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Sub semnul voinței comune d.e înțelegere

și colaborare, a continuat ieri

Cu sentimente de aleasă stimă și mîndrie, într-o unanimitate
de voință, participanții la adunările generale au propus ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit cu înalta funcție
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii
Ieri au continuat să se desfășoare in întreaga țară
adunări generale ale oamenilor muncii consacrate pre
gătirii Congresului al ll-lea al consiliilor oamenilor
muncii. In aceste înalte foruri ale democrației munci
torești,> pornind de la rezultatele obținute în realizarea
planului pe cinci luni din acest an, se fac ample dez
bateri menite să asigure stabilirea măsurilor necesare
pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului
pe întregul an la producția fizică și export, în condiții
de înaltă calitate și eficiență. Totodată, adunările
generale reconfirmă delegații la Congresul al ll-lea al
consiliilor oamenilor muncii și aleg candidați pentru
Consiliul Național al Oamenilor Muncii.
După cum se știe, potrivit principiilor democratice
statornicite în sistemul vieții noastre sociale, alegerea

în funcția de președinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii se face cu participarea, consultarea
și prin opțiunea largă a oamenilor muncii, exprimînd
voința unanimă a întregului popor. Intr-adevăr, și
în adunările generale desfășurate ieri, un moment
deosebit, plin de semnificații, l-a constituit adoptarea,
intr-o deplină unanimitate, de participanții la dezbateri
a hotărîrii prin care propun ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reînvestit cu înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.
Această realegere, unanim dorită de clasa muncitoare,
de întregul popor, reprezintă garanția sigură a aplicării
neabătute a autogestiunii economico-financiare și autoconducerii muncitorești, a adîncirii și perfecționării con
tinue a democrației noastre socialiste.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
Esența democrației muncitorești - participarea
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN AUSTRIA activă, eficientă la actul de conducere

Primire calda, prietenească
la întreprinderea industrială „ Voith"
Cea de-a treia zi a vizitei de stat
pe care tovarășul 'Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o efectuează în
Austria, la invitația președintelui
federal, Rudolf Kirchschlăger, și a
doamnei Herma Kirchschlăger. a fost
consacrată în principal cunoașterii
unor importante realizări ale indus
triei din țara prietenă, examinării, cu
acest prilej, a noi posibilități de co
laborare și cooperare economică intre
cele două țări.
în cursul dimineții de joi, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost oaspeții firmei
„J. M. Voith A. G.“ din localitateaSankt Polten, situată la 60 de ki
lometri distanță de Viena.
La sosirea la sediul firmei, înalților soli ai poporului român li s-a fă
cut o primire sărbătorească. în nume
le conducerii firmei, domnul Frantz
Silbermager. membru al comitetului
director, a adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu și președintelui Rudolf
Kirchschlăger,
tovarășei
Elena
Ceaușescu și doamnei Herma Kirch
schlăger cordiale cuvinte de bun
venit, manifestindu-și bucuria de a
saluta in persoana președintelui Re
publicii Socialiste România pe primul
șef de stat străin care vizitează se
diul firmei. El a exprimat satisfacția
de a putea prezenta inalților oaspeți
aspecte din activitatea colectivului de
muncitori și de specialiști de aici.
Arătind că pentru colectivul firmei
vizita șefului statului nostru repre
zintă un eveniment istoric, gazdele
s-au referit pe larg la tradiția rela
țiilor româno-austriece, care, în cazul
firmei „Voith", datează din primul
deceniu al acestui secol, aproape de
la înființarea întreprinderii. Făcindu-se mai pe larg referiri la aspecte
ale colaborării firmei cu întreprinderi
românești, s-a insistat asupra bune
lor raporturi existente, ilustrate ‘de
altfel prin numeroase exemple. Ast
fel. pentru dotarea întreprinderii
„Palas" Constanța, specialiștii români
și austrieci au cooperat la realizarea
utilajelor necesare fabricării hîrtiei,
constructorii români asigurînd 60 la
sută din mașinile necesare. Aceste instalații reprezintă pentru
noi un element de referință pe plan
mondial, au subliniat gazdele, menționînd, in context, că sint interesate
in continuarea acestei conlucrări re
ciproc avantajoase. Dealtfel — s-a
evidențiat cu acest prilej — intre fir
ma „Voith" și întreprinderi românești
producătoare de utilaj tehnologic au
fost semnate înțelegeri de cooperare,
inclusiv pe terțe piețe. Aceste bune
rezultate de pină acum, a spus di
rectorul producției, Edmund Brenner,
sintem convinși că vor fi amplificate
în continuare, ca urmare a vizitei
președintelui Republicii Socialiste
România in Austria, in cadrul bune
lor raporturi dintre cele două țări și
popoare.
Prezent la sosirea șefului statului
român în incinta firmei „Voith", pri
marul localității Sankt Polten a ținut
să adreseze salutul fierbinte al cetă
țenilor orașului, să-și exprime con
vingerea că noua vizită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu in Austria va
contribui la o mai bună cunoaștere,
la o și mai mare apropiere intre cele
două țări și popoare. El a rugat pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu să pri
mească în dar un volum despre

această așezare, oferind totodată to
varășei Elena Ceaușescu un buchet
de flori culese din grădinile orașului.
Inalții oaspeți sînt informați apoi
că întreprinderea a fost fondată în
anul 1903 de Friedrich Voith. Pro
gramul de producție s-a extins con
tinuu, el cuprinzind în momentul de
față utilaje pentru industria de fa
bricare a hîrtiei, turbine hidraulice
și alte tipuri de mașini și instalații,
exportate in numeroase țări. Trei
sferturi de secol inseamnă o perioa
dă scurtă în istorie, însă pentru o în
treprindere, pentru o uzină, ea se
măsoară prin rezultate care nu pot fi
asigurate decit prin hărnicia și pu
terea de muncă a mai multor gene
rații de oameni ai muncii, a subli
niat directorul întreprinderii. S-a
inceput in 1903 cu o turnătorie, iai
(Continuare in pag. a IlI-a)

Spectacol festiv
Joi seara, președintele Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au luat parte la un spec
tacol festiv cu opera „Flautul fer
mecat" de Mozart.
Spectacolul a fost găzduit de Ope
ra de stat, splendid monument de ar
hitectură, prima clădire publică apărută la vremea respectivă în flan
cul noului Ring vienez. „Staatsoper"
ă fost inaugurată in anul 1869 cu
„Flautul fermecat". De atunci și pînă
astăzi, pe scena Operei din Viena
s-au consumat pagini de extraordi
nară frumusețe din istoria muzicii
universale, repertoriul, nivelul artis
tic, celebritatea numelor care și-au
legat anii de viață de ai instituției
înscriind-o între cele mai vestite de
acest gen din lume.
Distrus aproape in întregime în
timpul celui de-al doilea război mon
dial, edificiul a fost reconstruit, el
redind astăzi, cu fidelitate, stilul original, rămînînd unul din cele mai
importante monumente dă arhitec
tură ale Vienei.

Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună
Cți președintele federal, Rudolf Kirch
schlăger, și doamna Herma Kirch
schlăger, întîmpinați la intrarea în
marea sală de spectacole de oficia
lități austriece, au luat loc în loja
centrală. în lojile din apropiere se
aflau persoanele oficiale care înso
țesc pe șeful statului român. Au
asistat, de asemenea, personalități de
seamă ale vieții politice austriece,
oameni de știință, artă și cultură.
La reușita spectacolului, care s-a
bucurat de uni deosebit succes, și-au
dat concursul renumiți interpreți ai
Operei vieneze. Tuturor, in semn de
apreciere, din partea președintelui
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu le-au fost oferite
flori.
A fost un spectacol de mare ți
nută, un eveniment artistic remar
cabil dedicat prieteniei dintre Româ
nia și Austria, relațiilor culturale de
îndelungată tradiție dintre cele două

în incinta întreprinderii
de utilaj petrolier și repa
rații Teleajen, chiar la in
trare, am întilnit o inscrip
ție care ni s-a părut deose
bit de sugestivă pentru
noile dimensiuni și semni
ficații pe care le capătă, in
condițiile cincinalului cali
tății și eficienței, democra
ția economică, participarea
oamenilor muncii la condu
cerea vieții colectivului:
„Fiecare muncitor — un
cadru de gindire". Făcînd
parcă racordul cu această
inscripție, tovarășul Marin
Florea, .maistru principal,
secretar al comitetului de
partid și președintele con
siliului oamenilor muncii,
ne spunea:
— La noi, participarea și
angajarea nu mai vizează
exclusiv pe cei investiți cu
sarcini și funcții în diferi
tele organisme de conduce
re colectivă. După părerea
mea, în stadiul actual al
dezvoltării societății noas
tre, noțiunea de democrație
muncitorească nu mai poate
cuprinde în sfera sa doar
cele citeva zeci de oameni
aleși în forurile de condu
cere: ea trebuie să antre
neze toate energiile gînditoare și creatoare.
O ilustrare elocventă a
acestui adevăr ni s-a părut
a fi „cazul Constantin Mă
reț" (cînd folosim cuvîntul
„caz" ii atribuim, de obi
cei, un sens negativ ; aici
ideea de „caz" a dobîndit
un sens pozitiv). Despre ce
e vorba? Tovarășul Mareș
este maistru în secția montaj-conlecții și conduce un
schimb la asamblarea uti
lajului numit „instalația de
preparare și circulare a
noroiului de foraj". Luînd
cunoștință de o hotărîre a
consiliului oamenilor mun
cii din întreprindere pri
vind organizarea mai rațio
nală a proceselor de pro
ducție spre a valorifica noi

VALEA

JIULUI :

rezerve interne, comunistul
Constantin Mareș a consi
derat că hotărîrea îl vizea
ză direct, personal, și pe el.
A început să privească
cu alți ochi, mai critici,
mai scormonitori, atelierul,
munca brigăzilor și echi
pelor. Din această „altfel
de privire" s-a născut și
ideea. O idee simplă, apa
rent nespectaculoasă, dar
cu o eficiență calculabilă în
cifre cu multe zerouri.
Totul a pornit de la o în
trebare: de ce oare asam-

Experiențe și opinii aie colectivului
întreprinderii de utilaj petrolier
și reparații Teleajen
blarea să se facă în între
gime și nu pe subânsamble? Oare nu s-ar putea
cîștiga timp prin repartiza
rea echipelor pe fiecare
subansamblu în parte? S-a
lucrat întîi, experimental,
o zi după noua metodă, iar
apoi,
constatîndu-se că
timpul asamblării se scur
tează cu mai mult de o
treime, s-a trecut la gene
ralizarea acestui nou mod
de a lucra.
Există si alte „cazuri" asemănătoare în această uzină. Ne-au fost relatate
pe larg, dar nu vom insis
ta asupra lor. Ceea ce ne-a
reținut atenția însă e faptul
că mai sînt și locuri de
muncă unde rezerve în
semnate de „energii gînditoare" rămîn incă insufi
cient folosite. De ce? Poate
că explicația o găsim in
nemulțumirea exprimată de
unul dintre reprezentanții
personalului muncitor în
consiliul oamenilor muncii,
strungarul
Florea Ion :
„Nu-i de ajuns că noi e-

Su

plimentar, însemnate
cantități de cărbune
Harnicii mineri din Lupeni și
Bărbăteni, angajați plenar în
întrecerea pentru a da patriei
cantități sporite de cărbune, au
extras suplimentar, în perioada
scursă din acest an, 53 000 tone
cărbune cocsificabil. Acest suc
ces se datorește pătrunderii tot
mai accentuate a mecanizării lu
crărilor miniere, creșterii pro
ductivității muncii pe post cu
500 kg cărbune la Lupeni și
230 kg la Bărbăteni, întăririi or
dinii și disciplinei în formațiile
de lucru și aplicării unor tehno
logii avansate în extragerea
cărbunelui. Minerii de la Lupeni
și Bărbăteni se află pe primele
două locuri în întrecerea ce se
desfășoară în bazinul carbonifer
al Văii Jiului. (Sabin Cerbu).

Petrolierul
„Liberta
tea” în probe de mare
„Libertatea", un nou petrolier
românesc de 150 000 tdw. con
struit la Șantierul naval din
Constanța, a plecat în probe de
mare. Nava, cu o lungime de
304 metri și lățimea de 46 metri,
este dotată cu un motor româ
nesc, construit la Reșița, de
28 000 CP, ceea ce ridică gradul
ei de integrare la peste 94 la
sută, și este înzestrată cu apara
tură și instalații de manevră și
încărcare complet automatizate.
(George Mihăescu). ,

DROBETA-TURNU

severinTFabrică de materiale
de construcții
Pe harta industrială a jude
țului Mehedinți a apărut un nou
și modern obiectiv : fabrica de
materiale de construcții. La ni
velul unui an se produc aici
65 000 mc panouri prefabricate
din beton, din care se pot rea
liza peste 2 000 apartamente.
Prin intrarea în funcțiune a
acestei noi unități se creează
condiții pentru construirea, într-un ritm mai susținut, a celor
peste 14 000 apartamente pre
văzute la nivelul actualului cin
cinal în localitățile județului.
(Virgiliu Tătarii).

In timpul spectacolului festiv

laborăm și adoptăm în
C.O.M. unele hotărîri bune,
judicioase: ar trebui ca ele
să fie mai larg populariza
te în secții și ateliere pen
tru a fi cunoscute de toți
membrii colectivului. Dacă
stai să te gîndești mai bine,
democrația muncitorească
de aci începe: de la infor
mare și cunoaștere".
Cît de adevărată este această observație ne-am
putut da seama luînd cu
noștință de unele stări de
lucruri de la turnătoria de

oțel. Deși condițiile tehni
ce și de muncă s-au îmbu
nătățit simțitor în acest
sector, „plaga rebutului",
cum îi zic pe bună drepta
te oamenii, continuă să afecteze rezultatele bune ob
ținute de colectivul între
prinderii. „Ne încadrăm în
procentul prevăzut" — afirma cu seninătate tova
rășul Gheorghe Moraru, re
prezentantul celor de la
turnătorie în consiliul oa
menilor muncii, „uitînd"
însă „amănuntul" că acest
procent e incă nepermis de
ridicat: 5 la sută.
Stînd de vorbă cu mun
citori, maiștri, ingineri de
la turnătoria de oțel îți
sare în ochi faptul că mulți
dintre ei nu'-numai că nu
sînt antrenați în soluționa
rea acestei probleme, dar
nici nu cunosc dimensiuni
le ei reale: hotărîrile, pla
nurile de măsuri ce au
fost adoptate de consiliul
oamenilor muncii din în
treprindere pentru redu
cerea cantității de rebuturi

sînt cunoscute, în general,
de cadrele de conducere
tehnico-adminisțrative din
secție (adică de cei care
au drept sarcină de serviciu
îngrădirea acestui neajuns),
dar in mult mai puțină mă
sură (uneori aproape deloc)
tocmai de cei care, la fie
care loc de muncă, pot
contribui, prin spiritul lor
de inițiativă, prin căutarea
de soluții ingenioase, la
desfășurarea unei acțiuni
unitare și concentrice în această direcție. Or, e lim
pede că a face din fiecare
membru al colectivului un
participant activ la actul de
decizie și de înfăptuire a
deciziei — senSul funda
mental al democrației mun
citorești — presupune, ca o
condiție indispensabilă, a-1
face părtaș, prin cunoaște
re, la totalitatea probleme
lor cu care este confruntat
colectivuL
Gîndindu-ne la cuvintele
rostite de secretarul comi
tetului de partid — și amintite la începutul acestor
însemnări — despre faptul
că practica
democrației
muncitorești nu se poate li
mita doar la antrenarea
unora la înfăptuirea deci
ziilor, ni s-a părut că ele
își au aplicație și în
situația intilnită la turnă
toria de oțel : autentica autoconducere muncitorească
nu-și poate restrînge aria
de iradiere doar la unele
secții ori sectoare dintr-o
întreprindere, ci trebuie
să cuprindă și să antreneze
cu adevărat întreg poten
țialul creator al colectivului
(și, am sublinia, îndeosebi
acele sectoare unde proble
mele sînt mai dificile șl ne
cesită eforturile concentra
te ale tuturor).

Victor BtRLĂDEANU
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii*

LA SECERIȘ
Sarcini de primă urgență impun
buna organizare a lucrărilor,
ampla mobilizare a forțelor
La orz, lucrările trebuie încheiate in 3—4 zile, iar la grîu
in circa 8—10 zile de la inceperea secerișului
In cimpiile din sud și vest, lanu
rile de orz au început să-și schimbe
culoarea în galben, semn că ne aflăm in fața unui nou seceriș. O
știm cu toții, nici un alt anotimp
nu-i încărcat de atîta grabă, nu-i
atit de prețuit de gospodari ca ano
timpul acesta, al pîinii noi. în 3—4
zile trebuie să încheiem recoltarea
orzului. Secerișul griului nu trebuie
să dureze nici el mai mult de 8—10
zile, urmînd ca la citeva zile să se
încheie și celelalte lucrări de după
seceriș și cu deosebire pregătirea te
renului și semănatul celei de-a doua
culturi de porumb. Pentru încadra
rea in aceste perioade scurte este
necesar ca fiecare combină să reali
zeze zilnic un ritm de lucru cel pu
țin dublu față de anul trecut.
Problema cea mai importanță care
trebuie avută in vedere este ca
tractoarele, combinele, mijloacele de
transport, celelalte mașini agricole să
funcționeze la întreaga capacitate și
fără întrerupere. Din controalele efectuate de organele de specialitate
rezultă cu intrăm în campania de
vară cu toate mijloacele tehnice în
stare normală de funcționare, ceea
ce constituie într-adevăr un fapt
pozitiv. Dar pentru ca aceste pre
mise să asigure și realizarea unor
viteze cît mai mari de lucru, este
nevoie ca la fiecare loc de muncă să
se asigure asistența tehnică de spe
cialitate, dotarea atelierelor de in
tervenție cu dispozitivele și piesele
de schimb necesare, pentru a se pu
tea înlătura operativ orice defec
țiune. Facem această subliniere ținînd seama tocmai de numeroasele
deficiențe care s-au înregistrat. în
acest sens, în anii trecuți, deficiențe
în urma cărora un număr apreciabil
de mecanizatori și șoferi nu și-au
realizat normele zilnice stabilite la
recoltat și la transportul producției.
Pentru mecanizatori, pentru toți
lucrătorii ogoarelor, ziua de muncă
in agricultură trebuie să înceapă
acum odată cu ivirea zorilor și să
sfirșească Ia lumina fardrilor, iar
acolo unde producția o cere, să nu
mere 24 de ore din 24. Să se lu
creze cit mai mult posibil, dar mat
ales organizat In noua concepție de

desfășurare a campaniei agricole de
vară, toate lucrările — începînd cu
recoltarea cerealelor, transportul pro
ducției pînâ la pregătirea terenului
și semănatul culturilor succesive —
se vor executa in flux neîntrerupt
numai de către formații complexe de
mecanizatori conduse de un specia
list. Pentru fiecare solă in parte
trebuie sâ se întocmească un pro
gram complex de acțiune prin care
să se asigure, încă din start, core
larea capacității de recoltare a com
binelor cu a tuturor celorlalte mij
loace mecanice și, cu deosebire, a au
tocamioanelor și remorcilor.
Este absolut obligatoriu ca pe lîngă
fiecare formație de recoltare să sa
asigure un număr suficient de au
tocamioane și remorci pentru a se
evita orice depozitare a producției in
cimp. în urma combinelor să se afle
presele de balotat paie, echipate cu
tirișuri pentru scoaterea baloților la
marginea miriștei, iar imediat după
prese să se acționeze cu plugurile
sau discurile și apoi cu semănătorile
pentru a se asigura cele mai buna
condiții pentru germinarea boabelor.
In cel mult o zi-două după recol
tare, sola respectivă trebuie să fie
însămînțată. Aceasta înseamnă or
ganizare bună a campaniei de vară
și așa trebuie să se procedeze peste
tot.
înfăptuirea acestor imperative pre
supune coordonarea directă, la fața
locului, a desfășurării lucrărilor de
către specialiștii din unitățile agri
cole, de la consiliile agroindustriale
și direcțiile agricole, stabilirea răs
punderilor ce revin celor aflațî la
conducerea formațiilor de mecani
zare în vederea respectării judi
cioase, stricte, a sarcinilor zilnice de
lucru. Pretutindeni, în fiecare co
mună, în fiecare unitate agricolă,
organizațiile de partid locale au da
toria să urmărească modul in eare
sint duse la îndeplinire sarcinile sta
bilite prin programele de desfășu
rare a campaniei de vară.
Să facem totul pentru ca din re
colta acestui an să nu se piardă nici
un bob, ca sămînța celei de-a doua
recolte să ajungă cît mai repede sub
brazdă 1

SCINTElA — vineri 12 iunie 1981

PAGINA 2
*

O propunere unanimă a colectivelor muncitorești: tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

„Temele de reflecție"

CUVlNTUL MUNCITORESC LA TRIBUNA
CONDUCERII ECONOMIEI

-o inițiativă care stimulează
inițiativele cetățenilor

Cum se poate munci
mai bine într-o unitate
cu rezultate bune

Acțiuni muncitorești
eficiente intr-un domeniu
al tehnicii de virf

— Slaba ritmicitate a producției
Trăsătura dominantă a dezbate
rilor din adunarea generală a oa
din secție și uzină — spunea el —
este generată in mare măsură de
menilor muncii de la întreprinderea
„Metrom" din Brașov au. constitui
greutățile pe care le întimpinăm in
t-o înalta exigență și responsabili
aprovizionarea secției cu laminate
tate muncitorească cu care au fost
și blocuri de cupru și alamă. Cum
analizate problemele majore ale ac
să asiguri o desfășurare ritmică a
tivității economise, grija pentru per
producției cind aceste materiale
fecționarea continuă a laturilor ca
ne sosesc aproape cu regularitate
litative ale producției. Privită prin
în a doua parte a lunii și chiar in
această prismă, se poate afirma că
ultima ei decadă ? In aceste con
activitatea desfășurată în cele cinci
diții, activitatea nu se poate desfă
luni care au trecut din acest an a
șura normal, costurile de fabrica
fost în general fructuoasă. Și argu
ție și consumurile specifice. cresc.
mentele nu lipsesc : planul la pro
tn același spirit de exigență au
ducția netă și marfă a fost Îndepli
vorbit și maistrul loan Ștefan, de
nit in proporție de 104,4 la sută și,
la secția sculărie. Cornel Voinescu,
respectiv, 102.3 la sută, cheltuielile
șeful secției motor, care aU reco
materiale fiind reduse față de pre
mandat' consiliului oamenilor mun
vederi cu 3,0 lei la mia de Iei procii, să inițieze măsuri pentru o mai
ducție-marfă. Totodată, au fost în
bună gospodărire și gestionare a
deplinite și depă
materiilor prime
șite cu 68 la sută
și
materiaielori
sarcinile Ia export.
angajindu-se ca șl
La
întreprinderea
prin propria lor
Cu toate aceste
„Metrom“ - Brașov activitate să con
rezultate, evident
tribuie mai sub
pozitive, dind do
stanțial la îndevadă de o înaltă
exigență și combativitate muncito
plinirea sarcinilor de plan pe acest
rească, participanții la dezbateri au
an.
luat atitudine fermă față de unele
Am schițat, evident, doar citeva
neajunsuri care s-au manifestat în
din aspectele criticate pe bună
această perioadă în secțiile și ate
dreptate în adunarea generală. Este
lierele întreprinderii. Mulți vorbi
vorba de o critică constructivă, fă
tori, printre care inginerii Constan
cută cu conștiința clară a oameni
tin Bărdaș, șeful secției 204. Ion
lor aflați în miezul producției că
Cristolovean, șeful secției mecanopotențialul productiv de care dispu
energetic, maistrul Gheorghe Musne unitatea poate și trebuie să fie
calu, membru al consiliului oame
valorificat mai bine, cu randament
nilor muncii, referindu-se la efor
maxim, prin contribuția creatoare a
turile făcute pentru gospodărirea
muncitorilor, tehnicienilor, ingine
judicioasă a materiilor prime, ma
rilor, economiștilor. De fapt, din
terialelor, combustibilului și ener
tonul întregii adunări generale,
giei electrice, au apreciat că rezul
desfășurate pe fondul unei activi
tatele puteau fi și mai bune dacă
tăți de ansamblu pozitive, am reți
s-ar fi acționat cu mai multă exi
nut că întregul colectiv de aici este
gență pentru valorificarea tuturor
ferm hotărit să aplice neabătut,
rezervelor existente.
punct cu punct, principiile autoParticipanții Ia dezbateri au apre
gestiunii economico-financiare și
ciat că, deși în primele cinci luni
autoconducerii muncitorești.
ale anului întreprinderea a realizat
în încheierea dezbaterilor, intr-o
o economie de circa 150 tone metal,
atmosferă de puternic entuziasm,
încă nu se face totul pentru gos
expriihind voința întregului ■ coldcpodărirea raționaiă-ra" -acestei’ pre nsiriie oameni ai wwjfflCif'Se la îpțioase materii prime. Concludent In
treprihderea „Metrom" din Brașqv,
adest sens este i faptul că, in acest
păflRipa'nții la adunarea generală
interval, rebuturile s-au ridicat lă
au hotărit in unanimitate să propu
1,5 milioane lei.
L nă ca tovarășul Nicolae Ceaușescu
— Una din cauzele care generează
să fie reales in inalta funcție de
consumuri ridicate de metal, ener
președinte al Consiliului Național
gie electrică și combustibil — a
al Oamenilor Muncii. Toți cei care
arătat inginerul Nicu Enacbe — o
au luat cuvintul au arătat că aconstituie manifestările de indisci
ceastă propunere izvorăște din con
plină. Consider că am tratat de
vingerea fermă că in felul acesta
prea multă vreme abaterile de la
principiile democrației noastre so
ordine și disciplină cu duhul blîncialiste, ale autoconducerii munci
dețli. Pentru că nu toți înțeleg să-și
torești vor fi aplicate neabătut, cu
facă datoria,
consecvență, pentru progresul eco
Abordînd aceleași aspecte, ingi
nomiei noastre naționale și crește
nerul loan Martin, șeful secției
rea nivelului de trai.
laminare, s-a referit la cauzele
Nicolae MOCANU
neutilizăril integrale a capacităților
corespondentul „Scînteii"
de producție.

în zilele celui de-ai II-lea Con electronice finite, fie prin asimilări
gres al consiliilor oamenilor mun proprii, fie prin testarea tuturor
cii se va împlini un an de cînd, in resurselor interne. Din aceeași
constelația industriei clujene, a inițiativă a izvorit o alta, privind
apărat o nouă unitate, de data antrenarea intregului colectiv in
aceasta din ramura tehnicii de acțiunea de reducere a consumu
vîrf — întreprinderea de electro rilor de materii prime, materiale,
nică industrială și automatizări din energie și combustibil, economiCluj-Napoca. La virsta de nici un sindu-se in cinci luni 10.1 tone
an se poate face un bilanț pozi laminate feroase, 16,4 tone lamina
tiv : îndeplinirea și depășirea tu te neferoase, 114 tone combustibil
turor indicatorilor de pian, ocu convențional și 35 000 kWh energie
parea in trimestrul I al anului a electrică. Desigur, pentru o uni
primului loc pe ramură in între
tate metalurgică sau constructoare
cerea socialistă. în acest an. uni de mașini cantitățile de mai sus
tatea va căpăta dimensiunile finale economisite nu sint prea spectacu
proiectate.
loase, dar pentru una din industn spiritul indicațiilor secreta tria electronică, unde se fabrică
rului general al partidului, tovară produse cu volum redus, efortul
șul Nicolae Ceaușescu, date la re este considerabil.
centa consfătuire de lucra de la
Dezbaterile din adunarea generală au fost 'vii.
C.C. al P.C.R.. in
pline de conținut.
adunarea genera
lă a reprezen
măsura reală
La întreprinderea Iar
a acestor dezba
tanților oamenilor
teri o dau faptele,
muncii organizată
de
electronică
fapte concretiza
în pregătirea Con
industrială
te in hotăririle
gresului al II-lea
adoptatei de adu
al consiliilor oa
și automatizări
narea generală.
menilor muncii,
Iată citeva dintre
colectivul a rea
din Cluj-Napoca
firmat posibilita
ele : organizarea
desfășurarea'
tea realizării inȘi
lucrului in două schimburi la Ii-1
dicatorilor de plan pe primul
niile de montaj ; finalizarea acțiu
semestru și pe Întregul an Ia un
nii de preluare a fabricației unor
nivel calitativ superior, îndeosebi
prin consolidarea și extinderea
produse de la întreprinderea pen
unor inițiative muncitorești. Este
tru elemente de automatizări-Bucude-a dreptul tonifiant șă înregis
rești, printre care echipamente de
trezi pasiunea cu care muncesc, telemecanică, automate de ardere
oamenii acestui tînăr detașament și altele ; realizarea lotului expe
rimental de amplificatoare cu ele
muncitoresc, energia cu care ac
ționează ei pentru punerea în va mente indigene precondiționate ;
soluționarea tuturor problemelor
loare a tuturor posibilităților de
care condiționează realizarea se
sporire a producției și de creștere
riei zero a terminalului inteli
a eficienței economice.
gent P.
Dar să urmărim ideile novatoare
ale citorva dintre participanții la
Adunarea reprezentanților oa
dezbateri. Maistrul electronist Teo menilor muncii și-a desemnat, in
dor Trif, inginerii Tiberiu Alexan
raport cu numărul lor, delegatul
dra și Suflarszky Francisc și alții
la Congresul al II-lea al consilii
au arătat că în această fază de
lor oamenilor muncii, pe inginerul
debut industrial trebuie făcut un Vasile Mureșan, secretarul organi
efort deosebit pentru stimularea
zației de partid din întreprindere.
gindirii proprii și, bineînțeles, va
Întrebindu-I pe acesta cu ce ginlorificarea el în așa fel incit pe
duri se duce la congres, el ne-a
poarta unițății să iasă numai pro
răspunzi „Voi transmite congresu
lui hotăriiea adunării reprezentan
duse. cu performanțe înalte, compe
ților oamenilor muncii, a tuturor
titive atit din punct de vedere teh
nic, cit și economic. Cu justificată
oamenilor rnnncli, români, maghiari
mindrie s-a subliniat că sint In
și de alte naționalități, de la tinâra
curs de asimilare numeroase pro întreprindere de electronică indus
duse destinate automatizării unor trială și automatizări din Ciujprocese industriale șl echipamente
Napoca, adoptată cu puternic en
de electronică industrială și se tuziasm și dragoste, de a-l rein
pregătește asimilarea de aparatură vest! în inalta funcție de președinte
electronică pentru medicină.
al Consiliului Național al Oameni
în altă ordine de idei, s-a arătat
lor Muncii pe cel mai iubit fiu al
că, dat fiind numărul mare de ti
poporului nostru, înflăcărat pa
neri muncitori electroniști, e nece
triot și revoluționar, tovarășul
sar să se înființeze, de către orga
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
nizațiile U.T.C.. o politehnică mun
citorească pentru ridicarea califică
neral al partidului, președintele
rii șl specializării, pentru cultivarea
țării. Totodată, voi exprima hotăși stimularea interesului fată de tot
rirea colectivului de a-și onora
ce e nou in această ramură de vîrf
sarcinile de plan și angajamentele
a economiei. O altă inițiativă mun
asumate in întrecerea socialistă".
citorească afirmată la tribuna
adunării generale se referă la re
Alexandru MUREȘAN
ducerea importurilor de materiale
corespondentul „Scînteii"
ce intră in componența produselor

Candidați pentru
Consiliul Național

al Oamenilor Muncii

Maistra principală MARIA
DIACONU. Un om care, așa cum
apreciază tovarășii săi de muncă
de la întreprinderea textilă
„Dacia" din București, și-a adus
o contribuție deosebită la dez
voltarea economico-socială a în
treprinderii, la formarea Si edu
carea muncitorilor in spiritul
dragostei față de muncă, al
cinstei si dreptății, al eticii și
echității socialiste. S-a angajat
in întreprindere ca țesătoare in
1953. O muncitoare iși amintește
că tovarășa Diaconu a fost prima
din întreprindere care a intro
dus sistemul lucrului la mat
multe mașini, exemplul ci fiind
rapid preluat și generalizat la
toate l icurile de muncă.
De fapt, a căutat ca în toate
împrejurările să se comporte ast
fel incit să fie un exemplu demn
de urmat pentru toți cei din
jur. în activitatea sa dovedește
un acut simț al datoriei și răs
punderii politice și profesionale,
judecind cu maturitate, recepti
vitate și discernămint toate pro
blemele pe care i le pune viața
colectivului din care face parte.
Nu intimplător comuniștii au
ales-o in funcția de secretară a
comitetului de partid. Are un
fel propriu, cald, dar ferm, de
a mobiliza oamenii, de a le
stimula inițiativa și creativitatea
pentru îndeplinirea la un nivel
calitativ superior a sarcinilor de
producție.
Recent, la secția filatură-țesătorie-confecții pe care o coordo
nează a propus o amplă acțiune
de reorganizare a fluxului teh
nologic, pentru a se asigura uti
lizarea mai rațională a forței de
muncă pe operații tehnologice,
atragerea în activitatea direct
productivă a personalului auxi
liar, îmbunătățirea asistenței
tehnice pe schimburi și perfec
ționarea activității de întreținere
și reparare a utilajelor.
în semn de înaltă cinstire a
activității acestei femei destoi
nice, pricepute și inimoase, la a
60-a aniversare a creării parti
dului i s-a conferit înaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste".
Propunerea ca. tovarășa MariaDiaconu să candideze pentru a
fi aleasă in Consiliul Național al
Oamenilor Muncii s-a bucurat de
adeziunea unanimă a tovarășilor
săi de muncă.

----------------------------„ÎN NUMELE COLECTIVULUI, PROPUN"
EMIL VLĂDICA, maistru la Stația de pre
parare a materialelor de construcție din Singeorz-Bdi, județul Bistrița-Năsăud :
„Este cunoscut accentul pe care II pdne
conducerea partidului pe folosirea deplină a
resurselor de muncă de la sate. Nu numai
in Județul nostru, dar in întreaga țară sint
zeci de mii de muncitori navetiști care pot
șl trebuie să-și aducă o contribuție concretă,
în timpul liber, la efectuarea muncilor agri
cole. lată de ce propun ca în unități ‘unde
profilul producției și organizarea muncii per
mit cc, așa cum este și cazul unității noastre,
programul de muncă să fie organizat in 3 ture
de 12 ore productive, cu 24 de ore libere.
In acest mod, numărul curselor navetiștilor ar
puteo fi înjumătățit. Ținind seama că in cele
24 de or» libere muncitorii noștri se pot ocu
pa șl de agricultură, este -limpede că noua
organizare nu na va aduce decit foloase".

Ing. ALEXANDRU ORZ AȚA, directorul în
treprinderii de aluminiu Slatina :
„Prin specificul tehnologic, unitatea noas
tră este cea mai mare consumatoare de
energie electrică din țară. Pornind de Io
această realitate, pe’ntru înfăptuirea sarcini
lor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
cu ocazia recentei vizite in unitatea noaștrâ,
propun intocmirea unui program ferm de
acțiune, cu participarea largă a cercetătorilor
și proiectanților, pentru reducerea mai accen
tuată a consumurilor energetice, pentru sta
bilirea unei noi tehnologii de obținere a alu
miniului cu consumuri mai reduse de energie,
in acest fel ar urma șă reducem consumul
cu 591 kWh pe tona de aluminiu".
LIVIA DOCEA, țesătoare la întreprinderea
de covoare din Alba lulia :
„Consiliile oamenilor muncii conduc cu
tot mai multă competență activitatea produc

tivă din unități, soluționează cu spirit mun
citoresc problemele complexe care apar, fi
nind seama de experiența acumulată, consi
der că in etapa actuală, de continuă adincire a autoconducerii, se impune creșterea
numărului muncitorilor in aceste organisme
colective de conducere. Lărgirea consiliilor
oamenilor muncii ar antrena și mai bine Ia
decizie opinia muncitorilor, voința lor de a
transpune in faptă sarcinile ce le revin pen
tru dezvoltarea și modernizarea producției.
Totodată, consider că numărul muncitorilor
și al maiștrilor, al celor aflați direct in mij
locul producției ar fi necesar să crească și
in cadrul Consiliului Național al Oamenilor
Muncii".
VASILE SiRBU, maistru Io întreprinderea
„România muncitoare" din Cluj-Napoca :
„Irftrucît Și la noi se pune cu acuitate
problema înnoirii, modernizării și diversificării
produselor, propun ca in acest an fiecare

cadru tehnic să realizeze cel puțin un arti
col nou cu însușiri estetice și calitative su
perioare. Aceasta ar face ca numărul arti
colelor de lină și bumbac pe care le fabri
căm să crească de 2,5 ori".
EUGEN MIRĂUfA, director comercial al
întreprinderii de fire și fibre „Melana" Bo
toșani :
„întimpinăm serioase dificultăți in expedie
rea mărfurilor la export din cauza intirzierii
eliberării buletinului vamal de către organele
de resort. Această activitote trebuie mai bine
organizată sau trebuie găsită o altă moda
litate de dovedire o expedierii mărfii la ex
port, pentru a nu se intîrzia livrarea produ
selor către partenerul extern. Totodată, con
siderăm că este o formalitate inutilă obți
nerea avizului care se cere întreprinderii de’
transporturi internaționale, independent de
faptul că mărfurile pleacă la export cu mij
loace auto sau pe calea ferată".

Autografe în „cartea de vacanță" a litoralului
Impresii ale turiștilor români și străini aflați
in stațiunile noastre de pe țărmul Mării Negre
Vara a intrat in toate drepturile
ei și pe litoral. în ultima săptăminâ, in cele 12 stațiuni românești
de pe țărmul însorit al Mării
Negre, temperaturile apei și aeru
lui s-au ridicat ia valori ideale pen
tru vacanță: 24 și, respectiv, 26 de
grade. Nu intimplător datele furni
zate de calculator anunță și ele apropierea rapidă de ocuparea în
tregii capacități de cazare. Sint prezenți Ia ora actuală pe litoral circa
70 000 de turiști români și străini. O
remarcă : numărul turiștilor români
care se află In aceste zile pe plajele
scăldate de soare este mai mare cu
circa 8 000 decit anul trecut. Cum
i-au primit gazdele pe turiști? Cu ce
aprecieri se întorc acasă după pri
mele serii de vacanță?
Impresiile culese din „cărțile de
Impresii" ale stațiunilor, ca șl de
clarațiile directe făcute de turiști
se constituie In ce! mai concret răs
puns. lată citeva din ele:
„Este al treilea an de cind vin
impreună cu soția la complexul se
natorial Mangalia. De la început fac
precizarea — notează in cartea de
impresii ing. Stavăr Jenică din
București, str. Schitu Măgureanu
nr. 27—33 — că de la un an la altul
am beneficiat de servicii tot mai
bune atit la baza de tratament, cit
și lo. hotel și restaurant. O remarcă
in pluș pentru restaurant : o nouă

echtpă de lucrători adusă aici —
in frunte cu responsabilul, formată
din oameni tineri — face eforturi,
observate și apreciate de turiști, ca
toți oaspeții să se simtă bine. Mincarea este îndestulătoare, gătită cu
mult gust, iar servirea mesei se
face civilizat și operativ. De flecare
dată sint puse pe masă dinainte
toate cele necesare (apă minerală,
pline, șervețele, salate etc.),, astfel
că aducerea mincării calde se face
in mod operativ, fără ca turiștii să
aștepte. O singură observație : in
sala restaurantului se creează prea
mult curent. Unele uși — pentru că
sint prea multe — ar trebui în
chise".
Aprecieri asemănătoare au mai
notat in cartea de impresii Florica
Popa, str. 23 August, din ClujNapoca și doamna M. Burgexie,
muzicolog, din Franța, care, intre
altele, a notat : „Aveți o luni iunie
foarte bună pentru vacanță, cu o
climă optimă. Soarele și plaja din
Mangalia m-au făcut să cred că mă
aflu pe... Coasta de Azur, Dar am
regăsit și ceva In pluș : un loc
foarte calm și multă verdeață la
țărmul românesc al Mării Negre,
cum n-am intllnit in alte locuri.
Intr-in cuvint, un loc ideal de
vacanță".
Tn stațiunea Venus, Ia restau
rantul „Cocorul", seria la masă a-

Ilustrată din stațiunea „Olimp”
personalul, de asemenea, amabil. Pe
fiecare masă se pun flori, iar copiii
beneficiază, în funcție de... cumin
țenie, de surprize. O sugestie : ar
fi bine ca numărul mijloacelor de
transport — in. special al mlnicarelor — să se înmulțească în ra
port. eu creșterea numărului de
turiști".

junsese Ia peste 300 de persoane.
Dar nimeni nu se plingea de aglo
merație. Dimpotrivă: „Responsabilul
de aici are o metodă foarte bună
— ne spune A. Balint din Brașov,
str. 7 Noiembrie. Repartizează
fiecărei familii de la început masa
si la aceea este servită pe toată
durata sejurului. Mincarea t bună,

Consacrindu-ți, prin forța de con
județul Mures — au participat citeva
vingere a faptelor, un loc de primă
sute de cooperatori, funcționari,
intelectuali, ca și energeticieni
Însemnătate intre formele de largă
participare a cetățenilor la viața
de la termocentrala din locali
obștească, „Tribuna democrației" apa
tate. Cîțiva cetățeni — muncitori
re ca una din pirghiile cele mai efi
la termocentrală, iar în timpul
ciente ale sistemului democrației
liber membri cooperatori — au propus
noastre socialiste, de antrenare direc
valorificarea energiei reziduale a ter
tă a celor ce muncesc la discutarea
mocentralei (aburii și apa caldă) prin
problemelor de interes general și la
construirea unor sere de legume,
rezolvarea lor concretă, de dezvoltare
zarzavaturi și flori în perimetrul aa conștiinței politice șl a răspunderii
cesteia: Propunere însușită pe loc
de organele locale. Cu sprijinul teh
civice a tuturor membrilor societății.
Acest adevăr iși găsește una din
nicienilor termocentralei și al sta
expresii in multitudinea inițiativelor,
țiunii de cercetări legumicole, cu asugestiilor și propunerilor cetățeni
portul cetățenilor, au fost amenajate
astfel sera pe o suprafață de 24 hec
lor, care alcătuiesc un nesecat izvor
de realizări de folos obștesc. Spre
tare. Efectul ? 1) eliminarea pierde
rii de energie și a poluării atmosfe
exemplificare, am adresat unor pre
rei ; 2) asigurarea, incepind cu acest
ședinți ai consiliilor județene ale
Frontului Democrației și Unității So
an, a întregului necesar de legume
cialiste rugămintea dc a desprinde,
extratimpurii. Potrivit unui calcul
sumar, fiecare hectar de seră (situa
din noianul de propuneri formulate
in acest răstimp in cadrul „Tribu
te pe sole nefolosite pînă acum) va
nei democrației", citeva dintre cele
avea o productivitate de circa 800 000
mai interesante prin valoarea lor pe
lei anual.
plan economico-social.
SOLUȚII SIMPLE, OPERATIVE
TN PROBLEME DE INTERES CO
SUGESTII CARE RODESC... MI
LIOANE. In organizarea „Tribunei
TIDIAN. In cadrul dezbaterilor
„Tribunei democrației" de la sfirșitul
democrației" in județul Timiș — ne-a
anului trecut și începutul acestui an,
spus tovarășa Maria Bradea, pre
numeroși cetățeni
ședintele Consi
liului județean al
au scos Ia iveală
F.D.U.S, - s-a - 0 discuție cu președinți deficiente in or
pornit de la ideea
ganizarea comer
că trebuie solici
țului — ne rela
de consilii F.D.U.S.
tate părerile oa
ta tovarășa Ecamenilor
muncii
terina
Chelaru,
evidențiază interesante
nu “numai in ce
președintele Con
experiențe
locale
—
privește soluțio
siliului municipal
Piatra Neamț al
narea unor pro
bleme de interes
F.D.U.S. Opiniile
local, așa cum se petrec de regulă
participanților conturau cu clari
lucrurile Ia intilnirile cu deputății,
tate concluzia că există posibilita
ci și asupra unor preocupări de in
tea unei aprovizionări mai ritmice
teres mai larg. Ca atare, organiza
a unităților de desfacere, a unei ser
torii n-au așteptat pasivi întrebările
viri mai rapide a clienților. Consiliul
și opiniile, ci au încercat să le sti
municipal al F.D.U.S. a propus co
mitetului executiv al consiliului
muleze. punind in discuție și concentrind atenția vorbitorilor asupra unor
popular municipal analizarea opera
„teme de reflecție". Cetățenii au,
tivă a numeroaselor propuneri șt
astfel, timp să se gindească la solu
iată ce s-a Întreprins : a fost pusă
țiile optime în problema respectivă,
in funcțiune inainte de termen o
să-și expună punctul propriu de ve
secție de semiindustrializare a peș
dere, experiența de care dispun. Fi
telui ; a fost înființată incă o uni
rește că rezultatul este acumularea
tate de servire Ia domiciliu, cele
unui număr substanțial de propuneri
două magazine „Mercur" asigurind
și inițiative bine fundamentate. Dar
acum, pe această cale, aproviziona
nu mai puțin interesant este și alt
rea a peste 10 000 de consumatori.
aspect — faptul că cetățenii se simt
In acest „tur de orizont" s-a în
realmente stimulați să gindească și
scris și tovarășa Maria Prepeliță,
să participe la soluționarea proble
președintele Consiliului județean
melor, apreciază importanța faptului
Suceava al F.D.U.S., relatindu-ne
că sint consultați și că li se cere pă
despre chemarea adresată, in cadrul
rerea, ceea ce se traduce printr-o
unei .JTribune a democrației", tutu
creștere a sentimentului lor de răs
ror locuitorilor orașului Gura Humo
pundere civică. Aceasta generează
rului de către comitetul organizației
tot mai mult interes față de proble
democrației și unității socialiste din
mele vieții obștești, constituie un
cartierul nr. 2, ca fiecare cetățean să
antidot împotriva unor tendințe de
valorifice anual cel puțin 12 sticle,
pasivitate sau formalism — intr-un
12 borcane, 6 kg hîrtie, 24 kg fier
cuvint este o inițiativă care naște
vechi.
Răspunzind chemării, cetățenii
inițiative și care se cuvine a fi am
au.
hotărit ca fondurile realizate —
plii extinsă și ’ consecvent apli
relativ neînsemnate pentru fiecare
cată.
gospodărie, dar insumind valori Con
„Tribunele democrației" au devenit
siderabile la nivelul orașului — să
astfel „retorta" unor interesante dis
fie destinate unor lucrări de interes
cuții, ale căror concluzii au înlesnit
colectiv.
De la data de 21 martie
organelor locale adoptarea de măsuri
1980, cind s-a lansat chemarea, s-au
în probleme ce păreau mai greu de
colectat și valorificat sticle, borcane,
soluționat. De pildă, la „Tribunele"
hirtie și fier vechi in valoare totală
organizate in diferite localități ale
de peste 400 000 Ici. Cu sumele re
județului am solicitat propuneri pri
zultate și cu sprijinul consiliului ju
vind dezvoltarea micii industrii și
dețean al Organizației pionierilor, in
folosirea resurselor locale. Propune
orașul Gura Humorului s-au amena
rile — numeroase — au fost anali
jat
o zonă de agrement și un sat de
zate, trecindu-se cu operativitate Ia
vacanță pentru 150 copii pe serie.
înfăptuirea celor mai judicioase. Ast
Exemplele prezentate ni se par
fel a fost rezolvată una din proble
semnificative prin caracterul lor de
mele economice destul de importan
generalizare, prin valoarea economi
te — lărgirea bazei locale de mate
că, politică, soeial-urnană pe care le
riale de construcție. Acum se ex
reprezintă. Ele aduc noi și noi do
trage și se obține din rîurile Bega,
vezi că „Tribuna democrației" se
Timiș, Mureș șl Bîrzava. prin cele
integrează
organic in sistemul insti
19 balastiere amenajate și cu ajuto
tuțiilor noastre democratice printr-o
rul unor utilaje reparate de meșterii
contribuție de netăgăduită originali
satelor dintre cele rămase fără În
trebuințare sau casate, întreaga can
tate și eficiență, bucurindu-se, la
titate de pietriș, balast și nisip ne
scara întregii țări, de un larg inte
cesară construcțiilor agrozootehnice
res și de participarea nemijlocită a
din sectorul nostru cooperatist.
cetățenilor la soluționarea problema
Pe coordonate asemănătoare se în
ticii atit de vaste și complexe ridi
scrie și exemplul ales de tovarășul
cate de viața economică și socială.
Simion Cotoi, președintele Consiliu
lui județean Mureș al F.D.U.S. „La
«Tribuna democrației» ținută la IerMaria BABOIAN
nut — viitor oraș agroindustrial din
și corespondenții „Scînteii"

SATU

MARE:

Gamă largă de
populație

Răspunzind solicitărilor tot mai
diversificate ale populației, colecti
vul cooperativei meșteșugărești
„Constructorul" din Satu Mare a
înființat in ultima vreme o seamă
de noi servicii, prin care asigură
reeondiționarea unor aparate elec
trice și electronice. După cum ne
informează tovarășul Constantin
Biga, președintele cooperativei, a
luat ființă unitatea „Electromatica"
pe strada Mihai Viteazul nr. 12,

servicii

pentru

dotată cu aparatură prin autodotare, in care se repară minicalculatoare, aparate electronice foto, apa
rate acustice, alimentatoare pentru
aparate de radio etc. Tot aici se
execută operațiuni de rebobinări de
transformatoare pina la 500 W. Ase-,
menea lucrări oferă populației
multiple avantaje, intrucit se repun
in funcțiune piese și subansamble
care, de regulă, erau abandonate.
(Octav Grumeza).

Unități turistice in județul Covasna
Stațiunea Mamaia se apropie de
„recordul" de Scupare a capacită
ții: 98 la sută! Aici se află un fel
de... centru. lingvistic alcătuit din
turiști din multe țări. O imagine
a impresiilor lor despre vacanțele
petrecute in „perla litoralului" ne-a
conturat-o Paul Kanneberg din
orașul Hamburg (R.F. Germania),
care ne-a spus : „Vin pentru prima
dată in România. M-a înaintat
Mamaia, prin plajele ei mari, cu
nisip fin, prin vegetația atit de bo
gată, prin imensele parcuri de
verdeață și florale, prin clima lu
nii iunie, care a întrecut toate aș
teptările mele. Aici, la Mamaia,
masa e bună, oamenii sint atenți
pină la cel mai mic amănunt. $i
o spune un om care are ochi de
profesionist : o viață întreagă am
fost gastronom. Voi reveni cu plă
cere in România și, poate, din nou
la Mamaia".
Vacanțele pe litoral se află, to
tuși, abia la prima parte a sezo
nului. Este, evident, și timp și loc
pentru ca gazdele să facă și mai
mult pe linia creșterii calității ser
viciilor, solicitudinii față de turiști.
Viitoarele impresii vor fi și trebuie
să fie un certificat de garanție că
deviza sub care iși desfășoară acti
vitatea în acest an toți lucrătorif
din turism — „Anul 1981 — anul
calității, al serviciilor . prompte și
civilizate !" — va avea, pe du
rata intregului sezon, acoperire în
fapte.

Constantin PRJESCU

Pe valea Oituzului,
la peste 600 m altitu
dine, intr-un cadru
natura! incintător. ha
nul „Brețcu—Oituz" oferă — in orice ano
timp — condiții opti
me pentru odihnă și
reconfortare.
încon
jurat de culmile domoale ale munților
Bvețcului, Oituzului și
Nemirei, hanul este o
bază ideală de plecare
in drumeții de neuitat.
Această
frumoasă
unitate turistică se

află Ia 2 km de loca
litatea Brețcu. pe șo
seaua națională Bra
șov —Tg. Secuiesc —
Gh.
Gheorghiu-Dej
(D.N. 11, km 81).
Ea dispune de 56
locuti de cazare in
camere cu confort
modern, căsuțe de va
canță pentru sezonul
estival și un restau
rant cu terasă. In ime
diata apropiere se află
păstrăvăria Oituz și piriul cu același nume.
Și
la
Intorsura

Buzăului (D. N. 10.
Brașov — Buzău, km
46) hanul „Pasul Bu
zăului" asigură vizita
torilor posibilități de
cazare confortabilă în
camere cu Încălzi
re centrală ți masa la
restaurantul unității.
Pitorescul Împrejuri
milor constituie o pu
ternică atracție pentru
turiști.
Tn fotografie t ha
nul „Brețcu—Oituz".
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

în timpul vizitei la întreprinderea industrială „Voith"

Primire caldă, prietenească
Oaspeți ai localității Melk,
la întreprinderea industrială ,,Voith"
„leagăn al Austriei1
După despărțirea de colectivul fir
mei „Voith", tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au fost invitați să cu
noască locurile din această zonă, si
tuată in landul Austria Inferioară.
Părăsind orașul Sankt Polten, co
loana oficiala de mașini se înscrie pe
autostrada ce duce spre Salzburg. De
o parte și de alta se întind culturile
de griu. al căror verde sănătos se
prelungește pină departe, spre pădu
rile colinelor din jur.
La sosirea în localitatea Melk, ațezată intr-o poziție privilegiată pe
un platou dominind Dunăvea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de
președintele Rudolf Kirchschlăger și
doamna Herma Kirchschlăger, sînt
așteptați de un mare număr de lo
calnici, care au ținut să le spună bun
venit, aplaudîndu-i cu însuflețire mi
nute în șir.
în numele lor, primarul orașului,
prof. Josef Bqck, a exprimat înalta
gratitudine pentru vizita cu care sînt
onorați. Se alătură urărilor cordiale
de bun sosit oficialități ale landului
Austria Inferioară, care se află aici
in întîmpinare.
înalților oaspeți le sînt prezentate
informații cu privire la istoricul și
dezvoltarea așezării, la al cărei re
nume contribuie atît trecutul, tradi
ția, cît și realizările prezentului. Lo
calitatea este supranumită „leagăn al
Austriei", deoarece de pe aceste
locuri au pornit în urmă cu un mi
leniu planurile de întemeiere a țării,
prima dinastie austriacă avîndu-și
capitala în secolul al XI-lea la Melk.
Muzeul istoric, găzduit în celebrul an
samblu arhitectonic datorat la fel de
celebrului Jakob Prandtaner, oferă
numeroase mărturii grăitoare. Biblio
teca adăpostește peste 80 000 de vo
lume, între care unele depășesc un
mileniu vechime.
Gazdele au oferit detalii privind
construcția monumentului, subliniindu-i valoarea deosebită pentru te
zaurul artistic național. In cinstea
înalților oaspeți a fost prezentat un
scurt program cu lucrări pentru or
gă și cintece din folclorul local.
Membri ai corului liceului din oraș
au oferit tovarășei Elena Ceaușescu

și doamnei Herma Kirchschlăger
frumoase buchete de flori.
De pe terasa monumentului este
admirată splendida panoramă a Du
nării, in valea căreia aici, la Melk,
se află in construcție o hidrocentra
lă. Ing. Josef Kobilka, directorul uzinelor hidroelectrice de pe Dună
re, prezintă tovarășului . Nioolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu planul de amenajare a
fluviului pe teritoriul Austriei, hi
drocentrala situată în imediata apro
piere inscriindu-se în salba de obi
ective menite să valorifice șuperior
potențialul hidroelectric al acestei
importante artere. Anul viitor ea va
începe dealtfel să producă cu trei
din cele nouă turbine prevăzute in
proiect.
La despărțirea de locuitorii ora
șului Melk, care are loc în aceeași
atmosferă de caldă prietenie, gazde
le au mulțumit din nou, în cuvinte
alese, pentru vizită, care a prilejuit
cunoașterea unor aspecte reprezen
tative privind industria energetică și
cultura din landul Austria Inferioa
ră, exprimîndu-și speranța că acest
eveniment de seamă va contribui la
o mai bună apropiere între Româ
nia și Austria.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru primirea prietenească
și pentru ospitalitate, pentru cuvin
tele rostite din inimă, a subliniat că
acestea se adresează poporului ro
mân, colaborării dintre România și
Austria. Arătînd că i-a făcut deose
bită plăcere să viziteze landul Aus
tria Inferioară, să se întîlnească cu
oamenii din această parte a țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat că in România sînt locuri la
fel de frumoase, la fel de intere
sante sub aspectul dezvoltării eco
nomice, al tradițiilor culturale și is
torice care merită să fie văzute și
cunoscute.
Subliniind că dezvoltarea colaboră
rii româno-austriece servește ambe
lor țări și popoare, președintele
Nicolae Ceaușescu a urat celor veniți să-și ia rămas bun de la inalții
soli ai României socialiste, tuturor lo
cuitorilor din landul Austria Inferi
oară multă sănătate și fericire.

(Urmare din pag. I)

astăzi este vorba de o uzină care
realizează produse apreciate pe plan
mondial în domeniul construcției de
mașini grele.
Este evidențiată preocuparea pri
vind construcția și modernizarea
mașinilor pentru producerea hîrtiei,
în ultimii ani accentul fiind pus pe
dezvoltarea instalațiilor de prelucra
re a hîrtiei vechi, de reciclare a a*
cestela, pentru obținerea unor pro
duse de înaltă calitate. „Voith" — St.
Polten și-a asigurat un loc de frun
te pe piețele de desfacere, agrega
tele purtînd marca sa fiind deose
bit de apreciate.
Dar, în același timp, firma „Voith"
— St. Polten a acordat o deosebită
atenție consolidării poziției sale pe
piața internă, dovadă fiind mașina
de fabricat hîrtie, de foarte moder
nă concepție, intrată nu de mult în
funcțiune. La o lățime de lucru de
5 000 mm. și la o greutate pe unitate
de suprafață de 100 pină la 250 g,
ea va atinge o producție zilnică de
265 tone și va prelucra cu precădere
hîrtie veche. Este un exemplu din
multele ce pot fi alese pentru a
sublinia preocuparea pentru continua
diversificare și modernizare a pro
ducției, pentru ridicarea competiti
vității mașinilor fabricate.
Șeful statului român a fost infor
mat că un alt domeniu de activitate
al firmei „Voith" — St. Polten ii
reprezintă producția de turbine. Di

recția de dezvoltare din ultimii ani
se caracterizează prin diversificarea
tipurilor acestor utilaje.
Invitați să cunoască îndeaproape
atelierele de producție, mașinile și
utilajele din dotare, modul de orga
nizare a producției și a muncii, înalții oaspeți au fost conduși prin
cîteva secții productive' de bază —
prelucrări mecanici', montă j
curățătorie, control de calitate., De-a
lungul acestui traseu prin halele În
treprinderii au fost date explicații
cu privire la parametrii tehnologici
și de calitate, evidențiindu-se bunele
rezultate obținute de colectivul fir
mei în asigurarea unei calități su
perioare a produselor de înaltă com
petitivitate, în condiții de eficiență
superioară. Sint urmărite lucrînd, pe
fluxul tehnologic. utilaje de mare
tehnicitate și randament ridicat.
Se află în diferite faze de pre
lucrare utilaje destinate fabricilor de
hirtie și subansamble ce urmează să
se regăsească în componența unor
hidrocentrale aflate în construcție în
Austria sau în alte țări. Se vizitea
ză cea mai recentă secție producti
vă, destinată ansamblelor sudate,
unde face o deosebită impresie uti
lajul de sudură automată a piese
lor de mare gabarit.
Președintele Nicolae Ceaușescu se
interesează îndeaproape de perfor
manțele atinse de agregatele firmei
„Voith", de felul în care sînt pre
gătite și executate obiectivele de in
vestiții.

In încheiere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este rugat să primească în
amintirea vizitei efectuate la „Voith"
o plachetă ce poartă Însemnele gra
fice ale firmei și care are gravat
numele șefului statului român, pre
cum și data prezenței sale, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
mijlocul colectivului de aici.
, președintele Republicii' Socialiste
România a mulțumit călduros pen
tru primirea cordială de care s-a
bucurat pe timpul vizitării firmei
„Voith", a arătat că i-a făcut o plă
cută impresie activitatea muncitori
lor si specialiștilor de aici, pe care
i-a felicitat din inimă, urîndu-le, în
continuare, succes. Subliniind co
laborarea bună existentă, . de multă
vreme, între firma „Voith" și între
prinderi românești constructoare de
mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a insistat asupra necesității continuă
rii acestei colaborări în condiții re
ciproc avantajoase, folosindu-se cu
precădere experiența acumulată în
egală măsură de români și austrieci
în fabricarea anumitor utilaje, cum
sint cele destinate producției de hîr
tie. și în realizarea turbinelor.
în atmosfera deosebit de însufle
țită în care are loc plecarea din în
treprindere a înalților oaspeți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu roagă să se
transmită tuturor muncitorilor, ingi
nerilor, celorlalți lucrători, locuitori
lor orașului Sankt Polten cele mai
bune urări, multă sănătate și feri
cire.

„In problemele destinderii există o bună
colaborare între Austria și România11
Revista presei austriece
VIENA 11 (Agerpres). — Presa
austriacă continuă să relateze pe
larg despre vizita de stat a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu:
Ziarele plasează acest important
eveniment în cronica relațiilor romano-âuștriece în primele pagini
ale edițiilor de joi, ilustrîndu-1 cu
mari fotografii ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu Și cancelarului
austriac Bruno Kreisky.
Informînd despre întîlnirea din
tre președintele României și cance
larul Bruno Kreisky, ziarul „DIE
PRESSE" scrie : In problemele des
tinderii există o bună colaborare
intre Austria și România, a subli
niat . șeful guvernului austriac, care
a menționat că în acest domeniu
cele două state manifestă un inte
res comun. Austria — continuă zia
rul — 7tu are nici un fel de obiecțiuni \Ca Bucureștiul să fie gazda
următoarei conferințe general-europene.
Sub titlul „Intîlnire Kreisky —
Ceaușescu", cotidianul „WIENER
ZEITUNG" publică o amplă rela
tare despre convorbirile desfășura
te în cea de-a doua zi a vizitei în
tre președintele Nicolae Ceaușescu
și cancelarul Bruno Kreisky, in
care este pus în evidență interesul
României și Austriei pentru conti
nuarea procesului de destindere
și rezultate concrete în cadrul
Conferinței pentru securitate și
cooperare în Europa.
Ziarul „ARBEITER ZEITUNG"

consemnează în relatarea sa ■precierile președintelui Nicolae
Ceaușescu și cancelarului Bruno
Kreisky privind principalele pro
bleme internaționale de actualitate,
Cotidianul „SALZBURGER NACHRICHTEN" ptiblică două ample
relatări consacrate programului ce
lei de-a doua zile a vizitei de stat
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
împreună cu tovarășa
Elena
Ceaușescu — una referitoare la
convorbirile oficiale, cealaltă — la
inaugurarea, în prezența președin
ților Nicolae Ceaușescu și Rudolf
Kirchschlăger, a expoziției „Dacii
— Descoperiri arheologice din
România". Despre deschiderea ex
poziției românești informează și
ziarul „DIE PRESSE".
In prima pagină a ziarului
„VOLKSSTIMME" este inserată o
relatare despre convorbirile desfă
șurate miercuri între președintele
României, Nicolae Ceaușescu, și
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky.
Ziarul „NEUE KRONEN ZEÎTUNG" consemnează, la rîndul său,
aprecierile președintelui României
referitoare la principalele proble
me ale actualității internaționale.
Ca și în zilele precedente, RA
DIOUL și TELEVIZIUNEA austri
ece au informat în emisiunile lor
de actualități despre principalele
manifestări din cadrul vizitei de stat
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, reliefînd ambi
anța generală de cordialitate.

Dejun oferit de șeful landului

Austria Inferioara
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de
președintele Rudolf Kirchschlăger
și doamna Herma Kirchschlăger, au
participat joi la un dejun oferit in
onoarea înalților oaspeți de șeful
landului Austria Inferioară.

In timpul dejunului au fost ex
primate urări pentru prietenia din
tre popoarele
român și austriac,
pentru continua dezvoltare a cola
borării dintre România și Austria,
în interesul reciproc, al păcii și în
țelegerii în întreaga lume.

inf îlniri de lucru
In timpul vizitei de stat a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Roma
nia. împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Austria, au avut loc, la
nivel ministerial, întîlniri de lucru
româno-austriece.
Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, s-a intîlnit cu
omologul său, Willibald Pahr, cu care
a avut un schimb de vederi privind
o serie de probleme mondiale actua
le. dezvoltarea conlucrării dintre
România și Austria în sfera vieții in
ternaționale, în spiritul înțelegerilor
la cel mai înalt nivel.
Tovarășul loan Avram, ministrul
industriei construcțiilor de mașini,
ș-a intîlnit cu ministrul comerțului,

meseriilor și industriei, Josef Staribacher, cu care a analizat stadiul
înfăptuirii măsurilor de colaborare
dintre România și Austria în dome
niul industrial, decurgînd din pro
gramele convenite în timpul întîlnirilor dintre președinții celor două
țări, probleme aflate in răspunderea
Comisiei guvernamentale românoaustriece de colaborare economică,
industrială și tehnică.

Tovarășul Vasile Pungan, minis
tru secretar de stat, a avut o întilnire de lucru cu Adolf Nussbaumer,
secretar de stat la Cancelaria Fede
rală, în cursul căreia au fost abor
date aspecte ale cooperării econo
mice româno-austriece pe terțe pie
țe și în domeniul transportului ma
ritim și fluvial/

Aprecieri pentru rezultatele muncii metalurgiștilor din St. Polten

Vizltînd celebrul monument Istoric ți arhitectural din Melk
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Azi vă informăm

despre

DIVERS

a formării omului nou
Timișoara — orașul despre
care Franz Storck spunea
că este singurul din lume
care adăpostește trei insti
tuții dramatice cu specta
cole în trei limbi diferite —
a fost cel dintîi centru al
întrecerii teatrelor profe
sioniste în faza finală a
Festivalului național „Cîntarea României". Cu acest
prilej și-au dat întilnire pe
malul Begăi teatrele din
Oradea, Satu Mare și Reși
ța. Naționalul craiovean și
colectivele gazdă : Teatrul
național, teatrele maghiar șl
german. Timișorenii au pu
tut urmări, astfel, zece
spectacole (din totalul de 39
cit include faza pe țară,
care continuă la Tg. Mureș,
Iași și București). Printre
ele : montările unor lucrări
reprezentative, aparținînd
unor dramaturgi de prim
rang. precum : Dumitru
Radu Popescu. Paul Everac,
Mehes Gyorgy. De ase
meni : „Băiatul cu floarea"
de Tudor Popescu, „Mono
log cu fața la perete" de
Paul Georgescu.
Cit de diversă a fost
această fază o probează
vecinătatea — pe afiș —
dintre o dramă puternică, cu
rezonanțe tragice tulbură
toare,
precum
„Studiu
osteologic" de D. R. Popescu
(impresionantă montare a
Naționalului din Timișoara)
și o inspirată comedie ama
ră, „Nu-i adevărat... e ade
vărat" de Mehes Gyorgy
(spectacol alert, colorat al
Teatrului din Oradea — sec
ția maghiară, în regia lui
Szabă Jăszef). prezența unei
drame puternice, de factură
realistă, precum „Cartea lui
Ioviță” (spectacolul grav,
solid al Teatrului din Ora
dea — secția română, re
gia : Dan Alexandrescu) și
cea a uneia mai pronunțat
metaforice (precum „Sa-,
Ionul", piesă a aceluiași au
tor lansată în premieră ab
solută, prin interesante pro
puneri estetice de artiștii
reșițeni. regizorul Mihai
Manolescu și scenograful
Ion Bobeică.)
Aș aminti, în același
sens, al diversității : origi-

Omul cu copilu-n
brațe
S-a intimplat in marele ma
gazin „Bega" din Timișoara.
Unui cumpărător i s-a făcut
rău. In cădere, s-a lovit grav la
cap.
— Salvarea ! Chemați Salva
rea! — a strigat cineva.
Din mijlocul mulțimii aduna
te lingă cel căzut fără cunoștin
ță s-a desprins un om cu un
copil in brațe. I-a spus unui alt
cetățean :
— Vă rog să țineți dumnea
voastră copilul. Sint medic, și...
Și a făcut tot ce a fost ome
nește posibil pentru a-i da bol
navului primul ajutor. Care aju
tor s-a dovedit ulterior că a
fost hotăritor- in salvarea vieții
acestuia. Apoi și-a luat copilul in
brațe și a plecat la treburile lui.
— Și totuși, cum vă numiți,
cine sinteți ? — a fost întrebat.
A răspuns tot cu o întrebare :
— Ce importanță are ?
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Viitorii „lupi de mare'
pasiuni constructive. O probea
ză elevii anului IV de la Liceul
de marină din Galați. îndrumați
de profesorul lor, inginerul Eu
gen Alionte, ei au reușit să rea
lizeze macheta funcțională a
unei nave pe pernă de aer cu
motoare electrice.
Noutatea pe care o propun
viitorii marinari gălățenî se re
feră la motoarele electrice ale
navei, care pot fi alimentate de
la acumulatori electrici sau
de la baterii solare. Soluția ofe
ră posibilitatea realizării unor
importante economii de com
bustibil. Originala idee a elevi
lor gălățeni a fost trimisă spre
omologare factorilor in drept.
Macheta lor funcționează ca o
navă veritabilă. Și vOr să de
vină nu numai constructorii ei
la scara unu pe unu, ci și s-o
conducă pe mări și oceane.

I

I
I
I
I
I
I

I
I

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

Ce-i drept, e drept, Dumitru
Tenciu din Brăila avea o calita
te : știa să-și aleagă cliențiî. ii
studia, ii întreba despre una și
despre alta, afla care le sint
bucuriile, necazurile, doleanțele.
Apoi, ataca direct, după client :
„Ai nevoie de un cartuș de
Kent ? Se face". Sau : „Produse
agricole ? Se aranjează !“ Sau :
„O pilă 7 Am relații..."
După ce încasa banii, îl ducea
pe respectivul client in fața
unui bloc. „Să nu ta-miști de
aici, ci vin imediarto «Escrocul,
ușă ș»
și ieșea pe ana.
alta. .
intra pe o ușa
ișmmsi
tsr i
Pină.a intrat știai pe minadugit,: .l.rw
Cine nu știe că cel mai
de unde se speră să iasă vin- I
frumos costum de pe Șiret
decât...
poate fi văzut la Răcăciuni,
la expoziția de artă popu
Nu
lari 7 Dar nu numai în ex
poziție. Este pus intr-ade
văr in valoare cînd îl îm
ce
bracă, la zile de sărbătoa
re, cei din Sascut, din CorCooperativa meșteșugărească
basca, Rincești, Valea Sea
municipiul
„Tehnometal" din
__
că.
Orbeni. Cine nu a ad
Satu Mare are un atelier „Aumirat broboadele albe ale
toservice". La serviciile ateliefetelor, cu minunate horbo
rului a apelat și P. Gavril, pose
te, adică basmalele cu ploisorul autoturismului l-SM-1907.
ță. iile cu altiță și fotele,
— E cam mult de lucru la ea,
cele numite „peștiman" :
dar se repară — l-au asigurat
parte 'peste parte, care, cind
meșterii de aici.
se împreună, fac două dungi
— Cam în cit timp ?
înflorate de negru și roșu
— In cel mult trei luni.
sau fotele „androc", ornaDupă trei luni de zile, omul
mentate cu motive florale
s-a dus să-și vadă mașina. A
geometfizate ? Dar portul
văzut-o exact in starea in care
băieților ? Cămăși și poale
a dus-o. I s-a spus să vină pes
dintr-o singură bucată, ițarl
te o lună, apoi peste două, trei,
albi, bundiță, căciulă... Port
patru. A trecut un an și mașina
de pe Șiret, care-ți incintă
tot n-a fost gata. Meșterii l-au
ochii, care dă strălucire
aminat din nou. De data asta,
horelor de duminică, tu
nu cu luna, ci cu anul.
turor sărbătorilor, care a
Trei ani de zile a stat mașina
dat un plus de culoare, de
omului la reparații. Un adevărat
prospețime, de tinerețe, de
record in materie.
adevăr maiestuoasei ma
nifestări „Cintarea Româ
niei", o veritabilă pledoa
rie pentru ca. ceea ce din
străbuni s-a transmis, să
fie păstrat cu respect. L-au
Șofer de profesie, Ion Oprea
purtat dansatorii căminu
din orașul Oțelu Roșu l-a pri
lui cultural Corbasca. corul
mit în ospeție pe bunul sau
de femei d.in Sascut. Și,
prieten Gheorghe Popa, tinichi
pentru acest mare eveni
giu. Gazda și-a omenit priete
ment, lăzile bătrînilor sa
nul cu tot ce a avut mai bun.
tului s-au deschis ; la cla
In loc de mulțumire, oaspetele
sele de „țesut-cusut" de
i-a sustras prietenului său niște
prin Brustureasa și Mînăsbani. Pe numărate — 2 700 de
lei. I-a luat și i-a ascuns in
\^tirea Cașin, tinerele fete au
căptușeala glugii
.. ... de la... fitObservind lipsa banilor, gazda
și-a luat prietenul la rost, care a
încercat să dispară. Dar n-a
fost chip.
...Și din ziua aceea, Ion Oprea
a pierdut — ceea ce il plăcea
să numească — un prieten.

aduce luna
aduce anul

I
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Basculanta
din prăpastie
Oricit ar. părea de ciudat, în
cabina autobasculantei 31-BV2427 au încăput 6 (șase) persoa
ne! Dar ce nu fac chefliii, cînd
e vorba de o petrecere. Petrece
re prelungită la cabana „Mun
tele Roșu" de lingă stațiunea
Cheia. La plecare, șoferul auto
basculantei, Virgil lancu, n-a
mai pornit motorul. Aflată in
pantă, și-a zis că autobasculan
ta va merge singură la vale. Și
a mers. Din ce in ce mai repe
de ! A pierdut controlul vola
nului și autobasculanta a căzut
intr-o prăpastie. Grav rănită, o
temeie a trebuit să stea trei luni
să-și oblojească fracturile de la
picioare, dar ceilalți cinci, în
ghesuia în cabină ca sardelele,
au scăpat — chiar ca prin minu
ne! — cu viață. Șoferul care
băuse ca ceilalți, cind și-a vă
zut isprava, le-a spus :
— Dacă vine miliția, să decla
rați cu toții că am băut numai
Pepsi-cola, iar de mașină să-i
spuneți că e... mersi-colea.
Șoferul a dispărut de la locul
faptei, dar a apărut in fața an
chetatorilor și va da seamă in
fața legii.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

nala îmbinare dintre repre
zentarea — amuzant șarjată
a întimplărilor prin care
trece un văcar trimis de la
centru acasă ca „să mai
mulgă încă o dată vacile" și
să descopere metoda „mul
sului la patru miini" și co
mentarea lor distanțată,
prin interludii muzicale
amintind deopotrivă de mu-

rletatea manifestării au
contribuit, incontestabil, ți
nuta intelectuală a „Mono
logului cu fața la perete",
susținut de Parâszka Mi
klos, dar mai ales frumoa
sa ținută a recitalurilor
Menestrelul oltean Tudor
Gheorghe („Petreceri") a
incintat o sală arhiplină
prin modul inteligent, spiri
tual, nu o dată răscolitor,

Scenă din spectacolul Teatrului Național din Timișoara
„oi
„Studiu
osteologic al unui schelet de cal dintr-un mormint avar din Transilvania de Dumitru Radu Popescu
zică pop și teatrul popular.
(„Cine, cum iși așterne" de
Csăvossy Gyărgy — Teatrul
maghiar din Timișoara, re
gia: Cseresnyes Gyula. Sce
nografia: Toth Ildico Ilona).
Tot un element semnifica
tiv de diversitate, l-a adus..Băiatul cu floarea" de Tu
dor Popescu, „muzicalul"
antrenant și dinamic inau
gurat cu fantezie, sub sem
nul îmbinării replicii cu
muzica și dansul. de
Gongyâsi GăbOr (regia),
scenografa Gorgenyi Ga
briella, compozitorul Albert
Gyorgy, coregrafa Pinter
JenS, interpretat cu reală
poftă de joc, dinamism și
dezinvoltură de tinăra echi
pă de interpreți ai Teatru
lui de Nord — secția
maghiară.
La complexitatea $1 va-

prin care (pe urmele poe
ziei lui Marin Sorescu. ale
liricii și melosului
' '
popuIar) a reconstituit în re*
gistru dramatic grotesc,
grav, parodic universul
uman și spiritual al satului
oltean. O originală aven
tură spirituală ne-a propus,
cu sensibilitate și profesionalitate și Ildico Iancsek
Zamfirescu (Teatrul ger
man din Timișoara), al că
rei recital
(„Variante")
ne-a familiarizat cu calde
ori subtil meditative poezii
ale lui Anghel Dumbrăveanu, Nikolaus Berwanger și
Mandies GySrgy — cu rezo
nanțele lor în germană, ro
mână, maghiară și cu dife
rite succesive modalități de
a descifra sensurile unuia
Și aceluiași poem.
Cel mai interesant aspect

pus în evidență de grupul
spectacolelor de la Timișoara mi se pare insă acela
privind substanța, conținu
tul, mesajul asumat de la
înălțimea scenei. Montările
prezentate certifică unitatea
tuturor dramaturgilor șl ar
tiștilor, indiferent de for
mula estetică, specia, stilul
pentru care optează, in ju
rul ideii de artă angajată,
militantă. Montările inspi
rate de lucrările lui D. R.
Popescu, Paul Everac sau
Măhes Gyorgy etc. au rele
vat frontul comun făcut de
scriitori pentru a face din
teatru o artă a cetății, o
școală a formării omului
nou. Ele au probat abor
darea deopotrivă lucidă și
responsabilă a unor proble
me majore ale devenirii
noastre de-a lungul istoriei,
și cu deosebire din ultimele
decenii ; implicarea matură
și curajoasă a dramaturgi
lor in rostirea adevărului,
In dezbaterea unor conflic
te deopotrivă semnificative
și actuale și în cultivarea
— pe această cale — a în
crederii în progresul social
și moral și in stimularea
energiilor revoluționare ale
oamenilor.
Sulta spectacolelor la care
ne referim s-a încheiat cu
„Studiu osteologic" de Du
mitru Radu Popescu ; un
spectacol care, aducînd pe
scenă istoria noastră stră
veche și evenimente de
dată mai recentă( propune o
meditație tulburătoare (prin
realism și poezie de esență
tragică) despre continuita
tea istorică și morală a po
porului nostru. Montarea
semnată de regizorul loan
Ieremia, în scenografia
Emiliei JivanoV, este matu
ră și inspirată.
Această montare a Națio
nalului timișorean, ca șl
cea a teatrului reșițean, de
pildă, (ca să ne referim la
două colective de amploa
re și cu program diferit),
confirmă un adevăr impor
tant : progresul, saltul ca
litativ făcut de unele tea
tre in perioada ultimei edi
ții a Festivalului „Cintarea României".

Natalia STANCU

Semnele unei noi calități
in creația

I

în loc de
mulțumire

Dezvoltarea rețelei
invățămintului
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Antidot energic
lipsei de grijă
față de avutul
obștesc
într-o amplă scri
soare
din
comuna
Murgești, județul Bu
zău. se semnala că la
cooperativa agricolă <je
producție din această
localitate nu se urmă
rește îndeaproape rea
lizarea indicatorilor de
plan, se manifestă
dezinteres pentru buna
organizare a produc
ției și a muncii, se co
mit ilegalități, păgubindu-se avutul ob
ștesc.
La indicația Comite
tului județean Buzău
al P.C.R.. faptele sesi
zate au fost cercetate
la tata locului de un
colectiv alcătuit din
activiști de partid și
specialiști din cadrul
organelor județene de
resort. A ieșit astfel la
iveală că în activita
tea economico-financiară a C.A.P.-Murgeștl s-au înregistrat
rezultate nesatisfăcătoare ; în sectorul zoo-

usfoiom J ' ’*
deprins' arta brodatului...
Dar nu este vorba nitmai
de costume, dacă ne gîndim. la tradiție, ci și de in
strumente populare. de
acele fluiere și buciume
care s-au făcut la Berzunți. la Poduri, care
Capătă formă acum la Bîrsănești, în ateliere în care
arta cioplitului in lemn iși
dezvăluie taine neștiute.
Cum altfel ar putea prin
de Viață „Capra", „Căluții",
„Toboșarii". „Cerbul", obi
ceiurile de iarnă, de cînd
lumea, chiar și măștile pe
care le face Dumitru Vrînceanu din Berzunți 7 Cum
s-ar putea încinge „Corăgheasca de Colănești" —
dans bărbătesc, foarte sin
copat, sau „Corăgheasca de
Asău", de pe Trotușul de
Sus. sau „Corăgheasca de
Berzunți", de pe unde curge
Tazlăul ? La fel. „Hangul".
„Floricica", „Bătuta"... și
toate horele și sîrbele pe
care le cunoaște pămînt.ul
Moldovei, prin împrejuri
mile TrOtușuhii, Tazlăului,
Șiretului ? Pentru că in
tr-adevăr și în acest colț de
țară s-a înțeles că Festiva
lul
național
„Cîntarea
României" înseamnă întîlnirea milioanelor de iubi
tori ai artei cu seva, cu
tradiția folclorului nostru,
înseamnă invitația gene
roasă de a urca pe scenă,
sub lumina reflectoarelor,
adresată tuturor celor care
sînt înzestrați, au aptitu
dini, au talent in arta .ciu
tului, a dansului, care cu-

tehnic s-au manifestat
o seamă de neajunsuri,
au avut loc mortalități
in rindul animalelor ;
din cauza lipsei de in
teres în întreținerea și
conservarea bunurilor
unității unele con
strucții s-au deterio
rat, după cum s-a de
gradat și o mare can
titate de ciment ; circa
30 tone de cînepă aș
teaptă din anul 1979
să fie transportată la
întreprinderea inului
și cînepii Buzău. Ne
reguli și ilegalități
s-au constatat șl în
folosirea atelajelor unității, precum șl în
ce privește atribuirea
loturilor în folosință.
Față de constatările
făcute, s-au luat mă
suri de recuperare a
pagubelor de la cei
vinovați de producerea
lor, între care preșe
dintele C.A.P., inginerul-șef și contabilulșef. S-a dispus, tot
odată,
sancționarea
disciplinară a inginerului-șef al C.A.P.,
Florin Văcărescu, pre
cum și înlocuirea din
funcție, ca necores
punzător, a contabilului-șef Ion Voicu. în

uoliibs eiț^iciton
hosc șîr rfe'speLtă fOÎcloriff1’ dirijat
cfirîjât de Gh. Gozav.
GozaV cotul
autentic, în general arta a- sătesc de femei al căminu
devărată. Nu întîmplător — lui cultural din Mărgineni,
după cum spunea C. Donea, Corul de cameră „Ateneu1*
vicepreședinte al Comitetu al Sindicatului invățămint
lui județean de cultură și Bacău, dirijat de Ion Bă
educație socialistă Bacău — nica, au împletit in reper
la startul ediției a III-a a toriul lor cintezele popu
Festivalului național „Cîn lare, cu creații recente ale
tarea României", pe plaiu compozitorilor noștri, com
rile băcăuane s-au aflat poziții despre patrie, par
83 090 de artiști amatori, a- tid, despre viața de astăzi.
dică 2 500 de formații, 440 Profesorul Alexandru Pode cercuri literar-ărtistice, povici, de la Așezâmintul de
4 800 de creatori... toate cultură „George Enescu".
acestea demonstrîhd că chiar făcea remarca bine
fiecare al 11-lea locui- venită, că, dacă notăm nu
tor al județului Bacâu mai numărul impresionant
In de 83 000 de participant! Ia
participant
a
fost
marea competiție ! Cu 200 această ediție a festivalu
de formații mai mult ca la lui, nu putem să nu sem
ediția anterioară și, menți- nalăm câ, dintre toate ge
nînd comparația, cu 100 de nurile de) formații coruri
cercuri literar-ărtistice mal le sătești au avut intr-ade
mult. Nu întîmplător in re văr o evoluție spectaculoa
pertoriul corului casei pio să. Nu numai numărul
nierilor sau al grupului vo mare de participant!, ci în
cal-instrumental al Școlii general dorința afirmării
generale nr. 18 Bacău (an pe podiumurile de concert,
sambluri distinse cu pre calitatea repertoriului ne
miul I) sau al Școlii fac să putem vorbi despre
nr. 2 Bacău, al formației de semnele unei noi calități și
instrumente a Casei pionie în acest domeniu.
...Artiștii plaiurilor Moldo
rilor din orașul Gh. Gheorghiu-Dej (de asemenea lau vei. artiștii amatori de prin
reate), există cîntece popu părțile Tazlăului, Șiretului,
lare. prelucrări folclorice, Trotușului știu să dea căl
lucrări inspirate din folclo dură cuvintelor și să vor
rul autentic. După cum bească
despre
datlnele
ne informa și Petru Enă- străbune, pe care le res
șoae, președintele Comite pectă, despre ritmul de
tului județean de cultură și viață nouă, despre valorile
educație socialistă Bacău,
nu întîmplător formații cu spirituale ale acestui colț
în de țară.
tradiție
remarcate
etapa interjudețeană
corul mixt al I. Av. Bacău, Smaranda OȚEANU J

ce privește activitatea
președintelui
C.A.P.,
Ion Goidescu. aceasta
va fi analizată în ‘ se
cretariatul comitetului
județean de partid,
care va hotărî și mă
surile corespunzătoare.

Alimentarea
cu apă
a locuințelor
Municipiul Focșani,
în plină dezvoltare, intimpină unele greutăți
în ce privește alimen
tarea cu apă, in sen
sul că posibilitățile de
distribuire a acesteia
nu pot satisface întot
deauna necesarul de
apă, caldă și rece. „în
plus, semnala în scri
soarea sa Filip Bratu
de pe strada 8 Mai
din acest municipiu,
deși apa caldă nu ajunge in blocul nostru
pină la etajul 4 în
multe zile din lună,
uneori ni Se încasează
totuși plata acesteia
pentru cantitatea prevăzută in contractul
de furnizare și nu
după cea efectiv con
sumată".

Din verificările efec
tuate
de (Consiliul
popular
municipal
Focșani reiese că se
sizarea este doar par
țial întemeiată. în
scopul mai bunei aprovizionări cu apă,
atît caldă, cit și rece,
a cartierului FocșaniSud, la care se refe
ră semnatarul sesiză
rii, s-au instalat încă
două conducte pentru
apă în această zonă a
municipiului, iar la
stația dă pompare Suraia urmează să se
pună în funcțiune un
rezervor de 5 000 mc
și 5 pompe de mare
capacitate. De aseme
nea, împreună cu co
mitetul asociației de
locatari s-a stabilit un.
program rațional de
distribuire, pe blocuri,
a apei calde menajere
de care beneficiază în
prezent și locatarii. de
la etajele superioare,
în ce privește plata
apei calde, afirmațiile
din scrisoare nu co
respund realității, de
oarece încasările se
fac pe baza facturilor
privind consumul efectiv realizat.

agroindustrial
Potrivit prevederilor Legii
educației și invățămintului, care
stipulează ca in cadrul invăță
mintului general obligatoriu să
funcționeze cel puțin o școală cu
clasele I—X in fiecare comună,
in anul de studiu 1981—1982 va
continua acțiunea de organizare
• treptei I de liceu in mediul
rural. Vor fi Înființate clase a
IX-a șl a X-a in 728 de comune,
astfel că. in total, elevii de la
sate, băieți și fete, vor avea la
dispoziție unități de invățămint
cu treapta I de liceu in 1 800
de comune. Ministerul Educa
ției și Invățămintului a inserat
in broșura „Rețeaua și profilul
liceelor — 1981“ localitățile, pe
județe, in care vor ființa școli
cu clasele a IX-a și a X-a —
profil industrial-agricol. Acolo
unde există condiții de activi
tate practică adecvată vor fi
organizate clase cu profil me
canic sau electrotehnic. Aceste
unități de invățămint vor func
ționa pe lingă consilii unice
agroindustriale, I.A.S., S.M.A.,
care vor asigura, o sttînsă integrare a invățămintului cu producțla, temeinica pregătire profesională a elevilor.
Așa cum este precizat și
T. în
...
broșura „înscrierea și admiterea
în învățămîntul liceal și profe
sional — 1981", în clasa a IX-a
de licețl se înscriu, fără concurs,
toți absolvenții invățămintului
gimnazial. De asemenea, vor ti
înscriși obligatoriu și cei din
promoțiile anterioare care nu
depășesc virsta de 17 ani împli
niți pină la începutul anului
școlar. Promovați! clasei a
VIII- a din seriile anterioare
anului 1981,- care împlinesc 17
ani înainte de începutul anului
școlar, se pot înscrie în clasa a
IX- a invățămint de zi. sau se
pot încadra în producție, cu
aprobarea inspectoratelor școla
re județene, urmînd să fie șco
larizați, obligatoriu, în clasele a
IX-â și a X-a prin invățămint
seral. La unitățile de Invățămint
Ia care numărul de elevi care
aii depus fișă de Înscriere pen
tru un anumit , profil depășește
numărul de locuri planificat, in
spectoratele școlare și unită*
de invățămint respective vor
organiza acțiuni pentru reorientârea linei părți a elevilor spre
profilurile la câre sint locuri
neocupate.
Elevilor din Invâțămîntu! a*
groindustrial li se va asigura o
pregătire unitară în domeniul
științelor fundamentale, astfel
incit după absolvirea trepteinl;
de..liceu iși vor putea contimia
studiile în treapta a Il-a de li-*
ceti cursuri de zi și serale, în
profilul de pregătire urmat sau
in profiluri înrudite.
înscrierea în treapta î a li
ceelor agroindustriale, ca și a li
ceelor de alte profiluri se face,
lă sediul unităților de învățămînt, intre 16—25 Iunie.
Pentru populația sătească, in
diferent de Vîrstă, vor fi orga
nizate școli profesionale agricole,
în cadrul cărora doritorii vor
putea să-și însușească o meserie
din domeniul amplu al agricul
turii, să-și îmbogățească orizon
tul de cunoștințe. Activitatea aeestora se Va desfășura in afăra campaniilor agricole. Asemenea școli vor ființa pe lingă
consilii unice agroindustriale,
I.A.S., S.M.A.

Florlca DINULESCU

tV
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,03—16,30 Teleșcoală. Politehnica TV.
(Ciclu de pregătire pentru admite
rea in învfițămlntul
superior).
Chimie. Chimizarea țițeiului
16,30 Emisiune în limba germană
18,25 Rezultatele tragerii Loto
18,30
“"Panoramic fillpinoz. Documentar
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,43 Reportaj '81. împreună cu oame
nii, pentru oameni
20,10 Film artistic : „Zizanla", premieră

Credea că func
ția îi creează
privilegii...
„Despre lipsurile din
activitatea primarului
din comuna noastră,
Gheorghe
Smarandache, și despre nere
gulile comise de el am
mai scris la diverse
foruri, relata Intr-o
scrisoare adresată zia
rului nostru Constan
tin Bizu, din comuna
Priseaca, județul Olt.
Dar pentru că nu s-a
intervenit la timp cu
intransigența cuveni
tă, el a continuat să
comită abuzuri și ile
galități, să-și creeze o
seamă de privilegii la
adăpostul funcției".
Răspunsul Comitetu
lui județean Olt al
P.C.R., căruia redacția
i-a trimis această se
sizare, a dovedit, o da
tă in plus, că funcția
nu conferă privilegii,
că fiecare la locul său
de muncă
trebuie
să-și facă conștiincios
datoria, să respecte
ordinea și disciplina,
normele legale. în

urma verificărilor efectuate s-au confir
mat cele sesizate cu
privire la activitatea
lui Gh. Smarandache.
secretarul Comitetului
comunal de partid
Priseaca și primarul
comunei. A reieșit că
în ultima perioadă acesta își neglija mun
ca. nu-și îndeplinea
corespunzător atribu
țiile și sarcinile ce-i
reveneau, iar activita
tea comitetului comu
nal de partid și a bi
rourilor organizațiilor
de bază de pe raza
comunei nu se desfășurau la nivelul cerințelor. Așa se și explică, într-tin fel, de ce
cooperativa
agricolă
de producție din loca
litate a obținut cele
mai mici producții din
ultimii ani. iar consi
liul popular comunal
nu și-a îndeplinit anul

Lirism si monumentalitate
3

Ileana Balotă expune
la Galeriile „Helios"
din Timișoara o suită
de tapiserii, selecție
din creația ultimilor
ani. Formată intr-o
perioadă de afirmare
și consacrare a tapi
seriei moderne mon
diale și românești, ar
tista șl-a pus in va
loare, cu maximă dă
ruire, posibilitățile po
livalente ale talentu
lui. Cele 14 lucrări ex• puse la Timișoara, se
condate de citeva obiecte miniaturi-tpxtile, corespund unei
concentrări preferen
țiale spre un mesaj
metaforic. Personali
tatea artistei, recunos
cută pe plan național
prin numeroase pre
mii și distincții, cu
noaște o perioadă de
apogeu. Tradiția, asi
milată fericit, fără
preluări superficiale.
in confluență osmotică
cu cuceriri ale artei
universale contempo
rane, găsește in arta
sa o puternică deschi
dere spre explorare și
împlinire,
Opțiunile
cromatice distincte, cu
preferință
predominantă pentru culorile
materialului natural,'
imprimă lucrărilor so
brietate și densitate.
Concepția compozi
țională a artistei re
flect^ o înțelegere
matură a convergen
ței structurilor: structura-cadru devine cîmpul unor microstruc
turi de o mare bogă
ție. Armonia ansam
blului se realizează
atît cromatic, cit și
prin ștăpînlrea vir
tuoasă a mijloacelor
tehnice, care, departe
de a fi un scop in
sine, pun în valoare o
capacitate de expri
mare penetrantă. Lu
crările relevă calități
de ritm, subtilitate
cromatică, concretețe
tactilă și spațială.
Posesoare a unui
bogat registru emo
țional, nuanțat de lâ
forță pină Ia delica
tețe, Ileana Bâlotă și-1
concretizează în fa
milii de lucrări, parcurgînd stări diferite,
de la monumentalitâtatea gravă pină lâ li
rismul subtil și intim.

SNOP

Ileana Balotă :

Așa, de exemplu, lu
crarea „Avînt", con
cepută ca un semn
misterios, ca o fascinantă pasăre a noptii
lansată în spațiu, este
generatoarea unei at
mosfere poetice com-

Expoziția
de tapiserie
Ileana Balotă
plexe, descifrabilă in
frumusețea structuri
lor detaliu, în dina
mica de ansamblu și
în densitatea brunurilor. în același con
text de sobră, atmos
feră, uneori cu trimi
teri la concretul natu
ral și la sugestii de
narațiuni posibile și în
aceeași familie struc
turală, se înscriu lu
crări ca „Prag de zbor",
„Ochii pădurii" ș.a. O
stare dinamică, la con
fluența regnurilor predomînînd sugestia unei
frenezii vegetale,

Un nou film românesc

întîlnim
___
lucrarea
„înlănțuire".
Corespondente
ale
unei alte stări emo
ționale, cea a echili
brului
ințelept
și
calm, tapiseriile „As
censiune", „Zbor insingerat" și „Migra
te" valorifică monu
mental armonii geo
metrice discrete, mar
cate de verticale și orizontale.
„Toamnă
țirzie",
„Verticale", „Liniștea
zidului" configurează
sugestii delicate, inspi
rate de ciclul ano
timpurilor, exprimind
stări de bucurie caldă.
Ceea ce se desprin
de ca o certitudine
este faptul că Ileana
Balotă, depășind con
diția decorativismului
de suprafață și a descriptivismului minor,
se află intr-o matură
și fructuoasă perioadă de creație, pe care
expoziția de la Timi
șoara o demonstrează
deosebit de convingă
tor.

Ciprian
RADOVAN

DUELUL66

„România-film" prezintă DUELUL, o producție a Casei de filme 5. Sce
nariul este semnat de Vintilă Corbul, Sergiu Nicolaescu și Mircea Burada ;
costume : Gabriela Bubă ; decorurile : Radu Corciova, Bob Nicolescu ;
montajul : Margareta Anescu ; coloana sonoră : ing. A. Saiamanian ; ima
ginea : Alexandru David ; regia : Sergiu Nicolaescu. In rolurile principale :
Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, Colea Răutu, Ion Rițiu, Ovidiu luliu
Moldovan, Ana-Maria Moculescu, George Mihăiță, Toma Dorel, George
Constantin, Ion Besoiu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Vladimir Găitan, Cornel
Girbea, Aristide Teică. Film realizaț în studiourile Centrului de producție
cinematografică „București”
TV. Producție a studiourilor fran
ceze. Cu : Louis de Funăs, Annie
Girardot. Maurice Rlsah,
Julien
Gulomar, Jean-Jacques
Moreau,
Daniel Boulanger, Nicole Chollet.
Regia : Claude Zidi
21,50 Creația românească profund im
plicată în actualitatea socialistă a
țării (III). Interviuri și însemnări
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL ’
16,30 O viață pentru o idee. Gheorghe
Ionescu-Șișeștl (1885—1967) — emi
nent agronom român
17,00 Blocnotes
17,23 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării, pe micul ecran. Emi
siune realizată 'în colaborare cu
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste — Județul Maramureș

trecut sarcinile econo
mice și sociale în pro
fil teritorial. S-a mai
constatat că Gh. Smarandache a deținut si
folosit ilegal o supra
față de teren al C.A.P.
și nu și-a achitat obligațiile ce le avea
față de cooperativă,
căreia dealtfel îi mai
datora o sumă de bani
încă din vremea cînd
a fost președintele aeesteia. El a fost obli
gat să plătească coo
perativei sumele da
torate iar pentru anul
în curs s-a stabilit
plan de producție în
condițiile
acordului
global. Totodată. biroul comitetului jude
țean de partid a hotărît sancționarea sa
cu „vot de blam" și
eliberarea din funcția
de secretar al comite
de
tului
comunal
partid.

Spicuiri din răspunsuri
• Uniunea județeană a cooperativelor agricole
de producție Dolj : C.A.P. Virtop a fost obli
gată, prin hotărîre judecătorească, să plătească
despăgubiri unor persoane cărora le-au fost
distruse coloniile de albine ca urmare a trata
mentului chimic administrat pe unele terenuri.
A fost anulată hotărirea adunării generale prin
—

19,00 Telejurnal
19,25 Concert simfonic. în
program :
I. Dumitrescu — Preludiu simfo
nic. Dirijor : Francesco de
Masi
(Italia). Interpretează
orchestra
simfonică
a
Radlotelevlzlunfl ;
Brahms, Concertul nr. 2
pentru
pian și orchestra, dirijor : Mircea
Cristescu, solist Francois Joel Thiolller (Franța); Schumann — Sim
fonia a IV-a, dirijor M. Basarab.
Interpretează orchestra simfonici
a Filarmonicii „G. Enescu"
21,10 Studio T ’81
21,23 Melodii populare românești
din
Orăștie
21,45 Jurnalul științelor și al călătorii
lor. Florile Rodopllor
22,05 Moment
coregrafic.
Dansează :
Cristina Hamei și Ion Tugearu
22,20 Telejurnal

care s-a stabilit trecerea sumei respective la
pierderi și s-a dispus recuperarea acesteia de
la membrii consiliului de conducere al C.A.P.,
vinovați de producerea prejudiciului.
• Comitetul județean Călărași al P.C.R. :
Consiliul popular al comunei Nana a acționat
pentru mobilizarea sătenilor la mai buna gos
podărire a comunei, repararea drumurilor, exe
cutarea de șanțuri etc. Totodată, direcția jude
țeană de drumuri și poduri va sprijini consiliile
populare din comunele Nana și Luica pentru
refacerea și întreținerea drumului ce leagă cele
două localități.
• Administrația domeniului public a sectoru
lui 6, București : Pentru că a tăiat mai mulți
copaci din jurul blocului Z 3, de pe strada Va
lea Călugărească nr. 11. locatarul Nicolae Solcan
a fost amendat. S-au luat și alte măsuri pentru
ca asociația de locatari să fie antrenată mai
mult la protejarea și mai buna întreținere a
spațiilor verzi.
• Comitetul municipal Bacău al P.C.R. : Co
mitetul executiv al consiliului popular munici
pal, împreună cu conducerile grupurilor de șan
tiere din cadrul trustului județean de construc
ții, a întocmit un program pentru amenajarea
aleilor <je acces la noile blocuri de locuințe din
cartierul „Republicii". Executarea lucrărilor se
va încheia în trimestrul al III-lea a.c.
• Direcția comercială a județului Bihor : Verificîndu-se la fața locului sesizarea lui Nicolae
Căpriță din Oradea s-a constatat că la unitatea
nr. 75 din cadrul I.C.S. Mărfuri alimentare nu
se respectă regulile generale de comerț. Gestio
nara E. Mărcuț a fost sancționată disciplinar,
iar concluziile rezultate cu prilejul cercetării
scrisorii au fost prelucrate cu gestionarii și vînzătorii pentru a se preveni astfel de abateri,

Gheorghe PtRVAN
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Cronica zilei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Survolind frumoasa dumneavoastră tară, ne este plăcut să vă adresăm
cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de progres și prospe
ritate poporului român.
Folosim această ocazie pentru a vă exprima din nou dorința noastră
de a acționa împreună in continuare pentru intărirea și lărgirea relațiilor
de prietenie și cooperare care există intre popoarele noastre.
Cu Înaltă consideratiune,

CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene
Democratice și Populare,
Secretar general al Partidului
Frontul de Eliberare Națională

iNTiLNIRE PRIETENEASCĂ ROMĂNO-COREEANĂ
în drum spre unele țări africane,
unde va efectua o vizită oficială,
delegația de partid și guvernamen
tală coreeană, condusă de tovarășul
Pak Sen Cer, membru al Biroului
Politic al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, vicepreședinte ăl R.P.D.
Coreene, a făcut o escală la Bucu
rești.
Oaspeții au fost salutați de to
varășii Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R., Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.
Cu acest prilej a avut loc un
•chimb prietenesc de vederi cu pri

vire la unele probleme ale construc
ției socialiste din cele două țări,
evoclndu-se cu satisfacție bunele re
lații de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele
noastre, relații care se dezvoltă con
tinuu, pe multiple planuri, in spiri
tul convorbirilor și înțelegerilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Kim Ir Sen, secretar general al
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene.
în onoarea oaspeților a fost oferit
un dineu.
A fost prezent Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

Vizita delegației parlamentare siriene
Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, a pri
mit, joi, delegația parlamentară, con
dusă de dr. Fouad Dibb, președintele
Grupului sirian din Uniunea Inter
parlamentară șl președinte al Comi
siei constituționale și legislative a
Consiliului Poporului din Republica
Arabă Siriană.
în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Siria, dintre parlamentele lor,
evidențiindu-se importanța deosebită
a întîlnirilor la nivel înalt de la
București și Damasc, care au consti
tuit momente esențiale in dezvoltarea
continuă a raporturilor dintre cele
două țări. Totodată, s-a relevat sem
nificația contactelor dintre parla
mentarii români și sirieni in promo
varea colaborării și cooperării bilate
rale, in folosul ambelor popoare, al
cauzei păcii, progresului și Înțele
gerii internaționale.
Au fost discutate, de asemenea,
unele aspecte ale activității Uniunii
Interparlamentare, subliniindu-se ne
cesitatea sporirii contribuției pe care
trebuie să o aducă acest organism la
întărirea și lărgirea relațiilor dintre
state, pentru asigurarea unui climat
de pace, securitate șl cooperare in
ternațională.

★

Aspecte referitoare la posibilitățile
de extindere a colaborării și coope
rării economice, lărgirea și diversi

ficarea schimburilor reciproce de
mărfuri, precum și în legătură cu
conlucrarea dintre România și Siria
in planul relațiilor internaționale au
fost discutate de parlamentarii' si
rieni cu prilejul întrevederilor avute
cu Ion M. Nicolae, prim-adjunct al
ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
și cu Gheorghe Dolgu, adjunct al
ministrului afacerilor externe.
La primire și întrevederi a fost
prezent Youssef Orfi, Însărcinatul cu
afaceri ad-interim al Republicii
Arabe Siriene la București.
*
Oaspeții sirieni au vizitat, in
aceeași zi, Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România și noile
cartiere de locuințe ale Capitalei.

★
Președintele Marii Adunări Națio
nale a oferit un dineu in onoarea
delegației Grupului sirian din Uni
unea Interparlamentară.

In Editura politică a apărut
revista

„PROBLEME ALE PĂCII
Șl SOCIALISMULUI"
nr. 2/1981

O demnă reprezentantă a sportului muncitoresc
- echipa de oină a Combinatului poligrafic
„Casa Scînteii"
trenorul Iile Dacău. Căpitanul echi
pei este astăzi zincograful Gheorghe
Drăghici, iar președintele secției de
oină, șeful zincografiei, Ion Negrea.
Dealtfel, zincografii, alâțurl de cei
de la secția mecanică și de la admi
nistrativ, au jucat mereu un rol im
portant in lotul C.P.C.S.
Din inițiativa comitetului de partid
și a conducerii întreprinderii, miine,
de la ora 17, la ștrandul „Casei
Scînteii", comitetul sindicatului și
asociația sportivă a combinatului or
ganizează o reuniune la care Vor
participa numeroșii susținători ai
oinei din C.P.C.S. și veterani ai aces
tui sport. Va avea loc și un meci
amical între echipa combinatului și
una dintre rivalele sale din campio
natul național, valoroasa formație
Universitatea București.
Să-i dorim, pe mai departe, echi
pei tipografilor bucureșteni noi reali
zări pe tărîmul competiției și al dez
voltării oinei.

V. MIRONESCU

TIR : Campionatele internaționale ale României
Poligonul „Tunari" din Capitală va
fi, incepind de aștăzi și pină dumi
nică, gazda celei de-a 23-a ediții a
Campionatelor internaționale de tir
ale României și a „Marelui premiu
Carpați" la sheet (ediția a XH-a),
competiții de prestigiu, la care și-au
confirmat participarea trăgători va
loroși din 15 țări : Australia, Bulga
ria. Cehoslovacia, Franța. R.D. Ger
mană, R.F, Germania, Grecia. Iugo

slavia, Italia, Polonia, Spania, Sue
dia, Ungaria, U.R.S.S. și România.
în prima zi, de la ora 15,30, șînt
programate primele probe — pistol
cu aer comprimat, bărbați, și pușcă
cu aer comprimat, femei, in timp ce
simbătă și duminică, incepind de la
ora 9.00. se vor disputa Întreceri la
celelalte arme, precum și competiția
taleriștilor ce-și dispută „Marele pre
miu Carpați".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Emili* Eberle — învingătoare.
Concursul Internațional de gimnasti
că disputat la Hag* pentru „Ennia
Gold Cup“ a fost dominat la feminin
de sportiva româncă Emilia Eberle,
care in clasamentul individual com
pus a totalizat 37410 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Eva Mareckova (Cehoslovacia) — 37,70 puncte
și Jana Frolova (U.R.S.S.) — 37,15
puncte. în concursul pe aparate.
Emilia Eberle a obținut, primul loc la
paralele — 19,20 puncte și birnă —
19,40. La întrecere au participat spor
tivi și sportive din 12 țări.

Rezultate atletice de valoare. Cu
prilejul concursului internațional at

• PIESE DIN ALU
MINIU. Un amortizor de ma
șină este un mecanism complex
al cărui piston poate fi realizat
prin metalurgia pulberilor. In
trecut, această piesă era realizată
din pulbere de fontă și zinc, prin
turnare, folosindu-se procedeul
injectării. Recent, in Anglia s-a
trecut la realizarea amortizoru
lui din pulbere de aluminiu.
Performanțele pistonului din
aluminiu sint foarte bune, combinlnd rezistența la frecare a
fontei cu capacitatea de a re
zista la temperaturi Înalte a
zincului.

• MILIONARII Șl FIS
CUL. în Italia a fost editată o
„Carte roșie", în care

figu

★

în urma convorbirilor desfășurate
la București, s-au convenit extinderea
schimbului de produse metalurgice
feroase șl neferoase pe anul 1981 și
în continuare pînă în 1985 și dezvol
tarea colaborării economice și tehnico-științifice intre Ministerul In
dustriei Metalurgice și Ministerul
Metalurgiei din R. P. Polonă.
în încheierea convorbirilor, Ștefan
Constantinescu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, și Jerzy
Wozniajc, prim-adjunct al ministru
lui metalurgiei din R. P. Polonă,
au semnat un protocol de colaborare
între cele două ministere, precum și
documentele referitoare la extinde
rea acordului guvernamental privind
livrările reciproce de cupru și alu
miniu.
★
La București a avut loc, joi, sem
narea Memorandumului privind dez
voltarea cooperării economice în do
meniul construcțiilor civile și indus
triale dintre Republica Socialistă
România și Emiratele Arabe Unite.
Documentul a fost semnat de Ion
M. Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și
Ahmed Jasem Al-Abduli, adjunct al
ministrului lucrărilor publice și lo
cuințelor.
(Agerpres)

Masă rotundă
româno-britanică
Joi după-amiază, Ia Asociația de
drept internațional și relații inter
naționale, lordul Waltson, președin
tele Centrului Marea Britanie — Eu
ropa de Est, copreședinte al celei
de-a doua sesiuni a mesei rotunde
româno-britanice, ale cărei lucrări
se desfășoară la București, a pre
zentat aspecte actuale ale situației
economice și politice din țara sa.
Au fost de față doctor docent
Mihnea Gheorghiu,
președintele
Academiei de științe sociale și po
litice, George Macovescu, președin
tele Uniunii scriitorilor, vicepre
ședinte al Centrului național pentru
promovarea prieteniei și colaborării
cu alte popoare, copreședinte al
mesei rotunde, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre
didactice, cercetători și specialiști in
domeniul științelor politice, ziariști,
membri ai celor două delegații par
ticipante la lucrările sesiunii.
Au fost prezenți Vaslle Gliga, ambasadorul
'__ 1 României la Londra, și
Paul Cecil Holmer, ambasadorul
Marii Britanii la București.

★
Cu ocazia celei de-a doua sesiuni

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

;Una dintre echipele de seamă de
jină, sportul nostru național, este
formați* Combinatului poligrafic
„Casa Scînteii", înconjurată cu .mult
interes și îndrăgită de toți oamenii
muncii din mărea întreprindere
bucureșteană pentru rezultatele sale
deosebite, ea a dobindlt multe succe
se sportive in cei 20 de ani de exis
tență.
în aceste două decenii, echipa ti
pografilor deține performanța de a fi
ciștigat de 12 ort titlul de campioană
a țării, de 13 ori „Cupa României1*
și de 10 ori „Cupa U.G.S.R," 1 Ea
s-a distins, de-a lungul anilor, prin
pasiunea cu care a practicat oină și
prin realizările tehnico-tactice, con
stituind .contribuții prețioase la
dezvoltarea acestui popular sport.
Vreme Îndelungată, formația a
fost pregătită de antrenorul eme
rit Alexandru Rafailescu, apoi,
in ultimii zece ani, de fostul
ei căpitan, unul dintre cei mai buni
jucători „de centru" din țară — an

ln continuarea vizitei pe care au
!ntreprins-o tn municipiul șt județul
Constanța, cosmonaut ii Dumitru Prunariu șl Leonid Popov, Împreună cu
colegul lor din echipajul de rezervă
Dumițru Dediu, precum și delegația
sovietică, condusă de general-maior
Aleksei Leonov, au vizitat, joi, obiec
tive de interes economic și turistic.
Seara, cosmonauții s-au reîntors
în Capitală.

letic de la Florența, cunoscutul cam
pion englez Sebastian Coe a stabilit
un nou record al lumii In proba de
800 m plat cu timpul de 1’41 ”72/100.
Vechiul record era de l’42”33/100 și
aparținea aceluiași atlet.

în cadrul concursului internațional
de atletism „Ziua Olimpică", de la
Berlin, proba de aruncare a discului
a revenit atletei Elevin Jahl (R.D.
Germană), cu 71,46 m. O spectaculoa
să întrecere a avut loc in proba fe
minină de 1 500 m, ciștigată de Bruns
(R.D, Germană), cu 4’03”70/100. ur
mată de sportiva româncă Natalia
Mărășescu — 4’05”23/l00.

rează numele tuturor cetățeni
lor care nu-și plătesc Impozi
tele. Al doilea volum al ei,
apărut recent, cuprinde apro
ximativ 200 000 de nume de
persoane care nu și-au achitat
datoriile către stat, totalizind
2,75 miliarde dolari, tn perioada
1974—1975. Cei mai recalcitranți
față de fisc sint magnații pe
trolului, marii industriași șl
juriști. In fruntea listei se
află Giulia Maria Crespi, fostă
patroană a ziarului milanez
„Il Corriere della Sera", care
a declarat venituri de 1 500 de
ori mai mici decit cele reale !
Magnatul
construcțiilor din
Roma, Mario Genghini, ale că
rui venituri se ridică la 11
milioane dolari, este și el un
campion al evaziunii fiscale.

a mesei.,rotunde româno-britanice,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești a oferit, în aceeași zi, o re
cepție.
(Agerpres) '

sărbătoarea națională a republicii filipine
Excelenței Sale FERDINAND E. MARCOS

COTIDIAN.

Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație

Căldura verii facilitează apariția
stărilor de moleșeală, de natură să
provoace adormirea omului aflat la
volan, mai cu seamă în timpul de
plasărilor lungi sau rulării în con
diții de soare dogoritor. Pe șoseaua
București — Călărași, ziua in amia
za mare, pe o căldură toridă, pe con
ducătorul autoturismului 1—CL—1 166
l-a apucat somnul. Mașina, scăpată
pentru un moment de sub control,
a părăsit sensul său de mers și s-a
izbit de un autovehicul care trans
porta marfă. Automobilistul a fost
grav rănit. în apropiere de comuna
Nadeș, pe șoseaua Tg. Mureș — Si
ghișoara, la ora 4 dimineața. Ale
xandru Bulzan a ațipit la volan, îm
prejurare în care autoturismul
1—SJ—2 050, pe care il conducea, s-a
izbit de un copac. Automobilistul și-a
pierdut viața, iar însoțitorul său a
fost grav rănit. Din cercetări a re
zultat că cei doi au pornit noaptea,
la oră 24, din comuna Crasna, jude
țul Sălaj, vrind să ajungă diminea
ța la Brașov.
Acum, odată eu sporirea număru
lui celor care pleacă in concedii și,
implicit, a deplasărilor automobilis
tice, se recomandă tuturor conducă
torilor auto să-și planifice judicios
deplasările și să evite, pe cit posibil,
circulația pe timpul nopții. Nu așa
cum a procedat, de exemplu, con
ducătorul autoturismului 1—BN—1 236,
Balis Bal, care, in apropiere de Tg.
Mureș, a fost surprins transported in
mașină patru adulți și trei copii, efectuind o deplasare, noaptea, da
citeva sute de kilometri.
Se solicită insistent conducătorilor
de autovehicule să facă opriri cel
puțin după fiecare 100—120 km, pen
tru a contracara efectele moleșitoare
ale căldurii.

Atenție la vehiculele
pe două roti
Prezența vehiculelor pe două roți
pe drumurile publice trebuie să con
stituie un permanent motiv de atenție sporită din partea conducăto-

•
POPULARITATEA
BICICLETEI IN CREȘTE
RE. Tabloul obișnuit al mari
lor orașe, supraaglomerate de
automobile, pare să se schimbe
cu rapiditate, Printre bolizii
pe patru roți a apărut, la
început timid, apoi tot mai in
sistent, bicicleta. Cauza ? Co
respondenta ziarului „Interna
tional Herald Tribune", Helen
Lion, consideră că principalul
motiv al creșterii popularității
bicicletei este „majorarea pre
țului benzinei", Dar mai există
și alte explicații pentru acest
fenomen de masă : „mersul pe
bicicletă Înseamnă sănătate".
Ca urmare, in aproape toate
țările vest-europene, scrie zia
rul, „coloane de bicicliștl —
familii întregi, împreună cu

* s

rilor auto. Pentru că nu puține ac
cidente datorate culpei bicicliștilor,
motoriștilor și motocicliștilor puteau
fi evitate dacă șoferii acționau pre
ventiv. Așa, de exemplu, în apropie
re de comuna Șiria, județul Arad, un
biciclist a fost accidentat mortal de
oarece a virat instantaneu' la stingă,
înaintea autoturismului 2—-AR—2 748.
Dacă șoferul1 acestuia claxona bici
clistul, aducindu-i astfel la cunoștin
ță că este în apropierea sa, acciden
tul se putea evita. O deosebită atenție reclamă depășirea bicicliștilor
aflați sub influența alcoolului.
Se recomandă conducătorilor auto
ca depășirea vehiculelor pe două roți
—, mai ales a bicicliștilor — să fie
precedată de semnalizarea sonoră,
pentru ca partenerii de drum sâ-și
mențină direcția de mers, evitind vi
rajele la stingă, la seurtă distanță
înaintea mașinilor ce vin din urma
lor.

Interzis tără permis I
Prevederile Regulamentului de cir
culație stipulează clar că dreptul de
a conduce autovehicule pe drumu
rile publice il au numai persoanele
care sint titulare de permis de con
ducere. Cu toate acestea, in ultima
perioadă s-au înmulțit situațiile in
care persoane care nu posedă per
mis de conducere au fost depistate
pe șosele cu trafic intens sau In zone
aglomerate din localități, la volanul
unor autovehicule. Emanoil Emil
Sara, din comuna Vințu de Jos, a
circulat cu motoreta AB—1—942, pe
un drum național foarte aglomerat,
fără să posede permis de conducere.
Astfel de cetățeni pun In pericol si
guranța circulației, iar riscurile pen
tru propria viață și a celorlalți participanți Ia trafic sint foarte mari. Uneori, in această situație au fost intilniți posesori de autovehicule care,
datorită lipsei indeminării și a cu
noștințelor necesare obținerii permi
sului de conducere, n-au promovat
examenele susținute în acest scop.
Conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice fără permis co
respunzător constituie infracțiune și
atrage după sine rigorile legii.

Timpul probabil pentru zilele de 13,
14 șl 15 Iunie. In țară : Vremea se va
răci ușor, îndeosebi tn regiunile
din
nord-vestul țării. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea averse locale de ploaie,
mal ales în zona de deal și de munte.
Vint moderat. Temperaturile
minime
vor H cuprinse Intre 10 și 20 de gra
de, iar cele maxime intre 20 și 30 de
grade, local mai ridicate, izolat, con
diții de grindină. In București : Vre
mea se va răci ușor. Cerul va fl schim
bător, favorabil ploii de scurtă durată.
Vlnt moderat. Temperaturile
minime
vor oscila Intre 13 și 15 grade, Iar eele
maxime între 26 și 29 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

• FABRICA DE PRE
LUCRARE COMPLETĂ A
PORUMBULUI. în localita
Szabadegyhaza din

R. P.

a

• Fiul munților: grivita —
•;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 13,30; 17,45; 20.
• Ultimul post de control („Zilele
filmului Italian") :
STUDIO — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Probleme personale :
FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Punga cu libelule : DACIA — 9;
11,15; 13,30; ț5,45; 18; 20, MUNCA —
16; 18; 20.
• Clinele electronic t SALA MICA
A PALATULUI — 16,30; 19.
• Dragostea mea călătoare ; DRUMUL
SĂRII - 16; 18; 30.
• Croaziera ; COTROCEN; — |S;
17,30; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii ; PA
CEA — 15; 17,15; 19,38.
• Ancheta t VIITORUL — 15,30;
19,30.
• Detașamentul „Concordia" i COS
MOS - 15; 17,30; 19,45.
• Apuș la amiază; central
—
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• patrula cosmică tn acțiune : SCA
LA — 9,30; 11,30; 1340; 1«,45; 17,45;
19,45. CULTURAL — 9; 11,18; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Serpico : PATRIA - f; 11,30; 141
16,45; 19,30. BUCUREȘTI - 8,30; 11,15;
14; 16,45; 19,15, MODERN — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, la grădină — 21.
• Un iepure pentru avocat : VICTO
RIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Secretul casetofonului : LUCEA
FĂRUL — 9; U,1J; 13,30; 18.48; 18;
20,15, la grădină — 21,15, CAPITOL —

RETUTINOENI

rude și prieteni —- străbat șo
selele la fiecare sfirșit de săptămină". în R.F.G., arată „In
ternational Herald Tribune",
există 40 milioane posesori de
biciclete la o populație de 60
milioane ; anul trecut, in Franța
s-au produs 2,3 milioane bici
clete, iar in Elveția numărul
cicliștilor * crescut eu circ*
100 000,

tea

vremea

cine

Ungară a intrat tn funcțiune o
fabrică de prelucrare completă
a porumbului cu o capacitate
anuală de 141 000 tone. Din
această cantitate vor rezulta
50 000 tone zahăr fluid, 194 hec
tolitri de alcool fin, 9 000 tone
embrioni de porumb și o impor
tantă cantitate de furaj. Zahă
rul fluid a fost deja încercat in
prepararea băuturilor răcori
toare, a lichiorurilor, berei (pen
tru substituirea malțului) și la
fabricarea conservelor tn Între
prinderile industriei alimentare.
La prepararea băuturilor răcori
toare, spre exemplu. producăto
rii au constatat că manipularea

Președintele Republicii Filipine

NICOLAE CEAUȘESCU

■ La minele de la Mâtăsari, UrIon Negrei, Io întllnlrea din acest
dari și Roșiuța, din bazinul carbo
an au răspuns prezent la apel toți
nifer al Gorjului, se montează trei
cei care au muncit aici zeci de ani,
complexe mecanizate de abataj, cu
cărora li s-au adus mulțumiri, li
înălțimi de lucru de pină la 4,5
s-au înfățișat realizările celor care
metri, cele mai mari de pină acum
au preluat de la ei ștafeta muncii
din industria noastră carboniferă.
și hărniciei. Li s-a adresat invi
Ele vor conduce la creșterea' de
tația pentru o bună revedere la
peste 3 ori a actualelor producții.
anul șl... la mulți ani de-acum Incolo.
■ Traducind în viață măsura stobiiită în cadrul adunării generale
■ Muncitorul Sorin Marinescu din
de extindere a utilizării în procesul
Lipova ne scrie c6 și-a transformat
tehnologic a materialelor recupera
casa intr-un odevărat depozit de
te, la filatura din Oltenița s-a
borcane, intrucîț magazinele ali
reușit ca aproape un sfert din ma
mentare din localitate nu le primesc
teria primă să o constituie mate
de luni de zile. Motivul invocat :
riale refolosibile.
lipsă de navete. Oare să nu se
găsească nimeni să se... ambaleze
■ Peste 7 500 mp plăci de fibropehtru rezolvarea chestiunii ?
beton pentru 200 de apartamente,
pereți exteriori, interiori și planșee
■ întreprinderea de morărit și
pentru alte 10 apartamente. Iotă
panificație din Călărași a organizat
ajutorul concret dat constructorilor
o expoziție cu produse noi. Cele
de elevii Liceului industrial nr. 6
mai multe aprecieri le-au întrunit
Rm. Vilcea în timpul practicii pro
sortimentele de pîine intermediară,
ductive. Practic, lucrări de nota
pîlnea cosei și pîinea neagră, toate
zece I
cu gramaj mic. De
~ citeva zile, aceste sortimente s-au și pus in vîn■ Cu spirit de inițiativă, cu mij.
zare.
loaee locale și prin muncă patrio
tică, fostele șanțuri de apărare ale
■ In timp ce A. Sabău, de la
cetății medievale din Alba lulia se
Grupul de șantiere Tg. Mureș al
amenajează ți se transformă în te
Trustului de lucrări hidrotehnice spe
renuri de volei, tenis, handbal, bas
ciale București, regla ambreiajul uchet. Odinioară erau șanțuri pentru
nei autobasculante, a fost călcat de
apărarea cetății ; ocum, terenuri de
roata acesteia, ea urmare a pune
ocrotire a sănătății.
rii autobasculantei în mișcare. A. S.
a decedat la spital. Din cercetări
■ Frumoase sint blocurile înălțarezultă că în timpul reglării ambrete de constructorii Grupului de
iajului motorul se afla în func
șantiere nr. 6 Suceava in zona gă
țiune.;,
rii. Din păcate, la terminarea |ucrârilor, ei ou lăsat în urmă tot
■ Inginerul Marcel Fita, de Io
felul de materiale risipite, plus mor
Institutul de invățâmlnt superior din
mane de moloz, plus un gard dăBacău, este autorul unui nou pro
rîmat, plus... Dar toate aceste „plu
cedeu de formare și turnare a pie
suri" sint, de fapt, minusuri ale lor.
selor in vid. Prin aplicarea acestui
procedeu se elimină adaosurile de
■ întreprinderea de producție și
prelucrare a pieselor turnate, iar
industrializare a legumelor și fruc
consumul energetic se reduce cu
telor din orașul Huși și-a sporit
aproape 40 la sută.
gama produselor cu zece noi sor
timente din legume și cinci sorturi
■ Cu aproximativ același număr
de băuturi răcoritoare, pe bază de
de volume (și de locuitori), bibliote
siropuri naturale din fructe. Peste
ca din comuna Văculești, județul
60 la sută din producția întreprin
Botoșani, are de patru ori mai
derii este asigurată cu materii pri
puțini cititori față de cea din co
me obținute în fermele ți serele
muna învecinată, Brăești. Citind aproprii.
ceste rinduri, cineva își va aminti,
poate, și de numele bibliotecarului...
■ Creatorii de noi modele de la
întreprinderea de tricotaje din Bra
■ S-a încheiat cea de-a doua
șov au prezentat muncitorilor și
etapă a lucrării de alimentare cu
muncitoarelor de la întreprinderea
apă de adîncime a municipiului
„Metrom" din localitate o paradă
Galați. Conducta de aducțiune are
a modei. O acțiune reușită, din care
o lungime de 77 kilometri. Frontul
au avut de ciștigat ți unii și alții.
de captare a apei de profunzime
■ A intrat în tradiție ca în fie se află intona Salcia-Liești, , Ppi}.
care prag de vară, la I.R.V.E. Cinj- , Jinplizpr^ajcțesjei lucrări, se/rpbu-.,
nâtâțește calitativ și cantitativ alipina să se organizeze o intilnire a
conducerii întreprinderii cu pensiomentarea cu apă potabilă în toate
cartierele municipiului.
^riarii acesteia. După cum ne scrie

BULETIN RUTIER
Oboseala (și ațipirea)
Ia volan

•

Sărbătorire» Zilei naționale a Republicii Filipine Îmi oferă prilejul
deosebit de plăcut de a vă adresa dumneavoastră, doamnei Marcos, guvernului,
precum și întregului popor filipinez prieten cele mai sincere felicitări,
insoțite de calde urări de fericire, prosperitate și progres.
îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se
vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, in interesul și avantajul popoarelor
rumân și filipinez, al cooperării și păcii in întreaga lume.
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul
filipinez
marchează astăzi Îm
plinirea a 83 de ani
de la proclamarea In
dependenței,
eveni
ment care, Incununînd
acțiunile de luptă ale
forțelor patriotice, iz*
vorîte din aspirațiile
legitime de emancipa
re, a reprezentat sfirșitul îndelungatei do
minații coloniale si,
totodată, apariția primului stat liber din
sud-estul Asiei.
în procesul consoli
dării
independenței
politice, mai ales in
perioada
postbelică,
poporul filipinez și-a
concentrat eforturile
pentru lichidarea stă
rii de înapoiere moș
tenite din trecut, pen
tru asigurarea dezvol
tării de sine stătătoa
re a țării. Expresie
grăitoare a angajării
în această direcție o
constituie înfăptuirea
cu succes a „Progra
mului noii societăți",
inițiat și condus de
președintele Ferdinand
Marcos, și care vizea
ză profunde transfor
mări de ordin econo
mic, social, politic. în
cadrul procesului de
modernizare s-a lnre*

gistrat, In ultimii ani,
o extindere notabilă a
producției industriale,
cu accent pe diversifi
carea ramurilor prelu
crătoare, în scopul va
lorificării superioare a
resurselor subsolului
in interesul național.
Concomitent cu preo
cuparea pentru ex
ploatarea Însemnatelor
zăcăminte de mine
reuri (crom, cupru,
nichel, aur, fier etc.),
in sectorul extractiv
au loc operații pe scară largă de exploata
re și punere în valoapetrore a_ resurselor
_____
Here submarine, Importante investiții sint
destinate
dezvoltării
energetice a țării, ca
și îmbunătățirii trans
porturilor, cel mal
ambițios proiect in
acest sens fiind crea
rea unei rețele de po
duri care să unească
principalele insule din
cele peste 7 000 ale
arhipelagului filipinez.
în același timp, o atenție deosebită se
acordă diversificării și
modernizării agricul
turii.
Pe plan extern, Re
publica Filipine se
pronunță pentru dez
voltarea legăturilor cu

celelalte state ale lu
mii, pe baza egalității
în depline drepturi șl
avantajului reciproc,
pentru o nouă ordine
politică și economică
internațională.
Animate de aspirații
comune de progres și
bunăstare, România și
Filipine înregistrează,
an de an, pași înainte
în amplificarea conti
nuă a raporturilor bi
laterale in multiple
domenii de activitate.
Un eveniment de cea
mai mare Însemnătate,
in acest sens, l-a con
stituit vizita oficială
efectuată, în 1975, de
președintele
Nicolae
Ceaușescu
împreună
cu tovarășa
Elena
Ceaușescu in Filipine,
convorbirile la nivel
Înalt care au avut loc,
înțelegerile încheiate
deschizînd orizonturi
largi conlucrării mul
tilaterale prietenești.
Dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno-fillpineze
este
in deplină concordanță
cu interesele celor
două țări și popoare,
corespunde năzuințelor generale de pace,
înțelegere și progres
în lume.

Noi forme avantajoase de asigurare ADAS
Printre asigurările pe care
ADAS le pune la dispoziția cetă
țenilor este și „asigurare* mixtă de
viață".
Această asigurare constituie un
sprijin bănesc pentru cel care o
contractează sau pentru familia sa
în cazul survenirii unor evenimente
asigurate, neprevăzute și nedorite.
Totodată, dă posibilitatea asigura
tului să economisească in mod pla
nificat o anumită sumă de bani pe
care o va primi la expirarea poliței.
Asigurarea mixtă de viață se mai
practică și în alte trei variante,
realizate prin extinderea protec
ției asupra unui număr mai mare
de persoane, prin suplimentarea sti
mei asigurate în cazul survenirii
unor anumite evenimente asigura
te ori prin prelungirea in timp a
prestațiilor ADAS
Astfel, in „asigurarea familială
mixtă de Viață" se pot cuprinde toți
membrii familiei în virstă de la 5
ani la 65 de ani, oricare dintre aceștia puțind incasa suma asigu
rată.
La „asigurarea mixtă de viață și
suplimentară de accidente", suma
asigurată stabilită pentru urmările
accidentelor reprezintă de 6 ori
suma prevăzută pentru celelalte
evenimente cuprinse in această asi
gurare.

Prin „asigurarea mixtă de viață
cu indemnizație pentru urmași" se
garantează primirea eșalonată a
unor sume de bani de către urmașii
asiguratului.
Asigurările menționate prezintă
o serie de caracteristici comune,
dintre care enumerăm : sint acce
sibile tuturor persoanelor in virstă
de la 16 ani pină la 65 de ani ; se
pot contracta pe termene de la 5
ani la 15 ani ; primele de asigura
re sint diferențiate în funcție de
virsta persoanei ce se asigură, de
durata poliței și de mărimea su
mei asigurate, puțind fi achitate și
în rate ; la expirarea asigurărilor
la care primele au fost plătite pen
tru Întreaga durată prevăzută în
poliță, sumele asigurate se plătesc
concomitent cu o indemnizație de
10 1» sută ;■ asigurările participă Iau
tragerile de > amortizare^ lunare.
Pentru a beneficia neîntrerupt de
toate foloasei«’ce ie oferă asigurarilemixte de viață este necesar ca
ratele de primă să fie achitate la
termenele stabilite.
Pentru informații suplimentare șl
pentru contractarea de asigurări, ce
tățenii se pot adresa responsabili
lor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor
de asigurare sau, direct, oricărei
unități ADAS.

O nouă tragere „LOTO-2“
La sfirșitul acestei săptămini,
participanților Ia atractivele trageri
Loto 2 li se oferă un nou prilej de
frumoase satisfacții. Cu un bilet de
numai 10 lei. oricine participă poa
te obține un autoturism „Dacia
1300“ sau cîștiguri în bani de pină
la 50 000 lei pe fiecare variantă ju
cată ! Se reamintește că pentru atribulrea cîștigurilor se efectuează
trei extrageri a cite patru numere.

8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15,
FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15.
• Cavalerul Pardalllan șl îndrăznețul
Pardaillan : PALATUL
SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 18.
• Rețeaua „S“ : TIMPURI NOI —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Kramer contra Kramer : EFORIE
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
• Trăind In libertate — 9,15; 11; 12,45;
14,30; 18,15, Camera cu fereastra spre
mare — 18; 20: DOINA.
• Dumas in Caueaz : POPULAR —
15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 : GIULEȘTI —
9; H;T3,15; 15,30; 17,45; 20.
• All Baba și cei 40 de hoți ; FLACAra — 15; 18; 20,30, la grădină —
21.15.
• Campionul : EXCELSIOR — 8.48 ;
11,30; 14; 17; 19,45. TOMIS —
8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină - 31.
• Jandarmul și extraterestrii i BU»
ZEȘTI - 11; lâ; 15; 17; 19, la grădină
31.

• Avarul : URA - 1540; 17,<5; JO, 1»

grădină — 21.
• Superman i FERENTARI — 15,88;
19, VOLGA - 9; 11; 16; 1».
• Shabana t MELODIA — 9; i»; i«t
19, GLORIA - 9; 12; 19; 1#.
STallsmanuI
toreadorului ; AURO»
iu lurcaaoruiui
A —
1*
11,15; 13,30; 15,45; 18; M,
la grădina — 21,
• strada Hanovra t MIORIȚA — • t
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,18.
• îmi sare țandăra : ARTA —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21.
• Omul Șl «ara : PROGRESUL — 18;
19.
* Colombo la Londra I GRADINA
FESTIVAL — 21,15.

zahărului fluid este mai simplă,
iar folosirea nu cauzează modi
ficări negative în calitatea pro
duselor.

• PREMIERA ORNI
TOLOGICĂ. Ub pul de vul’
tur „călugăr" a fost crescut în
captivitate de „părinții" săi In
Grădina zoologică din localita
tea elvețiană Garenne. Experții
subliniază că este primul caz
clnd un asemenea exemplar a
putut să crească in condiții de
captivitate. Vulturul călugăr —
una dintre cele mai mari specii
de păsări răpitoare din lume
— are o anvergură a aripilor
de trei metri și cintărește între
6 și 10 kg. în libertate, trăiește
mai ales In Asia, dar unele
exemplare se găsesc și în Spa»
aia ei în Balcani.

»:

Insumind 12 numere din totalul de
75. Biletele pot fi completate cu o
variantă de trei numere achitată
sută la sută, sau cu patru variante
a cite trei numere achitată în cotă
de 25 la sută ; indiferent de cota
jucată, fiecare bilet are drept de
cîștiguri la toate extragerile. Agen
țiile Loto-Pronosport continuă vînzarea biletelor pină simbătă 13
iunie 1981 inclusiv.

• Pierdut și regăsit t GRADINA
MIORIȚA — 21.
• Par și impar : GRADINA TITAN
— 21.
• Marfă furată t GRADINA PARC
HOTEL — 21.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ge
neroasa fundație —. 19,30.
• Opera Română (la sala palatului):
Lacu) lebedelor — 18.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) ; Undeva,
____ . o,
lumină — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Cum ne numeau cel
patru
Beatles 7 — 19,30, (la Teatrul de vară
Herăstrău) : Mobilă șl durere — 30.
• Teatrul Mic ; Maestrul fi Margare
ta — ia,30.
• Teatru) Foarta Mic ; Lecția da en
gleză — 20,
• Teatrul „Nottara" (sala studio) ;
Pensiunea doamnei Olimpia — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) I
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul „Constantin Țănsse" (gră
dina Boema) : Pai un™ Biban, dar
face! ™ 30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Varietăți
— 10,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa cu
piciorul rupt ; Pufușor și Mustăcioară
— 17.
• Ansamblu! „Rapsodia
română" t
Concert de muzică populară româ
nească — 19.
• Circul București ; Mondo eiro —
19,30.

• FORUM-UL RO
MAN VA Fl RESTAURAT.
Odată cu decăderea Imperiului
roman, Forum-ul din Roma, cu
ruinele edificiilor sale, a fost,
treptat, acoperit eu o adevărată
colină de pămint înaltă de
10—15 m. în prezent, municipa
litatea orașului etern, condusă de
primarul comunist Petroselli, in
tenționează să restaureze acest
monument al antichității, tnlăturînd colina de pămint

•

MACROCHIRUR-

GIE, Un chirurg ortoped din
California a efectuat, recent, o
operație unui pacient care eintărea... 3 tone ! Este vorba de
un elefant-femelă de la Gră
dina zoologică din S»n Diego,

care Își fracturase un picior.
Chirurgul, asistat de 20 de
persoane, a utilizat un ferăs
trău și un burghiu electrice.
După ce piciorul i-a fost pus
In ghips, pacientul a început
să se simtă bine.

• MĂRTURII DIN PA
LEOLITIC. Experții sovietic!
au Încheiat cercetările referi
toare la cimitirul de mamuți
descoperit in 1974 in nordul
Iakuțiet Ei au inventariat
peste 10 000 de oase de mamuți
din perioada glacială, precum
și unelte și arme din eremene
datind din paleoliticul tirziq
(12 000—13 000 ani t.e.n.), ceea
ce dovedește că în regiunea
respectivă au existat, pe atunci,
așezări de oameni primitivi.

I
I

GENEVA

„Promovarea relațiilor de bonă vecinătate - preocupare
prioritară a politicii externe iugoslave'*

LUCRĂRILE CONFERINȚEI INTERNATIONALE A MUNCII
•

•

Intervenția reprezentantei Uniunii Generale a Sindicatelor din
România

GENEVA J1 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva
continuă lucrările celei de-a 67-a
Conferințe internaționale a muncii.
In cadrul dezbaterilor generale, joi a
luat cuvintul tovarășa Elena Ene,
secretar al Consiliului Central al
U.G.S.R., care a subliniat necesita
tea ca Organizația Internațională a
Muncii să-și intensifice eforturile
pentru a contribui la îmbunătățirea
condițiilor de muncă și de viață ale
maselor muncitoare, la înlăturarea
șomajului. Dezbaterea in spirit de
cooperare a problemelor înscrise pe
ordinea de zi, precum și adoptarea
unor instrumente internaționale co
respunzătoare — a arătat vorbitoarea
— pot determina un progres în ac
tivitatea organizației și pot comple
ta in mod pozitiv programele de
asistență tehnică ale O.I.M.
Reprezentanta U.G.S.R. a relevat
faptul că sindicatele din România
sprijină pe deplin politica promovată
de partidul și statul nostru, personal
de președintele Nicolae Ceaușescu,
care acționează cu hotărîre și perse
verență pentru promovarea ideilor
păcii și dezarmării, pentru continua
rea procesului de destindere, pentru
soluționarea tuturor conflictelor pe
cale pașnică, pentru înțelegere și co
laborare intre toate popoarele.

—

Au fost prezentate, totodată, unele
aspecte ale rolului și atribuțiilor
crescînde ale sindicatelor in lumina
documentelor adoptate de recentul
Congres al U.G.S.R., subliniindu-se
îndeosebi participarea activă a aces
tora, în cadrul autoconducerii mun
citorești, la elaborarea și înfăptuirea
deciziilor privind activitatea econo
mică, socială și politico-educativă, la
conducerea societății.
Abordînd unele probleme privind
strategia internațională a dezvoltării
adoptată de O.N.U. pentru deceniul
în curs, vorbitoarea a arătat că
România, ca țară in curs de dezvol
tare, consideră că o cerință dintre
cele mai stringente pentru pacea și
securitatea popoarelor o constituie li
chidarea subdezvoltării și făurirea
unei noi ordini economice internațio
nale.
Referindu-se la raportul special
privind politica de apartheid a Re
publicii Sud-Africane înscrisă pe or
dinea de zi a conferinței, reprezen
tanta U.G.S.R. a reafirmat solidari
tatea oamenilor muncii din România
cu lupta popoarelor din Africa de
Sud și Namibia pentru libertate și
independență, pentru dreptul sacru
de a fi stăpîne pe teritoriile și bo
gățiile lor naționale, de a trăi in pace
și demnitate.

al

ședinței comune a Prezidiului
Prezidiului C.C. al U.C.I. —

BELGRAD 11 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc, sub președinția
lui Serghei Kraigher, ședința comu
nă a Prezidiului R.S.F.I. și Prezi
diului C.C. al U.C.I., în cadrul că
reia au fost examinate situația in
ternațională actuală, poziția. și acti
vitatea Iugoslaviei pe plan interna
țional — transmite agenția . Taniug.
Referitor la relațiile Iugoslaviei
cu statele din Balcani, în comunica

R.S.F.I.

și

tul dat publicității la încheierea șe
dinței comune se arată că promo
varea relațiilor cu țările vecine, pe
baza principiilor stabilite de comun
acord, rămîne unul din domeniile
prioritare ale politicii externe iugo
slave. Iugoslavia se va strădui să
dezvolte relații de bună vecinătate,
întărind astfel stabilitatea în regiu
ne și pe un plan măi larg — se re
levă în comunicat.

Iugoslavia și Nigeria iși reafirmă adeziunea

față de politica de nealiniere
BELGRAD 11 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității, la
încheierea vizitei în Iugoslavia a
președintelui Nigeriei, Alhaji Shehu
Shagari, se subliniază interesul celor
două părți pentru extinderea și di
versificarea relațiilor lor de coope
rare economică, menționîndu-se În
deosebi intensificarea colaborării în
domeniile agriculturii. industriei,
construcțiilor navale și energeticii
— informează agenția Taniug.

Evidențiind îngrijorarea Iugoslaviei
și Nigeriei față de deteriorarea si
tuației internaționale, comunicatul
relevă necesitatea soluționării stări
lor conflictuale prin mijloace pașni
ce. pe baza aplicării consecvente a
principiilor înscrise în Carta O.N.U.
Ca țări nealiniate, Iugoslavia și Ni
geria și-au exprimat adeziunea față
de principiile autentice ale mișcării,
pentru aplicarea politicii de neali
niere în viața internațională.

Hotărîri ale sesiunii Comitetului Permanent al Adunării
Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

SOFIA

BEIJING 11 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat lucrările sesiunii
Comitetului Permanent al Adunării
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze — relatează
agenția China Nouă. Comitetul Per
manent a adoptat mai multe hotăriri, intre care una referitoare la re
glementarea normelor de alegere a
deputaților în Adunarea Națională a
Reprezentanților Populari și a.deputaților în adunările populare locale
din rindiil membrilor Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare.

Convorbiri bulgaro-algeriene
SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia
au avut loc joi convorbiri între Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al R.P. Bulgaria, și Chadli
Bendjedid, președintele Republicii
Algeriene Democratice și Populare,
secretar general al Partidului Frontul

Comunicat

de Eliberare Națională, aflat în vi
zită oficială în Bulgaria. Au fost exa
minate stadiul și perspectivele dez
voltării relațiilor bilaterale și au fost
trecute în revistă principalele pro
bleme internaționale actuale, rela
tează agenția B.T.A.

Sesiunea a aprobat, de asemenea,
hotăriri cu privire la numiri și eli
berări din funcții. Xi Zhongxun, vi
cepreședinte al Comitetului Perma
nent al A.N.R.P., a fost numit direc
tor al Comisiei pentru problemele
legislative a Comitetului Permanent,
dtipâ demisia lui Peng Zhen din
acest post. An Zhiwen a fost numit
ministru la Ministerul construcțiilor
de mașini nr. 6, în locul lui Chai
Shufan; Song Quang și Wang Zhanping au devenit vicepreședinți ai Tri
bunalului Popular Suprem.

ENTIILEDE PRESA

- pe scurt

EMISIUNE CONSACRATA CENI TENARULUI LUI GEORGE ENESCU. Radiodifuziunea canadiană a
< transmis o emisiune . de două ore
. consacrată centenarului lui George
Enescu. incluzînd prezentarea vieții
I și operei compozitorului, interviuri
cu zece personalități care l-au cu
noscut, printre care Yehudi. Menu
hin, cu diferiți membri ai orchestrei
simfonice din Toronto. Au fost
I transmise de asemenea selecții din
creația enesciană.

I

i

„Slujbe pentru tineri, nu bombe I", „Tineretul demonstrează pentru locuri
de muncă". Sub aceste lozinci, la Washington s-a desfășurat recent o
puternică demonstrație, dînd expresie situației dificile in care se află un
număr tot mai mare de tineri care, nereușind să se încadreze în vreo
slujbă, îngroașă rîndurile șomerilor

j

,

DEZVOLTAREA
tîtitXtlOlttRII DINTRE UNGARIA SI MI»
GERIA. La 11 iunie, Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al
P.M.S.U.. a avut o int revedere cu
președintele Republicii Federale
Nigeria, Alhaji Shehu Shagari,
care Întreprinde o vizită oficială in
R. I’. Ungară. Au fost abordate în
deosebi probleme ale dezvoltării
relațiilor dintre cele două țări și
popoare — relatează agenția M.T.I.
SECRETARUL GENERAL AL
O.N.U. LA BEIJING. La Beijing,
a avut, loc joi o intîlnire intre

Deng Xiaoping, vicepreședinte al
C.C. al P.C. Chinez, și secretarul
general al O.N.U., Kurt Waldheim,
informează agenția China Noua,
în aceeași zi, Waldheim ■ și-a în
cheiat convorbirile cu Huang Hua,
vicepremier și ministru al afaceri
lor externe al R. P. Chineze. Păr
țile au procedat la un schimb de
vederi asupra unor probleme ale
actualității politice in lume, exprimîndu-și îngrijorarea in legătură
cu faptul că pacea și securitatea
internațional^. șint tot mai amenin
țate, arată agenția.
PLENARA C.C. AL P. C. JAPO
NEZ. La Tokio a avut loc a 6-a
plenară a C.C. al P. C. Japonez.
Au ..fost discutate probleme, ale ac
tivității partidului de la ultima ple
nară și sarcinile in perioada urmă
toare. De asemenea, au fost abor
date chestiuni legate de lărgirea
rindurilor comuniștilor și de crește
rea influenței partidului. Raportul
de activitate a fost prezentat ' de
șeful Secretariatului C.C. al P. C.
Japonez, Tetsuzo Fuwa.

Alegeri parlamentare

VARȘOVIA:

în Irlanda
DUBLIN 11 (Agerpres), — Apro
ximativ 2 270 000 de alegători irlan
dezi au fost chemați joi in fața ur
nelor pentru a-i alege pe cei 166 de
deputați în parlamentul țării. A fost
un scrutin anticipat, mandatul depu
taților expirînd abia în iunie 1982.
Cele 166 de mandate sint disputate
de 403 reprezentanți ai principalelor
trei partide politice ale țării și de
candidați independenți. Rezultatele
consultării electorale sint așteptate
simbătă dimineața.

VENEZUELA

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — In
zilele de 9 și 10 iunie s-au desfășu
rat la Varșovia lucrările celei de-a
U-a Plenare a C.C. al P.M.U.P. —
anunță agenția poloneză de presă
P.A.P. Raportul Biroului Politic al
C.C. al P.M.U.P. cu privire la situa
ția actuală din țară și pregătirile in
vederea Congresului al IX-lea ex

Noi încercări de soluționare a crizei
politice din Italia

dezvoltării industriei
în țările

latino-americane
CARACAS 11 (Agerpres). — In
capitala Venezuelei s-au deschis lu
crările Reuniunii experților latinoamericani în probleme de dezvoltare
a industriei agroalimentare — trans
mite agenția venezueleană de presă
Venpres. în cuvintul inaugural, pre
ședintele Institutului venezuelean
de comerț exterior, Sebastian Alegrett, s-a pronunțat pentru conti
nuarea susținută a eforturilor gu
vernelor din regiune în direcția
sporirii producției de alimente și
asigurării unei alimentații raționale
adecvate pentru toate categoriile
sociale. El a relevat, în acest con
text. necesitatea de a se promova
raporturi mai strînse de colaborare
între țările din regiune în direcția
amintită și a subliniat rolul impor
tant al adoptării de măsuri concre
te, eficiente pentru atingerea obiec
tivelor propuse.

LA BAGDAD au început, joi, lucrârile reuniunii ministeriale extraordinare a Ligii Arabe, convo
cată in urma recentului atac al aviației israeliene împotriva centra
lei nucleare irakiene de la Tam
muz — anunță agenția de presă
I.N.A.
O UNITATE ISRAELIANA DE
COMANDO a pătruns in zorii zilei
de joi in localitatea Touline, din
sudul Libanului, controlată de Forța
Interimară a O.N.U. in Liban
(U.N.I.F.I.L.), dinamitînd o casă,
relatează corespondenții de presă
aflați in regiune, citați de agenția
France Presse. Aceeași sursă men
ționează că patru persoane care se
aflau in interiorul casei au fost
ucise, iar alte două au fost rănite.

SEISM ÎN IRAN. Un cutremur
de paniint cu o. intensitate d?,,$,Ș
grade pe scara Richter s-a produs
joi dirtiineața în provincia Kefman. din sud-estul Iranului, a annnțat, potrivit agențiilor Reuter și
France Presse, Centrul de geofizică
al .Universității din Teheran. Au
fost înregistrate victime și pagube
materiale. Jandarmeria din Kerman. capitala provinciei cu același
nume, a informat, după cum trans
mite agenția France Presse. că în
orașul Golbaf, cel mai afectat de
seism, aproape 3 000 de persoane au
fost Îngropate sub ruinele locuințelor distruse.
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ROMA 11 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Republican
Italian, Giovanni Spadolini, a fost
însărcinat, joi, de președintele Italiei,
Alessandro Pertini, cu formarea nou
lui guvern. Desemnarea lui Spado
lini, care a acceptat cu rezerve mi
siunea încredințată, intervine după
eșecul tentativei lui Arnaldo Forlani,
premierul demisionar democrat-creștin, care a renunțat miercuri seara
la încercarea de formare a unui nou
cabinet.
Odată cu această numire, scrie

Cursa înarmărilor - factor de degradare

a mediului ambiant
Pe lingă pericolul principal pe care
II generează cursa inarmărilor — ris
cul dezlănțuirii unei noi conflagrații
mondiale cu consecințe incalculabile
pentru omenire — acest fenomen
profund nociv are o întreagă gamă
de consecințe deosebit de grave, eco
nomice și sociale, inclusiv efecte ne
faste asupra mediului ambiant.
Existența unor stocuri uriașe de
armament atomic (la sfîrșitul dece
niului al optulea, arsenalul nuclear
mondial număra peste 1,3 milioane
bombe de puterea celei lansate asu
pra Hiroșimei), chimice, bacteriolo
gice. experimentarea și fabricarea
unor noi tipuri de arme de distru
gere în masă fac să planeze un grav
pericol asupra biosferei. Absorbind o
cantitate uriașă de resurse din cele
mai prețioase de care omenirea are
atita nevoie, contribuind în mod în
semnat la criza mondială de materii
prime șj energie, producția de răz
boi este, totodată, un factor impor
tant de poluare a atmosferei.
La sfîrșitul deceniului al optulea
se utilizau pe plan mondial în sco
puri militare pină la 10 la sută din
extracția mondială de astfel de ma
terii prime, deosebit de importante
pentru tehnica modernă, cum sint :
cromul, tungstenul. cositorul, cuprul,
plumbul, nichelul, zincul, fierul, alu
miniul, magneziui. molibdenul și al
tele. întreprinderile militare consu
mă cantități tot mai mari de metale
prețioase — platină, aur, argint. Can
titatea de petrol folosită anual pen
tru producția de arme și pentru în
treținerea tehnicii militare este de
două ori mai mare decît consumul
tuturor țărilor africane. Iar această
cursă tot mai frentVTă a înarmărilor
constituie una am sursele principale
ale poluării biosferei.
Fabricarea de muniții, de instala
ții militare sofisticate, de substanțe
toxice, de arme bacteriologice, ca să
nu mai vorbim de armele nucleare,
este dăunătoare pentru ansamblul
mediului chiar și atunci cind între
prinderile respective funcționează
normal. Cu atit mai mult Insă cînd
se produc avarii, fie la aceste între
prinderi, fie in funcționarea produ
selor lor, primejdiile devin și mai
mari.
Din păcate, exemplele nu lipsesc.
Este de ajuns să amintim, astfel, de

incendiul izbucnit la bordul unei
„fortărețe zburătoare" „B-52“, pur
tătoare de arme nucleare, la o bază
din statul Dakota, in septembrie
1980, care 'a făcut să planeze o amenințare teribilă asupra zonei în
conjurătoare. sau de racheta „Titan-2“, dotată cu o încărcătură ter
monucleară cu o putere de 24 de
megatone, avariată intr-un .siloz
unde era depozitată. Reprezentanții
Pentagonului au recunoscut că nu
erau in măsură să determine, nici
măcar cu aproximație, consecințele
contaminării populației și in general
a biosferei dacă explozia s-ar fi pro
dus. Potrivit datelor oficiale, in pe
rioada 1950—1980, in S.U.A. s-au în
registrat 32 de accidente cu arme
nucleare, soldate cu moartea a 56 de
persoane, iar in două cazuri, cu con
taminarea zonei respective.
Cel mai neliniștitor accident este
considerat dispariția, fără urmă, a
unui bombardier „B-47“ cu rachete
nucleare la bord, in 1956. in regiunea
Mării Mediterane. în mai multe ca
zuri s-a produs detonarea explozi-

bililor convenționali meniți să de
clanșeze explozia nucleară. Unele
accidente de acest gen, ca acela de la
Palomares, in Spania, din 1966, sau
de la Thule în Groenlanda, de pildă,
s-au soldat cu dispersarea de mate
riale nucleare în mediul înconjură
tor. impunînd ample operațiuni de
decontaminare. Accidente au avut
loc,' de asemenea, in uzine militare
din Franța, Canada, Japonia și din
alte țări.
Mările și oceanele globului sint din
ce in ce mai poluate de diferite sur
se: Numai deșeurile radioactive exis
tente in depozitele submarine din apropiere de coastele irlandeze sint
apreciate la circa 50 000 de tone. Pa
trulările navelor militare poluează,
de asemenea, in permanență, mări
le și oceanele. La rîndul lor, nu
meroasele manevre terestre, mariti
me, aeriene dăunează grav respecti
velor medii, ca să nu mai vorbim
de experiențele nucleare, care, din
păcate, continuă, precum și experi
mentarea a noi .tipuri de arme de
exterminare in masă. Experiențe in

S. PODINA

C.E.E.-Japonia: un dosar comercial
cu multe controverse
Primul ministru al Japoniei, Zenko
Suzuki, a sosit la Roma, venind de
la Hamburg, prima etapă a turneului
său vest-european, care, pe lingă
R.F. Germania și Italia, mai include
Franța, Belgia și Marea Britanie —
toate țări membre ale Pieței comune.
Deși se înscrie in suita obișnuitelor
consultări bilaterale la nivel înalt,
actuala vizită a premierului nipon in
„Europa celor zece" are o semnifica
ție aparte. în triunghiul rivalităților
comerciale — S.U.A., Piața comună,
Japonia — „țara soarelui răsare" a
devenit „unghiul" ascuțit de care se
lovesc toate tentativele de aplanare
a contradicțiilor dintre principalele
țări capitaliste dezvoltate.
După 1950, Japonia a devansat, pe
rind, Italia, Franța, Marea Britanie
și R. F. Germania, pentru a se clasa

a doua in lumea capitalistă la prin
cipalii indicatori economici. Și, în
ciuda încetinirii evoluției economice
din ultimii ani ca urmare a Crizei
mondiale, Japonia a reușit să-și
mențină pozițiile cucerite. în perioa
da amintită, ponderea sa în exportu
rile țărilor capitaliste dezvoltate a
sporit de la 2.4 la 8,5 la sută,, iar re
zervele sale de devize s-au multipli
cat de 17 ori ; Japonia este primiil
exportator de nave și al doilea de
automobile ; firmele sale pătrund tot
mai adine pe piețele mondiale de ar
ticole electrocasnice, instrumente op
tice și aparatură electronică.
La originile acestei vertiginoase
expansiuni comerciale se află, în pri
mul rind, ceea ce presa vest-europeană a numit „sfidarea tehnologică
japoneză". Japonia, care pină in anii

’50 copia aproape totul, in domeniul
producției a Început să fabrice sub
licență și apoi să îmbunătățească, de
taliu cu detaliu, ceie mai sofisticate
produse străine. Datorită reușitelor
tehnologice, „Fujitsu" a devenit cel
mai serios concurent al calculatoare
lor americane ; „Seiko"
al ceasu
rilor elvețiene ; „Toyota" și „Datsun"
— al automobilelor vest-germane,
italiene sau franceze. Cînd. cu cîțiva
ani in urmă, „I.B.M." a apărut pe
piață cu modelul de calculator- „4 300"
ultraperfecționat, „Fujitsu" a avut
nevoie de numai șase luni pentru a
produce același model, dar și mai
perfecționat. Se știe, de asemenea,
că in ce privește roboții și bioindustria Japonia este in frunte și că ea
depune mai multe brevete de inven
ție decît oricare altă țară.

Sint rezultate strîns legate de efor
tul mare in domeniul cercetării apli
cative. de faptul că Japonia, aproape
total lipsită de materii prime și, deci,
dependentă de importul acestora, le
asigură valorificarea tocmai încorporind o cit mai substanțială investiție
de inteligență tehnică. în plus, creș
terea masivă a potențialului econo
mic. japonez este in relație directă cu
faptul că o bună perioadă de timp
cheltuielile militare au fost conside
rabil mai restrinse decît în alte, țări,
ceea ce a dat posibilitatea concentră
rii forțelor în sfera producției civile.
Nu este, dealtfel, întimplător că
exact în același timp cînd s-au in
tensificat sfaturile pentru „modera
ție" in exporturi au crescut și pre
siunile pentru asumarea unor sarcini
sporite in domeniul inarmărilor —
ca o cale indirectă, dar eficientă de
„temperare" a zelului dezvoltării
economice japoneze.
Există insă și alte explicații ale
ofensivei comerciale nipone pe piața
mondială. De pildă, protecția statu
lui : pe de o parte, subvenții acor
date exportatorilor pentru a cuceri
noi debușee ; pe de altă parte, bara
jele tarifare și netarifare ridicate in
jurul pieței interne. Nu intîmplățor,
presa vest-europeană aseamănă co
merțul cu Japonia cu un meci de
fotbal contra unei echipe care și-a
masat toți jucătorii in fața propriei
porți. Nici S.U.A., nici „cei zece"
n-au reușit pină acum să creeze o
breșă cit de cit însemnată in „zidul"
nipon. Pe deasupra, chiar atunci
cind, sub presiunile partenerilor, Ja
ponia deschide unele culoare, firmele
sale iși concentrează forțele pentru
a contraataca în alte sectoare. Așa că
„scorul" le rămîne favorabil : față de
5 miliarde de dolari cit era în 1979,
excedentul balanței comerciale ja
poneze în raporturile cu Piața co
mună a ajuns la 11,5 miliarde in
1980, iar in primele patru luni din
1981 el a sporit cu 46 la sută față de
aceeași perioadă a anului trecut.
„Cei zece" au cerut, în repetate
rînduri, Japoniei să-șl limiteze ex
porturile spre Piața comună, în spe
cial în sectoarele „sensibile" : auto
mobile — „nervul vital" al ansam
blului economiei unui șir de țări oc
cidentale — mașini-unelte, aparate
de radio și televizoare. La Tokio sau
la Bruxelles, unde se află cartierul
general al Pieței comune, au avut
loc, de la începutul anului, mai mul
te runde de negocieri comerciale, dar
rezultatele lor au fost practic nule
și — după opinia lui Roy Denman,
director pentru relații externe în Co
misia comunității vest-europene —

agenția France Presse, se deschide o
nouă fază in evoluția crizei guverna
mentale italiene, declanșată la 26
mai.
într-o declarație făcută presei după
preluarea misiunii, Giovanni Spado
lini a menționat că președintele țării
i-a „încredințat un mandat foarte
larg, fără vreo restricție deosebită".
El a subliniat că este conștient de
dificultățile care îl așteaptă și care
se agravează tot mai mult pe fondul
înrăutățirii situației economice și al
intensificării terorismului.

MAREA BRITANIE

Persistența fenomenelor de stagnare economică
LONDRA 11 (Agerpres). — Proce
sul de stagnare a activității economi
ce în Marea Britanie nu a atins încă
punctul său cel mai de jos, a recu
noscut Francis Pym, membru al ca
binetului britanic. Vorbind în fața
membrilor Camerei de Comerț din
Londra, el a avertizat, de asemenea,
că și procesul de restabilire, „atunci
cînd va veni, este foarte posibil să
fie lent, nespectacular".
Pym a arătat, în context, că nu e-

xistă soluții rapide sau ușoare pentru
problemele economice ale țării, care,
a spus el, au rădăcini adinei.
Marea Britanie este confruntată,
după cum se știe, cu o rată a șoma
jului fără precedent in ultimii 50 de
ani — peste 2,5 milioane șomeri, adi
că 10,6 la sută din populația activă,
o rată a inflației de 12 la sută, o re
dusă productivitate a muncii și cu
scăderea constantă a producției in
dustriale globale.

NU! amplasării de noi rachete în Europa
Reproducem ală
turat coperta ulti
mului număr sosit
la redacție al re
vistei „STERN", care
apare la Hamburg
(R.F.G.).
Desenul
înfățișează „porum
belul păcii" stră
puns de o rachetă
„Pershing II"-unul
din acele noi tipuri
de rachete cu în
cărcătură nucleară
care, potrivit hotărîrilor N.A.T.O., ar
urma să fie ampla
sate in Europa. De
senul este însoțit de
următoarea legen
dă : „ÎNGRIJORA
RE PENTRU SOAR
TA PĂCII. împotriva
înarmării N.A.T.O.
cu arme atomice se
formează o nouă
mișcare de masă".
Acestui proces nou
ii este consacrat un
șir de articole din
cuprinsul revistei.

(din actualitatea politică^
curs de desfășurare urmăresc să
pună la punct mijloace de ducere a
„războiului geofizic", cu alte cuvin
te, ejaborarea unor procedee suscep
tibile de a .modifica, in scopuri mi
litare, clima sau relieful, proprietă
țile apei, schimburile gazoase și ter
mice ale hidrdsferei și atmosferei ș.a.
Se studiază procedee destinate să
provoace secetă, inundații, furtuni,
incendii in zonele împădurite, seisme.
Popoarele, opinia publică mondia
lă . iși '.ridică tot mai hotărit glasul
— așa cum arată multiple demonstra
ții, marșuri ale păcii, acțiuni de pro
test care au loc în țările Europei oc
cidentale — împotriva cursei înar
mărilor, cu toate consecințele ce
decurg din aceasta, inclusiv exploa
tarea nerațională a resurselor natura
le și poluarea mediului. Ocrotirea me
diului ambiant este, prin excelență,
așa cum a arătat conferința de la
Stockholm din 1972, un domeniu care
impune colaborarea internațională,
necesită unirea eforturilor popoarelor.
Exemplele citate ilustrează cu priso
sință că ocrotirea mediului ambiant
nu este posibilă fără o luptă hotărită împotriva înarmărilor, pentru mă
suri eficiente și neintîrziate de
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară.

traordinar al partidului a fost pre
zentat de Stanislaw Kania, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.
Pe marginea raportului prezentat
au avut loc largi dezbateri.
Plenara a adoptat o hotărîre asu
pra lucrărilor sale.
In încheiere a luat cuvintul pri
mul secretar al C.C. al P.M.U.P.

Giovanni Spadolini însărcinat cu formarea noului cabinet

Reuniune consacrată

agroalimentare

Plenara Comitetului Central

Preocupări economice

in țări în curs
„ar fi iluzoriu să se creadă că in lu
nile următoare va surveni vreo mo
dificare in, poziția Japoniei". Se are
în vedere faptul că un șir de sec
toare esențiale ale eebnomiei nipone
sint cvasidependente de comenzile
externe. In plus, Japonia are nevoie
de excedente comerciale substanțiale
pentru a-și procura petrolul și mate
riile prime necesare economiei, pe
care le importă in proporție de 100
la sută. De aceea. înainte de a pă
răsi Tokio, premierul nipon a ți
nut să precizeze că pleacă in Europa
nu pentru a . aborda problemele co
merciale bilaterale, ci „pentru a . face
cunoștință cu guvernele țărilor vizi
tate".
în comerț, ca și in alte domenii —
se relevă însă la Bruxelles — există
anumite limite peste care nu se poa
te trece. „Europa celor zece", cu
8,5 milioane de șomeri totali și cu
încă pe atîția șomeri parțiali — de
clara o oficialitate a Pieței comune —
nu va rămîne cu miinile încrucișate
in fața ofensivei comerciale nipone.
Dealtfel, chiar în cercurile de afa
ceri nipone se consideră că „o criză
se apropie lent, cu probabilitatea de
clanșării unui aprig război comer
cial, dacă partea japoneză nu va
oferi mai multe concesii celei vesteuropene". Iar, după părerea ziaru
lui vest-german „DIE WELT-", prin
cipalul obiectiv al turneului premie
rului nipon in țări ale Pieței comune
este de a aprecia marja de manevră
de care dispune pentru a evita o ast
fel de confruntare.
Chiar in momentul sosirii premie
rului Suzuki la Hamburg, agențiile
internaționale de presă au anunțat că
ministrul vest-german al economiei,
Otto Lambsdorff, aflat la Tokio, a
reușit să se înțeleagă cu oficialitățile
nipone asupra încetinirii — cu 10 la
sută în 1981, față de nivelul din 1980
— a creșterii exporturilor de auto
mobile japoneze pe piața R.F.G. Can
celarul vest-german, Helmut Schmidt,
s-a arătat însă rezervat față de în
țelegerea amintită, declarind : „Nu
voi utiliza deliberat cuvintul «acord»
pentru a califica rezultatele întreve
derilor lui Lambsdorff la Tokio". La
rindul său, o oficialitate din antura
jul premierului nipon a ținut să
releve : „Nu este vorba de un acord,
nu facem concesii unilaterale R.F.G.
Sint precizări care vin în sprijinul
aprecierilor observatorilor, potrivit
cărora, după vizita premierului nipon
în R.F. Germania, datele esențiale
ale contenciosului comercial nipono
— vest-european rămîn neschimbate.

Gh. CERCELESCU

de dezvoltare
ARGENTINA
Firma argentiniană „Magallanes" a
anunțat că va construi in arhipelagul
Țara de Foc două instalații pentru
producerea alcoolului metilic din
metan. Una din instalații va avea
o producție de 750 000 tone metanol
anual, iar cealaltă — 540 000 tone
anual. Materia primă din care se va
produce alcoolul metilic o constituie
metanul obținut din zăcămîntul de
gaze naturale din apropierea orașului
San Sebastian și care nu conține
compuși de sulf. în prezent, gazul
metan obținut din zăcămînt este
păstrat in depozite subterane, iar
propanul și butanul sint transportate
pe conducte la rafinăria din La Pla
ta. Instalațiile au o capacitate de pre
lucrare zilnică de 2,2 și 1,8 milioane
mc metan.

LIBIA
Resursele de apă constituie una
dintre problemele Jamahiriei Libie
ne. Pentru a face față acestei si
tuații a fost întocmit proiectul unui
sistem de apeducte. Acesta va cu
prinde : o zonă de 120 de puțuri in
regiunea Tazerbo ; o conductă de 256
km lungime orientată pe direcția
nord și avind un diametru de 2.90
metri ; o a doua zonă de puțuri in
regiunea Sarir ; o conductă dublă de
335 km îndreptată tot spre nord, cu
un diametru de 2,70 metri.
Noile suprafețe agricole care ar
urma să fie astfel irigate vor fi cul
tivate cu cereale și furaje.

MEXIC
Capacitatea instalată a centralelor
electrice din Mexic este, in momentul
de față, de 15 milioane kilowați, o
creștere importantă in acest do
meniu realizîndu-se în ultimul de
ceniu. După cum au făcut cunoscut
organele mexicane de resort, a fost
elaborat un program de triplare a
producției de energie electrică in
actualul deceniu.
Programul de dezvoltare a energe
ticii mexicane pune un accent deose
bit pe diversificarea surselor de ob
ținere a curentului electric și pe con
struirea cu precădere a centralelor
hidroelectrice, a celor care utilizează
energia termică și geotermică și a
centralelor atomoelectrice. Se are in
vedere, de asemenea, efectuarea unor
pași substanțiali în direcția folosirii
energiei solare.
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