet și pre- 
Consiliului Executiv Fede-

ral, Veselin Giuranovici, au consta
tat cu satisfacție că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și R.S.F. Iugosla
via, întemeiate pe principiile inde
pendenței și suveranității, integrității 
teritoriale, neamestecului în treburile 
interne și respectului reciproc, se 
dezvoltă cu succes pe bazele stabilite 
de președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Iosip Broz Tito.

Subliniind importanța deosebită a 
întîlnirilor la nivel înalt, cele două 
părți au reafirmat hotărîrea și inte
resul lor pentru promovarea in con
tinuare a relațiilor și dezvoltarea 
multilaterală a colaborării dintre 
cele două țări socialiste vecine,, in 
conformitate cu Declarația comună 
româno-iugoslavă semnată la 24 oc
tombrie 1980, cu prilejul convorbiri
lor dintre președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Țvietin Miatovici.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre cele două țări. Primii 
miniștri au evidențiat cu satisfacție 
rezultatele obținute în dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice, îndeosebi în folosirea po
tențialului energetic în sectorul co
mun al Dunării, precum și în indus
triile chimică, petrochimică și con
strucțiilor de mașini. S-a subliniat 
însemnătatea pe care o au pentru 
dezvoltarea colaborării în acest do
meniu înțelegerile convenite la nivel 
înalt, acordul comercial pe perioada 
1981—1985, protocolul privind schim
bul de mărfuri și servicii pe anul 
1981, precum și acordul privind pro
gramul de dezvoltare pe termen lung 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică. Cele două părți au reafir
mat dorința lor de a acționa pe mul
tiple planuri pentru înfăptuirea inte
grală a acestor înțelegeri. Au subli
niat în mod deosebit necesitatea de 
a depune în continuare eforturi pen
tru promovarea cooperării în produc
ție și a investițiilor comune, a unor 
forme corespunzătoare de colaborare 
în construcțiile de mașini, electroni
că și electrotehnică, metalurgie, chi
mie. energetică, materii prime și 
transporturi. S-a subliniat necesitatea 
dezvoltării colaborării pe termen lung, 
în domeniul agriculturii.

A fost convenit si adoptat un aide- 
memoire privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării

Cele două părți au 
activitatea Comisiei 
borare economică 
Socialistă România si Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, conlu
crarea dintre organele și întreprinde
rile economice din cele două țări.

Cele două părți au exprimat do
rința de a promova și pe mai departe 
colaborarea economică în zona de 
frontieră si legăturile prietenești 
ale populației din regiunile înveci
nate, în cadrul dezvoltării de an
samblu a relațiilor de bună vecină
tate dintre Republica Socialistă

economice, 
apreciat pozitiv 
mixte de cola- 
intre Republica

România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia.

S-a evidențiat că dezvoltarea cu 
succes de pînă acum a relațiilor în 
domeniile culturii. învățămîntului, ști
inței și tehnicii, sănătății, informații
lor. turismului și sportului reprezin
tă o bază solidă pentru lărgirea și în
tărirea in continuare a colaborării în 
aceste domenii.

în cadrul schimburilor de păreri 
asupra problemelor internaționale, cei 
doi prim-mmiștri au relevat că apre
cierile conținute în Declarația comu
nă româno-iugoslavă din octombrie 
1980 au fost confirmate de evoluția 
evenimentelor și își păstrează întrea
ga actualitate. Exprimind ingrijorarea 
celor două guverne în legătură cu 
agravarea situației internaționale și 
cu pericolele care amenință liberta
tea, independența, suveranitatea și in
tegritatea statelor, ei au subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor în
tregii comunități mondiale pentru slă
birea încordării internaționale, solu
ționarea justă și trainică a ' tuturor 
focarelor de criză și a problemelor li
tigioase dintre state numai prin mij
loace pașnice, pe calea tratativelor 
politice, in conformitate țu principiile 
Cartei O.N.U., în condițiile respectă
rii depline a independenței și suve
ranității statelor, a dreptului popoare
lor la libertate, securitate și dezvol
tare independentă.

Cele două părți au examinat cu 
deosebită atenție desfășurarea și re
zultatele de pînă acum ale reuniunii 
C.S.C.E. de la Madrid. Eie au subli
niat că trebuie făcut totul pentru a* 
propierea pozițiilor statelor partici
pante. astfel incit la reluarea lucră
rilor să se poată progresa rapid in 
convenirea unui document final de 
conținut, care să dea un nou impuls 
aplicării Actului final de la Helsinki 
ca un tot unitar. România și Iugosla
via consideră că este necesar să se 
ajungă la un acord privind convo
carea conferinței pentru întărirea în
crederii, securitate și dezarmare 
Europa, extinderea raporturilor 
colaborare in toate domeniile, asigu
rarea continuității procesului început 
la Helsinki și adoptarea în acest scop 
a unei hotărîri privjpd data și locul 
următoarei reuniuni, care să fie con
vocată in termenul obișnuit pină 
acum.

Primii miniștri au evidențiat nece
sitatea de a se face eforturi maxime 
în 
Și 
re 
re 
aplicarea consecventă a recomandări
lor și hotăririlor primei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale consacrate 
dezarmării, cele două părți au subli
niat însemnătatea unor pregătiri te
meinice pentru ținerea celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în legătură cu dezar
marea.

Cele două părți au convenit că este 
necesar să se depună eforturi gene
rale, în special din partea țărilor

in 
de

direcția opririi- cursei înarmărilor 
începerea procesului de dezarma- 
reală. în primul rind de dezarma- 
nucleară. Pronunțîndu-se pentru

dezvoltate, pentru promovarea cola
borării internaționale, in vederea solu
ționării celor mai importante proble
me economice ale lumii contempora
ne, îndeosebi pentru sprijinirea efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru progresul \ lor economic mai 
rapid. Ele atribuie o importanță spe
cială realizării cit mai curînd a unei 
înțelegeri constructive care să permi
tă începerea negocierilor globale în 
cadrul O.N.U. în problemele-cheie ale 
colaborării economice internaționale, 
a căror soluționare pozitivă ar contri
bui la făurirea unei noi ordini eco
nomici internaționale.

Cele două părți au subliniat și cu 
acest prilej importanta rolului poli
ticii de nealiniere ca factor indepen
dent, in afara blocurilor, în relațiile 
internaționale, pentru menținerea pă
cii și stabilității în lume, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale 
și rezolvarea problemelor arzătoare 
cu care se confruntă omenirea, prin 
participarea tuturor statelor pe bază 
de egalitate.

Primii miniștri ai celor două gu
verne au reafirmat și cu acest prilej 
hotărirea țărilor lor de a acționa pen
tru dezvoltarea în continuare a cola
borării bilaterale și multilaterale în 
Balcani. Ei au evidențiat că dezvol
tarea colaborării egale în drepturi a 
țărilor balcanice în toate domeniile și 
problemele de interes comun, bazate 
pe principiile Actului final de la 
Helsinki, contribuie la întărirea prie
teniei și 
regiune, 
ropa.

A fost 
niei și Iugoslaviei de a continua și 
intensifica conlucrarea în viața in
ternațională pentru lichidarea poli
ticii de'forță, a oricăror feluri de 
presiuni, intervenții si amestec în 
treburile interne, îmbunătățirea cli
matului politic mondial, reluarea po
liticii de pace și destindere, respect' 
al independenței naționale, pentru 
securitate, colaborare internațională 
și progres in lume.

Convorbirile s-au 
atmosferă cordială, 
spiritul înțelegerii 
două părți au apreciat că și această 
vizită va contribui la dezvoltarea cu 
succes pe mai departe a relațiilor de 
bună vecinătate și a colaborării din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, ceea ce corespunde intere
selor popoarelor celor două țări și 
constituie, totodată, o contribuție la 
lupta pentru pace și securitate, pen
tru socialism și progresul general în 
liyne.

Primul ministru al Guvernului Re-

bunei vecinătăți în această 
a păcii și securității în Eu-

reafirmată hotărîrea Româ-

desfășurat într-o 
prietenească, în 

reciproce. Cele

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie 
Verdet. a adresat președintelui Con
siliului Executiv Federal al Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, Veselin Giuranovici, invitația de 
a face o vizită oficială de prietenie 
în România. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere.
Belgrad, 22 aprilie 1981 .

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

dent Saad Haddad au bombardat 
localități din sudul Libanului, inclu
siv orașele Saida, Nabatiyeh și Tyr. 
S-au înregistrat victime în rîndul 
populației civile si însemnate distru
geri materiale. Ca urmare a dete
riorării pistelor de aterizare, aero
portul internațional Beirut a fost 
practic închis. Cabinetul libanez s-a 
întrunit din nou miercuri pentru a 
analiza situația din tară.

PERICULOZITATEA EXTREMIS
MULUI DE DREAPTA a fost mi
nimalizată de o mare parte a popu
lației R F. Germania — a de
clarat ministrul vest-german al jus
tiției, Jiirgen Schmude, intr-un in
terviu acordat organului de presă 
sindical „Metall". El a precizat că 
guvernul de la Bonn va prezenta 
parlamentului mai multe inițiative' 
legislative privind combaterea ex
tremismului de dreapta, între care 
interzicerea editării unor lucrări cu 
caracter nazist și sancționarea celor 
ce se vor face vinovați de impor
tul sau producerea in R.F.G. de 
însemne naziste. Totodată, declara
țiile și aprecierile vizând minima
lizarea crimelor comise de naziști

GUVERNUL JAPONEZ A 
RUT FIRMELOR NIPONE 
structoare de automobile să-si re
ducă voluntar exporturile Pe piața 
Statelor Unite la maximum 1.7 mi
lioane unități __ ___  _
oficial Ia Tokio, potrivit ______
U.P.I. Cifra menționată reprezintă 
o reducere de aproximativ 7 la sută 
a exporturilor nipone respective în 
S.U.A.. față de nivelul lor din 1980 
(1,82 milioane).

Capriciile vremii
MADRID. — După o perioadă 

timp frumos, asupra Spaniei _ _ 
abătut, în ultimele două zile, un val 
de frig, însoțit pe alocuri de nin
sori. Astfel, la Madrid, mercurul 
termometrelor a coborit de la 20 
grade la plus 10 grade Celsius, iar 
in regiunile muntoase din apropie
rea capitalei, precum și in sudul 
țării, a nins. In provincia Leon, 
multe trecători din munți au 
închise traficului rutier.

de 
s-a

mai 
fost

pe an. s-a anunțat 
agenției

SITUAȚIA DIN LIBAN. în ulti
mele 24 de ore. artileria israeliană 
și forțele conduse de maiorul disi-

STOCKHOLM — Iama și-a 
cut reapariția in Suedia. ___
miercuri ninsorile abundente au 
provocat in numeroase locuri per
turbări in circulație. In regiunile 
sudice ale țării, vremea proastă s-a 
manifestat prin ploi puternice înso
țite de grindină. La Stockholm, 
mercurul termometrelor a scăzut la 
minus trei grade Celsius, iar la Ki- 
runa, in nordul Suediei, la minus 
zece grade.

fă- 
unde

I

I
I

I

Proiecte economice
în țâri în curs 

de dezvoltare
• SENEGAL : Lupta împotriva 

deșertului
DAKAR 22 (Agerpres). — 

Senegal, cea mai importantă 
mă economică și socială a 
sfirșit de secol este lupta împotriva 
deșertului. Planul de împăduriri pre
vede acoperirea anuală cu păduri a 
unei suprafețe de 10 000 ha. Ziarul 
senegalez „Le Soleil" relevă că anul 
acesta se vor desfășura mari lucrări 
de împăduriri in jurul Dakarului și 
in regiunile estice ale tării. Pentru 
finanțarea acestor lucrări. Senegalul 
va împrumuta din străinătate 5,4 
miliarde franci C.F.A.

Pentru 
proble- 
acestui

Re- /

Ingratitudinea concetățenilor 
lui Malcom Potter

• BRAZILIA : Creșterea pro
ducției de bauxită

BRASILIA 22 (Agerpres). 
zervele de bauxită ale Braziliei sint
estimate la 4,2 miliarde de tone, ceea 
ce situează, această țară pe locul al 
treilea în lume (11 la sută din rezer
vele mondiale). Dacă în 1980 Brazilia 
nu a extras decît 4,5 milioane tone 
bauxită, în 1990 ea urmează să pro
ducă 20 milioane tone, din care 9 mi
lioane tone vor fi exportate. Ea va 
produce, de asemenea, 5 milioane 
tone de alumină, din care 2 milioane 
tone vor fi exportate, și 
tone aluminiu, din care 
pentru export. •

Zăcămîntul de bauxită 
betas (Amazonia) urmează să pro
ducă 3 milioane tone în 1981 și 8 mi
lioane tone în 1983, cel de la Carajas 
— 1,5 milioane tone, și cel de la Pa- 
ragominas — 4 milioane tone pe an.

1,5 milioane
500 000 tone

de la Trom-

• EGIPT : Extinderea rețelei 
de irigații

CAIRO 22 (Agerpres). — Egiptul 
pregătește in prezent un plan de iri
gații care va fi realizat pină in 1987 
și va costa aproximativ 800 milioane 
lire egiptene. Planul prevede. îndeo
sebi, extinderea rețelei de drenare pe 
o suprafață de 3 milioane de feddani 
(un feddan egal 0,42 ha) din estul 
Deltei Nilului.

în orașul Ramadan se prevede 
construirea unei fabrici care va pro
duce instalații de aspersiune si 
pulverizare a apei. Va fi realizată o 
conductă de 125 km lungime, care 
va lega cartierul Maadi din Cairo cu 
orașul Suez. Conducta va transporta 
apa Nilului pînă la Suez. Din proiect 
mai fac parte o stație de pompare a 
apei, o hidrocentrală cu o putere in
stalată de 10.4 MW, un bazin de 10 000 
metri cubi de apă.

• NICARAGUA : Sporirea ex
portului de zahăr

MANAGUA 22 (Agerpres). — Ni
caragua va produce anul acesta 217 000 
tone metrice de zahăr, ceea ce va în
semna o creștere de 28 la sută fată 
de producția anului trecut, a anunțat 
întreprinderea națională a zahărului. 
Se precizează că Nicaragua va putea 
să vîndă pe piața externă circa 9 000 
tone zahăr, după satisfacerea cerin
țelor de consum intern.

Achiziționarea de noi rachete nu
cleare pare să fi stimulat in Occi
dent o activitate secundară, renta
bilă — și anume construirea de adă
posturi antiatomice. Nu publice, ct 
particulare Și, evident, nu pentru 
toată lumea. Prezentind „inovația11, 
un ziar nu omitea să precizeze că 
achiziționarea unui asemenea adă
post este in relație directă cu can
titatea de bani disponibilă. De unde 
și aprecierea : „Oamenii bogați au 
șanse mai mari de supraviețuire".

Ce să facă însă cei cu venituri 
.care nu le prisosesc, incit să-și per
mită luxul unui adăpost antiatomic? 
Adică imensa populație a planetei. 
Iată o întrebare care l-a frământat 
și pe englezul Malcom Potter, fost 
militar de profesie. Și tulburat de 
ideea de a conviețui in vecinătatea, 
mai mult sau mai puțin apropiată, 
a rachetelor „Trident" pe cale să se 
înmulțească, s-a gindit să se aso- 
cieze cu cițiva cunoscuți și să for
meze „o grupă a supraviețuitorilor". 
Acum, cei 25 de asociați se antre
nează in serile libere și la sfirșit de 
săptămână „spre a supraviețui după 
un atac atomic".

„In timpul exercițiilor — 
Potter — învățăm cum să 
alte grupuri și cum să ne „.____
fiecare bucată de teren. Ne formăm, 
totodată, deprinderi pentru a vina, 
a pune capcane și a lucra cu mij
loace rudimentare pământul".

Perspectiva de a se reîntoarce la 
epoca de piatră nu a incintat. se 
pare, pe concetățenii lui Potter. Nu 
le suride nici ideea „cavourilor 
antiatomice". Și nu numai din lipsa 
de disponibilități financiare, ci din 
convingerea firească că nu acesta 
este destinul omenirii. Dovada o ofe
ră mișcarea „Campaign for Nuclear 
Disarmament", care a reușit de pe 
acum să ralieze cele mai largi pături 
ale populației engleze în mari de
monstrații, desfășurate sub deviza 
încetării cursei înarmărilor si a li
chidării arsenalelor nucleare. Zeci 
de mii de cetățeni s-au pronunțat, 
in cadrul acestor manifestata 
masă, in sprijinul 
cleare, ca cea mai sigură garanție 
de securitate pentru toate popoarele 
lumii. (P. Stăncescu)

explică 
atacăm 
apărăm

de 
dezarmării nu-

Concursuri și
De la Milnchhausen, care, mai 

mult decit titlul de baron, l-a meri
tat pe acela de „campion al mincino
șilor", oamenii și-au perfecționat 
continuu arta de a debita istorioare 
vesele. De-a lungul timpului s-au 
organizat chiar concursuri și festi
valuri ale celor mai buni la snoave. 
Iată, de curînd, aflăm din presa 
occidentală că un record în materie 
de locvacitate umoristică a fost .sta
bilit de către Magnus Jensen din lo
calitatea daneză Nykbbing. care a 
reușit să amuze un auditoriu, fără 
întrerupere, timp de 24 de ore Și 5 
minute, performanță demnă de a fi 
■consemnată in celebra enciclopedia 
„Guinness Book of Records".

tn legătură cu problema omologă
rii oficiale a acestui record s-ar 
putea să se facă auzite, totuși, unele 
contestații, fiind foarte posibil ca 
numeroși contracandidati să-si re
vendice drepturile de performeri in 
materie de snoave. Experiența uno
ra dintre aceștia, acumulată pe 
parcursul a ani de zile, le conferă 
calități de concurenti redutabili ai 
danezului Jensen, care, într-o com
petiție extinsă, deși se numește 
Magnus (mare), ar deveni... pur si 
simplu minor.

De ce ? Pentru că in sălile de la 
Geneva, ca si in atitea altele, din 
Europa «au de dincolo de Atlantic, 
unde se folosesc căștile pentru tra
ducerea simultană in mai multe 
limbi, și-au etalat de atitea ori elo- 
cința povestitori glumeți de răsunet

concursuri...
mondial. Cine nu-și amintește, de 
pildă, de povestea „ajutorului pen
tru dezvoltare"? Ani- de zile, multi 
au vorbit despre acordarea către ță
rile sărace a unui procent sau mai 
puțin chiar din produsul național 
brut al țărilor bogate. A fost pentru 
unii dintre aceștia o glumă din se
rialul celor moștenite de la Miinch- 
hausen. Nimeni de prin săli nu s-a 
prăpădit de ris. In schimb, in fie
care an, pe glob au murit si con
tinuă să moară circa 25 milioane 
de oameni. E drept, nu de ris. ci 
de... foame și sărăcie!

Este, desigur, arhicunoscută și is
toria dezarmării, povestită și repo
vestită, in atitea mii de variante. 
Unii au inițiat adevărate concursuri 
de glume pe tema dezarmării, insă 
performantele umoristice nu sint 
măsurate cu cronometrai sau după 
intensitatea hohotelor de ris. ca in 
cazul lui Jensen din Nybobina, ci 
cu computerul. Statisticieni scrupu- 
loși au demonstrat că in timpul cit 
in sălile de conferințe se rostesc 
doar citeva fraze, arsenalele mon
diale se mai îmbogățesc cu încă o 
rachetă de croazieră sau un tanc 
ultramodern, ceea ce nu este deloc 
de natură să îndemne la ris.

In aceste condiții, pe bună drep
tate se ridică întrebarea : cind vor 
fi tratate, in fine, cu gravitatea cu
venită asemenea probleme vitale, 
pentru ca surisul să revină pe bu
zele unei omeniri eliberate de coș
marul , războiului și sărăciei ? 
(P. Mircea)
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