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CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, în ziua
de 4 iunie, la sediul C.C. al P.C.R. a avut loc
o consfătuire de lucru cu primii secretari, secreta
rii cu problemele economice și secretarii cu pro
blemele agrare ai comitetelor județene de partid.
La consfătuire au luat parte membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari
ai C.C. al P.C.R., membri ai Comitetului Central,
șefi și adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.,
cadre de conducere din ministere economice și
instituții centrale, reprezentanți ai organizațiilor de
masă și obștești, redactori-șefi ai presei centrale.
Consfătuirea s-a înscris în cadrul dialogului
permanent pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl are cu
activul de partid, cu cadrele de conducere din
economie, cu oamenii muncii, avînd drept obiectiv
analiza stadiului actual de desfășurare a lucră
rilor în agricultură și pregătirii campaniei agri
cole de vară, situației efectivelor de animale și
măsurilor pentru crearea bazei furajere, precum și
a modului în care se asigură livrarea produselor
ogroalimentare la fondul de stat. Totodată, a fost
examinat felul în care se realizează planul în
industrie, investiții și în domeniul comerțului exte
rior, stabilindu-se măsuri concrete în vederea
îndeplinirii integrale și în cele mai bune condiții
a tuturor obiectivelor prevăzute pentru anul 1981,
primul an al actualului cincinal.
In același timp, au fost dezbătute probleme
privind pregătirea apropiatului Congres al con
siliilor oamenilor muncii din industrie, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.
Pe marginea tematicii consfătuirii au prezentat
rapoarte primii secretari ai comitetelor județene
de partid ; Constanța — Ion Stoian, Brașov —
Gheorghe Dumitrache, Ialomița — Ion Tarachiu,
Covasna — Ferdinand Nagy, Galați — Paraschiv
Benescu, Gorj - Nicolae Gavrilescu, Giurgiu Vasile Mușat, Harghita — losif Szasz, lași — Leo
nard Constantin, Satu Mare — loan Foriș, Timiș —
Petre Dănică, Tulcea - Ion Petre.
La problemele ridicate de vorbitori au dat răs
punsuri tovarășii : Angelo Miculescu, viceprimministru al guvernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Gheorghe Caranfil,
ministrul industriei chimice, Lina Ciobanu, ministrul
industriei ușoare, Virgil Trofin, viceprim-ministru
al guvernului, ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, Cornel Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale. Ion Pățan, viceprim-ministiu al guvernului, ministrul aprovizionării tehnicomateriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.
Vorbitorii au prezentat, în spirit critic și auto
critic, modul în care acționează organele și orga
nizațiile de partid, ministerele, toți oamenii muncii
pentru a se asigura îndeplinirea la toți indicatorii
și la un nivel calitativ superior a planului de pro
ducție in industrie, agricultură, construcții, cum
sînt onorate sarcinile de export. Au fost scoase
în evidență o serie de succese importante obținute
in primul semestru al anului, precum și problemele
cu care se confruntă unele unități economice, lip
surile care s-au manifestat și mai există in orga
nizarea producției și muncii, în folosirea cu maxi
mă eficiență economică a materiilor prime, mate
rialelor, a forței de muncă și au fost prezentate
măsurile ce se iau pentru înlăturarea acestora,
pentru crearea condițiilor înfăptuirii sarcinilor
economice. Dezbaterea problemelor activității din
industrie și agricultură, evidențierea căilor și me
todelor folosite în soluționarea problemelor au
permis un larg schimb de experiență privind munca
comitetelor județene de partid. In cadrul discu
țiilor au fost adresate și unele critici ministerelor
economice pentru felul cum soluționează proble
mele pe care le ridică activitatea din unele ra
muri și unități economice, subliniindu-se necesi
tatea unei mai strînse conlucrări între organele

locale de partid, ministere, instituții centrale și
unitățile productive.
Participanții la consfătuire au exprimat voința
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — români,
maghiari, germani și de alte naționalități — de a
acționa cu energie și abnegație revoluționară
pentru întîmpinarea celui de-al ll-lea Congres al
consiliilor oamenilor muncii cu noi și importante
succese in toate domeniile, pentru înfăptuirea hotărîriior Congresului al Xll-lea al partidului, pentru
îndeplinirea planului pe anul 1981, asigurind astfel
o bază puternică realizării întregului cincinal, ri
dicării țării pe o nouă treaptă de dezvoltare,
creșterii bunăstării și fericirii întregului nostru
popor.
In încheierea consfătuirii de lucru a luat cuvintui tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg
la înalta răspundere ce revine organelor județene,
tuturor organizațiilor partidului nostru, ministerelor
și celorlalte organe centrale în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe acest an. In această ordine de
idei, secretarul general al partidului a apreciat că
îndeplinirea prevederilor planului industrial pe
ansamblu este satisfăcătoare. In același timp,
trebuie subliniat că sporul de producție stabilit pe
primul trimestru de organele de planificare a fost
mai mic decît posibilitățile existente, lăsind sarcini
mai mari pentru semestrul II, ceea ce constituie
o practică greșită, care trebuie lichidată cu desăvirșire in viitor.
Referindu-se la situația din agricultură, to
varășul Nicolae Ceaușescu a criticat faptul că au
mai rămas unele suprafețe neînsămînțate, în spe
cial în legumicultura. Se impun măsuri urgente
pentru însămînțarea rapidă a întregii suprafețe,
precum și pentru executarea în cele mai bune
condiții a lucrărilor de îngrijire a tuturor cultu
rilor, folosindu-se în acest scop integral forța de
muncă și mijloacele materiale existente, asigurîndu-se o mobilizare generală a populației de la
sate, intensificindu-se, totodată, controlul in acest
domeniu al organelor de partid și de stat. Numai
astfel se vor putea contracara unele fenomene
de secetă care au apărut și asigura o recoltă
bună în acest an. Secretarul general al partidului
a indicat să se asigure, prin culturi succesive,
recuperarea producției de legume nerealizată in
primăvară, făcîndu-se totul pentru buna aprovi
zionare a populației.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, de ase
menea, organelor de partid și organismelor agri
cole să treacă imediat la efectuarea pregătirilor
corespunzătoare pentru recoltare, astfel incit
întreaga recoltă a acestui an să fie strînsă intr-un
timp cit mai scurt și fără pierderi, să se creeze
condiții pentru depozitarea imediată a recoltei,
fiind interzisă cu desăvirșire lăsarea produselor
agricole în cîmp sub cerul liber. S-a indicat ca,
în maximum zece zile după strîngerea recoltei,
să se realizeze arăturile pe terenurile eliberate.
Trebuie luate, totodată, de pe acum, măsuri pen
tru pregătirea depozitării recoltelor din toamnă,
folosindu-se toate posibilitățile de care dispunem
și interzicindu-se, de asemenea, cu hotărire de
punerea pe cîmp a produselor agricole.
In aceeași ordine de idei s-a indicat să se
acorde atenția cuvenită depozitării paielor și co
cenilor de porumb, in vederea creării resurselor
necesare de furaje pentru animale.
Criticind unele stări de lucruri constatate într-o
serie de unități agricole in domeniul zootehniei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia
măsuri hotărite pentru a se pune ordine și dis
ciplină in acest sector important al agriculturii.
Trebuie să se facă totul pentru asigurarea fura
jării
animalelor, folosindu-se la maximum
finețurile și pășunile, asigurind creșterea ran
damentului acestora pentru obținerea unei
producții cit mai mari. S-a indicat să se

acționeze cu toată fermitatea pentru redre
sarea situației din zootehnie incepind cu
acest an, in special în ce privește producția
de carne și de lapte. Trebuie să se îmbunătă
țească asistența veterinară și îngrijirea animale
lor, modul de furajare al acestora pe baza unor
norme științifice, raționale, să se asigure efecti
vele planificate, precum și greutatea stabilită la
tăiere, astfel incit să se realizeze atît obligațiile
pentru fondul de stat, cît și sarcinile de autoaprovizionare ale fiecărui județ. In legătură cu
toate acestea, s-a trasat sarcina să se acționeze
ferm pentru modernizarea, pînă in luna septem
brie, a tuturor grajdurilor, precum și pentru insămințarea spațiilor înconjurătoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat ca o
sarcină importantă a tuturor organelor județene de
partid o bună desfășurare a lucrărilor de irigații,
precum și a celor de desecare, pentru redarea
in producție a terenurilor cu exces de umiditate,
imbunătățindu-se sistemul de scurgere naturală și
de pompare a surplusului de apă. Se impun, de
asemenea, măsuri pentru îmbunătățirea activității
consiliilor agroindustriale, reducîndu-se numărul
acestora pentru a se putea asigura o mai bună
cuprindere și o conducere , mai eficientă a lor.
S-a apreciat că o preocupare de prim ordin a
organelor județene de partid trebuie să fie asi
gurarea fondului de stat la toate produsele agroalimentare, creșterea contribuției la îndeplinirea
și depășirea planului, atit a unităților agricole de
stat și cooperatiste, cît și a gospodăriilor cetățe
nilor, imbunătățindu-se și extinzîndu-se sistemul
de contractare cu populația. în centrul atenției
vor trebui să stea producțiile de carne, lapte,
ouă, precum și de legume și fructe, inclusiv din
categoria celor timpurii, asigurindu-se astfel o
bună aprovizionare a populației.
Referindu-se apoi la activitatea din industrie,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesi
tatea unei mai judicioase reeșalonări a producției
in perioada semestrului II pentru asigurarea înde
plinirii integrale a planului, O importanță deose
bită pentru desfășurarea normală a producției
are asigurarea aprovizionării tehnico-materiale a
întreprinderilor pe baza normelor de consum sta
bilite. Secretarul general al partidului a cerut
ministerelor să acționeze cu mai multă energie
pentru realizarea in țară, in întreprinderile mo
derne de care dispunem, a o serie de materii și
materiale, subansamble și utilaje care in prezent
se importă in mod nejustificat. Trebuie combătute i
cu fermitate manifestările de fetișizare a ceea ce
se realizează in străinătate, punîndu-se cu mai
mult curaj și răspundere in valoare potențialul
nostru de cercetare și creație, inteligența și expe
riența tehnică a oamenilor muncii din patria noas
tră. Aceasta este o condiție esențială a bunei
aprovizionări, a desfășurării armonioase a pro
cesului de producție, a realizării producției fizice
in toate ramurile industriale. O atenție centrală
trebuie dată respectării normelor de consum,
reducerii continue a consumului de materii prime
și energie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția
asupra intensificării eforturilor pentru îndeplinirea
obiectivului privind ridicarea calității tuturor pro
duselor, care are o importanță primordială pentru
progresul economiei noastre naționale. Alături de
produse cu performanțe înalte, se mențin la noi in
fabricație și produse învechite, cu parametri de
pășiți, ale căror tehnologii trebuie perfecționate
rapid. Este necesar să fie îmbunătățită prelucrarea
materiei prime, asigurată valorificarea ei superi- oară, cu maximum de eficiență, obținind astfel
valori cu mult mai mari din aceeași cantitate de
materii prime. De asemenea, secretarul general al
partidului a criticat manifestările de indisciplină
in execuție, cerind adoptarea unor măsuri ferme
pentru asigurarea unei execuții ireproșabile a
tuturor produselor industriei noastre.
(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU:
„Creșterea rolului conducător
al Partidului Comunist Roman
in etapa actuală11
Gîndurile și sentimentele de înaltă
prețuire, profunda dragoste și Încre
dere cu care toți cetățenii țării noas
tre au omagiat partidul la a 60-a ani
versare sint incă vii în inimile noas
tre. Ecourile cuvintării rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul adunării festive din Capitală,
aprecierile și îndemnurile pe care
le-a adresat stimulează reflexia, îm
bărbătează fapta, sporesc angajarea
oamenilor. Atmosfera de aleasă săr
bătoare a fost luminată cu o lumină
aparte și, astfel, întregită prin
apariția, chiar în zilele glo
riosului jubileu, a unui nou
volum din seria culegerilor de
texte „Din gîndirea socialpolitică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu", axat pe o proble
mă de maximă Însemnătate
— „Creșterea rolului conducă
tor al Partidului Comunist
Român in etapa actuală".
Cititorul are, astfel, posibili
tatea să cunoască sub toate
aspectele concepția revolu
ționarului și omului politic
căruia îi revine aportul deci
siv la perfecționarea activită
ții partidului in răstimpul ulti
milor 16 ani, care a gindit în
tr-o perspectivă nouă însăși exercitarea rolului conducător
al partidului, contribuind astfel
ca partidul să devină cu ade
vărat centrul vital al națiunii
noastre. Concluziile și apre
cierile inserate în volum
învederează aceeași largă cu
prindere a problemelor, aceeași
temeinică cunoaștere a realită
ților românești și ale lumii
contemporane, aceeași vigu
roasă afirmare a spiritului
creator care caracterizează
gindirea și activitatea sa, ceea
ce conferă operelor secretaru
lui general al partidului o
înaltă valoare teoretică și prac
tică. Idei întregite prin expu
nerea cu ocazia gloriosului ju
bileu, in care problemele în
tăririi rolului conducător al
partidului in etapa actuală
și-au găsit, in mod firesc, o
amplă tratare. Se poate, de
aceea, considera că volumul
de față, apărut în Editura po
litică, constituie un instrument
de inestimabilă valoare in per
fecționarea, in continuare, a ac
tivității partidului, a tuturor orga
nizațiilor sale ; in același timp, noua
apariție are și semnificația unui
fierbinte omagiu adus secretarului
general al partidului.
De o atenție deosebită se bucură
în volum ideea caracterului legic al
creșterii rolului conducător al parti
dului in etapa actuală. Pe baza unei
analize ample a drumului de luptă
străbătut de partid de la crearea sa,
se întemeiază concluzia potrivit că
reia calitatea Partidului Comunist
Român de forță politică conducătoa
re a națiunii noastre nu este ceva
decretat, ci reprezintă rodul unui în
delungat și complex proces istoric,
rezultatul unei activități puse mereu
în slujba intereselor fundamentale
ale maselor, ale întregului popor.
Derularea paginilor de istorie con
temporană a României evidențiază cu
și mai mare pregnanță simbioza din
tre partid și popor, legăturile de sub

Azi, la posturile
noastre de radio
și televiziune
Cu prilejul vizitei de
lucru
în județul Olt
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialis
te România, în muni
cipiul Slatina va avea
loc astăzi o ^adunare
populară, care va fi
transmisă direct de pos
turile de radio și televi
ziune, în jurul orei 13.

HARGHITA :
Producție fizică
peste prevederi
De la începutul anului și pină
în prezent, oamenii muncii din
tinăra și moderna industrie a
județului Harghita au realizat,
pește prevederile planului, mai
bine de 700 tone fontă, 1 280 tone
pirită, aparataj electric de joasă
tensiune în valoare de 19 mi
lioane lei, 120 tone utilaj meta
lurgic și chimic, 400 tone caolin
preparat, cherestea, placaj, țe
sături tehnice, tricotaje și alte
produse solicitate de beneficiari
interni și parteneri externi. Cele
mai bune rezultate au fost ob
ținute de colectivele de la în
treprinderea de fier Vlăhița, în
treprinderea minieră Bălan, în
treprinderea mecanică Gheorgheni, întreprinderea de matrițe
și piese din fontă Odorheiu Se
cuiesc, Combinatul de exploata
re și prelucrare a lemnului Toplița, întreprinderea minieră
Harghita. (I. D. Kiss).

stanță dintre politica științifică a
partidului și realizările istorice din
anii socialismului. Este tocmai ceea
ce a prilejuit aprecierea tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „Marile succese
obținute de România socialistă sint
nemijlocit legate de uriașa activitate
politică și organizatorică desfășurată
de partidul nostru, care iși îndepli
nește cu cinste misiunea istorică de
forță politică conducătoare a societă
ții noastre".
In actuala etapă de făurire a socie

tății socialiste multilateral dezvolta
te, complexitatea sarcinilor și obiec
tivelor, extinderea cimpului de ma
nifestare a acțiunii conștiente și or
ganizate impun cu acuitate o forță
politică Înarmată cu teoria revolu
ționară, în măsură să elaboreze căi
le evoluției viitoare, să organizeze
forțele națiunii în vederea înfăptuirii
țelurilor socialiste. Toate acestea soliciță întărirea ji ridicarea pe o
treaptă superioară a rolului condu
cător al partidului, care, așa cum se
subliniază in Programul partidului,
reprezintă o necesitate legică a îna
intării neîntrerupte spre comunism.
Lectura fiecărei pagini din volum
ilustrează preocuparea stăruitoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a
găsi acele forme și modalități în
măsură să asigure exercitarea in cele
mai bune condiții a rolului de forță
politică conducătoare a partidului.
De nenumărate ori secretarul gene
ral al partidului a subliniat ideea că
pentru a rămine un organism viu și
dinamic, partidul trebuie să se ra
porteze mereu la transformările care

au Ioc în societate, să-și perfecțio
neze continuu activitatea corespunză
tor cerințelor noi.
Orientarea majoră în perfecțio
narea rolului conducător al partidului
in etapa actuală o reprezintă inte
grarea sa în viața socială. în con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
integrarea in societate înseamnă îna
inte de toate faptul că partidul con
duce opera de edificare a noii socie
tăți nu de undeva de sus, in numele
clasei muncitoare, al poporului, ci
împreună cu clasa muncitoare
și întregul popor. Creșterea
rolului conducător al parti
dului și dezvoltarea democra
ției sint .astfel considerate ca
laturi inseparabile ale unui
proces unic; mai mult, ținind
cont de transformările care
s-au produs în sinul societății,
de ridicarea nivelului de cu
noaștere al oamenilor, de răs
punderile deosebit de com
plexe ce revin partidului, se
poate spune pe drept cuvînt că
rolul conducător al partidului
se poate exercita astăzi cu de
plin succes numai in condi
țiile dezvoltării formelor de
mocratice de conducere a în
tregii societăți, ale consultării
permanente a maselor. Este
deosebit de concludentă în
acest sens aprecierea secre
tarului general al partidului:
„Nu se poate vorbi de o po
litică realistă și eficientă, care
să nu aibă asentimentul po
porului, să nu fie elaborată cu
participarea directă a maselor
largi populare; nu se poate
asigura realizarea unei politici
dacă la înfăptuirea ei nu parti
cipă zi de zi întregul nostru
popor. Tocmai în aceasta con
stă rolul partidului nostru co
munist de a uni intr-un sin
gur șuvoi forța uriașă a po
porului, factorul determinant a
tot ceea ce am realizat, garan
ția victoriei comunismului in
România".
în această perspectivă, în
volum iși găsesc o amplă fun
damentare măsurile adoptate
in ultimii ani privind dez
voltarea și adincirea continuă a
democrației socialiste, intensifica
rea dialogului dintre partid și po
por. Dacă astăzi putem aprecia pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-Iea drept o etapă de ample pre
faceri și puternic dinamism, cea mai
rodnică în Împliniri din istoria con
strucției socialiste, aceasta se datorește in primul rind faptului ca în
acești ani partidul și-a afirmat cu
tărie capacitatea Sa de a organiza și
uni eforturile maselor, s-a situat cu
consecvență în mțezul problemelor
reale ale țării, s-a identificat pe
deplin cu interesele și aspirațiile
legitime ale poporului.
O caracteristică definitorie a ana
lizei întreprinse de secretarul gene
ral al partidului este aceea că spo
rirea rolului conducător al partidului
este concepută în indisolubilă legă
tură cu sarcinile specifice ale fiecă
rei perioade, cu problemele concrete

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Probe ale conștiinței
muncitorești
Numai dintr-un zbor
de pasăre — gindeam
— ai putea cuprinde
intimplările dintr-o di
mineață ale unei așe
zări. Și toate sint im
portante. între ele însă
una, de fiecare dată,
pare să poarte sensul
cel adine, devenind, in
acea clipă, simbolul
tuturora. Am revăzut
Craiova in acest inceput de vară. intr-un
moment in care, pe
cind traversam tot mai
uimit centrul, in cita
dela numită „Electroputere" se „întimpla"
— cum aveam să aflu
ceva mai tirziu — o
premieră industrială
de rang național. Cu
cite va zile în urmă,
aflindu-mă acolo, in
trasem intr-un fasci
nant laborator de în
cercare a pieselor electrice în care se năs
cuse, șocant, ceea ce
numim fulger artifi
cial : un trăsnet !... și
lumina
unui
blitz
enorm... și surisul in
ginerului Petre Cojocaru, care ne condusese
în acea lume văzută a
legilor fizicii. Faptul
se
petrecuse,
cum
spuneam, in urmă cu
' clteva zile. între timp
vizitasem . universita
tea, cea mai tinăra
universitate a țării, cu
facultăți întinse — pri
vind studiul și partici
parea studenților la
procesele de producție
pe întreaga zonă a
Olteniei, vizitasem Mu
zeul de artă și Muzeul
Olteniei, între timp
fusesem la Breasta,
comună
apropiată,
unde trecusem pe la
I.A.S., pe la tovarășul
Constantin Biță, di
rectorul, găsit in plină
cimpie intens colorată
de viitoarele holde, și
trecusem și pe la pri
mărie, unde primărița,
Rodica Popescu, întoc
mea, împreună cu pro
fesoarele Maria Cioroianu, președinta consi
liului comunal al orga^nizației pionierilor, și

Letiția Podeanu, co
„Am reușit!“ — s-a
mandant de unitate, . auzit după fiecare
planuri estivale, fiind
probă, și pe măsura
■preocupată, intre atitrecerii vremii ecoul
tea, și de celebrul sat izbinzii a căpătat sono
de vacanță al copiilor
rități tot mai adinei,
— „acum or să vină
sentimentul mândriei
din toată țara și tre
cuprindea tot mai
buie să-i primim ca
mulți oameni, fiindcă
lumea". Și urcasem
și participarea la reali
apoi, intre timp, și la
zarea cutărui sau cucasa lui Macedonski
tărui obiectiv devenea,
acolo sus, la Țandăra,
in dinamismul con
deasupra Pometeștilor
strucției, din ce in ce
și Adincatei și deasu
mai largă. Un exemplu
pra Amaradiei învol
ii aveam in față chiar
burate...
atunci, in clipele in
care ni se făcea istoria
Acum ne întorceam
acestei
instalații de la
la Craiova. Dimineața,
la sediul -Comitetului „Electroputere" desti
nată ' dotării întreprin
derilor noastre meta
lurgice și de construc
însemnări
ții de mașini, instalație
cu
un, grad de integra
de Vasile BÂRAN
re de sută la sută, im
portul fiind în întregi
me eliminat. La reali
județean Dolj al P.C.R.
zarea ei au conlucrat
aveam să aflăm ves
patru institute de pro
tea : premieră indus
iectare de profil din
trială națională la „Ețară, coordonate de
lectroputere" ! Sintem
Institutul de cerce
puși in temă : cea
tări, inginerie tehno
dinții instalație roma
logică și proiectări
nească de elaborat oțel
sectoare calde din
in cuptor cu arc elec
București, au cooperat
tric, cu o capacitate de
numeroase fabrici și
■ 5 tone șarja, era gata !
uzine, intre care „1
în dimineața aceea se
Mai" din Ploiești (care
făcuseră probele. Și
este și beneficiara), în
probele reușiseră.
treprinderile „Vulcan",
Ascultam și, in față, „Aversa", Automati
ca", din București,
ca pe un ecran, părea
întreprinderea de uti
să se fi adunat, deo
laj greu din Craiova și,
dată, toate drumurile
„Electropu
mele de reporter din firește,
tere", care — cum ni se
acești ani, drumuri in
spune — din cele 14
atitea locuri ale țării,
componente ale colo
in sud și in nord, in
sului (numai cuptorul,
est și in vest, drumuri
fără căptușeală, cintăde cimpie și drumuri
rește 45,5 tone!) a
de munte, drumuri pe
executat S.
care am intîlnit mereu
Izbinda este, așadar,
„probe" rămase în me
a unor intregi colecti
morie ca niște însemne
ve de muncă ale țării,
dintr-o cronică a vieții
iar probele sint, de
noastre de fiecare zi.
fapt, probe ale inteli
„S-a făcut proba be
genței, ale gindirii
tonului, s-a făcut pro
ba barajului, s-a făcut creatoare in producție,
ale experienței și ela
proba turbinei, s-a
nului in muncă, ale
făcut proba utilajului,
științei și tehnicii ro
s-a făcut proba aliaju
mânești.
lui, s-a făcut proba
produsului". Probe ur
Probe ale ■puterii de
mărite, de fiecare dată,
a produce, probe ale
muncitacu respirația întretăia
conștiinței
rești.
tă : „Am reușit!“,
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■ FAPTUL"1! A face să rodească pretutindeni
exemplul înaintat
| DIVERS!
| Ciocirlia,..

|

ceasornic

i

Cui nu-i incintă auzul și nu-i
desfată inima melodioasele triIluri ale „Ciocirliei"? In această
privință, cei de la întreprinderea de prelucrare a lemnului
din Rădăuți se pot considera
privilegiați. Ei aud in fiecare zi
trilurile ciocirliei. Mai exact,
de cite două ori pe zi fiecare.
Și mai exact : o dată la începu
tul schimbului de lucru ți o
dată la sfîrșitul acestuia. Cio
cirlia lor este un ceas electronic cu afișaj sonor.
Autorii acestui original cea
sornic, denumit de ascultători
„Ciocirlia", după trilurile sale :
muncitorii Trandafir Ițcuș și
Aurel Hromei.

I

'
.

I
I
I
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I
I
■
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Omenie
Dintr-o întimplare stupidă, un
băiețaș de numai 6 ani din
Brașov, pe nume Mihăiță, s-a
accidentat foarte grav. Medicii
au făcut tot ce era omenește
posibil pentru a-l salva, dar era
nevoie grabnică de singe, pen
tru o transfuzie masivă. in
ajutorul lui Mihăiță au sărit
imediat un mare număr de
oameni de la Trustul de con
strucții industriale din Brașov,
colegi de muncă ai tatălui său.
Viața lui Mihăiță este acum in
afara oricărui pericol. Veste de
bucurie de care a aflat și tatăl
lui Mihăiță, care este in pre
zent pe un șantier de construcții
din străinătate.

„Tatăl" finiinilor
Gheorghe Turuscoi din Giș
teni are o pasiune : oriunde des
coperă un izvor de apă, nu se
lasă pină nu-l captează și con
struiește o cișmea. Așa a deve
nit satul Gișteni renumit in tot
județul Bacău — și nu numai
in Bacău — prin numărul mare
de fintini. Care mai de care
mai frumoasă, cu apă limpede
cum e cristalul. Pentru a-și
procura materialele necesare
meșteșugului și pasiunii sale, el
crește in fiecare an cite 2—3
viței și ii contractează cu statul.
Drumețiile, cind treci și iți
potolești setea la una din fintinile din Gișteni, gindește-te o
clipă și la cel care le-a meșterit
și le îngrijește ca nimeni altul.
Merită !

I

I

Noua revoluție agrară, ptoees
de ample și profunde transformări
ale acestui sector major al eco
nomiei naționale, va marca acel
salt spre o calitate superioară a acu
mulărilor survenite de-a lungul ani
lor în agricultura noastră socialistă,
în zestrea acestor acumulări un loc
de prim ordin il ocupă experiența po
zitivă dobîndită de numeroase uni
tăți agricole in toate compartimente
le. Tocmai de aceea, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, definind la cel de-al doi
lea Congres al întregii țărănimi, într-o largă perspectivă, strategia noii
revoluții agrare, a.conferit un rol de
osebit generalizării experienței îna
intate.
Valorificarea experienței pozitive a
devenit în Vrancea. ca dealtfel și în
multe alte jtidețe, una din laturile de
permanență ale activității comitetu
lui județean de partid. Se conturează
treptat o anume metodică, o anume
structur’d, încă nu perfectă, dar în
curs de continuă perfecționare. Di
recțiile principale ale punerii în va
loare a ceea ce este inaintat sînt,
desigur, în concordanță cu impera
tivele generale ale agriculturii țării,
neinsemnînd însă o transcriere me
canică a lor, ci adaptarea acestora la
condițiile locale ; au fost astfel pre
cizate, din capul locului, claritatea
obiectivelor urmărite de generaliza
rea experienței pozitive.
în prim plan se situează utiliza
rea formelor de explicare și infor
mare asupra unor experiențe, metode,
inițiative, rezultate. în acest sens,
secția de propagandă editează cu re
gularitate broșuri documentare, plan
șe, afișe, fotoexpozițil, foi volan
te legate de principalele campanii.
Direcția generală pentru agricultură
și industrie alimentară din județ, cu
sprijinul secției de propagandă, a ti
părit un set de 14 titluri dedicat popu
larizării tehnologiilor privind crește
rea producției de porumb, floareasoarelui, struguri, sfeclă de zahăr, tu
tun etc. Am reținut, de asemenea, un
afiș-cadru prin care in comune se pot
face cunoscute producțiile obținute de
pe loturile personale.
Un loc tot mai important acordă
comitetul județean de partid forme
lor de implicare directă a lucrătorilor
din agricultură in preluarea și apli
carea a ceea ce este bun de la alții
și în mod deosebit organizării schim
burilor de experiență. Pentru ca un
schimb de experiență să-și atingă
scopul propus și să nu se transforme
într-o discuție de dragul discuțiilor,
pe situații presupuse, sînt, necesare
înscrierea judicioasă și exactă a te
mei, alegerea locului și momentului
celor mai potrivite, selecționarea cu
grijă a participanților, cerințe pe

care comitetul județean de partid le
are, in bună parte, în vedere. O
deplină reușită in acest sens a fost
schimbul de experiență organizat lă
cooperativa agricolă de producție
Vulturu, unitate fruntașă in crește
rea animalelor și asigurarea ba
zei furajere, avînd ca temă „Preocu
parea comitetului de partid și a con
siliului de conducere al C.A.P. pentru
creșterea eficienței activității în zoo
tehnie". Au participat activiști ai co
mitetului județean de partid, secre
tari ai comitetelor comunale de
partid și ai unor organizații de bază
din ferme, specialiști și lucrători din
numeroase sectoare zootehnice ale
unităților agricole din județ. Cu acest
prilej au fost puse față în față re
zultatele mai slabe ale unor unități,

însemnări
din județul Vrancea
precum și cauzele care le-au de
terminat, cu cele obținute de coo
peratorii din Vulturu in aceleași
condiții. Scopul schimbului de expe
riență de a convinge că există posi
bilități ca și alte unități să realizeze
producții asemănătoare cu cele de
aici a dobindit consistență prin adop
tarea de măsuri practice cu caracter
de sarcină de partid pentru partici
pant!. Așa se face că, aplicînd cele
văzute la Vulturu, cooperatorii din
Cîmpineanca, Gologan și Tătăranu au
inițiat, cu bune rezultate, acțiuni
hotărite de îmbunătățire a activității
din sectoarele zootehnice. De aseme
nea, în urma schimbului de experien
ță consacrat preocupărilor organiza
ției de partid și consiliului de condu
cere al C.A.P. Tîmboiești pentru pro
ducerea materialului viticol săditor și
modernizarea plantațiilor viticole s-a
luat inițiativa ca viticultori experi
mentați să fie trimiși și în alte uni
tăți pentru a-i ajuta Ia fața locului
pe cooperatori în practicarea unei vi
ticulturi înaintate. La rindul lor, coo
perativele agricole colective din Boghești și Corbița au preluat experien
ța cooperatorilor din Suraia privind
folosirea resurselor locale. Aceste
succese își găsesc explicația și în
faptul că, în cazurile amintite, acti
viștii comitetului județean și comitetele comunale de partid au urmărit cu perseverență aplicarea concluziilor desprinse la schimburile de
experiență.
La nivelul comitetului județean de
partid se are în vedere o alcătuire

judicioasă a tematicii schimburilor de
experiență, astfel ca. alături de pro
blemele cu caracter pur tehnic, să fie
incluse și teme legate de folosirea di
verselor mijloace ale muncii politicoeducative pentru ridicarea conștiinței
socialiste a oamenilor muncii de la
sate. Convergenta lor spre Înfăptuirea
obiectivelor majore ale noii revoluții
agrare este evidentă, La eșaloanele
din comune, din consiliile unice
agroindustriale ale județului se
manifestă însă uneori tendința ca,
în organizarea unor schimburi de
experiență, să se delimiteze strict,
în mod artificial, laturile teh
nice de cele cu caracter edu
cativ. Or, atunci cînd. de pildă, se
abordează creșterea producției vege
tale nu trebuie să se uite că aceasta
se realizează cu oameni și în conse
cință orice aspect se cere legat și do
influenta
factorilor
educaționali,
în general, în activitatea de zi
cu zi, Comitetul județean de partid
Vrancea manifestă o stăruitoare
preocupare pentru generalizarea ex
perienței înaintate, pentru rezolvarea
multiplelor și complexelor sarcini
care revin agriculturii județului.
Referindu-se la această preocupare,
tovarășul Gheorghe Stoica, primsecretar al Comitetului județean de
pârtid Vrancea, ne-a spus : „Avind
în vedere noile cerințe ale actualei
, etape, ne-am propus să acționăm cu
mai multă perseverență pentru a
face din generalizarea experienței
pozitive un instrument de reală și
sporită eficiență in activitatea noas
tră. Ne gindim și la faptul că prin
crearea birourilor de coordonare a
activității politico-organizatorice în
cadrul consiliilor unice agroindustria
le vom putea să asigurăm în condi
ții și mai bune transferul de învăță
minte, de metode practice, de soluții
verificate, de idei între organizațiile
! de partid, unitățile agricole, consiliile
populare comunale și chiar între for
mații de lucru, specialiști, mecaniza
tori și cooperatori. De aceea, urmă
rim să îndrumăm astfel birourile de
coordonare Incit ele să-și înscrie
printre obiectivele majore organiza
rea unor schimburi de experiență cu
caracter aplicativ, care să se desfă
șoare operativ, pe cimp, în timpul
campaniilor agricole. Urmărim ca
prin intermediul schimbului de experiență — realizat direct, intre oameni, eliberat de manifestările de
formalism și festivism — să ridicăm
toate unitățile agricole din județ la
nivelul celor fruntașe".

C. VARVARA
D. DRAGULESCU
corespondentul

S1NGEORZ-BĂI
VĂ AȘTEAPTĂ
La Sîngeorz-Băi sînt întrunite
toate condițiile de tratament
pentru cei cu afecțiuni hepatobiliare, boli de nutriție și meta
bolism, boli respiratorii, diferite
forme de reumatism cronic, ne
vroze și unele afecțiuni ginecolo
gice. Apele minerale și nămolul
terapeutic, baza de tratament,
precum și procedeele moderne
de tratament au creat o faimă
binemeritată acestei stațiuni.
Situată intr-o zonă pitorească pe
Valea Rodhei, stațiunea este re
comandată și pentru petrecerea
concediului de odihnă.
Bilete și informații suplimen
tare se pot obține la toate agen
țiile și filialele oficiilor jude
țene de turism, precum și la co
mitetele sindicatelor din între
prinderi și instituții.

PLĂCUTE LOCURI
DE POPAS
Celor ce doresc să petreacă
o vacanță plăcută și să viziteze
meleagurile din nordul Moldo
vei, cu interesantele sale monu
mente istorice și de artă, în
județul Suceava le stau la dis
poziție cîteva încintătoare locuri
de popas :
— Hanul Sucevița, din locali
tatea cu același nume — pe dru
mul national 2, la 17 km de ora
șul Rădăuți, intr-un pitoresc de
cor natural, in apropierea munți
lor acoperiți cu păduri — dispune
de camere elegante, cu încălzire
centrală, de un restaurant, un
bar și un camping cu mai multe
căsuțe.
— Hanul Ilișeștl este, de ase
menea, un loc ideal pentru odih
nă și reconfortare, la circa 23 km
de Suceava, pe drumul national
spre Vatra Dornei, intr-o pădure
de stejari. Și această unitate
oferă găzduire în camere cu con
fort modern sau în căsuțe. La
restaurantul hanului se servesc
gustoase preparate tradiționale
moldovenești.
— Hanul Dr&gușeni, situat pe
șoseaua E 20, in localitatea Drăgușeni, la circa 52 km de Sucea
va, a fost amenajat intr-un vechi
han de poștă din secolul trecut.
Cazarea se face fie in camerele
din han, fie in căsuțe tip cam
ping. Unitatea dispune de un
restaurant spațios care oferă
tradiționale mîncăruri moldo
venești.
— Un popas plăcut vă oferă
și cabana „Vama", situată in co
muna cu același nume pe șo
seaua națională Suceava —
Vatra Dornei, in apropiere de
Cimpulung Moldovenesc.

în fotografie : Hanul Ilișești.

„Scînteii

I Singura soluție ? |
Nicolae G., din municipiul BoItoșani, a plecat de acasă la tre
burile pe care le avea de făcut.
La întoarcere a constatat cu
I surprindere că ușa apartamentului nu se mai deschide. Se biocase gala. In loc să găsească altă
soluție, ce credeți că i-a trecut
Iprin cap? Cum apartamentul lui
se afla la etajul al patrulea,
N. G. s-a urcat pe acoperișul
I blocului. De pe acoperiș și-a.dat.
drumul pe balustrada balconu
lui. De pe balustradă balconului
a încercat să pună piciofUT pe
I tocul de la fereastră. „
N-a mai apucat. S-a dezechi
librat și a căzut in gol. în căIdere s-a prins cu mina de 6
antenă de televizor de la etajul
al treilea. Dar căderea a conItinuat pină la pământ, fiind
transportat in stare gravă la
spital.

I
I
I
I

AZI VA INFORMAM DESPRE
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înapoi
de unde venise
De cum a ieșit din locul de
detenție unde ispășise o con
damnare, Petru Frais a între
bat cam pe unde vine Zalăul
și cum se poate ajunge acolo.
A doua zi a devenit oaspetele
hotelului „Carpați", coleg de
cameră cu loan Cherecheș. Sea
ra, cei doi s-au cinstit împreu
nă, ca niște bune cunoștințe.
Bune și nu prea, pentru că,
a doua zi dimineața, lui Frais
i s-a „lipit" de mină ceasul
celuilalt.
Dar nici n-a apucat să-și ia
tălpășița din Zalău că... i-a stat
ceasul cit de repede a fost
prins și trimis înapoi de unde
abia ieșise. Nu, nu la hotel.
Dincolo.

Ce le pasa?

I
I

Există și la Tulcea un maga
zin specializat în desfacerea de
piese auto-moto. Singurul ma
gazin de acest fel din munici
piu. Dar, ce e drept, e drept :
deși singur, fiind bine aprovi
zionat, reușește să facă față
solicitărilor tot mai numeroase.
Cu atit mai numeroase acum,
in plin sezon estival.
Dar tocmai acum, in plin se
zon estival, cind la Tulcea so
sesc, zilnic, în concediu sau
pentru vizitarea mirificei Delte
a Dunării, sute și sute de automobiliști din toată țara, maga
zinul cu pricina este închis.
Pentru inventar ? Pentru reno
vare ? Nici vorbă! Magazinul
stă de vreo două săptămâni cu
lacătul pe ușă pentru că amindoi gestionarii. au plecat in
concediu de odihnă ! Să le fie
de bine ! Dar de ce amândoi
o dată ?

Nesăbuință
Mihai S. din Făgăraș n-a fost
un pescar ca toți pescarii.
Aceasta, nu din pricină de îndeminare sau noroc. El era un
pescar fără autorizație și fără
undiță. Atunci, cum ? Pescuia cu
ustensile și prin metode pe cit
de interzise de lege, pe atit de
periculoase. Cu alte cuvinte —
braconaj. Deunăzi s-a dus pe
malul pîrîului Șercăița. cu un
cablu. Cablu pe care l-a legat
de conductorii unei linii de înal
tă tensiune, cu care spera să
prindă un sac de pește. N-a mai
apucat. X fost electrocutat.

Rubrică realizată de

P. PETRE

L
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Noi aparate
pentru protecția muncii
Aflăm de la inginerul Paul Po < de. întrerupere și pentru măi multe
pescu, de la Institutul de cercetări „;.țițijiz&ri.
științifice pentru protecția muncii,
ta cadrul mlcroproductiei proprii.
_jg6.au fost create aici, tolosindu-se I, in „institut se realizează aparatul
mijloace electronice și electrotehnice, j.DPEC-3. Este un dispozitiv de properfecționate, o serie de dispozitive
tectie pentru echipament -de eur-ent
continuu - de 750 V. El se instași aparate care previn electrocuta- ......
rile, avariile și intervin -eu? succes .. leasă; la fiecare stație de metrou,
înainte ca durata și parametrir cuPoate fi utilizat și la troleibuze,
rentuiui electric să devină peri?’ • -tramvaie, utilaje de transport miculoși. între altele, aparatul de - nier. ; Dispozitivul supraveghează
protecție împotriva electrocutării
funcționarea celulelor de alimentaPACB 2 se produce acurrt iff serie re.:cu; energj.e.,ejectrică a .mijloacela „Electroaparatâj", unde urmează ■ . lor.'d^ transport, chiar și izolația esă fie diversificat in numeroase va»’ lectricâ; a acestora. Dacă in. dispo
riante, ca să corespundă la toate' zitiv apare un curent de defect de
instalațiile electrice de joasă ten
50 miliamperi se aprinde un bec
siune — strunguri, instalații elec
galben, care atrage atenția dispe
trice de pe șantiere. în agricultură cerului că ceva este in neregulă,
pe cale de a se defecta, obliși în orice domeniu unde instalații
le sint supuse intemperiilor —
gîndu-1 să ia măsuri de prevenire.
Dacă valorile acestui curent de
ploaie, vint sau zăpadă — și unde
defect se ridică la peste 200 mili
pot apărea cureriți de defect. Ce
sint curenții de defect? Sînt cuamperi, deconectarea se face in
stantaneu.
renții care O iau pe altă cale decît
Tot în cadrul microproductiei in
prin conductorul prevăzut. Aparatul
stitutului se realizează dispozitive
sesizează aproape instantaneu, în
selective de protecție (DSP), apara- <
30 de milisecunde, apariția curentu
te selective de protectie (ASP) pen
lui de defect, cînd acesta are o in
tru rețelele de transport de energie
tensitate abia de 30 miliamperi și.
în mod automat, decuplează ali . electrică de medie tensiune, dispo
zitive de semnalizare optică la amentarea, iar sectorul în care s-a
paritia unor defecte de izolare la
produs esțe deconectat. în felul acesta se protejează și omul, și eechipamentele electrice de înaltă
tensiune ale troleibuzului. Acesta
chipamentul electric.
din urmă se fabrică de acum în
Un alt aparat este cel pentru
serie la I.P.R.S. Băneasa.
protecția automată a transformaColectivul laboratorului de electoarelor de sudură.- Se poate întîmpla ca între electrod și masă să
trosecuritate al institutului rezolvă
diferite probleme de specialitate si
apară o tensiune care, de la valoa
rea de 70 V și mai mare începe să
la cererea unor beneficiari, întoc
mind studii si lucrări practice. Spe
devină periculoasă. Aparatul în
cialiștii de aici %u fost solicitați să
trerupe imediat alimentarea trans• formatorului. Un avantaj deosebit
acorde asistentă tehnică la combi
natele chimice de la Borzesti și
al acestui aparat este acela că poate
fi reglabil în timp. Curn? în mo
Giurgiu, la Combinatul siderurgic
Galați și altele.
mentul in care se încetează sudura,
la interval de trei, cinci sau zece
De regulă — ne spune inginerul
secunde, în funcție de modul în
Paul Popescu — noi sîntem chemați
care a fost reglat, aparatul deco
să facem expertizările instalațiilor
nectează alimentarea cu energie., după ce au avut loc defecțiuni.
în acest fel. pe lingă protecția oEste de dorit să fim chemați
mului se asigură și o economie de
înainte. Soluții tehnice de preveni
energie electrică. Primele aparate
re a unor asemenea evenimente
de acest fel funcționează cu bune
există și încă dintre cele mai bune
rezultate la Șantierul naval din
și sigure.
Galați. Aparatul poate fi construit
în diferite variante, cu diferiți timpi
AI. PLAIEȘU

Asigurarea — o măsură utilă de prevedere
Printre asigurările de persoane
puse la dispoziția populației de că
tre Administrația Asigurărilor de
Stat este și „ASIGURAREA FA
MILIALA MIXTA DE VIAȚA",
care satisface dorința celor care vor
să ia o măsură suplimentară de
prevedere pentru ei și membrii
familiei lor și, concomitent,- să rea
lizeze economii planificate pe o
anumită perioadă de timp.
Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :
poate cuprinde pe toți membrii de
familie care — la data contractării
asigurării — sint in vîrstă de la 5
la 85 de ani ; se poate contracta pe
orice durată cuprinsă intre 5 pină la
15 ani, la o sumă ce se stabilește
de asigurat ; participă la tragerile
lunare de amortizare, prin combi
națiile de cite 3 litere ce se atri
buie pentru fiecare l 000 de lei din
suma asigurată ; suma asigurată se
plătește : in caz de invaliditate per
manentă din accidente a oricăruia
dintre asigurați ; la ieșirea combi
nației (combinațiilor) de litere, cu

prilejul tragerilor de amortizare: la
expirarea asigurării (independent
de sumele plătite anterior pentru
eventualele cazuri de invaliditate
permanentă) ; în caz de deces din
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați ; primele de asigurare sint
diferențiate în funcție de virsta
persoanei care contractează asigu
rarea, de durata poliței, de mări
mea sumei asigurate, precum și de
numărul și virsta membrilor de
familie ce se includ în asigurare,
puțind fi achitate și în rate.
La expirarea asigurării la care
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută in poliță,
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10 la
sută.
Pentru informații suplimentare și
pentru contractarea de asigurări do
ritorii se pot adresa responsabililor
cu asigurările din unitățile socia
liste, agenților și inspectorilor de
asigurare, sau, direct, oricărei uni
tăți ADAS.

Cu fermitate
pentru
întronarea
legalității
în mai țnulte . scri
sori adresate redacției
noastre și unor foruri
se semnala că în co
muna Căzănești, jude
țul Mehedinți, persoa
ne cu funcții de răs
pundere locală comit
abuzuri și ilegalități,
păgubesc avutul coo
perativei agricole de
producție. Aceste fapte,
se arată in scrisoare,
incompatibile cu nor
mele legale, cu princi
piile eticii și echității
socialiste, cu disciplina
de partid și de stat, au
mai fost semnalate
de-a lungul timpului
organelor județene de
resort, dar nu s-a pus
capăt neregulilor.
La indicația secre
tariatului Comitetului
județean Mehedinți al
P.C.R. ș-a analizat în
treaga activitate economico-soCială din ca
drul comunei Căză
nești. în referatul
întocmit se consem
nează că majoritatea
faptelor sesizate co
respund realității. S-a
constatat, astfel, că
din cauza activității
necorespunzătoare in
efectuarea
lucrărilor
agricole. în depozita
rea și conservarea fu
rajelor, la C.A.P. Că
zănești nu s-au reali
zat producțiile agrico
le, vegetale și anima
le planificate. Au fost
scoase la iveală abu
zuri și ilegalități co
mise de președintele
C.A.P.,
Constantin
Drăcea, și de alte ca
dre de conducere din
cooperativă și de la
consiliul popular co
munal. S-au constatat
sustrageri de produse
din C.A.P., înstrăina
rea ilegală a unor bu
nuri proprietatea coo
perativei.
vinzarea
prin magazinele să
tești a unor produse
ce trebuiau predate la
fondul de stat, repar
tizarea ilegală a lotu
rilor in folosință etc.
Secretariatul comi
tetului județean de
partid a hotărit sanc
ționarea cu „vot de
blam cu avertisment"
și înlocuirea din func
ții a lui Virgil Bondoc,
secretarul comitetului
comunal de partid și
primarul comunei, a
lui Ion Paponiu, vice
președintele consiliului
popular comunal. Con
stantin Drăcea și Ma
rin Chircă, președinte
le și, respectiv, Inginerul-șef al C.A.P.,
Aurică Popescu, pre
ședintele cooperativei
de consum. De ase
menea, plenara comi
tetului comunal de
partid a hotărit sanc
ționarea pe linie de
partid și înlocuirea din
funcție și a altor per
soane vinovate de abaterile comise. S-au

stabillt și alte măsuri
pentru dezvoltarea co
munei și redresarea
economico-financiară a
C.A,P. Căzănești, pen
tru respectarea legali
tății socialiste.

Bîrnu din ochiul
propriu...
Ion Biban, tehnician
la Institutul de cerce
tări științifice și ingi
nerie tehnologică pen
tru electronică din
București, s-a adresat
„Scînteii", semnalind
că in activitatea de in
vestiții din unitatea în
care lucrează se înre
gistrează mari pagube
din cauza unor soluții,
după părerea sa, ne
corespunzătoare, care
ar fi fost acceptate in
mod nejustificat de
Banca de Investiții.
Întrucît, în calitatea
lui de diriginte de
șantier, nu a fost de
acord cu unele mă
suri, afirma el in
scrisoare, a fost sanc
ționat pe nedrept și
mutat la alt loc de
muncă, necorespunză
tor calificării sale.
Din răspunsul Co
mitetului
municipal
București al P.C.R.,
care a cercetat aceas
tă sesizare, rezultă că
situația relatată în
scrisoare nu corespun
de însă realității. Ve
rificările au infirmat
susținerile semnataru
lui cu privire la așazisele „prejudicii". în
ce privește sancțiu
nile aplicate lui I.B.,
în răspuns se preci
zează că acestea sînt
justificate ; în perioa
da cit a fost diriginte
de șantier, el nu a
întocmit procese ver
bale de lucrări, nu a
tinut o evidență clară
a lucrărilor executate
și decontate, ceea ce
a îngreunat colabora
rea dintre beneficiarul
investiției și construc
tori. După schimbarea
din funcția de dirigin
te de șantier, el a
continuat să nu-și în
deplinească corespun
zător sarcinile de ser
viciu, fapt ce a de
terminat sancționarea
sa în două rînduri.
Răspunsul menționea
ză că I.B. lucrează în
prezent la secția de
microproducție a in-

stitutului. In cadrul
colectivului mecanlcșef, primind aceeași
retribuție, dar nici
aici nu-și face con
știincios datoria.
încă un caz care arată că adevărul nu
poate fi deformat și că
trimiterea de sesizări
nu poate sluji la aco
perirea lipsurilor din
propria activitate.

Apele
Solonețului —
din nou limpezi
în piriul Soloneț, ce
străbate comuna Todirești, județul Suceava,
se deversează de foar
te multă vreme apele
uzate de la ferma
întreprinderii de stat
pentru creșterea și ingrășarea porcilor Verești. Din această cau
ză. apa pîrîului. cindva limpede și în care
creșteau in voie peștii,
este in prezent polua
tă și nu mai poate fi
folosită nici pentru
adăpatul
animalelor.
Toate demersurile fă
cute de săteni, se ară
ta într-o
scrisoare
primită la redacție,
pentru a se lua mă
suri de înlăturare a
acestei surse de po
luare, au rămas fără
rezultat.
Redacția a îndrumat
această sesizare, Spre
soluționare, Direcției
generale pentru agri
cultură șl industrie
alimentară
Suceava.
Din referatul întocmit
de trustul I.A.S, al
județului reiese că
faptele semnalate co
respund realității. Fer
ma respectivă funcțio
nează fără nici o in
stalație de epurare,,
deversînd apele uzate
direct în pîrîu. în
urma demersurilor fă
cute, au fost obținute
fondurile
necesare
pentru
construirea
unei stații de epurare.
Executarea lucrării a
început, iar prin , mă
surile adoptate pe plan
local s-au creat condi
ții pentru ca stația de
epurare de la ferma
respectivă să fie dată
în folosință în trimes
trul III a.c. în acest
fel, apele Solonețului
vor deveni din nou
limpezi.
■i
ț

Spicuiri din răspunsuri

: f

• Comitetul orășenesc de......
partid Cimpulung,
.
__
județul Argeș : Ca urmare a sesizării unor lo
catari din blocul 17, zona Vișoi, din localitate,
au fost reparate garsonierele deteriorate și casa
scărilor, s-au montat contoare în majoritatea lo
cuințelor, s-a recuperat pînă în prezent de la
locatarii răi-platnici jumătate din valoarea com
bustibilului și a energiei electrice consumate etc.
Au fost organizate acțiuni educative pentru asi
gurarea unui climat corespunzător de conviețui
re in imobil.
• Comitetul executiv al Consiliului popular
municipal București : S-au întreprins acțiunile
edilitar-gospodărești necesare pentru mai buna
întreținere a străzii George Bacovia din secto
rul 4. Totodată, pe această stradă s-a interzis
accesul autovehiculelor cu un tonaj mai mare
de 2,7 tone.
Gheorghe PÎRVAN

pentru respectarea normelor de conviețuire socială
— Este de la sine înțeles că intr-un
municipiu de mărimea Bucureștiului, miliția este chemată să desfă
șoare o amplă și variată activitate.
Care este principalul obiectiv al
acestei activități ?
— Miliția municipiului București
își desfășoară activitatea pentru tra
ducerea neabătută în viață a sarcini
lor puse in fața sa de partid, de pre
ședintele Republicii, comandantul su
prem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
scopul apărării cu fermitate a cuceri
rilor revoluționare ale poporului, al
asigurării ordinii și liniștii publice,
al păstrării integrității avutului ob
ștesc și personal al cetățenilor, al
ocrotirii drepturilor și intereselor
legitime ale oamenilor muncii. în
acest scop, ne preocupăm de perfec
ționarea in permanență a mijloa
celor și metodelor de muncă, in
primul rînd prin întărirea legături
lor cu masele largi de oameni ai
muncii. Sprijinul larg pe care il pri
mim din partea oamenilor muncii și
slujirea plină de solicitudine a cetă
țenilor alcătuiesc climatul, cadrul
propice înfăptuirii legalității socia
liste, asigurării ordinii de drept și
a celei publice, creșterii continue a
calității comportamentului civic co
tidian, atît al cetățeanului, cît și al
lucrătorului de miliție.
— în legătură cu aceasta, ce
este, după opinia dumneavoastră,
lucrătorul de miliție astăzi, ca om și
ca profesionist ?
— înțeleg din această întrebare le
gătura organică dintre cele două
ipostaze ale lucrătorului de miliție —
și nu numai ale acestuia. în orice
profesie, și cu atît mai mult cînd e
vorba de un reprezentant al ordinii
publice, cele două calități se presu
pun și se intercondiționează. Pentru
că, așa cum ne cere conducerea
partidului și statului, personal secre
tarul general al partidului, lucrătorul
de miliție trebuie să dovedească prin
tot ce face capacitate și competentă
profesională, spirit de înaltă răspun
dere civică, dar și in cel mai înalt
grad — omenie. Să ajuți și să aperi
oamenii, să fii mereu in slujba oame
nilor este nu numai o datorie
profesională, ci și de conștiință,
de profund umanism. Și aceasta, întrucit lucrătorul de miliție, alături de
cel din procuratură și justiție, aplică

legea în numele milioanelor de oa
meni, al poporului stăpîn pe desti
nele sale. Pe plan profesional, datori
tă sprijinului permanent primit din
partea partidului și statului, a crescut
de la un an la altul gradul de cali
ficare și de perfecționare a pregătirii
lucrătorilor de miliție. Dispunem în
prezent, în toate compartimentele, de
cadre cu pregătire superioară de
specialitate.
— Care socotiți că este cel mai
puternic mijloc cu ajutorul căruia
Miliția Capitalei își îndeplinește mi
siunile ce-l revin ?
— Există, intr-adevăr, un mijloc
puternic, de neinlocuit, ajutorul cel

sau, pur și simplu, de ignoranța lor,
reușesc să-i „păcălească", asigurindu-și în acest fel venituri ilicite,
care, uneori, se dovedesc a fi unica
sursă a existenței lor. De aceea, in
munca de prevenire se insistă foarte
mult pe formarea la cetățeni a spiri
tului de vigilență și a prezenței de spi
rit pentru sesizarea situațiilor de am
biguitate, de neclaritate, de toleranță
și rabat față de cerințele legii și ale
normelor de conduită civică.
— O formă cu efecte foarte pozi
tive de educare juridică a cetățenilor
o constituie organizarea, în colaborare
cu organele procuraturii și ale jus
tiției, a unor procese cu publicitate

Convorbire cu tovarășul colonel Dumitru BÂTLAN,
șeful Miliției municipiului București
mai prețios al activității noastre. El
se numește conlucrarea strinsă, activă,
permanentă cu cetățenii, cu colecti
vele de oameni ai muncii. Ridicată
la rang de principiu al muncii de mi
liție de către secretarul general al
partidului, legătura cu oamenii mun
cii, cu organizațiile de masă și ob
ștești a cunoscut in ultima perioadă un
proces de diversificare și aprofundare.
Astfel, pe planul general al muncii
de prevenire desfășurată de organele
de miliție din structura Miliției Ca
pitalei un loc de frunte îl ocupă ac
țiunile cu caracter educativ-juridic
preventiv, de prelucrare a actelor nor
mative care vizează prevenirea săvîrșirii unor infracțiuni. Extinse la ni
velul întreprinderilor, instituțiilor, or
ganizațiilor obștești, cartierelor, că
minelor de nefamiliști, aceste ac
țiuni depășesc cadrul de informare
a cetățenilor cu conținutul prevede
rilor legale, ele fiind, în marea ma
joritate a cazurilor, excelente prile
juri de pregătire antiinfracțională a
cetățenilor, in care aceștia învață nu
numai cum să se apere de infractori,
ci și cum să contribuie la descope
rirea și prinderea acestora. O ca
tegorie de infractori împotriva că
reia este canalizată în mod deose
bit opinia publică este cea a escro
cilor, a paraziților sociali și specu
lanților de teapa „bișnițarilor", a
traficanților ..de influență care, profitind de credulitatea unor cetățeni

lărgită, la locul de muncă al celor
care au săvirșit fapte penale.
— într-adevăr, pregătind cu grijă
desfășurarea acestor procese, în
dezbaterile judiciare sint analizate
cauzele care au condus la săvîrșlrea infracțiunilor respective, pre
cum și împrejurările (condițiile
obiective și subiective) care au fa
vorizat săvîrșirea lor. în felul aces
ta, colectivele de oameni ai muncii,
conducerile unităților socialiste în
vață modul in care să-și organizeze,
folosind forțele proprii, activitatea
de prevenire a infracțiunilor, prin
realizarea unei cunoașteri temeinice
a persoanelor care ar putea săvîrși
asemenea fapte și prin măsuri in
terne, cu caracter educativ, de influ
ențare a acestora. Organizarea aces
tor procese contribuie la prevenirea
unor sustrageri din avutul obștesc,
a risipei de materii prime, mate
riale și combustibili, ca urmare a
neglijenței sau abuzului in serviciu,
constituind astfel un sprijin eficient
dat autoconducerii muncitorești.
— Nu credeți, tovarășe colonel, că
există și unele scăderi, ca să le spu
nem astfel, in modul in care reacțio
nează și acționează unii cetățeni,
martori oculari al unor încălcări, de
către alți semeni de-ai lor, ale nor
melor de conviețuire socială?
— Ca să fiu bine înțeles, trebuie
să subliniez cu toată răspunderea
că, în ultimul timp a crescut — și

continuă să se manifeste tot mai
viguros — rolul opiniei publice
in combaterea diferitelor manifes
tări antisociale. Din păcate, mai
există și cazuri in care unii cetă
țeni nu numai că nu intervin prompt
să ajute organele de ordine pentru
a-și face datoria tocmai in interesul
lor, al celor mulți și cinstiți, dar se
mai și erijează în „avocați de oca
zie" și încearcă să ia apărarea unor
indivizi în culpă, răufăcători. Toc
mai pentru a crea un puternic cu
rent de opinie împotriva oricăror
manifestări antisociale, am întărit
și întărim colaborarea dintre organele
noastre de miliție și organizațiile
de masă și obștești, reunite în cadrul
organizației București a Frontului
Democrației și Unității Socialiste.
Rezultatele acestei colaborări dove
desc afirmarea din ce în ce mai hotărîtă a oamenilor muncii ca luptători
activi împotriva oricăror încălcări de
lege. Prin poziția lor etică, oamenii
muncii demonstrează capacitatea de
a exercita, în forme sociale organi
zate, unele atribute de control al res
pectării legilor și de îndrumare a
conduitei civice, precum și îndepli
nirea unor sarcini care concură la
sprijinirea organelor de miliție pe
linia prevenirii și descoperirii infrac
țiunilor și altor fapte antisociale.
Conștienți de valorosul aport al
cetățenilor Capitalei în folosul res
pectării normelor de conviețuire so
cială, Miliția municipiului București,
pornind de la necesitatea imperioasă
a îndeplinirii îndrumărilor prețioase
ale secretarului general al partidului,
in sensul că „numai cu participarea
activă a oamenilor muncii se vor
putea obține succesele pe care le
dorim in acest sector de activitate,
se va putea reduce continuu numă
rul acelora care pot fi antrenați in
încălcarea legilor și normelor de
conviețuire socială, se va putea ajun
ge la o micșorare rapidă, simțitoare,
a numărului infracțiunilor", vom ac
ționa și în viitor pentru întărirea și
ridicarea pe o treaptă superioară a
legăturii cu oamenii muncii, in forme apte să contribuie Ia creșterea
gradului de civilizație al compoftamentului cetățenesc,
.
__ binele și
.
spre
folosul întregii populații a Capitalei.
Convorbire realizată de

Petre POPA
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Referindu-se la producția industrială pentru export,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se depună
eforturi neîncetat pentru sporirea aportului valutar al
comerțului nostru exterior. Secretarul general al partidului
a criticat unele nerealiiări ale producției contractate cu
parteneri străini, cerind organelor de partid, ministerelor
să ia cele mai energice măsuri pentru acoperirea rapidă
cu mărfuri a tuturor obligațiilor de export. Totodată, s-a
indicat să se facă eforturi mai susținute pentru diminuarea
importurilor, in vederea îndeplinirii sarcinii echilibrării
balanței de plăți. Orice import trebuie acoperit prin des
faceri de mărfuri in compensație pe piața străină. România
nu va mai contracta credite suplimentare. Se impune un
control riguros lunar de către organele centrale și județene
de partid și de stat asupra realizării ritmice a producției
pentru export, la nivelul calitativ corespunzător.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit apoi la necesi
tatea imbunătățirii activității de extracție a cărbunelui și
petrolului, de care depinde in mare măsură îndeplinirea
planului de stat. Reducerea importurilor sporește sarcinile
acestei ramuri industriale, răspunderea ce revine Minis
terului Minelor, Petrolului și Geologiei, organelor de
partid din județele respective. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat să se acționeze mult mai ferm pentru lichidarea
lipsurilor serioase existente in acest sector, pentru întă
rirea disciplinei in muncă și in producție și îmbunătățirea
organizării și conducerii tuturor întreprinderilor.
Criticind nerealizarea planului la investiții, datorită unor
deficiențe in organizarea și controlul activității de con
strucții, secretarul general al partidului a indicat să se ia
măsuri hotărite pentru recuperarea răminerilor in urmă și
realizarea integrală a planului de investiții, atit in indus
trie, cM și in agricultură și in construcțiile de locuințe.
Refevjtor la activitatea din transporturi, tovarășul
Nicolae- Ceaușescu a atras atenția asupra sarcinii deo
sebite ce revine acestui sector in perioada campaniei
agricole, cind toate mijloacele auto trebuie să stea la

dispoziția unităților agricole, precum și asupra necesității
scurtării distanțelor de transport și lichidării transportului
in gol. Trebuie pus capăt cu hotărire risipei mijloacelor de
transport in țara noastră.
In ce privește consumurile din economie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat câ vor trebui introduse rapid
noi norme de consum atit la energie și materii prime, cit
și la cheltuielile financiare și de forță de muncă, instituindu-se un regim rațional de inaltă răspundere in toate
întreprinderile și sectoarele economiei naționale. In această
direcție trebuie dezvoltată democrația muncitorească,
autoconducerea și autogestiunea ; în acest fel trebuie
aplicat noul mecanism economico-financiar în toate colec
tivele de oameni ai muncii.
Privitor la alegerile delegaților pentru Congresul al
ll-lea al consiliilor oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, secre
tarul general al partidului a indicat să se dea cea mai
mare atenție opiniei oamenilor muncii din întreprindere,
asigurîndu-se alegerea persoanelor care întrunesc ade
ziunea generală a colectivelor respective. Adunările
generale și conferințele județene ce vor avea loc in
pregătirea congresului trebuie să dezbată cu spirit de
răspundere toate problemele de care depinde îndepli
nirea planului de stat, asigurind soluționarea lor in cea
mai mare parte pină la congres.
Secretarul general al' partidului a pus in fața organelor
județene sarcina imbunătățirii muncii de partid, ridicării
la un nivel mai înalt a eficienței acesteia în soluționarea
problemelor dezvoltării economice, ca și in activitatea
politică de educație, întăririi rolului organizațiilor de partid
in unirea forțelor tuturor oamenilor muncii în vederea
înfăptuirii cu succes a politicii noastre interne și externe.
In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat
convingerea câ organele de partid județene, ministerele,
toți oamenii muncii nu vor precupeți nimic pentru înde
plinirea înaltelor obligații ce le revin in vederea imbună
tățirii muncii in toate sectoarele economiei naționale,
realizării integrale a prevederilor planului pe acest an și
pe întregul cincinal.

ÎN AGRICULTURĂ

TIMIȘ :
Noi obiective
date în funcțiune
în perioada care a trecut din
acest an, in județul Timiș au
fost puse în funcțiune 29 noi
obiective și capacități de pro
ducție, dintre care 10 au început
să producă mai devreme cu
1—9 luni față de termenele pla
nificate. între acestea se numă
ră noile secții de motoare elec
trice și piese de schimb pentru
industria electrotehnică de la
Lovrin și Variaș, aparținînd în
treprinderii „Electromotor“-Timișoara, linia de piese grele
turnate din oțel din cadrul în
treprinderii de utilaje de ridi
cat și transportat Lugoj, insta
lația de produși auxiliari de la
întreprinderea de detergenți Ti
mișoara. (Cezar Ioana).

BOTOȘANI :
Prin reproiectare —
economii de metal
De la începutul anului și ptnă
acum, în unitățile industriale
din județul Botoșani au fost economisite peste 250 tone metal,
în principal pe seâma reproiectării produselor cu gabarit de
pășit, ca și prin introducerea în
fabricație a unor noi produse.
La I.U.P.S., întreprinderea „Electrocontact", I.M.A.I.A., între
prinderea mecanică, programele
pentru primul semestru al anu
lui privind reproiectarea și asi
milarea de noi produse în fa
bricație au fost îndeplinite încă
de pe acum. (Silvestri Ailcnei).

întreprinderea
„Electrotehnica"
din Capitală este specializată în
produația instalațiilor de acționări
electrice pentru mașini-unelte și
alte mușini folosite în metalurgie,
industria chimică, extractivă, de
materiala de construcții. Producția
întreprinderii, după cum ne arată
ing. Ștefan Stăiculescu, șeful ser
viciului de proiectări al unității,
s-a/ impus atit în țară, cît și peste
hotare prin performanțe și cali
tate. Astfel variatoarele pentru
mașini-unelte
se
livrează în
U.R.S.S. și Bulgaria, iar împreună
cu mașinile-unelte — în numeroase
alte țări.
An de an, producția se înnoieș
te și se perfecționează.
în
curînd va înceta fabricarea variatoarelor V 3—5, acestora luindu-le
locul IV 3—5, dintr-o generație
mai nouă, cu gamă de reglare a
turațiai mai mare, cu o precizie de
reglare mai bună, cu gabaritul

și

redus cu 30 la sută față de tipul
precedent și, în plus, cu elemente
de protecție care asigură securita
tea muncii. în experimentare se
află un tip și mai complex, cu o
gamă de reglare și mai mare, mai
compact, cu o serie de funcții su
plimentare, care-1 fac adaptabil Ia
mașini-unelte din cele mai com
plexe, el pretîndu-se la comenzi
manuale, dar și la echipamente cu
comandă numerică. Pentru reali
zările obținute în cincinalul 1976—
1980, „Electrotehnica" a fost deco
rată cu „Ordinul Muncii" clasa a
Il-a și steagul de fruntașă pe ra
mură mai mulți ani consecutiv. în
cadrul unei expoziții, la Budapesta,
produsele întreprinderii au obținut
medalia de aur. (Al. Plăieșu).

In fotografie : La unul dintre
standurile de probă se face verifi
carea unui lot de variatoare de
turație pentru strunguri carusel.

ȘTIINȚA IN confruntare creatoare cu

DE CE PROCEDEUL MATRIȚĂRII DIRECTE

— aflat la circa 1 400°C, cît și opera
ția de presare. Totodată, trebuie îm
piedicată aderența oțelului de matri
ță. Rezultatele pe care le-am obți
nut sînt de natură să mă facă să
afirm că aceste probleme au fost re
zolvate corespunzător în condițiile
instalației pilot.
— Aplicarea la scară industrială a
procedeului necesită dotări deose
bite ?
— Sînt necesare un cuptor de aș
teptare, un dozator și o presă — uti
laje care se . fabrică in țară : mai
mult, ele se găsesc în dotarea între
prinderilor constructoare de mașini.
— Ce piese se pot realiza prin
acest procedeu ?
— Matrițarea directă din oțel li
chid dă bune rezultate în cazul pie
selor de complexitate medie și de
mărime mică și medie de pînă la 10
kg. Dacă ținem seama că aproape
jumătate din piesele care intră în
componența tractoarelor și autoca
mioanelor se forjează, consider că
circa 40 la sută din acestea se pot
realiza prin acest procedeu.
— Care sînt avantajele ?
— în primul rînd economii de
metal de 15—20 la sută la fiecare
piesă. Apoi eliminarea laminării și
forjării și, în plus, un alt fapt im
portant — realizarea unor piese
apropiate de cota finală, ceea ce de
termină diminuarea prelucrărilor
mecanice. Aceste avantaje sînt și
mai evidente în cazul matrițării
directe a unor piese din me
tale sau aliaje neferoase. Am
realizat în atelierele universității
piese pentru întreprinderea de
utilaj chimic din Făgăraș, la care
consumurile de bronz au fost de pa
tru ori mai mici. O comparație e
convingătoare : dacă pentru o tonă
de bucșe din bronz, care se fabricau
prin așchiere, se foloseau 5 tone de
aliaj, prin matrițare directă se con
sumă numai 1,250 tone, ceea ce echi
valează cu o economie de peste
200 000 lei.
— Ce s-a întreprins pentru apli
carea industrială a procedeului ?
La această întrebare, interlocutorul
ne-a prezentat un lung șir de bune
intenții ale unor întreprinderi brașo
vene („Tractorul", întreprinderea de
autocamioane), neduse, din păcate,
din diferite motive, pînă la capăt.

dar acțiunea nu poate fi socotită în
cheiată, deoarece la această oră in
' județ lipsesc peste 100 de piese pen
tru innodătoarele de sfoară la pre
sele P.P.F., peste 2 000 de lagăre de
lemn pentru scuturătorii de la com
bina C-12, nenumărate curele pentru
combine și curele de ventilator pen
tru motoare. Lipsesc curele pentru
Valentin Burceag, inginerul șef me
buncăre — situație similară cu cea
canic al S.M.A. Tulcea. Și asta în
din anul trecut, cind griul a fost
condițiile asigurării tuturor pieselor.
descărcat manual, numai după ce
Oamenii noștri au făcut mai multe
opreau combinele.
drumuri la Brașov pentru a procura
Se cuvine să spunem că în raidul
rulmenți, dar au venit cu mina
nostru prin mai multe S.M.A.-uri
goală. Nu găsim în baza de aprovi
am văzut cum încercau să iasă din
zionare lichid de frînă, tablă neagră,
impas cei care, peste citeva zile, vor
carton pentru garnituri".
trebui să ducă combinele în brazdă.
Întîrzieri foarte mari sint și la re
Este
adevărat, s-a, hotărît recondipararea combinelor in stațiunile de
ționarea multor piese de schimb, dar
mecanizare care le dețin. Ele se daele nu sînt suficiente pentru a pune
toresc, în primul rînd, proastei orga
în funcțiune toate combinele și pre
nizări a muncii. în stațiunile de me
sele de balotat paie. Fiindcă o sea
canizare Mahmudia, Valea Nucarilor,
mă de piese nu pot fi recondiționate.
Ceamurlia, unde activitatea de re
Oamenii muncesc, dar ajung cu lu
parații s-a desfășurat în flux, bine
crul într-un punct pe care nu-1 pot
organizat, lucrările s-au încheiat
depăși. La S.M.A. Bogdana, un dele
încă de la sfîrșitul lunii țpartie. în
gat din partea trustului constatase
schimb, la stațiunile Casimcea, Baia,
că din 103 combine numai 53 erau
Dăeni, Isaccea, la această dată mai
bune pentru a intra în lan. Directo
sînt de reparat zeci de combine. S-au
rul
S.M.A., inginerul Matei Coman,
luat măsuri ca unitățile care au
spera să termine lucrările pină simîncheiat repararea utilajelor să preia
bătă. Cu o singură condiție : ingio parte din combinele nereparate din
nerul-șef să vină cu piese de schimb,
stațiunile în care lucrările sint rămase
în ziua raidului, un reprezentant al
în urmă.
Direcției generale a mecanizării din
Pentru a impulsiona ritmul repa
Ministerul Agriculturii venise, la
rațiilor la combine, Trustul județean
insistențele secretariatului comite
S.M.A. trebuie să depună eforturi
tului județean de partid, să vadă la
mai intense pentru a asigura, in
fața locului care sint problemele.
timp scurt, piesele de schimb nece
Așa cum în urmă cu cîteva săptâsare, să generalizeze experiența sta
mîni au fost și alți delegați de la
țiunilor de mecanizare care au în
direcția generală a mecanizării, Di
cheiat reparațiile cu două luni în
recția generală de aprovizionare și
urmă.
desfacere din Ministerul Agriculturii.
Au venit și au plecat. Desigur, agri
Neculal AM1HU1ESEI
cultorii călărășeni nu și-au pus toa
corespondentul „Scînteii"
te speranțele în promisiunile lor. Ei
vor incepe oricum campania la tim
pul potrivit. Eforturile, se înțelege,
vor fi foarte mari. Unele probleme
se vor rezolva din mers. Trebuie
depuse însă eforturi la toate nive
lurile pentru ca in campania de vară
să se poată lucra neîntrerupt, astfel
curarea pieselor de schimb, a uleiu
lui și a motorinei. în toate secțiile
incit recolta să ajungă în timp scurt
S.M.A. se lucrează cu toate forțele,
în magazii.
se fac eforturi pentru calitate, s-au
Rodica S1M1ONESCU
organizat schimburi prelungite, com
binele, presele sint aproape gata,
corespondentul „Scînteii"

Bunii gospodari și-au reparat
combinele încă din primăvară
în stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii din județul Tulcea se
depun eforturi pentru buna pregă
tire a campaniei de recoltare a păioaselor. Inițial, comandamentul ju
dețean pentru agricultură stabilise
ca utilajele necesare campaniei de
vară să fie reparate pină la 31 mai.
La 4 iunie însă, mai erau de
reparat 60 combine din cele 980
aflate în dotarea stațiunilor de me
canizare și 40 de prese de balotat
paie din cele 671. existente. „în 6—7
zile, ne spunea inginerul Eugen
Obreja, directorul Trustului jude
țean S.M.A., toate aceste mașini vor
fi puse în stare de funcționare".
După afirmațiile directorului trus
tului am înclina să credem că, în
cîteva zile, toate utilajele vor putea
fi aliniate la startul campaniei de
vară. în favoarea acestora vin și mă
surile organizatorice care s-au luat
în ultimele zile în stațiunile de me
canizare pentru mobilizarea unui
număr mai mare de mecanici la exe
cutarea reparațiilor combinelor. în
majoritatea stațiunilor se lucrează în
două schimburi sau în schimburi pre
lungite. Toate aceste măsuri organi
zatorice nu pot suplini însă lipsa
pieselor de schimb. Despre ce este
vorba? Centrului de reparații pentru
combine, situat chiar în Tulcea, îi
lipsesc 70 de repere de piese de
schimb. Aici mai sînt de reparat 20
de combine cu defecțiuni foarte mari.
„Pentru repararea lor ne sînt nece
sare cel puțin 15 zile — ne spunea

El ne-a vorbit, totodată, de interesul
sporadic (dar și formal) al unor fo
ruri de resort din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale, care s-au mulțumit să pro
moveze in standurile unor expoziții
piese realizate prin procedeul profe
sorului Alexandru Maniu, fără să ac
ționeze cu perseverență și răspun
dere pentru aplicarea lui efectivă în
practica industrială.
Deținem, prin urmare, o valoroasă
idee tehnică, cu un grad mare de
noutate (in acest domeniu literatura
de specialitate este destul de săracă.

cerințele economiei
iar brevetele existente în lume pot
fi numărate pe degetele unei mîini),
dar pină acum n-a ajuns decît in ex
poziție. Iată de ce supunem acest
procedeu atenției specialiștilor din
unitățile și ministerele interesate, cu
intenția de a determina o examinare
responsabilă a posibilităților de ex
tindere și generalizare a acestuia
oriunde se poate aplica cu eficiența
scontată.

Dan CONSTANTIN
Nicolae MOCANU

corespondentul

„Scînteii"

PĂTRUNDE ÎNCET IN PRODUCȚIE?
Ciclul tehnologic tradițional pentru
realizarea pieselor din metal, por
nind de la turnarea acestuia, are ca
etape succesive turnarea fontei, ob
ținerea oțelului, laminarea, forjarea
și prelucrarea mecanică. Parcurgerea
acestui lanț tehnologic are loc și cu
o pierdere importantă de metal.
Practica dovedește că aceste pier
deri de metal ajung pină la 45 la
sută din cantitatea de material ini
țial. Cercetările prof. dr. ing. Ale
xandru Maniu, de la Universi
tatea din Brașov, au drept obiectiv
creșterea acestui randament de trans
formare, care înseamnă economisirea
metalului.
— Majoritatea procedeelor și solu
țiilor tehnice adoptate pentru eco
nomisirea metalului sînt aplicate, de
regulă, în cadrul uneia din fazele
lanțului tehnologic de obținere a pro
dusului finit, ne spune interlocu
torul. Prin folosirea procedeelor cla
sice s-a ajuns, în multe cazuri, la o
limită superioară, care nu mai poate
fi depășită sensibil. De pildă, coefi
cientul de scoatere a laminatelor din
lingoul de oțel a ajuns la 85—90 la
sută, iar la debitarea laminatelor,
randamentele sînt de 90—95 la sută.
— Ați vorbit despre o epuizare a
soluțiilor clasice. Ce metode se în
trevăd in aceste condiții ?
— Astăzi s-a ajuns la o epuizare a
metodelor de economisire generate
prin abordarea clasică a problemei
creșterii randamentului de utilizare
a metalului. Prin cercetările pe care
le-am efectuat în ultimii ani am în
cercat să dau răspuns la între
barea : Este obligatorie trecerea prin
toate etapele lanțului tehnologic ?
Obiectul acestor lucrări l-a con
stituit elaborarea unui procedeu
de matrițare direct din oțel lichid,
în acest caz se elimină două din ope
rațiile cele mai costisitoare : lamina
rea și forjarea. Cum se realizează
acest lucru ? Oțelul lichid se toarnă
în matrițe de construcție specială și.
pentru a da piesei compactarea nece
sară și un fibraj corespunzător,
aceasta se presează.
— Ideea pare simplă și ne între
băm de ce nu s-a pus in practică de
mai mult timp.
— Problema-cheie o constituie re
alizarea unei matrițe în stare să su
porte șocul termic al oțelului lichid

TULCEA:

Mai sînt aproximativ două săptămîni pînă la declanșarea campaniei
agricole de vară. Practic, ea a în
ceput in momentul cind Direcția
agricolă a județului Călărași a de
finitivat programul de lucru privind
recoltarea, transportul și depozitarea
cerealelor. Aci se prevăd necesarul
de piese de schimb, combustibil, re
pararea și recepția combinelor și
preselor de balotat etc. Programul a
ajuns și la Ministerul Agriculturii,
care l-a aprobat și restituit spre
aplicare. Da, ministerul a fost de
acord cu tot programul lucrărilor,
dar referitor la combustibil și o se
rie de piese de schimb nu a găsit
nici o soluție.
Pentru a se încheia repararea
combinelor și preselor de balotat, în
toate stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii din județ au fost trimiși
specialiști din partea Trustului ju
dețean S.M.A. care să dea o mină de
ajutor în problemele tehnice, să su
pravegheze calitatea și ritmul lucră
rilor, să rezolve alte treburi. Dar
aceste „alte treburi" depășesc pu
terea specialistului de la trust și pe
cea a direcției agricole. Pentru că
este vorba, în primul rînd, de pro-

calitate

Tehnologii moderne
propuse spre generalizare

Campania de vară se apropie.
Cum sînt pregătite utilajele?

CALARAȘI: Delegații ministerului vin,
constată și... ?

„ELECTROTEHNICA" BUCUREȘTI:
Performanță
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Gudroanele de cocserie,
o sursă de materii prime
ce așteaptă valorificarea
Se apreciază că 30 la sută din pro
ducția mondială de huilă se prelu
crează prin chimizare, din care coc
sul metalurgic este, cantitativ, pro
dusul principal. Dar cocsul nu re
prezintă decît o creștere cu circa 50
la sută a valorii cărbunelui. De zeci
și chiar sute de ori mai mare 4este
valoarea substanțelor chimice care
au ca bază de materii prime produ
sele secundare rezultate din proce
sul de cocsificare. Iar intre acestea
poate că cel mai important este gu
dronul de cocs, o substanță vîscoasă, de culoare brună asemănătoare
țițeiului, în care specialiștii apreciază
că ar exista peste 8 000 de constitu
ent chimici extrem de valoroși, din
tre care cel puțin 400 in cantități ce
merită să fie extrase. Este și expli
cația faptului că în numeroase
țări ale lumii preocuparea pentru
optimizarea balanței de materii pri
me se materializează prin chimiza
rea gudroanelor de cocserie, sursa
unor substanțe chimice ca: naftalină,
antracen, crezoli, xilenoli, fenol, chinoline, acenaften, carbazol etc.
Gudroanele de cocs reprezintă, in
discutabil, un imens rezervor de ma
terii prime pe care ni-1 oferă indus
tria cocsochimică in plină dezvoltare
în țara noastră. Deocamdată, acest
rezervor nu constituie decît o sursă
potențială, pentru că este unilateral
și deci insuficient valorificat. Produ
cem anual circa 200 000 tone de gudroane, cantitate ce va crește în anul
1985 la aproape o jumătate de milion
tone. Din acest mare volum de re
surse secundare recuperabile singu
rul produs care se valorifică cu ade
vărat la parametri superiori este
smoala rezultată in urma operațiunii
de distilare a gudronului brut. Prin
eforturile specialiștilor de la Institu

tul de cercetări metalurgice și de la
uzinele producătoare s-a reușit, printr-o tehnologie originală, prepararea
unor smoale speciale necesare fabri
cării anozilor din metalurgia alumi
niului și a electrozilor pentru oțelăriile electrice, produse care pînă nu
de mult se importau. Și după cum
aveam să aflăm de la dr. ing. Călin
Dumitrescu, preocupările cercetători
lor de la I.C.E.M. au în vedere utili
zarea acestor smoale și in alte do
menii : înlocuitor de bitumuri asfaltice (deja testate cu bune rezultate
pe anumite porțiuni de șosele), ameIiorant in cocserii pentru cărbunii
necocsificabili, smoală pentru blocu
rile dolomitice etc.
Pentru industria chimică nu se va
lorifică insă decit o cantitate infimă.
Cocseriile de la Hunedoara și Galați
sînt prevăzute cu instalații de cap
tare și separare a componentelor cu
prinse în gudroane. Dar ele sînt în
vechite, uzate moral și, ca atare, pro
centul de componenți chimici valo
roși recuperați este scăzut : se separă
doar naftalina și parțial, la Galați,
și antracen brut, în ambele cazuri la
parametri necorespunzători. Tot
odată, cu toate că pentru extragerea
smoalei din gudronul brut rezultă
patru fracții de distilare și care ar
trebui în continuare prelucrate, aces
tea se reamestecă, formînd așa-numitul ulei de creozot, un produs care,
din lipsă de alte utilizări, se foloseș
te ca ingredient la prepararea negru
lui de fum. Este o utilizare puțin efi
cientă, dacă avem în vedere că prin
prelucrarea lui complexă pot rezulta
produse de mare valoare, solicitate de
chimia de sinteză.
într-un studiu pe această temă în
treprins de Centrul de cercetări pen
tru coloranți din cadrul ICECHIM se

relevă faptul că dintr-o producție de
2 500 tone de antracen, în valoare de
circa 62 milioane de lei, se pot ob
ține 2 000 tone coloranți in valoare
de 600 milioane de lei. Din 40 000
tone naftalină, cară costă 3 000 de lei
tona, se pot realiza multe tone de
coloranți și pigmenți, a căror valoare
se cifrează la 5 miliarde de lei. La
fel, din 4 600 tone de acenaften și
acenaftilen în valoare de 74 milioane
Iei s-ar putea produce anumiți pig
menți și albiton optici cu o valoare
de 2,5 miliarde de lei. Și aceasta
doar in domeniul coloranților. Chi
mizarea gudroanelor de cocs poate
deveni insă o valoroasă sursă de
materii prime și pentru industria de
medicamente, pesticide, insectofungicide etc., pentru toate acele domenii
ale chimiei de mic tonaj, ale chimiei
de mare eficiență — domeniu care,
potrivit documentelor Congresului al
XII-lea al partidului privind valori
ficarea superioară a tuturor resurse
lor de materii prime, trebuie să
ajungă la uri înalt grad de dez
voltare în țara noastră. Din pre
lucrarea celor 500 000 tone de gudron
de cocserie, obținute la nivelul anu
lui 1985, ne spune dr. ing. Șerban
Saidac, directorul Centrului de
cercetări pentru coloranți, s-ar pu
tea realiza materii prime pentru o
serie de produse în valoare de pes
te... 10 miliarde de lei anual. Și toate
acestea din sintetizarea a numai 14
din sutele de compuși chimici pe
care ii conține gudronul.
Cercetarea științifică, în care sînt
angajate nu mai puțin de 10 centre
și institute de cercetări și învățămint
superior, conștientă de bogățiile care
zac în. acest material, s-a preocupat
continuu de a-1 pune în valoare făcind numeroase cercetări și elaborînd
tehnologiile necesare. Astfel, la Cen
trul de cercetări pentru coloranți din
București au fost elaborate, pînă în
prezent, tehnologii pentru 26 de in
termediari pe bază de naftalină și
alți 14 derivați din antrachinonă ; la
Centrul de cercetări chimice din Ti
mișoara au fost concepute procedeele
de obținere a șapte tipuri de noi erbicide, două tipuri de stimulatori de
creștere și trei noi intermediari pen
tru sinteza maselor plastice, toate
avînd ca bază acenaftenul. Există
cercetări soldate cu rezultate sau în
curs de desfășurare și la Institutul
politehnic București, la Institutul de
cercetări și proiectări pentru rafi
nării din Ploiești, la Centrul de cer
cetări pentru chimie organică din ca
drul ICECHIM, la Institutul de ingi
nerie tehnologică și proiectări pen
tru industria chimică etc.
Pe frontul cercetării există deci
un program concret de acțiune. Dar,
firește, nu este suficient. Paralel cu
intensificarea cercetărilor, cu lăr
girea colectivelor și adîncirea tema
ticii, se impune trecerea cit mai ra
pidă la acțiuni concrete, la realizarea
unor instalații moderne (fondurile
destinate acestora sînt de mult apro
bate), capabile să recupereze și să
valorifice superior, prin chimizare,
aceste prețioase resurse de materii
prime.

Vlaicu RADU

Oi cu lina de aur
Merinosul de Palas. cu performan
turale, o însămînțăm cu ierburi pe
țele sale de ordin cantitativ și cali
rene și o irigăm, asigurind astfel pătativ, a transpus în realitate, cel pu
șunatul fazial, plus cite 10—50 tone
țin la nivelul Dobrogei, anticul mit al
la hectar de masă verde pentru fin,
linii de aur, iar creatorii acestei va
necesar iarna. Restul de furaje le
loroase rase de oi au fost răsplătiți
completăm cu lucernă. pe care o
de-a lungul anilor cu numeroase
cultivăm pe 150 ha, eu siloz obținut
distincții. Cea mai inaltă dintre ele,
din cultura a Il-a, sortiment la care
titlul de „Erou al Muncii Socialiste",
avem în acest an un ' prisos de 2 000
pentru realizările din 1979 in secto
tone pe care-1 valorificăm la alte
rul creșterii oilor, a fost acordată uni
unități și cu sfeclă furajeră cultivată
tății agricole Sibioara.
pe 25 hectare, cu o producție medie
— Explicația, ne spune Dumitru
de 100 tone.
Iancu, directorul unității, nu conține
— Care este contribuția dv. cea măi
nici un secret și nici o noutate. Este
de preț la creșterea performanțelor
vorba, în fond, de rivna și ambiția
merinosului de Palas ?
maistrul.
ucenicului de a-și întrece
'
— Selecția foarte riguroasă, urminînființată în 1964. cu un nucleu de
du-se genealogia pe. linii biologice a
300 oi scoase din efectiv de către
fiecărui animal, rezultatele cantita
Stațiunea Palas, a căror producție
tive și calitative — făcind din creș
medie era de 7
terea oilor o akg lină, ferma
devărată muncă
numără în pre
de inginerie. îm
zent 4 700 oi tun
me
prospătând
Din experiența unității
se de la care s-a
reu turma de
obținut în anul
bază cu cei mai
agricole Sibioara —
1980
producția
buni produși ai
medie de 12,274
ei, sporim calita
Constanța, distinsă
kg lînă. între atea biologică a
cu titlul de „Erou
ceste două repere
tineretului obți
se desfășoară în
nut,
pe care-l li
al Muncii Socialiste"
treaga
noastră
vrăm ca prăsilă
experiență mar
altor unități acată la început
gricole. Să dau
de spectaculoase
un exemplu: pro
salturi cantitative, măsurate prin
ducția medie de lînă pe lotul de 2 222
sporuri anuale de 1—2 kg lină, iar
capete tineret a fost de 14,270
pe parcursul ultimilor ani — prin
kg în anul trecut, deci cu 2 kg
stabilizarea unor rezultate de cali
peste nivelul general al fermei, ceea
tate, dublate de creșteri de ordinul
ce înseamnă că rezultatele unei ju
sutelor de grame, dar care răsplătesc
mătăți din viitoarea noastră turmă
din plin efortul și investiția de gîn
de bază vor fi de la această cantitate
dire a crescătorilor noștri de oi. Iată
în sus. în această activitate colabo
cum au evoluat aceste rezultate in
răm foarte strîns cu Stațiunea de
cincinalul trecut :
cercetări Palas. prin schimb de ma
terial biologic, dar și de experiență,
între altele, noi avem o experiență
Cantitatea
proprie de îmbunătățire a rasei me
Efectivul medie
de
lină
Anul
rinos
de Palas prin ameliorare cu
de oi
kg
merinos de Australia, prin care, la
aceeași cantitate de lină de la fie
4 489
11.350
1976
care oaie, am obținut, anul trecut, un
4 751
11,503
1977
randament dublu și un preț de livra
4 852
11,524
1978
re de 90 lei pe kg.
4 785
12,103
1979
— Cum se reflectă aceste rezul
1980
4 722
12,274
tate pe planul eficienței economice ?
— în faptul că de la fiecare oaie
am obținut anul trecut un venit .
— în ce a constat investiția de
net de 472 lei. față de 282 lei obținut
efort și gîndire care stă la baza aces
la I.A.S. Kogălniceanu și 170 lei la
tor rezultate ?
I.A.S. Cogealac. ca să fac o compa
— Oile noastre nu sint hrănite
rație cu două dintre cele mai bune
cu alte furaje decit cele de la
unităti crescătoare de oi din județ.
unitățile cu care ne aflăm in com
— într-un cuvint, ambiția tuturor
petiție și n-avem nici adăposturi și
crescătorilor de animale, a mecaniza
torilor și specialiștilor la un loc și a
instalații speciale de îngrijire. Dim
fiecăruia în parte este de a obține
potrivă, le creștem în saivane obiș
rezultate
mereu mai bune, motiv
nuite. construite din lemn CR, cu
pentru care orice nominalizare a
pereți și acoperișuri ușoare, care au
fruntașilor ar fi incompletă.
costat în jur de 100 000 lei, pentru
într-adevăr, ar fi fost imposibil
1 500 oi, și care au fost deja amorti
să cuprindem în acest articol nu
zate. Mai mult, din primăvară pînă
mele tuturor ; am consemnat, în
schimb, dorința și strădania lor co
în iarnă, oile sint la păscut. în acest
mună de autodepășire pentru a face
scop, pe cele 280 de hectare de dea
în acest an încă un salt pe diagrama
luri și canarale, care n-au fost nici
producțiilor mari.
odată cultivate pentru că piatra este
George MIHAESCU
la suprafață, am amenajat pășune pe
corespondentul nScînteii"
care o fertilizăm cu îngrășăminte na-

La întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă Buzău a fost elaborată
o tehnologie de fabricare a oțelului pătrat de 10 milimetri din resturile de
țagle rezultate în procesul de laminare. Această realizare tehnică, al cărei
autor este un colectiv de muncitori și specialiști condus de ing. Lucian Rusu,
asigură reintroducerea în circuitul productiv a 50 tone de metal pe lună
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„Creșterea rolului conducător
al Partidului Comunist Roman

în etapa actuală11
(Urmare din pag. I)

ridicate de edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, tn acest
context, tovarășul Nicolae Ceaușescu
subliniază ideea că rolul conducător
al partidului în etapa actuală tre
buie să se exprime in primul rînd in
înfăptuirea obiectivului de frontispi
ciu al prezentului cincinal — tre
cerea Ia o calitate nouă, superioară
în toate domeniile, afirmarea mai
puternică a factorilor intensivi ai dez
voltării. De unde necesitatea ca ac
tivitatea de partid să se integreze
mai profund sarcinilor economice, să
se concentreze spre unirea efortu
rilor comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii în vederea soluționării
concrete a problemelor din industrie,
agricultură, transporturi, din cerce
tarea științifică, din toate celelalte
domenii, incit să asigure îndeplinirea
ritmică a planului la toți indicatorii,
creșterea mai rapidă a eficienței
muncii, a calității produselor, ca te
melie a ridicării generale a nivelului
de trai.
Ca partid al clasei muncitoare,
partidului comunist îi revine răspun
derea de a conduce opera de edifioare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate prin prisma concepției
despre lume și societate, a interese
lor acestei clase. Revine secretarului
general al partidului meritul de a fi
contribuit la descifrarea naturii dia
lectice a acestei relații, la dezvălui
rea legăturilor de interdependență
dintre clasa muncitoare și partidul ei
politic. Partidul comunist, se sub
liniază în volum, nu își poate duce
la îndeplinire misiunea sa Istorică
decit promovind în permanență con
cepția revoluționară a clasei munci
toare, orientind procesul de dezvol
tare socială in conformitate cu in
teresele acestei clase, care coincid
cu cerințele progresului social ; clasa
muncitoare, la rîndul ei, nu își poate
exercita rolul de clasă conducătoare
a societății noastre decit în condi
țiile în care partidul comunist, parti
dul înarmat cu concepția acesteia
despre lume și societate, exercită ro
lul politic conducător.
Este indiscutabil o caracteristică a
ultimilor ani faptul că această legă
tură s-a întărit permanent, constitu
ind o trăsătură dominantă a vieții
de partid și sociale. Astfel, după cum
se știe, s-a acționat consecvent pen
tru ca atît in rîndul partidului, cit
și al cadrelor sale cei proveniți din
rindul muncitorilor să dețină princi
pala pondere. Preocuparea de a asi
gura exercitarea deplină de către
clasa muncitoare a rolului ce-i revi

ne în societatea noastră este strălucit
ilustrată de faptul că tot mai multi
muncitori ocupă nemijlocit funcții
de conducere în organele și aparatul
de partid, de stat, în organele de
conducere ale organizațiilor de masă
și obștești, ale ministerelor și insti
tuțiilor centrale, în alte funcții de
conducere din economie, presă, cul
tură.
Desigur, pentru ca promovarea în
funcții de conducere a cadrelor
provenite din rîndul clasei muncitoa
re să-și evidențieze eficiența, pen
tru ca formele democratice de con
ducere să-și valorifice disponibilită
țile de progres și însuși rolul con
ducător al partidului să fie îndepli
nit în bune condiții este nece
sar să se desfășoare o continuă ac
tivitate de pregătire politică și pro
fesională, culturală și științifică a
cadrelor, a membrilor de partid, a
tuturor oamenilor muncii. Cititorul
înțelege astfel de ce în volum pro
blemele pregătirii politice, profesio
nale și culturale, ale dezvoltării ori
zontului de cunoaștere al comuniști
lor, ai tuturor oamenilor muncii se
bucură de o asemenea atenție din
partea partidului, a secretarului său
general.
Aprecierile inserate în volum pun
cu pregnanță în evidență legătura de
substanță între exercitarea în bune
condiții a rolului conducător al
partidului și promovarea permanentă
a spiritului revoluționar, a combati
vității partinice. Fie că abordează
probleme economice, sociale sau cul
turale, fie că înfățișează rezultate
pozitive, realizări de prestigiu sau,
dimpotrivă, relevă anumite neajun
suri sau deficiențe, tovarășul Nicolae
Ceaușescu subliniază in permanență
ideea că un partid comunist, cum
este partidul nostru, trebuie să pro
moveze cu consecvență spiritul re
voluționar, să cultive răspunderea
comunistă, să adopte o poziție critică
față de orice atitudine de automulțumire, orice sentiment de suficien
ță.
Sîntem martorii unui uriaș avînt al
științei și tehnicii, al cunoașterii
umane în general, care permite noi
înțelegeri atît ale legilor naturii, cit
și ale celor sociale ; noi înșine ne
dăm seama cu fiecare zi cît de mult
se schimbă viața, munca noastră. A
fi revoluționar în aceste condiții în
seamnă, înainte de toate, așa cum se
subliniază în volum, a urmări tendin
țele de dezvoltare socială, factorii
decisivi ai dezvoltării și a le crea
cimp larg de manifestare ; a studia
și cerceta realitatea în devenirea ei
dialectică, a perfecționa neîncetat

INIȚIATIVE LA DRĂGUȘ
Am asistat, zilele
trecute, la o sărbătoa
re a satului : satul era
Drăgușul, vechea așe
zare din Țara Făgăra
șului, iar sărbătoarea
sa era, de fapt, în
ceputul festiv al unor
lungi pregătiri pentru
a întimpina cum se
cuvine, peste trei ani,
centenarul unui mare
scriitor plecat de pe
aceste meleaguri : Ion
Codru-Drăgușanu. Nu
numai cei cițiva pro
fesioniști ai condeiului
din sat au îndră
git și au hrănit această frumoasă ini
țiativă, deși ei au fost
primii, profesorii de
română, de matemati
că sau de științele na
turii, toți născuți și
crescuți aici, coborînd pe o spiță mai
mult sau mai puțin
directă din marea fa
milie a „peregrinului
transilvan" ; dar lor li
s-a adăugat toată su
flarea satului, de la
elevii care au luminat
întilnirea cu spectaco
lul montajului lor et
nografic pînă la săte
nii, mai tineri sau mai
în vîrstă, care partici
pă la toate manifes
tările de acest fel cu
sentimentul
răspun
derii față de o cultu
ră care ii reprezintă și
Ia edificarea căreia ei
și ai lor și-au adus,
cu prisosință, contri

buția. Nu se putea,
cred, sărbători mai fe
ricit și mai simbolic
revenirea în atenția
marelui public a aces
tui fermecător scriitor,
plin, de umor și lipsit
de complexe, repre
zentativ pentru spiri
tul pozitiv, țărănesc și
in același timp autor
de rafinată intelectua
litate, decit prin această sărbătoare, în
cadrul căreia s-au întilnit, intr-un dialog
deschis și respectuos
față de scriitorul oma
giat, două șiruri con
fluente, două tradiții
venind din direcții di
ferite, dar indreptindu-se spre aceeași sin
teză. Una era repre
zentată de academi
cianul Șerban Cioculescu, primul critic
modern care a resti
tuit cărții lui CodruDrăgușanu înțelesuri
le, care a valorificat
stratul generos de umanism și a făcut să
strălucească talentul
acestui scriitor incom
parabil, încă acum pa
tru decenii ; cealaltă
era, de o mai veche
și mai adincă tradiționalitate poate, cea a
interpretării, a lecturii
prin verificare, propu
să de cîțiva devotați
ai scriitorului, profe
sori din Drăguș, din
Făgăraș, din Simbăta
sau din Sibiu, care au
confruntat, in text și

dincolo de text, ori
zonturile spirituale, de
azi și de ieri, ale acelorași
coordonate
geografice, ale ace
lorași locuri.
Această sărbătoare
a fost prima dintr-un
șir pe care se vor mai
înscrie și alte momen
te festive, gîndite' eficient și temeinic, la
care sint chemați să
contribuie toți cei care
pot și vor să omagie
ze
figura
marelui
scriitor, urmind exem
plul academicianului
Șerban
Cioculescu,
care a îmbogățit vii
torul muzeu cu cîteva cărți de preț, pri
me ediții ale publica
țiilor lui Codru-Drăgușanu. Dar cea mai
frumoasă sărbătoare și
mai prețioasă mi se
pare sărbătoarea con
tinuă a spiritului pe
care o prilejuiește fie
care întîlnire a litera
turii cu viața, senti
mentul stenic și dătă
tor de speranță că li
teratura adevărată își
are nebănuite și largi
cercuri de cititori dare
o iubesc, o înțeleg și
o poartă, pe umerii
lor, spre destinul ei
adevărat, că nici o operă frumoasă nu este
îrighițită de istorie, ci
valorizată de ea.

Mircea
ANGHEEESCU

structurile de organizare, corespunză
tor cerințelor fiecărei etape ; a nu
te declara niciodată mulțumit cu
ceea ce ai făcut, a te strădui, in spi
ritul glorioaselor tradiții ale parti
dului nostru, să faci totul pentru bi
nele oamenilor, pentru prosperitatea
României de azi.
Un deosebit relief capătă în volum
problema perfecționării stilului și
metodelor muncii de partid, ca o
condiție esențială pentru conducerea
eficientă a societății de către partid,
în acest cadru, se evidențiază nece
sitatea ca politica științifică a parti
dului să fie însoțită, Ia nivelul orga
nizațiilor de partid, de organizarea
științifică a activității practice, ceea
ce înseamnă îmbunătățirea muncii
de pregătire, selecționare și promo
vare a cadrelor, întărirea controlu
lui, astfel ca el să nu se peducă la
simple inspecții formale, ci să con
tribuie Ia soluționarea problemelor ;
promovarea consecventă a conduce
rii colective. In indisolubilă legătu
ră cu întărirea răspunderii persona
le ; întărirea ordinii și disciplinei.
Pentru perfecționarea stilului și me
todelor de muncă ale partidului se
cere acționat în toate aceste direcții.
Desigur, orientarea de primă impor
tanță este, așa cum se precizează în
opera teoretică a secretarului gene
ral al partidului, întărirea perma
nentă a legăturii partidului cu mase
le, cunoașterea temeinică și nemijlo
cită a realităților în continuă prefa
cere. cerință strălucită întruchipată
de însăși activitatea secretarului ge
neral al partidului. Dintr-o asemenea
perspectivă, înțelegem importanța pe
care o acordă tovarășul Nicolae
Ceaușescu mutării centrului de greu
tate al muncii de partid la locurile
de producție, in mijlocul colective
lor, analizei periodice și soluționării
judicioase a propunerilor, sesizări
lor și cererilor oamenilor muncii.
Volumul, în ansamblul său, repre
zintă un program clar, concret de
muncă și totodată un vibrant îndemn
pentru organizațiile de partid de
a-și analiza cu exigență, cu spirit cri
tic și autocritic munca, de a-și îm
bunătăți permanent întreaga activi
tate, corespunzător cerințelor etapei
actuale. Ideile clarvăzătoare, de înal
tă rigoare științifică și principialitate
comunistă, orientările de amplă an
vergură cuprinse în lucrare ne dau
conștiința clara că, acționînd fiecare
la locul de muncă așa cum ne cere
partidul, strîns uniți în jurul
partidului, al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, vom apropia mai repede
„viitorul de aur“ comunist, spre glo
ria României socialiste, a tuturor fi
ilor săi.

tv
PROGRAMELE 1 și 2
In jurul orei 13, transmisie directă
din municipiul Slatina de ia aduna
rea populară ce va avea loc cu pri
lejul vizitei de lucru in județul Olt a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
PROGRAMUL 1
15.55 Telex
16,00 Politehnica TV (Curs de pregătire
pentru admiterea în învățămîntul
superior). Fizică. Oscilații și unde
electromagnetice
16.25 Emisiune in limba germană • Ac
tualitatea politică șl economică. Co
mentariu • Probleme la ordinea
zilei in agricultura județului Sibiu.
Reportaj e o mare întreprindere
bucureșteană — I.M.G.B. « Calei
doscop timișorean • Poșta emi
siunii
13.20 Tragerea loto
18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Reportaj ’81. Magistralele de apă
ale Capitalei
20,10 Film artistic : „Cazacii-, Producție
a studiourilor sovietice
21.45 Creația românească profund impli
cată in actualitatea socialistă a ță
rii (III). Interviuri și însemnări.
22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
16,30 Muzică populară
16.55 O viață pentru o idee: Henri Coandă (1886—1972)
17.20 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul ialomița (reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei Filarmonicii
„George Ene-scu". Dirijor Mircea
Basarab. In program: Nicolae
Brinduși — Două balade haidu
cești
21,40 Un mare fluviu — Nilul. Film do
cumentar. Producție a studiourilor
engleze.
22,15 Telejurnal

Personalitatea unei cul
turi, in orice domeniu al
creației spirituale — muzi
că, teatru, artă plastică etc.
— și din orice timp isto
ric, se definește, precum
este știut, și prin contribu
ția criticii de specialitate.
Criticului i se cere racor
darea permanentă a acti
vității sale la evoluția și
perfecționarea conceptelor
estetice, a fenomenelor ar
tistice caracteristice fie
cărei etape de creație. Cu
noașterea și adîncirea în
permanentă a curentelor,
tendințelor,
orientărilor
muzicii contemporane este
singura care înlesnește în
deplinirea misiunii criti
cii muzicale, atit in dome
niul creației, cît și în di
recția orientării publicului.
Dar, referindu-ne la cri
tica muzicală, putem pune
citeva întrebări : ceea ce
s-a scris și s-a publicat
pină acum despre muzică și
problemele ei acoperă, in
tr-adevăr,
problematica
majoră a acestei arte ? S-a
impus critica muzicală
printr-o acțiune sistema
tică și fermă drept factor
de ierarhizare și promova
re a valorilor muzicii au
tentice, ca un autentic act
educativ ? Cred că aria în
care poate acționa eficient
critica poate fi lărgită. Pro
blemele criticii muzicale
sint, in egală măsură, atit
cele ce definesc creația și
interpretarea muzicală, cît
și cele privind organizarea
și nivelul învățămîntului
muzical, al îndrumării vie

ții muzicale, al difuzării și
al cercetării în domeniul
muzicif. Critica muzicală
românească a înregistrat
progrese
însemnate în
anii din urmă, s-au afir
mat condeie valoroase care
continuă fericit o bogată
tradiție națională in acest
domeniu. însă efortul pen
tru a obține și în acest do-

termenul de accesibil 11 întîlnim deseori utilizat cu
sens de facil, ceea ce este
departe de a Încuraja exi
gența. calitatea muzicii.
Accesibilitatea nu are ni
mic comun cu coborirea
nivelului operei muzicale,
cu o renunțare la natura
ei specifică ; din contră,
datoria muzicii, ca și a

Critica muzicală și educația
estetică a maselor
- Vasile DONOSE —
meniu o nouă calitate pre
supune o viziune și o abordare mai sistematică a
problematicii ei, o apro
fundare și îmbogățire a
aparatului conceptual.
,
Actul critic, ca act de'
cultură, este incompatibil
cu excesele formale, cu er
metismul limbajului, une
ori mai greu de deslușit
decit opera analizată, cu
literaturizarea
stridentă.
Raționamentul critic poate,
de asemenea, să-și piardă
din intensitate în absența
capacității de discernere a
valorilor și a curajului de
ierarhizare a acestora po
trivit criteriilor axiologice.
Insuficienta aprofundare a
unor termeni și noțiuni a
putut crea confuzii in min
tea multora. Așa, de pildă,

întregii arte este de a for
ma un om superior, cu o
pregătire, din ce in ce mai
înaltă, capabil să înțeleagă
în mod adecvat mesajul
specific al creațiilor artis
tice. Și alte concepte cu
care operăm în mod curent
sînt. susceptibile de nuan
țări, de o restituire a com
plexității lor reale, și aceasta tocmai pentru a per
fecționa mînuirea criterii
lor în interesul operei de
educație publică, pe care
și critica artistică este che
mată să o facă.
înțelegerea muzicii an
gajează o dispoziție sufle
tească adecvată, un efort
intelectual și, bineînțeles, o
pregătire muzicală cores
punzătoare, pe care omul
o capătă în școală. La noi,

BISTRIȚA-NASAUD • într-un
cadru natural pitoresc, sub generi
cul „Cînt și joc de viață nouă", a
avut loc la Posmuș ediția a 10-a a
tradiționalei manifestări folclorice
a cintecului, jocului și portului
popular de pe Valea Șieului. • Sta
țiunea balneoclimaterică SingeorzBăi găzduiește cel de-al treilea
Simpozion de gastroenterologie, or
ganizat sub egida Filialei Uniunii
societăților de științe medicale Bis
trița, cu participarea unor medici și
cadre universitare din județele Cluj,
Sălaj și Bistrița-Năsăud. (Gh.
Crișan).

CONSTANȚA • La Muzeul de
artă populară din Constanța este
deschisă expoziția „Arta neolitică
în România". Organizată de Muzeul
de istorie al Transilvaniei, sub aus
piciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, expoziția întru
nește colaborarea a 26 de muzee și
institute de istorie și arheologie,
reprezentind
o inmănunchere a
creației artistice preistorice din
țara noastră. (George Mihăescu).
IAȘI O între 1—7 iunie, la Iași,
se desfășoară o largă acțiune cultural-educativă pentru cei mici, in
titulată „Zilele teatrului pentru

copii". în cadrul acesteia vor fi
prezentate de către Teatrul pentru
copii și tineret din localitate piese
le „Cine-i, oare. Făt-Frumos?“,
„Poveste din pădure", „Dumbrava
minunată4 și „Guliver". Cu aceeași
ocazie se va desfășura și etapa re
publicană a teatrelor pentru copii
în cadrul Festivalului „Cintarea
României". (Manole Corcaci).
TIMIȘ • în holul Teatrului de
păpuși din Timișoara s-a deschis
expoziția de pictură și grafică
„Șoimii patriei și pionierii de azi —
constructorii de mîine", cuprinzînd
lucrări realizate de cei mai talen-

al omului" — spunea Marx.
Este foarte important de
remarcat că Marx sesizea
ză că muzica nu naște
simțul muzical al omului, ci
că ea il trezește, ceea ce
este în deplină concordan
ță cu teza potrivit căreia
muzica face parte dtn na
tura însăși a omului, este
un dat intrinsec al acestei
naturi, ce se revelează ca
dimensiune specifică, con
stitutivă a universului său
moral, numai prin instruc
ție și educație. Să ne gîndim, astfel, la experiența
Festivalului „Cintarea Ro
mâniei", pentru a mă re
feri la cea mai grandioasă
manifestare menită să ri
dice pe trepte superioare
activitatea cultural-educativă de masă, constituind

A

un cadru strălucit prin
care toți fiii țării, Indife
rent de vlrstă, profesie sau
naționalitate, au posibilita
tea să participe creator la
edificarea
culturală a
României ; o inedită ma
nifestare care, prin mul
titudinea și caracterul edu
cativ al acțiunilor pe care
le cuprinde, a relevat ideea
fecundă a creativității ca
trăsătură dominantă a po
porului român și, de ase
menea, a relevat existența
unor talente muzicale care
insă au nevoie de îndru
mare, de o pregătire co
respunzătoare pentru a
spori neîncetat receptivita
tea lor față de frumosul ar
tistic, față de propria lor
frumusețe. Festivalul na
țional „Cintarea Româ
niei" atrage forța creatoare
a tuturor, constituie un
punct de confluență a ar
tei profesioniste cu arta
amatoare, in acest cadru se
făurește și noua conștiință
socialistă, noua atitudine
față de muncă, față de va
lorile create, de ea și de
talent, pricepere, ingenio
zitate. Critica artistică are
aici un vast teren de cer
cetare, de decantare și de
promovare a valorilor noi,
specifice acestui timp. Ea
este chemată să investighe
ze mai insistent și acest pe
rimetru al problematicii
socio-muzicale, împlinind
prin aceasta una dintre
menirile ei de bază : con
tribuția la crearea in masa
largă a poporului a con
științei valorilor estetice.
i
________________________ z

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 11/1981
Revista se deschide cu articolele
„Eficiența in condițiile noului meca
nism economico-financiar" de Cornel
Iuga, „Calitatea — cerință esențială
a activității economice" de Liviu Melinte, „Reducerea consumurilor de energie și materiale prin tehnologii
noi in construcții" de Mihai Florică,
„Democrația și conștiința socialistă"
de Maria Năstase Georgescu, „Mese
ria de părinte, meserie extrem de se
rioasă" de Toma Mareș și Stan Florea, „Spre o nouă perspectivă asu
pra istoriei științei" de Simion Ghiță.
Din cuprinsul revistei am mai spi
cuit articolele : „Modernizarea pro
ducției și posibilitățile informaticii",
„Rolul suveranității și independenței
naționale în dezvoltarea liberă a po
poarelor", „Din istoria gîndirii socia
liste in România", „Romanitatea în
Moldova în a doua jumătate a mi
leniului I", „Literatura și dinamica
societății".
Revista mai conține rubricile
„Cărți și semnificații" ți „Revista
revistelor".

Drumul Taberei, unul din marile ansambluri urbane care ilustrează grija statului nostru socialist pentru creorea unui
mediu ambiant sănătos, plăcut, civilizat
Foto : S. Cristian

Săptămîna filmului
australian
Cinematografia aus
traliană de azi, aflată
in progres continuu și
spectaculos, s-a struc
turat ca atare abia in
urmă cu un deceniu.
Tinerețea
cineaștilor
australieni este,
așa
cum au probat-o și
filmele
„Săptăminii
filmului
australian"
(patru
lungmetraje
artistice, patru docu
mentare și două filme
de desen animat), du
blată adesea de talent
și profesionalitate. Mai
presus de orice, ceea
ce pare a-i caracteri
za pe acești cineaști
este ambiția de a face
din filmele lor (fie că
pornesc de la romane
cunoscute, fie de la
scenarii originale, fie
că spun povești de de
mult sau explorează
situații de azi) o fe
reastră spre lumea
pe care o reprezintă.
Dorința manifestată —
de a favoriza prin pe
liculele lor o mai bună
cunoaștere a conti
nentului australian, a
țării : cu peisajele ei
specifice (Marea ba
rieră de corali — „Re
ciful" ; Tasmania —
„Manganinnie", litora
lul etc); cu tradiția
caracteristică și istoria
proprie și, mai ales,
cu problemele actuale,
cele mai acute, cu
care se confruntă aus
tralianul obișnuit.
„Manganinnie", care
ne poartă în Tasmania
în primul sfert de veac
al XIX-Iea, este reme
morarea la persoana
întii a peripețiilor
unei fetițe, Johanna,
care, rătăcindu-se de
ai săi, e adoptată de o
aborigenă solitară că
reia albii ii uciseseră

bărbatul. Prilej de
punctare a istoriei
băștinașilor, goniți de
pe propriile pămînturi. Prilej de evocare
a unei călătorii ma
gice, a unor ritualuri
tipice, dar mai ales a
unor practici ale su
praviețuirii bazate pB
observarea
naturii,
iscusință și curaj.
„Breaker
Morant"
(după o piesă de Ken
neth Ross, regia Bruce
Beresford,
imaginea
Don Mc Alpine), film

distins recent cu mai
multe distincții inter
naționale — și pentru
care Juck Thomson a
luat premiul pentru
cel mai bun actor la
Cannes în 1980 — face
parte dintr-o categorie
„clasică". Aceea a fil
melor care, propunindu-și rejudecarea unui
proces ce a avut loc
cîndva, urmăresc tot
odată procesul unor
mentalități ce au ră
mas actuale. Istoria
tragică, tabloul soli
darității celor trei năpăstuiți (australieni ce
participau sub coman
dă britanică la războ
iul cu burii și pe care
superiorii vor să-i
scoată țapi ispășitori ai
practicilor, semilegalizate și aproape gene
ralizate, ale luptei de
gherilă), ca și tabloul
apărării îndrăznețe și
inteligente a avocatu
lui sînt impresionan
te. Dar mai tulburător
este rechizitoriul pe

care filmul îl face răz
boiului, care obligă
„oameni normali să
comită în condiții anormale fapte anor
male — atrocități și
crime", ca și incrimi
narea tuturor prac
ticilor care sacrifică
omul unor interese
așa-zis „superioare".
Alt film : „Lungul
week-end" pune pro
blema crizei cuplului,
relaționînd-o cu cri
ma comisă în general,
de om, asupra naturii
— tulburarea echili
brului dintre soți, ano
maliile de tot felul,
crima fiind cauză, dar
și efect al ignorării și
înstrăinării de natură,
al distrugerii ei. O
temă abordată, din alt
unghi, și in „Picnic la
Hanging Rock" (sce
nariul Cliff Green,
după romanul Iui Joan
Lindsay; regia Peter
Weir ; imaginea, stră
lucitoare și rafinată,
Russel Boyd ; muzica
— interpretată la nai
de compatriotul nos
tru Gheorghe Zamfir).
Acest film, prezentat
in gală, se remarcă
prin bogăția culorii
sale. „Picnic la Han
ging Rock" sugerează
(dezvoltînd consecvent
fantasticul din real și
poezia din detaliul
concret teluric) mis
terul naturii și. mai
presus de orice, com
plexitatea ființei umane, atrase spre cu
noaștere și împlinire.
Contactul cu cine
matografia australiană
se dovedește un eveni
ment cultural artistic,
deschizîndu-ne deopo
trivă o fereastră spre
lumea îndepărtată a
Australiei.

Natalia STANCU

ALBA : Bogate manifestări cultural-artistice

Moment din spectacolul „La izvor de neam și cintec", prezentat recent de ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu”
din Suceava
Foto : Dumitru Vințiiă

această condiție a ascultă
torului de muzică se dobindește intr-un sistem educaționa.1 și instructiv
complex, începînd cu școa
la și continuînd cu nume
roasele instituții de cul
tură, spectacole și concer
te, practic la scara între
gului popor. „Abia muzi
ca trezește simțul muzical

în orașul Aiud se desfășoară cea
de-a patra ediție a festivalului „Te
zaur aiudean al muncii, creației, cintecului și dansului", care a programat
simpozionul „Partidul Comunist Ro
mân — promotorul succeselor obți
nute de poporul nostru pe calea edi
ficării societății socialiste multilateral
dezvoltate", sesiunea de comunicări

tați copii din județ. • La Periam,
se desfășoară pe parcursul acestei
săptămini o suită de manifestări
politico-ideologice și cultural-spor
tive, la care, alături de locuitori,
participă și oaspeți din localitățile
învecinate și de Ia Timișoara.
(Cezar Ioana).
VASLUI • La Vaslui a fost creat
cenaclul județean „Dimitrie Cantemlr“ — eveniment în viața spiri
tuală a municipiului și județului, la

„Creația tehnico-științifică — factor
activ al progresului economic și so
cial", expoziția de artă plastică și
decorativă „Copilărie fericită", spec
tacolul cultural-sportiv „Partidului,
slavă!", recitaluri de cîntece și
poezie, schimburi de experiență,
dezbateri etc. (Ștefan Dinică).

care au participat scriitori și poeți
ieșeni, membri ai colegiului de re
dacție de la revista „Cronica", sub
a cărei egidă s-a desfășurat acest
act de cultură vasluian. (Crăciun
Lăluci).
HARGHITA O La Casa de cul
tură din Miercurea-Ciuc s-a des
chis o expoziție de artă plastică
ce reunește un mare număr de
lucrări ale artistului Ipd Lăszlă.
Vernisajul a coincis cu împlinirea
venerabilei virste de șaptezeci de
ani a artistului. Deși realizate in
diferite etape de creație, din toate
pînzele artistului transpare puterni

Viață sănătoasă intr-un

mediu ambiant sănătos
A devenit o tradiție ca, în flecare
an, la 5 iunie, să se sărbătorească
Ziua mondială a mediului înconju
rător. în legătură cu aceasta, prof,
univ. dr. VIRGIL IANOVICI, pre
ședintele Consiliului național pentru
protecția mediului, ne-a spus :
— în țara noastră, conducerea
partidului și statului acordă o aten
ție deosebită protecției mediului în
conjurător. Valoarea fondurilor fixe
existente în România pentru protec
ția mediului înconjurător a crescut
de la un an la altul, obiectivele eco
nomiei naționale fiind dotate cu 6 500
instalații pentru protecția aerului și
cu 3 600 instalații pentru protecția
apei. în activitățile de protecție a
mediului înconjurător, la finele anu
lui trecut lucrau 31 500 de cadre, din
care aproape 15 000 in unitățile din
subordinea minis
terelor economice
și 16 500 în uni
tățile din subor
dinea consiliilor
populare. Numai
în ultimul cinci
nal s-au cheltuit
pentru protecția
mediului înconju
rător aproape 27 miliarde lei. în ve
derea supravegherii calității at
mosferei, în 1980 a intrat in func
țiune rețeaua de supraveghere na
țională pentru calitatea atmosferei
de pe teritoriul țării, constituită din
șase stații dotate cu aparatură mo
dernă, amplasate în zona muntoasă
și colinară. De asemenea, pentru su
pravegherea calității solurilor, Insti
tutul de pedologie și agrochimie al
Academiei de științe agricole și sil
vice a fost dotat cu aparatură de
analiză și control al poluanților,
această dotare realizindu-se cu spri
jinul Programului Națiunilor Unjte
pentru Mediu. S-au intensificat ac
tivitățile de analiză și control ale
calității aerului și apei pe marile
platforme industriale, in așa fel in
cit să putem cunoaște mai operativ
situațiile accidentale care conduc la
poluarea și degradarea cu diferiți
agenți nocivi a acestor importanți
factori ,ai mediului. In felul acesta
pot fi luate măsuri de urgență și
stabilite pe termen mai lung pro
grame pentru ameliorarea factorilor
mediului înconjurător in zonele res
pective. Legislația existentă și pre
vederile programelor noastre de dez
voltare, prevederi bazate pe docu
mentele de partid și de stat, sint
foarte exigente și urmăresc prote
jarea calităților mediului încon
jurător.
— Ați amintit despre Programul
Națiunilor Unite pentru Mediu. Care
sint principalele sale prevederi,
cum se realizează 7
— Programul urmărește să contri
buie la ameliorarea calității vieții pe
seama dezvoltării economico-sociale,
in concordanță cu cerințele conser
vării calității factorilor mediului În

conjurător. Obiectivele principale
ale acestui program sînt : dezvolta
rea cunoștințelor despre schimbările
care apar in mediul înconjurător, ca
efect al fenomenelor naturale sau al
celor determinate de om ; amelio
rarea condițiilor de mediu în scopul
menținerii unui echilibru în ecosis
teme și al bunei gestiuni a resurse
lor ; furnizarea rapidă de informații
asupra schimbărilor importante in
mediul înconjurător, cu scopul luării
măsurilor de protecție ; posibilitatea
de a se controla eficiența mecanis-.
melor de reglementare stabilite și
de a se planifica dezvoltarea optimă.
Ca acțiuni concrete, Programul a
urmărit și, in bună măsură, a reali
zat — pe plan regional sau local,
prin mijloace proprii sau în colabo
rare cu alte organizații ale Națiu
nilor Unite, cum
sint
UNESCO,
F.A.O.,
O.M.S.,
O.M.M. și altele,
precum și cu con
tribuția
țărilor
interesate — o
serie de proiecte
cu privire la su
pravegherea re
surselor reinnoibile, la transformarea
deserturilor și semideșerturilor în
zone roditoare, supravegherea schim
bărilor climatice, catalogarea interna
țională a substanțelor chimice poten
țial toxice ș.a. Nu mai puțin de 66
din cele 109 recomandări ale Confe
rinței mondiale de la Stockholm,
care a avut loc cu nouă ani în urmă,
recomandări care au stat la baza
programului, vizează probleme pri
vind mediul înconjurător legate de
planificarea așezărilor umane, să
nătatea omului, igiena mediului.
De asemenea, programul urmărește
punerea in valoare integrală a re
surselor solului și protejarea aces
tuia împotriva degradării, folosirea
rațională și protecția calității apei,
protecția faunei și florei, elaborarea
unui cod internațional pentru drep
tul mediului înconjurător. Datele
statistice internaționale atestă că
cheltuielile pentru măsurile de preve
nire a deteriorării mediului s-ar ri
dica la 1 pină la 2 la sută din pro
dusul național brut, in timp ce re
pararea daunelor, ameliorarea sau
restabilirea situației ar fi de citeva
ori mai costisitoare. De aceea, în
fața tuturor țărilor, a tuturor popoa
relor, a fiecărui cetățean al Terrei
trebuie să stea permanent in aten
ție problema ameliorării și protec
ției calității factorilor de mediu,
pentru a se asigura armonizarea ne
cesară intre dezvoltarea economică
și cerințele conservării mediului În
conjurător, păstrarea nealterată a
acestuia atit pentru noi, cit și pen
tru generațiile viitoare.

Ziua mondială
a mediului
înconjurător

ca sa dragoste pentru om, pentru
cotidianul înconjurător, într-o ex
primare caldă și manieră coloristică
proprie. (I. D. Kiss).
BRAȘOV • Sub egida F.D.U.S. —
Făgăraș, între 1 și 19 iunie, în această localitate se desfășoară „Zi
lele făgărășene ale științei, tehni
cii, culturii și artei". în intreprinderi și instituții de cultură au loc
sesiuni de comunicări științifice,
simpozioane, colocvii, dezbateri,
mese rotunde pe teme politice, ști
ințifice și sociale, dialoguri intre
cetățeni și scriitorii locali, con
cursuri pe diferite teme. își aduc

Convorbire realizată de

Al. PLAIEȘU

contribuția cadre din aparatul de
partid și de stat, oameni de știință
și cultură atit din municipiul Făgă
raș, cit și din Brașov. (Nicolae Mocanu).
CĂLĂRAȘI • Comitetul județean
de cultură și educație socialista
Călărași, în cadrul etapei interj»
dețene a Festivalului național „C*
tarea României", a organizat
expoziții — de artă fotografic'
holul Casei de cultură a m»
piului — de artă populară. >
Muzeului județean — și d
plastică în sala Școlii gener'
(Rodica Simionescu).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
i
t
i

I

Apreciez în mod deosebit, tovarășe președinte, felicitările dumneavoastră
călduroase și mesajul sentimentelor prietenești pe care mi le-ați adresat cu
prilejul alegerii mele ca președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.
Folosesc și această ocazie pentru a exprima încrederea noastră că rela
țiile prietenești și colaborarea dintre țările noastre socialiste vecine vor con
tinua cursul dezvoltării multilaterale in interesul ambelor părți.

SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

*

Primire

la

Consiliul de

Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru al guvernului, ministrul
minelor, petrolului și geologiei, a
primit, joi după-amiază, pe condu
cătorii delegațiilor țărilor membre
ale C.A.E.R. și al delegației R.S.F.
Iugoslavia la cea de-a 54 ședință a
Comisiei permanente a C.A.E.R. de
colaborare în domeniul metalurgiei
neferoase, care se desfășoară la
București. Cu acest prilej, au fost

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“

(

■ A.F.D.-100 este denumirea unui nou tip de panou electro
pneumatic pentru comandă și con
trol, introdus în fabricație la între
prinderea de panouri electropneumatice din Bacău. Conceput și rea
lizat de către specialiștii băcăuani,
panoul este destinat echipării mașinilor-unelte de prelucrat metale
prin așchiere.
■ Cel mai tînăr cartier al muni
cipiului Craiova se numește „Romanescu". Aici au fost date în folo
sință primele 10 blocuri de locuin
țe. Alte trei blocuri își vor primi lo
catarii în următoarele zile. In final,
noul cartier va dispune de peste
20 000 de apartamente. Un adevălat oraș!
■ La întreprinderea mecanică
din Tg. Secuiesc a intrat în funcțiu
ne o nouă capacitate de produc
ție pentru echipamente hidraulice
de tip ERMETO. Pînă acum, aceste
produse se aduceau din import.
■ Dacă în privința realizării rit
mice a planului la apartamente pe
acest an IJ.C.M. Botoșani merită
numai cuvinte de laudă, nu același
lucru se poate spune și despre
planul construcțiilor de garsoniere.
Cu atît mai mult, cu cît întreprin
derea n-a început încă lucrările nici
măcar la blocul de garsoniere pen
tru propriii lucrători.
■ La întreprinderea de transfor
matoare și motoare electrice din
Filiași a fost realizat transformato
rul cu numărul 100 000. Aici se rea
lizează o gamă largă de transfor
matoare cuprinse între 40 și 1 600
kVA. in acest an, aproape 60 la
sută din producția întreprinderii se
exportă.
■ Pe rîul Sucevița, sătenii din
' Bădeuți, județul Suceava, au început
construcția unei microhidrocentrale.
Puterea instalată: peste 100 kilo
wați. Kilowat cu kilowat se face energia mare.
■ După repararea blocului nr. 3
din strada Doamna Ghica nr. 6,
lucrătorii de la Grupul de șantiere
nr. 2 din București au lăsat ca su
venir, pe lingă alte neglijențe, și
o varniță. Locatarii îi iroagă s-o
ridice. Poate o folosesc și la alte
blocuri.
■ lată ce s-au gîndit muncitorii
de la I.P.I.L.F. Oltenița: De ce să
yfolosească pentru conserve numai

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

De la Ministerul Educației
și învățămîntului

încheierea vizitei oficiale de prietenie

Stimați tovarăși, .
Primiți sincere mulțumiri pentru felicitările dumneavoastră, adresate cu
prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist din Ceho
slovacia.
Sintem convinși că relațiile de prietenie și strînsă colaborare tovărășească
dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, din
tre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, bazate
pe principiile confirmate ale marxism-leninismului și internaționalismului
socialist, se vor adinei și dezvolta și pe mai departe, spre binele popoarelor
celor două țări, al unității comunității socialiste și întregii mișcări comuniste
și muncitorești internaționale.

în conformitate cu programul
anual de perfecționare a cadrelor
didactice, instituțiile de învățămînt
care au sarcini de perfecționare or
ganizează intre 16 iunie și 31 iulie,
etapa a II-a a sesiunii de activitate
colectivă pentru cursurile de recicla
re, pregătire în vederea definitivării
în învățămînt și obținerii gradului
didactic II. Perioadele de desfășu
rare a acestei etape sint stabilite, pe
categorii de cadre didactice și disci
pline, de unitățile de invățămint
care le organizează.
Tematicile acestor activități, cu
noscute din timp de cursanți, cuprind
cu deosebire teme de sinteză, reali
zări noi în domeniul specialității. și
al metodicii predării acesteia, al
psihopedagogiei, ca și probleme pri
vind pregătirea politico-ideologică.
Activitățile se vor realiza in forme
variate : expuneri, seminarii, dezba
teri, lucrări de laborator, demon
strații ș.a. în strinsă legătură cu pro
gramele școlare aplicate în învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial
și liceal.
Cursurile de perfecționare de un
an, organizate pe baza studiului in
dividual și a sesiunii de activitate
colectivă, se încheie pe bază de exa
mene și colocvii.

in Republica Socialistă România a ministrului afacerilor
externe al Republicii Populare Polone

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

Miniștri

reliefate aspecte ale colaborării și
cooperării in ceea ce privește ex
tracția și prepararea minereurilor și
metalurgia metalelor neferoase, asi
gurarea cu utilaje moderne pentru
aceste sectoare de activitate. Tot
odată, au fost subliniate posibilită
țile largi de dezvoltare a conlucrării
în aceste domenii.
(Agerpres)

cutii de tablă, care sînt scumpe,
iar unele se importă? Au transfor
mat mașina de închis cutiile din
tablă într-o presă pentru fixat
capace la... borcane. Avantaje: economii de metal și o..productivitate a muncii de șase ori mai mare!
■ Imobilul de la nr. 6 de pe
strada Hărniciei din Timișoara tre
buia reparat, înfrumusețat. Toate
lucrările au fost executate - de cine
credeți? — chiar de către locatarii
imobilului respectiv. Nu degeaba
locuiesc ei pe strada... Hărniciei.
■ In centrul municipiului Sla
tina, la parterul blocului T-4 s-a dat
în folosință o modernă cofetărie.
Spațioasă, cu mobilier adecvat și
cu preparate de bună calitate, noii
unități îi lipsește un singur lucru:
firma.
■ Pe bulevardul Frăției din mu
nicipiul Miercurea-Ciuc s-a deschis
un magazin „Romarta". Este prima
unitate de acest fel pe meleagurile
harghitene. Bine aprovizionat, cu
cele mai noi modele de încălțăminte
pentru femei, bărbați și copii, mogazinul cunoaște, din primele zile.
un mare aflux de cumpărători.
■ In cel mai tînăr cartier al municipiului Rm, Vîlcea - Mihai Bravu
— au fost date în folosință primele
patru unități comerciale. De la în
ceputul anului și pînă în prezent,
zestrea comerțului vîlcean s-a îm
bogățit cu peste 2 000 mp supra
față utilă.
■ Unii elevi navetiști din Satu
Mare care călătoresc cu trenurile
practică jocurile de cărți. Semnalînd situația unui director de liceu,
acesta ne-a răspuns că elevii res
pectivi au deprins jocul de cărți de
la navetiștii adulți. O fi, dar asta
nu justifică lipsa unei preocupări
pedagogice mai asidue din partea
școlilor pentru combaterea jocului
de cărți șl înlocuirea lui cu lectura
unor cărți adevărate și folositoare.
■ La întreprinderea „Electroaparataj" din București s-a am»najat, în regie proprie, o spălătorie
pentru echipamentul de protecție
al oamenilor muncii de aici. In
prezent, personalul de servire a
spălătoriei și-a asumat și atribuția
de a efectua reparații la salopete,
halate, perdele, covoare, precum și
la toate cele necesare celor trei
cămine de nefamiliști șl cantineirestaurant a întreprinderii.

Cronica

zilei

Cu ocazia „Zilei steagului suedez",
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Hans Skold, a oferit, joi, o re
cepție.
Au participat Cornelia Filipaș, viceprim-ministru al guvernului, Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai al
tor instituții centrale.
Au fost prezenți, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră și membri ai corpului
diplomatic.
★
Cu ocazia Zilei
.... forțelor armate
finlandeze, atașatul militar, aero și
naval al acestei țări la București,
Jukka Salas, a oferit joi o recepție.
Era prezent Olli Bergman, ambasa
dorul Finlandei la București.
Au participat generali și ofițeri,
reprezentanți ai unor ministere și
instituții centrale.
Au fost de față șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră, atașați militari și alți membri
ai corpului diplomatic.

Remo Brindisi. Sînt prezentate 42 de
picturi și gravuri selecționate dintr-un ciclu de lucrări inspirate din
lupta poporului italian împotriva fas
cismului, realizat de artist în urmă
cu două decenii.
La vernisaj au asistat membrii de
legației municipalității orașului Ferra
ra, pictorul expozant, precum și am
basadorul Italiei la București, Er
nesto Mario Bolasco.

★

Joi au început la București lucră
rile Comitetului director al Uniunii
internaționale a sindicatelor din
agricultură, economia forestieră și
plantații, la care participă reprezen
tanți ai sindicatelor de ramură din
25 de țări din Africa, Asia, America
Latină și Europa. Sînt prezenți, tot
odată, invitați din partea Federației
Sindicale Mondiale, Uniunii internaționale a sindicatelor din industria alimentară și Federației sindicatelor arabe din agricultură.
Comitetul director dezbate sarcinile sindicatelor in lupta
.
pentru
dezvoltarea și consolidarea mișcării
cooperatiste in agricultură și imbunătățirea condițiilor de muncă și
viață, pentru creșterea nivelului de
civilizație la sate.
Lucrările reuniunii au fost des
chise de Andreas Kiriacou, pre
ședintele uniunii.
în numele Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România, participanții au fost salu
tați de Margareta Cucu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central, care a
subliniat realizările obținute de țara
noastră in dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii in creșterea nive
lului de trai al lucrătorilor din agri
cultură, a exprimat convingerea că
lucrările acestei reuniuni vor aduce
o nouă contribuție la dezvoltarea și
adincirea relațiilor de prietenie și
colaborare între sindicatele din ra
mură la întărirea solidarității și uni
tății de acțiune a mișcării sindicale
internaționale.
în cadrul dezbaterilor, participanții
au prezentat principalele aspecte ale
activității și experienței organizații
lor sindicale din țările lor in lupta
pentru satisfacerea intereselor legi
time ale muncitorilor agricoli și a
mișcării cooperatiste la sate, pentru
înțelegere și pace in lume.
★
Sub egida Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea,
joi după-amiază a avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală, orga
nizată cu prilejul Zilei naționale a
Danemarcei, in cadrul căreia Nicolae
Melinescu, redactor la Televiziunea
română, a împărtășit impresii de
călătorie din această țară. în înche
iere, au fost prezentate filme docu
mentare daneze.
Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, un numeros
public.
Au fost prezenți Christian F. L.
d’Auchamp, însărcinatul cu afaceri
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
★
La Muzeul colecțiilor de artă din
Capitală s-a deschis, joi, în cadrul
„Zilelor culturii ferrareze", o expo
ziție cu lucrări ale pictorului italian

Sub genericul „Orașul Ferrara —
istorie și actualitate", la Institutul de
arhitectură „Ion Mincu" din Capi
tală s-a deschis, in aceeași zi, o ex
poziție documentară.
★
La sediul Asociației de Drept In
ternațional și Relații Internaționale a
avut loc, joi la amiază, o masă ro
tundă, in cadrul căreia prof. Benett
Kovrig, directorul Departamentului
de științe politice al Universității To
ronto — Canada, a vorbit despre
securitatea europeană in relațiile
Est-Vest după cel de-al doilea război
mondial. Au participat profesori universitari, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, cercetători
în domeniul relațiilor internaționale,
ziariști.
A fost de față Edwin Alexander
Mallory, însărcinat cu afaceri a.i. al
Canadei la București.
★
Joi a avut loc în Capitală o șe
dință publică de Comunicări sub ge
nericul „Probleme actuale în ftiziologie", organizată de Academia Re
publicii Socialiste România, in co
laborare cu Institutul de ftiziologie.
Lucrările au fost conduse de acad.
Stefan Milcu, președintele secției de
științe medicale a Academiei, și
acad. Constantin Anastasatu, direc
torul Institutului de ftiziologie.
Comunicările prezentate s-au refe
rit la ultimele cercetări românești
privind tratarea și eradicarea bolilor
de plămîni. modul de administrare
a medicamentelor și factorilor de
imunitate, efectele economice ale tra
tamentului ambulatoriu etc.
(Agerpres)

Pentru buna aprovizionare și ser
vire a populației, cooperația de
consum din județul Prahova acordă
o deosebită atenție dezvoltării, di
versificării și modernizării rețelei
sale comerciale, care însumează
peste o mie de magazine și unități
de alimentație publică.
în localități ca : Boldești, Scăeni,
Filipești de Tirg, Bucov, Ciorani,
Gherghița,
Drajna,
Bărcănești,
Scorțeni, Măgureni, Florești, Brazi,
Mîneciu, Slănic etc. au fost con
struite magazine reprezentative
pentru comerțul cooperatist din ju
deț, care pun la dispoziția consu
matorilor o gamă diversificată de
mărfuri. Totodată, numeroase uni
tăți comerciale au fost modernizate.
O atenție deosebită s-a acordat
specializării unor magazine pentru
mărfuri metalo-chimice, articole de
folosință îndelungată, confecții,
tricotaje, precum și pentru desfa
cerea mobilei și a materialelor de
construcții.

• REZERVOR DE ȚI
ȚEI CU ACOPERIȘ FLO
TANT. In U.R.S.S. a fost pus

suprafața stratului de țiței,
opresc evaporarea, realizînd, în
acest mod, o economie substan
țială.

nadian este singura instalație
industrială pentru producerea
continuă a benzilor, începind cu
pulberea și terminind cu pro
dusul finit.

la punct un nou tip de rezervor,
al cărui acoperiș, fixat cu clame
metalice, se află pe fundul ba
zinului, ridicindu-se singur prin
flotare. Cind se pompează țiței
in rezervor — care poate cu
prinde o cantitate de combusti
bil pentru transportarea căruia
sint necesare 20 garnituri de
cale ferată — acoperișul începe
să se ridice pe niște tije de ghi
dare. De ce e nevoie de acope
rișuri flotante ? Pentru că ți
țeiul, după cum se știe, se vo
latilizează, pierzindu-se astfel
componente din cele mai valo
roase. Or, acoperișurile flotante,
care se mențin întotdeauna la

• INSTALAȚIE DE LA
MINARE A PULBERILOR
METALICE. Specialiștii ca

• CURIERUL ROBOT.

nadieni au elaborat în premieră
un procedeu pentru laminarea
directă a pulberilor metalice.
Nichelul sau un aliaj cupru-nichel sint topite și pulverizate,
sub Înaltă presiune, într-o baie
de apă pentru a forma pulberea,
care este apoi compactată prin
cilindrare sub forma unor benzi
laminate la. cald și înfășurate in
bobine. Bobinele laminate la
cald sint apoi reduse la grosi
mea necesară prin laminarea obișnuită la rece. Laminorul ca

Etajera din imagine, care sea
mănă cu un clasor tradițional,
este în realitate primul robot
distribuitor al corespondenței —
realizat in S.U.A. El se depla
sează singur din birou in birou
pentru a lăsa corespondența res
pectivă și a lua dosare, diferite
hîrtii, plicuri etc. Este suficient
să i se dea comanda vocală :
„Du-te în biroul x pentru a dis
tribui această scrisoare". Un ca
blu amplasat sub podea servește
drept cale de ghidare.

A apărut :
„Magazin istoric*
nr. 6/1981

în atenția
conducătorilor auto
profesioniști
Administrația Asigurărilor de
Stat — ADAS aduce la cu
noștința conducătorilor auto
profesioniști că au posibilitatea
să contracteze asigurarea facul
tativă de răspundere civilă auto
la responsabilii cu asigurările
din unitățile socialiste, agenții
și inspectorii de asigurare sau,
direct, la orice unitate ADAS.
Totodată, ADAS recomandă
conducătorilor auto profesioniști,
care au contractată această asi
gurare, să posede asupra lor,
permanent, contractul de asigu
rare încheiat, pentru a putea fi
prezentat, in cazul intimplării
unui eveniment asigurat nedo
rit, organelor de miliție care
constată accidentele de circu
lație.
t

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Atleți români la concursul organizat
de ziarul „Pravda“ din Bratislava
BRATISLAVA (Prin telefon de la
trimisul nostru, Valeriu Mironescu).
— La Bratislava, pe stadionul „In
ternational Slovnaft" începe mîine,
6 iunie, cea de-a 22-a ediție a com
petiției internaționale de atletism pa
tronată de ziarul „Pravda“, organ al
C.C. al Partidului Comunist din
Slovacia, și de televiziunea locală.La întreceri participă sportivi din
40 de țări de pe tbate continentele,
printre care și atleți, din România.
Delegația noastră se compune din 20
de persoane și este condusă de an
trenorii Zimbreșteanu, Sdter și Se
rafim. Dintre atleți, notăm pe Adrian
Proteasa, Florența Crăciunescu, Naghi
Iosif, Tudorel Pîrvu, Korodi Ibolya
și Ion Olteanu. înaintea competiției
de la Bratislava, atleții noștri au
concurat in alt turneu, la Ostrava,
unde s-au numărat printre protago
niști, obținînd trei victorii. Proba
masculină de săritură in înălțime a
fost cîștigată de Adrian Proteasa, cu
2,21 m, urmat de B. Huth (R.D. Ger
mană) și K. Krawczyk (Polonia), am
bii cu 2,18 m. Florența Crăciunescu
a terminat învingătoare in proba de
aruncare a discului, cu 63,64 m, iar
Corina Gîrbea s-a situat pe primul
Ioc în proba de aruncare a suliței,
cu rezultatul de 58,12 m. în proba
masculină de aruncare a discului,
cîștigată de cehoslovacul Bugar —

PRAHOVA; Noi unități ale cooperației de consum

„Supercoop" din Boldești

5

Concomitent, s-a intensificat in
troducerea metodelor moderne de
vinzare, in prezent autoservirea și
accesul liber la raft practicindu-se
in aproximativ 85 la sută din nu
mărul total al unităților.
Corespunzător creșterii număru
lui de unități și îmbunătățirilor
aduse in structura rețelei de des
facere, suprafețele comerciale au
crescut în ultimele două cincinale
cu circa 40 000 mp. iar volumul des
facerilor a fost cu 90 la sută mai
mare în 1980 față de anul 1970.
Măsurile luate au condus, tot
odată, la realizarea unui ritm sporit
de vinzare la unele grupe de pro
duse. Astfel, față de anul 1970, in
1980 prin rețeaua cooperației de
consum s-au desfăcut de 3,5 ori mai
multe frigidere, de 2 ori mai multe
aparate de .radio și televizoare, de
1,6 ori mai multe mașini de cusut,
de 3 ori mai multă mobilă șl de 2,5
ori mai multe materiale de con
strucții.

64,88 m, discobolul român Naghi Io
sif a ocupat locul 4, cu 63,68 m.
Sprintera cehoslovacă Jarmila KratokviloVa a stabilit un nou record
național în cursa feminină de 200 m,
cu timpul de 22”07/100, rezultat ce
constituie a patra performanță mon
dială din toate timpurile.
Alte rezultate : masculin : săritura
cu prăjina : Klumczyk (Polonia) —
5.50 m ; aruncarea greutății : Schmidt
(R.D. Germană) — 20,25 m ; 110 m
garduri : Munkelt (R.D. Germană) —•
13”92/100 ; săritura în lungime : Klimasewski (Polonia) — 7,79 m :
feminin :
100 m plat : Wbckel
(R. D. Germană) — ll”27/100 ; să
ritura in înălțime : Niebling (R.D.
Germană) — 1,84 m ; aruncarea greu
tății : Fiblngerova (Cehoslovacia) —
20,77 m ; 1 500 m : Kazankina
(U.R.S.S.) — 4'08”95/100 ; săritura in
lungime : Tasova (Cehoslovacia)
6.51 m.

La invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, Jozef Czyrek, a efectuat
o vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioada
1—4 iunie 1981.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al R.P.
Polone, Jozef Czyrek.
Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone au examinat
stadiul și perspectivele dezvoltării re
lațiilor româno-polone în toate do
meniile și au efectuat un schimb de
păreri privind unele probleme ma
jore ale situației internaționale ac
tuale.
Cei doi miniștri au relevat cu sa
tisfacție că relațiile de prietenie și
colaborare dintre cele două țări și
popoare se dezvoltă cu succes în
toate domeniile, în conformitate cu
Tratatul de prietenie, colaborare și
asistență mutuală și cu Declarația
privind întărirea și aprofundarea co
laborării dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Po
lonă, din anul 1977.
S-a subliniat rolul hotăritor al re
lațiilor de solidaritate și strinsă con
lucrare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, al dialogului politic la nivel
inalt între cele două partide și state,
pentru dezvoltarea multilaterală a
colaborării româno-polone.
Miniștrii au evidențiat însemnăta
tea întîlnirilor dintre reprezentanți ai
conducerilor de partid și de stat, ai
parlamentelor, guvernelor, organiza
țiilor de masă și obștești din cele
două țări. Ei au subliniat importanța
pe care România și Polonia o acordă
extinderii și adîncirii în continuare a
colaborării economice și schimbului

reciproc de mărfuri, intensificării
cooperării și specializării in producție
și a colaborării tehnico-științifice,
ceea ce corespunde intereselor con
strucției socialiste în cele două țări,
contribuie la înfăptuirea Programu
lui complex al țărilor membre ale
C.A.E.R. S-a exprimat satisfacția
pentru adincirea continuă a relații
lor româno-polone în domeniile ști
inței, învățămîntului și culturii, al
mijloacelor de informare in masă și
în alte domenii de interes comun.
In timpul vizitei a fost semnat
Programul de aplicare a Acordului
de colaborare culturală și științifică
dintre Guvernul Republicii Socialiste
România și Guvernul Republicii
Populare Polone pe anii 1981—1985.
în cadrul schimbului de păreri
asupra evoluției situației internațio
nale a fost exprimată hotărirea
României și Poloniei de a acționa,
împreună cu celelalte state partici
pante la Tratatul de la Varșovia, cu
alte țări socialiste, cu toate țările
iubitoare de pace, cu forțele antiimperialiste, progresiste și democratice
de pretutindeni, pentru oprirea în
cordării internaționale. încetarea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, pentru soluționarea pe
cale pașnică a tuturor conflictelor și
problemelor litigioase dintre state,
pentru o politică de destindere, inde
pendență națională, securitate, pace
și colaborare între popoare, în Eu
ropa și în întreaga lume.
Cele două părți au reafirmat hotărîrea Republicii Socialiste România
și a Republicii Populare Polone de a
întări necontenit prietenia și de a
dezvolta colaborarea reciprocă, con
lucrarea în viața internațională. în
interesul celor două popoare, al în
tăririi unității și coeziunii țărilor
socialiste, al cauzei generale a socia
lismului, destinderii și păcii.
Cei doi miniștri au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele rodnice
ale convorbirilor, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
La București s-au încheiat, joi,
convorbirile oficiale între ministrul
afacerilor externe, Ștefan Andrei, și
ministrul afacerilor externe al Po
loniei, Jozef Czyrek.
Desfășurate într-o atmosferă cor
dială, prietenească, convorbirile din
tre cei doi miniștri au evidențiat do
rința României și Poloniei ca ra
porturile de prietenie și colaborare
dintre cele două țări și popoare în
diferite domenii de interes reciproc
să se dezvolte și mai mult, spre binele
popoarelor român și polonez, al cauzei
păcii, destinderii, înțelegerii și secu
rității internaționale, pentru tri
umful idealurilor socialismului.
La încheierea convorbirilor, tova
rășii Ștefan Andrei și Jozef Czyrek
au semnat Programul de aplicare a
Acordului de colaborare culturală și
științifică intre Guvernul Republicii
Socialiste România și Guvernul Re-

★
publicii Populare Polone pe anii
1981—1985.
Documentul sintetizează principa
lele acțiuni și modalități de înfăptui
re a colaborării în domeniile invățămîntului, științei, culturii și artei,
între uniunile de creație, presă și în
alte domenii de interes comun, me
nite să contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea prie
teniei dintre cele două țări și po
poare.
La ceremonia semnării au participat
tovarășii Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe.
Petre Constantin, adjunct al mi
nistrului educației și învățămîntului.
Ion Găleteanu, secretar de stat Ia
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Ion Cosma," amba
sadorul României la Varșovia, și Boleslaw Koperski, ambasadorul Po
loniei la Bucur®» ti.

★
Joi după-amiază, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Polone, Jozef
Czyrek, a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Constantin
Oancea, adjunct al ministrului aface-

rilor externe, de alte persoane
oficiale.
Au fost prezenți ambasadorul
României la Varșovia și ambasa
dorul Poloniei la București și mem
bri ai Ambasadei R. P. Polone.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S, 7
și 8 iunie. In (ară: Pe un fond de vreme
caldă, temperatura în cursul zilei va
Înregistra o scădere, indeosebl în nordvestul țării și zonele de deal și de mun
te. în aceste regiuni, cerul va prezenta
înnorări mai ales în cursul după-amlezii și vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice și de grin

*

dină. In celelalte regiuni aceste feno
mene vor fi mai puțin frecvente. Mini
mele vor fi cuprinse intre 10 și 20 de
grade, cele maxime între 22 și 32 de
grade, mai ridicate în sud-estul țării la
începutul intervalului. în București:
Vreme călduroasă, îndeosebi la începu
tul intervalului. Cerul va fi schimbător,
favorabil averselor de ploaie șl descăr
cărilor electrice. Vint cu Intensificări
de scurtă durată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, cele
maxime între 30 și 33 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

în cîteva rînduri
• Cea mai mare surpriză a cam
pionatelor internaționale de tenis ale
Franței de la Roland Garros a fost
înregistrată joi, cînd, în semifinalele
probei de simplu femei, tinăra jucă
toare cehoslovacă Hana Mandlikova
(19 ani) a învins-o in două seturi,
cu 7—5. 6—4, pe imbatabila campi
oană americană Chris Evert-Lloyd,
favorita nr. 1 a concursului. In fi
nală. Mandlikova o va întîlni pe
Sylvia Hanika (R. F. Germania), care
a eliminat-o cu 4—6, 6—1, 6—4 pe
Andrea Jaeger (S.U.A.).
Surpriză și în ultima partidă a
sferturilor de finală ale probei de
simplu bărbați : cehoslovacul Ivan
Lendl I-a învins cu 6—4, 6—4, 7—5
pe americanul* John McEnroe. In se
mifinale, Lendl il va întîlni pe ar
gentinianul Jose Luis Clerc, în timp
ce suedezul Bjorn Borg îl va avea
ca adversar pe Victor Pecci (Para
guay).
în prima semifinală a probei de
dublu bărbați, perechea Gunthardt
(Elveția), Taroczy (Ungaria) a între
cut cu 5—7, 6—3, 6—4, 6—2 cuplul
Clerc (Argentina), Ilie Năstase
(România).
• La Cracovia se va disputa du
minică o întîlnire amicală de baschet
masculin intre o selecționată europeană și formația clubului local
Wisla, care-și aniversează 75 de ani
de la înființare.
• In penultimul meci din cadrul
turneului pe care-1 întreprinde în
Argentina, echipa de rugbi a Angliei
a evoluat la Rosario în compania
unei combinate locale, pe care a în
vins-o cu scorul de 25—21.

BĂNYAI ladislau
în ziua de 4 iunie 1981 a încetat
din viață tovarășul Bănyai Ladislau,
vechi militant al mișcării comuniste
și muncitorești din țara noastră, re
putat om de știință și cultură, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, vicepre
ședinte al Academiei de științe so
ciale și politice, vicepreședinte al
Consiliului național al Radioteleviziunii române.
Bănyai Ladislau s-a născut la 17
noiembrie 1907, în comuna Baia de
Criș, județul Hunedoara. Apropiat
încă din tinerețe de idealurile clasei
muncitoare, s-a incadrat in rîndurile
Partidului Comunist Român din anul
1933, participind activ Ia lupta con
dusă de partid impotriva reacțiunii
burghezo-moșierești, pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru
o viață mai bună. In anii 1934—
1940 a activat ca secretar al Uniu
nii oamenilor muncii maghiari din
România („Madosz"), militind cu
devotament pentru înfăptuirea poli
ticii P.C.R. de unire a forțelor largi
democratice și patriotice, fără deo
sebire de naționalitate, in lupta im
potriva fascismului și a pericolului
nazist, pentru apărarea democrației
și a independenței României. După
1940 a activat ca membru al comite
telor de partid regionale Brașov și
Banat, îndeplinind cu abnegație și
spirit de sacrificiu sarcinile încredin
țate. Pentru activitatea sa revolu
ționară, antifascistă, a fost arestat

• UNELTE VECHI DE
13 000 DE ANI. Unelte de

• CEL MAI MIC TE
LEVIZOR. Specialiștii niponi

silex, avînd vîrsta de 12 900 sau
13 000 de ani, au fost descoperite,
perfect conservate, în cursul unor săpături arheologice efectua
te in Iakuția (Siberia orientală).
Aceste mărturii ale epocii paleo
litice confirmă ipotezele referi
toare la existența omului in această zonă încă din acele înde
părtate vremuri. Tot aici, specia
liștii au scos la lumină, din stra
tul de pămint veșnic înghețat,
fragmente de fildeși de mamut,
în 1947. în nordul Iakuției au
fost descoperite peste 10 000 de
oase de bizoni, cai, mamuți și
elani.

au realizat primul televizor cu
adevărat de buzunar. Recepționind emisiunile in alb și negru,
el are 17 cm in înălțime și 8 cm
în lățime. Televizoare de aseme
nea dimensiuni au mai fost
realizate și pînă acum. Noutatea
o constituie grosimea extrem
de redusă, care nu depășește 1,6
cm. Cit privește ecranul, prevă
zut cu cristale lichide (aidoma
ceasurilor electronice), el mă
soară 3/4 cm. Firește, pentru a
urmări programele, telespectato
rii trebuie să aibă privirea deo
sebit de ageră. In scopul de a le
veni în ajutor, minitelevizorul
este însoțit și de o lentilă spe
cială care permite mărirea anu
mitor detalii ale imaginii.

și condamnat de autoritățile represi
ve burghezo-moșierești.
După victoria revoluției de elibe
rare națională și socială antifascistă
și antiimperialistă, lui Bănyai La
dislau i s-au încredințat importante
sarcini de către partid. A îndeplinit
funcții de răspundere în conducerea
unor instituții centrale, in activita
tea de învățămînt, cultură și știință
și în alte domenii. La Congresul al
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân a fost ales membru al Comisiei
Centrale de Revizie. A fost deputat
al Marii Adunări Naționale in mai
multe legislaturi, iar in perioada
1948—1952 a fost membru al Prezi
diului Marii Adunări Naționale.
Membru al Biroului Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate
maghiară din România, Bănyai La
dislau a adus o contribuție deose
bită la înfăptuirea politicii naționale
marxist-leniniste a partidului nos
tru, la lupta unită a oamenilor mun
cii români, maghiari, germani și de
alte naționalități pentru edificarea
societății noi, socialiste. A fost
membru al Uniunii scriitorilor.
Bănyai Ladislau a fost distins cu
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România și cu titlul de
„Erou al Muncii Socialiste".
Dispariția lui Bănyai Ladislau în
seamnă o grea și dureroasă pierdere.
Amintirea sa va dăinui în inimile
tuturor celor care l-au cunoscut.

• APARAT DE SUDA
RE CU FASCICUL DE
ELECTRONI. In Anglia a
fost realizat un așa-zis „tun
electronic", un dispozitiv de
sudare cu fascicul de electroni,
(denumit TORVAC), care, bene
ficiind de o sursă de alimenta
re de 90 kV, asigură realizarea
unor suduri de mare adincime,
ce se obțin de obicei cu aparate
de sudare mult mai scumpe, de
120—150 kV. Noul tun electronic
asigură o profunzime a sudurii
de peste 25 mm la o distanță
de lucru de 230 mm, fiind deo
sebit de util în operațiile care
necesită o precizie foarte mare,
cum este cazul in industria
aerospațială.

IN ORAȘUL GRAZ

Manifestări culturale românești
în intimpinarea vizitei tovarășului
Nicolae Ceausescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceausescu, în Austria
VIENA 4 (Agerpres). - în orașul Graz, capitala landului Stiria, a
avut loc inaugurarea manifestărilor culturale românești dedicate apropia
tei vizite de stat în Austria a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
La Muzeul municipal Graz (Pa
latul Khuenburg) a fost prezentată
o amplă expoziție de carte româ
nească. Sint înfățișate volume
din operele președintelui Nicolae
Ceaușescu, precum și o serie de lu
crări privind istoria, economia și
cultura țării noastre din cele mai
vechi timpuri și pină in prezent.
Sălile muzeului găzduiesc expozi
ții ale unor artiști plastici contem
porani din România. Intr-un spațiu
separat de la intrarea principală a
muzeului este organizată o expozi
ție prezentind imagini din cele mai
pitorești regiuni turistice din țara
noastră.
In cadrul acestor manifestări, dr.
Heinz Pammer, membru in sena
tul municipiului, a prezentat comu
nicarea „Relațiile culturale dintre
România și Austria din cele mai
vechi timpuri pină astăzi". Despre
arta românească contemporană a
vorbit Viorel Mărginean, vicepre

ședinte al Uniunii artiștilor plastici
din România.
Dr. Alexander Goetz, primarul
orașului Graz, a evocat relațiile de
prietenie și colaborare dintre
România și Austria, precum și ra
porturile statornicite intre orașele
Timișoara și Graz.
Manifestările culturale românești
au fost deschise de ambasadorul
României în Austria, Octavian
Groza, care a relevat semnificația
acestei acțiuni desfășurate cu puține
zile înaintea vizitei de stat in
Austria a președintelui Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui federal al Republicii
Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger,
și a doamnei Herma Kirchschlăger.
La deschiderea manifestărilor cul
turale românești a participat și o
delegație a municipiului Timișoara,
condusă de Radu Bălan, primarul
municipiului.

FRANȚA
• Acord între partidul socialist și partidul
comunist în perspectiva alegerilor parlamentare
PARIS 4 (Agerpres). — In urma
convorbirilor bilaterale desfășurate
la Paris între Partidul Socialist și
Partidul Comunist Francez a fost
încheiat un acord de desistare reci
procă la cel de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor legislative din 24 iu
nie. Cele două partide au hotărît să
acorde votul lor, la cel de-al doilea
tur de scrutin, candidatului stîngii cel
mai bine plasat la primul tur al ale

gerilor legislative din 14 iunie — in
formează Agenția France Presse.
Acest acord, au precizat reprezen
tanții celor două partide, este menit
să permită „confirmarea și consoli
darea" victoriei obținute de stingă
în alegerile prezidențiale de la 10
mai prin desemnarea de către ale
gători a lui Franțois Mitterrand ca
șef al statului francez. Totodată, s-a
menționat că pentru moment acordul
rămîne limitat la alegeri.

• Măsuri de ordin social adoptate de noul guvern
PARIS 4 (Agerpres). — Guvernul
francez a adoptat o serie de măsuri
în favoarea păturilor sociale cele
mai defavorizate, transmite agenția
France .Presse. Ele prevăd majorarea
salariului minim și a alocațiilor fa
miliale, pentru virstnici și persoa
nele handicapate.
Agenția France Presse menționea
ză că aceste prime decizii ale gu
vernului Mauroy corespund, parțial,
dezideratelor sindicatelor, dar ele
țin cont, totodată, de rezervele ex
primate de patronat. Sursa adaugă
că guvernul francez preconizează un
impozit excepțional care să afecteze
băncile, companiile petroliere, per
soanele cu averi mari, pentru a fi
nanța noile cheltuieli.
Sindicatele,
precizează
France
Presse, s-au declarat satisfăcute de
primele măsuri, chiar dacă se cere
o majorare mai substanțială a sala

riului minim. în cercurile de stingă,
adaugă agenția, se evidențiază în
special voința manifestată de gu
vern de a înfăptui promisiunile fă
cute de Franșois Mitterrand in tim
pul campaniei pentru alegerile pre
zidențiale.
★
Președintele
Franței,
Franțois
Mitterrand, a declarat că, în urmă
toarele trei luni, guvernul va elabora
un plan al „independenței energe
tice" a țării, care se va baza pe di
versificarea resurselor și sporirea
importantă a economiilor de ener
gie. Președintele a afirmat, de ase
menea, că vor fi încheiate lucrările
la toate centralele atomice aflate în
prezent în curs de construire, urmind ca deciziile privind realizarea
altor obiective de acest' tip să fie
luate ulterior.

Sesiunea Adunării Naționale
a R. P. Bangladesh
DACCA 4 (Agerpres). — La Dacca
au fost reluate lucrările sesiunii Adunării Naționale a R.P. Bangladesh,
întrerupte ca urmare a asasinării pre
ședintelui Ziaur Rahman. Pe lingă
problemele legate de adoptarea bu
getului pe anul financiar 1981—1982,
care începe la 1 iulie, este exami
nată situația creată după ultimele
evenimente.
Luind cuvîntul în parlament, pri

mul ministru, Shah Azizur Rahman,
a anunțat că alegerile prezidențiale
vor avea loc conform prevederilor
constituționale. Constituția R.P. Ban
gladesh, relevă agențiile France
Presse și A.P., prevede organizarea
alegerilor prezidențiale într-un in
terval de șase luni de la data cind
funcția de președinte al țării rămîne
vacantă.

Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane
l-a primit pe prim viceprim-ministrul guvernului român
BERLIN 4 (Agerpres). — Tovarășul
Willl Stoph, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.
Germane, a primit pe tovarășul
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală de cooperare și specializare în
producție și tehnico-științifică.
Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., președintele
Republicii Socialiste România, au fost
transmise tovarășului Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, un salut cordial, urări
de sănătate și fericire personală, iar
poporului R. D. Germane — de suc
cese deosebite în transpunerea în
viață a hotăririlor adoptate de cel
de-al X-lea Congres al P.S.U.G.
Tovarășul Willi Stoph a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din
partea tovarășului Erich Honecker,
mulțumiri pentru urările adresate,
salutări cordiale, multă sănătate și
urări de succese în activitate, de noi
și importante realizări în înfăptuirea
programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate, a

hotăririlor adoptate de Congresul al
XII-lea al P.C.R.
In cursul întîlnirii au fost abordate
aspecte ale relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Republica
Democrată Germană, îndeosebi ale
cooperării reciproce in domeniul eco
nomic și tehnico-științific.
Tovarășul Gheorghe Oprea a avut
convorbiri cu tovarășul Gerhard
Weiss, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, președintele părții
R. D. Germane în comisia mixtă gu
vernamentală, cu privire la stadiul
aplicării hotăririlor stabilite la întilnirile din iunie 1980 de la București,
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Erich Honecker, stabilindu-se măsuri
pentru amplificarea in continuare a
relațiilor economice dintre cele două
țări.
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe
Oprea a avut convorbiri separate cu
tovarășii Guenther Kleiber, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
ministru pentru mașini generale,
agricole și de transport auto, Rudi
Georgi, ministrul construcțiilor de
mașini-unelte, și Kurt Singhuber,
ministrul metalurgiei, extracției mi
nereului și potasiului.
La convorbiri au participat Gheor
ghe Tache, ambasadorul țării noastre
în R.D.G., și Siegfried Bock, amba
sadorul R.D.G. in România.

Intensificarea acțiunilor greviste
în Republica Sud-Africană
RELEVATA ÎNTR-UN RAPORT SPECIAL AL BIROULUI
INTERNAȚIONAL AL MUNCII
JOHANNESBURG 4 (Agerpres). —
în cartierele din sud-vestul Johannesburgului a avut loc o de
monstrație a elevilor de culoare des
fășurată sub lozincile „Libertate
acum 1“ și „Dorim o republică a po
porului !“ la care au participat peste
2 000 de persoane. Poliția a interve
nit cu brutalitate împotriva demon
stranților, folosind gaze lacrimogene
și bastoane de cauciuc. Au fost ares
tați 59 de elevi.
Alți aproximativ 800 de elevi de
liceu din cartierul Newlands, cărora
Ii s-au adăugat colegii de la alte
licee, au organizat o manifestație
reprimată, de asemenea, cu brutali
tate de poliție. Mai mulți elevi au
fost răniți.
★

Mișcarea muncitorească din Repu
blica Sud-Africană a cunoscut o ac
tivizare substanțială în anul 1980 —
relevă un raport special al Biroului
Internațional al Muncii, prezentat

în cadrul celei de-a 67-a Conferințe
Internaționale a Muncii, care se des
fășoară la Geneva.
Anul trecut, arată raportul, în
R.S.A. au avut loc peste 200 de greve
— mai mult decit dublu față de 1979.
Autoritățile sud-africane au recurs
la represalii împotriva liderilor sin
dicali și a greviștilor, iar repetatele
lor promisiuni de a îmbunătăți con
dițiile de muncă și de viață ale
muncitorilor nu s-au materializat.
Potrivit statisticilor oficiale, 8,6 la
sută din populația activă a țării —
peste jumătate de milion de persoane
— erau înregistrați oficial ca șo
meri în luna octombrie a anului
1980.
Concomitent, regimul de la Pre
toria intensifică politica de apartheid,
căutind să-i izoleze cit mai mult pe
muncitorii de culoare, atît la locul
de muncă, cit și in domeniul pregă
tirii profesionale și al libertăților
sindicale.

Reuniunea extraordinară a Consiliului O.N.U.
pentru Namibia
CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — Adresîndu-se participanților
la lucrările sesiunii extraordinare a
Consiliului O.N.U. pentru Namibia —
care se desfășoară la Ciudad de
Panama — președintele țării-gazdă,
Aristides Royo, s-a declarat în mod
deschis in favoarea unui program de
sancțiuni împotriva Republicii SudAfricane.
Impunerea de sancțiuni
— a spus el — pare, să fie singura

cale de a obliga Africa de Sud să
acorde independența Namibiei.
Un asemenea program trebuie să
includă suspendarea oricărui ajutor
nuclear, înghețarea efectivă a livră
rilor de petrol și arme, suprimarea
investițiilor și a creditelor, încetarea
achiziționării de aur și a altor mi
nerale, suspendarea transferului de
tehnologie către această țară.

Președintele R. S. Cehoslovace l-a primit
pe ambasadorul României
PRAGA 4 (Agerpres). — Un
cordial și cele mai bune urări de
schimb de mesaje între tovarășul
sănătate și fericire, de noi și re
Nicolae Ceaușescu, secretar general
marcabile realizări poporului român
al Partidului Comunist Român, pre
prieten în opera de transpunere in
ședintele Republicii Socialiste Româ
viață a programului de făurire a
nia, și tovarășul Gustav Husak,
societății socialiste multilateral dez
secretar general al C.C. al P.C. din
voltate.
Cehoslovacia, președintele Republicii
în cadrul convorbirii, tovarășul
Socialiste Cehoslovace a avut loc
Gustav Husak a evocat în cuvinte
cu prilejul primirii de către pre- * calde recenta vizită oficială de prie
ședințele R. S. Cehoslovace, a am
tenie în Cehoslovacia a tovarășului
basadorului țării noastre la Praga,
Nicolae Ceaușescu, în fruntea dele
Ionel Diaconescu, la încheierea mi
gației de partid și de stat, care a
siunii sale.
deschis noi posibilități pentru extin
Din partea tovarășului Nicolae
derea și adîncirea în continuare a
Ceaușescu au fost transmise tovară
colaborării româno-cehoslovace în
șului Gustav Husak un cald salut
toate domeniile de activitate, in in
de prietenie și cele mai bune urări
teresul ambelor țări, al cauzei gene
de sănătate și fericire, iar poporului
rale a socialismului, păcii și progre
cehoslovac prieten urări de succes
sului în lume. Totodată, a fost ex
în construcția societății socialiste
primată hotărîrea de a se întreprinde
dezvoltate.
toate măsurile pentru traducerea in
viață a sarcinilor rezultate din con
Mulțumind,
tovarășul
Gustav
vorbirile și documentele semnate cu
Husak a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut
acest prilej.

RAPORTUL ANUAL AL S.I.P.R.I, RELEVĂ :

Sporirea cheltuielilor militare
-un pericol pentru pacea lumii
• Un milion de dolari pe minut cheltuit pentru înarmări
• 400 000 de savanți și cercetători științifici folosiți in
industria de armament
STOCKHOLM 4 (Agerpres). —
Omenirea a cheltuit, in 1980, aproa
pe un milion de dolari pe minut
pentru înarmări — se arată în ra
portul anual al Institutului Inter
național de la Stockholm pentru
Studierea Păcii (S.I.P.R.I.), dat pu
blicității joi, in capitala Suediei.
Cheltuielile militare pe plan mon
dial au crescut de patru ori intre
1949 și 1980 — an in care suma alo
cată pentru armamente a fost de
peste 500 miliarde de dolari.
Sporirea cheltuielilor de înarmare
și perfecționarea tehnologiilor mili
tare, asociate cu impasul in reali
zarea destinderii Est-Vest, constituie
un pericol major pentru securitatea
globală, se subliniază in raport.
Documentul atrage, in același timp,
atenția asupra faptului că o tendin
ță alarmantă o constituie „dezvol
tarea calitativă" a armelor nu
cleare strategice și tactice, ceea ce
face ca acestea „să fie mai bine
adaptate pentru un război decit ca
pabile să-l împiedice",
Raportul evidențiază, de aseme
nea, impasul la care s-a ajuns in
domeniul negocierilor privind con
trolul înarmărilor internaționale,
apreciind că „cea mai mare dezilu
zie in 1980 a constituit-o neratificarea tratatului S.A.L.T.-2".
In raportul său anual — al 12-lea
pe care il publică — institutul esti
mează că deceniul care a început
va fi marcat printr-o nouă deterio

rare în domeniul cursei înarmări
lor, dacă nu se face nici un efort
pentru a se inversa această „evolu
ție periculoasă". Este probabil ca
cheltuielile militare să țină pasul
sau chiar să depășească ritmul de
creștere a produsului brut mondial
in anii următori. Totodată, se evi
dențiază că industria de armament
„mobilizează" aproximativ 400 000
de savanți șl cercetători științifici
de înaltă calificare, adică 40 la sută
din „capitalul de inteligență" mon
dial.
O tendință evidențiată de insti
tutul de la Stockholm o constituie
creșterea ponderii cheltuielilor mi
litare ale țărilor în curs de dezvol
tare, care a ajuns la 16 la sută din
totalul mondial in 1980, față de 9 la
sută în 1971. Totodată, se semna
lează continuarea militarizării spa
țiului circumterestru, ca și a expe
riențelor cu arma nucleară.
Intr-o declarație făcută presei,
directorul S.I.P.R.I., Frank Barnaby,
a apreciat : „Este limpede că ne
aflăm in prezența unei noi runde
a cursei înarmărilor și există per
spective minore de restringere a
acesteia în Europa". Opinia publi
că iubitoare de pace trebuie să pre
valeze asupra cercurilor promilitariste și să exercite asupra guver
nelor presiuni pentru a infăptui
măsuri adecvate în direcția dezar
mării.

INDIA

al universităților de 124. Numărul
studenților este de peste 2,5 milioane.
Cu toate succesele repurtate, a re
levat primul ministru, in prezent nu
mai o treime din cei 680 de milioane
de cetățeni ai țării știu să scrie și să
citească, iar școlile indiene sînt ab
solvite de numai 15—20 la sută din
tre elevi. Aceasta se datorează si
tuației materiale grele a familiilor
lor, care sînt nevoite să-și trimită
copiii să lucreze de mici.
Primul ministru al Indiei a arătat
că • pentru ajutorarea familiilor să
race guvernul va mări alocațiile de
stat. De asemenea, în țară se reali
zează trecerea )a învățămîntul pri
mar gratuit și se extinde rețeaua
școlilor de stat, al căror număr a
ajuns deja la 800 000.

Există în Austria tradiția ca săptăminal, la sfîrșitul fiecărei ședințe a
guvernului, membrii acestuia să răs
pundă în cadrul unei conferințe „operative" de presă, chiar pe coridoa
rele cancelariatului (botezate pentru
circumstanță „Pressefoyer") la între
bările puse de ziariștii austrieci și
străini. Participind la o asemenea
conferință, ziariștii români au avut
privilegiul suplimentar al unei în
trevederi separate în cabinetul can
celarului federal. „Poporul austriac,
a spus domnia-sa, îl cunoaște pe pre

siuni de la Viena a comisiei, „rezul
tate care, cu siguranță, a adăugat
domnia-sa, vor fi imbogățite în urma
dialogului la cel mai înalt nivel".
Reprezentantul Camerei federale a
economiei, EKKEHARD STRASSER,
împărtășind aceeași părere, în ce
privește largile posibilități de extin
dere a schimburilor și, în special, a
acțiunilor de cooperare, forma cea
mai eficientă a relațiilor economice,
a enumerat domeniile ce formează
obiectul acestor acțiuni sau care sint
în studiu — de la motoarele diesel

Convorbiri la Viena cu personalități proeminente ale vieții
politice în preajma noului dialog la nivel înalt româno-austriac
loc, într-o perioadă în care destinde
rea cunoaște un recul. In asemenea
împrejurări, intilnirile și schimburile
de opinii intre țări mici și mijlocii,
cum sint Austria și România, care
s-au pronunțat pentru înțelegere in
ternațională, dobîndesc valoarea unui
exemplu, se înscriu ca un aport ne
mijlocit la revitaiizarea procesului
inceput prin semnarea Actului final
de la Helsinki. Noi am fost întotdea
una de părere că țările legate de Du
năre sînt prietene și vecine, chiar
dacă nu au granițe comune. Pre
ședintele României și cu mine vom
dezbate probleme importante pentru
Europa, pentru întreaga lume, cum
ar > fi securitatea, dezarmarea, re
stabilirea unui climat internațio
nal de încredere, și ținind seama
de experiența deosebită a președin
telui Nicolae Ceaușescu, de mul
tiplele contacte pe care Ie-a avut
cu lideri din toate țările lumii, aceste
schimburi de vederi vor fi pentru
noi deosebit de prețioase'" — a în
cheiat președintele Rudolf Kirch
schlăger.
Păreri similare a exprimat și can
celarul federal BRUNO KREISKY.

ședintele Nicolae Ceaușescu ca pe un
prieten apropiat și nu există îndoia
lă că relațiile foarte bune pe plan
politic, economic și cultural dintre
cele două țări se vor intensifica și
mai mult, ca urmare a noii sale vi
zite. Există întotdeauna posibilități
de îmbunătățire, iar una din căile
principale o reprezintă cooperarea pe
terțe piețe". Subliniind acest aspect
deosebit de important al raporturi
lor bilaterale, șeful guvernului aus
triac a ținut să releve, în continuare,
referindu-se la aspectele internațio
nale, „contribuția deosebită pe care
Austria și România o pot aduce la
reluarea procesului de destindere,
proces la care este necesar să parti
cipe toate statele, indiferent de sis
temul politic sau de mărime".
Ambii inalți demnitari au apre
ciat relațiile economice ca fiind sec
torul cel mai propice al colaborării
romăno-austriece. în această ordine
de idei, ministrul comerțului, meș
teșugurilor și industriei, JOSEF
STARIBACHER, președintele părții
austriece în Comisia mixtă guverna
mentală româno-austriacă, a descris
ca „rodnice" rezultatele recentei se

pentru autocamioane, la dispozitive
de sudură electronică și instalații le
gate de folosirea pașnică a energiei
atomice — ceea ce, oferind o idee
concludentă asupra acestor posibi
lități, constituie, totodată, un indiciu
al gradului de dezvoltare atins de
economia României, care poate co
labora cu succes cu un partener ce
se bucură de o asemenea reputație
pe planul tehnicii, cum este Austria.
Satisfacția pentru modul în care
decurg relațiile româno-austriece,
înalta considerație pentru personali
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu,
interesul viu cu care este așteptată
vizita sa, s-au desprins ca elemente
comune și ale
convorbirilor
avute cu exponenți ai celor trei
partide, socialist, populist și liberal,
reprezentate în, parlament. Din idei
le consemnate în carnetul de repor
ter am desprins ca aspecte-cheie
consensul asupra realității de' netă
găduit că există o singură Europă —
idee susținută ferm de președintele
României — și „însemnătatea pe care
o au, așa cum spunea deputatul so
cialist HANS HESELE, purtător de
cuvint al partidului in probleme de
politică externă, contactele la cel mai

HELSINKI

Premierul finlandez
evidențiază necesitatea
continuării politicii
de destindere
HELSINKI 4 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celui de-al 32-lea
congres al Partidului Social-Demo
crat din Finlanda, care se desfășoară
in orașul Pori, Kalevi Sorsa a fost
reales ca președinte al partidului.
Luînd cuvîntul la congres, primul
ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, s-a pronunțat în favoarea conti
nuării procesului de destindere, pen
tru îmbunătățirea relațiilor dintre
țări, precum și pentru desfășurarea
unor acțiuni eficiente pentru dezar
mare in toate statele din nordul Eu
ropei. El a subliniat că ritmul acce
lerat al cursei înarmărilor reduce
securitatea tuturor.

înalt nivel între România și Austria
pentru refacerea unității continentu
lui".
Deputatul populist, LUDWIG STEI
NER, ținind să precizeze că în
tre partidul de guvernămînt socialist
și partidele de opoziție nu există
nici o deosebire în a aprecia relațiile
româno-austriece ca „excepțional de
cordiale", a relevat, ca o altă idee de
seamă, „poziția moral solidă pe care
se situează România și Austria și
care se înscrie ca un element deose
bit de prețios al echilibrului în Eu
ropa". In fine, deputatul FRIEDRICH
PETER, președintele Clubului parti
dului liberal, abordind. dintr-un alt
punct de vedere, aceeași problemati
că a securității și destinderii în Eu
ropa, a evidențiat că „înlăturarea ob
stacolelor ivite in calea realizării acestor mari deziderate se poate re
aliza nu prin acuzații și contraacuzații in legătură cu cine este vinovat
de situația creată, ci prin eforturi
susținute pentru cristalizarea unor
soluții general-acceptabile, iar con
tribuția pe care o aduc in acest do
meniu România și Austria scoate in
relief și mai mult însemnătatea apro
piatului dialog la nivel înalt."
Asemenea aprecieri pozitive, cu
vintele elogioase la adresa Româ
niei, a președintelui ei, a politicii ex
terne de pace și înțelegere a țării
noastre, de promovare a unui spirit
nou in relațiile dintre state pot fi
auzite in aceste zile din partea a
toarte multe personalități și in foarte
multe locuri în Austria. Ele contu
rează o atmosferă dintre cele mai
propice vizitei președintelui Nicolae
Ceaușescu, convorbirilor sale cu pre
ședintele Rudolf Kirchschlăger și
cancelarul B-uno Kreisky, care se
vor înscrie, neindoios, ca un aport de
cea mai mare importanță la statorni
cirea acelui cadru de încredere și
conlucrare pașnică pe care îl recla
mă interesele popoarelor continen
tului nostru și ale intregii lumi.

Romulus CAPEESCU
Viena

t
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e scurt

a președintelui Nicolae Ceaușescu va contribui la dezvoltarea lor și mai puternică"
le-a lăsat dezvoltarea economică și
culturală a țării noastre. „Conside
răm, a continuat domnia-sa, vizita
președintelui Nicolae Ceaușescu și a
doamnei Elena Ceaușescu ca o expre
sie a relațiilor excelente existente
intre cele două state ale noastre. Noi
ne respectăm reciproc felul nostru de
a fi, convingerile, ceea ce reprezintă
o bază solidă pentru un rodnic
schimb de vederi. In același timp, vi
zita președintelui României îmbracă
o semnificație deosebită și prin pris
ma momentului politic in care are

STOCKHOLM 4 (Agerpres). —•
Parlamentul suedez s-a pronunțat în
favoarea organizării de convorbiri
internaționale privind crearea unei
zone denuclearizate în nordul Euro
pei, aprobind o propunere în acest
sens a comisiei sale de politică ex
ternă. Deputății social-democrați și
comuniști, care au intervenit in dez
bateri, au subliniat că hotărîrea
N.A.T.O. din decembrie 1979 privind
amplasarea de noi rachete nucleare
cu rază medie de acțiune pe terito
riul unor țări vest-europene consti
tuie un pericol nemijlocit și pentru
Suedia.
Ministrul afacerilor externe, Ola
Ullsten, a declarat că negocierile din
tre U.R.S.S. și S.U.A. vizind reduce
rea armamentelor nucleare in Euro
pa sint de cea mai mare urgență.
Totodată, el a adăugat că guvernul
Suediei va continua convorbirile re
feritoare la crearea unei zone denu
clearizate in nordul Europei cu păr
țile interesate — Danemarca, Norve
gia, Finlanda și Islanda, relevă agen
ția France Presse.
Lars Werner, președintele Partidu
lui de Stingă — Comuniștii din Sue
dia, a subliniat, în intervenția sa, că
marea majoritate a poporului sue
dez adresează un apel guvernului ță
rii de a se angaja activ pentru în
făptuirea de măsuri grabnice și efi
ciente de dezarmare în Europa.
„Pentru noi, problema nu se mai
pune dacă o zonă denuclearizată in
Europa de nord este bună sau rea,
ci cum și cînd va fi creată aceasta",
a subliniat el.

„Împotriva pericolului atomic.
Nu rachetelor atomice ți bom
belor cu neutroni !“ - sub
această lozincă, la Bonn a avut
loc recent o demonstrație la
care au participat peste 25 000
de oameni. Manifestanții s-au
pronunțat împotriva proiectelor
de amplasare de noi rachete în
Europa occidentală și pentru
inițierea de măsuri autentice de
dezarmare.

„Relațiile cu România cunosc un curs ascendent și apropiata vizită
în sala principală a cunoscutului
palat Belvedere din Viena, un imens
tablou, într-o tonalitate dominantă
purpurie, imortalizează un moment
istoric : semnarea, la 15 mal 1955, a
Tratatului de stat cu Austria, care,
completat cîteva luni mai tîrziu, la
26 octombrie a aceluiași an, prin Le
gea Constituțională cu privire la neu
tralitatea permanentă, marca începu
tul unei noi etape de dezvoltare, li
beră, democratică și deplin suverană
a țării. La un sfert de secol de la
acest eveniment memorabil, Austria
se înfățișează astăzi ca un stat, așa
cum vizitatorul se poate convinge
cunoscîndu-i realitățile, cu un nivel
înalt de industrializare. în ce privește
politica externă, austriecii nu au în
țeles și nu ințeleg poziția de neutra
litate in sensul unei atitudini de pa
sivitate sau neimplicare în proble
matica internațională la ordinea zi
lei, ci, dimpotrivă, caută, în mod ac
tiv, să contribuie la soluționarea acestei problematici în mod construc
tiv, se pronunță și acționează pentru
colaborare cu toate țările, fără deo
sebire de sistem politic.
Acesta este și terenul fertil pe care
pozițiile Austriei se intîlnesc cu cele
ale României, țară care se bucură în
rindurile oficialităților și ale opiniei
publice austriece de o deosebită
prețuire pentru politica sa principia
lă în slujba păcii, înțelegerii și coo
perării între toate popoarele. în
acest context, noua vizită pe care
președintele Nicolae Ceaușescu ur
mează să o efectueze in Austria este
apreciată de personalități de cea mai
înaltă răspundere ale vieții politice
austriece ca un eveniment de prim
ordin, de natură să impulsioneze și
mai puternic ansamblul raporturilor
dintre cele două țări și popoare.
Primind grupul de ziariști români,
președintele federal RUDOLF KIRCHSCHLAGER a evocat cu plăcere
vizita pe care a făcut-o in România in
1978 și convorbirile avute cu acel pri
lej cu șeful statului român, împărtă
șind impresiile puternice pe care i

DEZBATERILE DIN
PARLAMENTUL SUEDEZ

NU
înarmărilor
nucleare!

Premierul Indira Gandhi despre unele probleme
ale dezvoltării învățămîntului
DELHI 4 (Agerpres). — Luind cu
vîntul la o reuniune a miniștrilor în
vățămîntului din statele indiene, pri
mul ministru al Indiei, Indira
Gandhi, a arătat că, în anii care au
trecut de la dobindirea independen
ței de stat, în India a crescut numă
rul elevilor in școli cu peste 70 la
sută. în prezent, masa principală din
cei 100 de milioane de elevi este
formată din copiii oamenilor săraci,
ai țăranilor și muncitorilor — copii
ale acelor pături care înainte de in
dependență nu aveau acces la învă
țătură.
în anul 1950 în India erau numai
30 de universități și aproximativ
1 000 de colegii, în prezent numărul
colegiilor fiind de aproape 5 000, iar

Pentru crearea unei
zone denuclearizate
în nordul Europei

PRIMIRE LA HAVANA. Fidel
Castro, președintele Consiliului de
Stat și Consiliului de Miniștri ale
Republicii Cuba, a primit delegația
parlamentară iugoslavă condusă de
președintele Adunării R.S.F.I., Dragoslav Markovici. Convorbirea ce a
avut loc cu acest prilej s-a referit
la dezvoltarea relațiilor și cooperării bilaterale, menționează agenția
Taniug.

INTÎLNIRE EGIPTEANO-ISRAELIANA.
— In
_ localitatea Sharm El
Sheikh din peninsula Sinai a avut
loc joi o întâlnire între președinte
le Egiptului, Anwar El Sadat, și
primul ministru al Israelului, Menahem Begin. După cum informează agențiile internaționale de
presă, ‘in cadrul‘ ■întrevederii
■ ■■ au
fost examinate aspecte legate de
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și alte probleme privind *ultimele evoluții ale situației din re
giunea Orientului Mijlociu.
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AUSTRALIA SE PRONUNȚA
ÎMPOTRIVA
EXPERIENȚELOR
NUCLEARE. Ministrul afacerilor
externe al Australiei, Tony Street,
a declarat că „regretă profund"
decizia guvernului Franței de a
relua experiențele nucleare în Pa
cificul de sud. Vorbind în fața
parlamentului. Street a precizat că
Australia a manifestat întotdeauna
cu claritate opoziția sa față de asemenea experiențe și a depus eforturi in favoarea unei interdicții
a tuturor armelor nucleare — re
latează agenția France Presse.

MAREA BRITANIE ȘI C.E.E.
Intr-o declarație făcută cu prilejul
Iunei întâlniri cu reprezentanți ai
cercurilor politice olandeze, ce a
avut loc la Haga, ministrul britaInic de finanțe, Geoffrey Howe, a
afirmat că reprezentanții Marii
Britanii, care de la 1 iulie vor asi| gura, conform principiului rotației,
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președinția reuniunilor ministeria
le ale C.E.E., vor acționa pentru
schimbarea politicii agricole comu
nitare. Howe a declarat, de ase
menea, că un alt obiectiv prioritar
al
activităților
reprezentanților
britanici îl va constitui și modifi
carea politicii bugetare a Pieței
comune, precizînd, in context, că
guvernul de la Londra se pronun
ță pentru o reducere semnificativă
a contribuției Marii Britanii ia
realizarea bugetului comunitar.
NUMIRE. Fostul senator republi
can din partea statului New York
Jacob Javits, în vîrstă de 77 de ani,
a fost numit consilier special al
secretarului de stat al S.U.A., Ale
xander Haig, s-a anunțat oficial la
Washington.
Departamentul de
Stat a precizat că Javits il va spri
jini pe secretarul de stat în pro
bleme de politică externă.

PARLAMENTUL OLANDEI a
hotărît suspendarea relațiilor cul
turale cu regimul minoritar rasist
din Republica Sud-Africană. De
cizia forului legislativ, adoptată la
cererea guvernului, are Ia bază
politica inumană de apartheid promovată de autoritățile de la Pretoria.
HIDROCENTRALA GIGANT. Pa
Rio Parana, fluviul sudamerican ce
formează, pe o distanță de 190 km,
granița dintre Brazilia și Paraguay,
se află in construcție o hidrocentrală
care va fi, la terminarea ei in 1988,
cea mai mare din lume. Cu o pu
tere instalată de 12 600 megawați,
hidrocentrala de la Itaipu va fur
niza anual 75 miliarde kilowați-oră
energie electrică. Uriașul șantier, pe
care lucrează zeci de mii de oa
meni, se întinde pe o suprafață de
36 kmp. Construcția presupune dislo
carea a 50 milioane metri cubi de
pămint și rocă.
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