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SALĂ Di UCTURA PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

s-a întîlnit cu tovarășul Narciso Isa Conde,
secretar general al Partidului Comunist Dominican
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Pentru ca recolta acestei toamne să fie strinsă

in întregime și depozitată in cele mai bune condiții

CULESUL SĂ ÎNCEAPĂ MAI DEVREME 
LA TOATE CULTURILE!

Stringerea la timp și fără pierderi 
a recoltei constituie in momentul de 
față o sarcină de mare responsabili
tate pentru toți oamenii muncii din 
agricultură. în această privință sint 
deosebit de valoroase indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu for
mulate cu claritate la recenta con
sfătuire de lucru pe problemele 
agriculturii de la C.C. al P.C.R. Re- 
ferindu-se la volumul lucrărilor 
care trebuie executate în această 
perioadă, Secretarul general al parti
dului sublinia : „Se impune o bună 
organizare și eșalonare a lucrărilor. 
Va trebui să organizăm formații 
speciale mari de lucru, transportul, 
tot ce este necesar. Se impun mă
suri hotărite pentru organizarea in 
fiecare unitate, consiliu agroindus
trial, județ, a stringerii fiecărei re
colte in epoca optimă, incit să nu 
avem nici o pierdere". In spiritul 
acestor sarcini, organele șl organi
zațiile de partid au datoria de a 
acționa ferm pentru a se asigura 
concentrarea eforturilor oamenilor 
muncii din agricultură la stringerea 
și transportul produselor din cimp, 
grădini și livezi în mod ritmic, pen
tru depozitarea lor în cele mai bune 
condiții.

Activitatea în campania agricolă 
din această toamnă trebuie să aibă 
drept obiectiv îndeplinirea zilnică a 
prevederilor cuprinse în graficele de 
lucru, astfel incit fiecare cultură să 
poată fi recoltată in limitele terme
nelor stabilite. Aceasta impune fo
losirea mijloacelor mecanice la în
treaga capacitate, organizarea te
meinică a forței de muncă. Nici 
o aminare nu își poate găsi jus
tificare. Din evidenta organelor a- 
gricole reiese că, în perioadele toam
nelor din anii trecuți. din 10 
zile s-au folosit efectiv ca zile lu

crătoare doar 7. înseamnă că la cele 
30 de zile stabilite pentru încheie
rea recoltării porumbului în fiecare 
unitate agricolă trebuie adăugate 
10—15 zile, ceea ce presupune ca 
încă de pe acum să se treacă din plin 
la recoltarea porumbului din hibrizi 
timpurii care au dat în copt. Iată de 
ce este necesar ca fiecare unitate 
agricolă, ținind seama de rezerva 
necesară de zile pentru încheierea 
recoltării la termenul stabilit, să de
vanseze începerea lucrărilor la toate 
culturile.

în actuala campanie agricolă de 
toamnă s-a lucrat mai Intens la re
coltarea florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr, legumelor și, in cîteva județe 
situate în sudul țării, a porumbului. 
Timpul scurt care a trecut de la de
clanșarea acestor lucrări a permis 
să se tragă unele concluzii de care 
este bine să se țină seama in zilele 
următoare, cînd ritmul recoltării va 
cunoaște o perioadă de virf. Bună
oară, în județele în care organele de 
partid și cele agricole nu au acțio
nat cu hotărîre. prevederile grafice
lor zilnice de lucrări au rămas nein- 
deplinite. Iată care este stadiul la 
zi al lucrărilor de recoltare a prin
cipalelor culturi agricole. Floarea- 
soarelui a fost recoltată de pe 82 400 
hectare — numai 17 la sută din su
prafața cultivată, lucrările fiind mai 
avansate în întreprinderile agricole 
de stat, din județele Teleorman, 
Arad, Buzău, Tulcea și în coopera
tivele agricole din județele Teleor
man, Brăila și Giurgiu. Nesatisfă
cătoare sint însă rezultatele obținute 
de cooperativele agricole din jude
țele Dolj, Călărași, Buzău, Timiș, 
Arad, unde această cultură a fost 
strinsă doar de pe 5—15 la sută din 
suprafața cultivată.

Potrivit graficelor Întocmite de

organele de specialitate, sfecla de 
zahăr urmează sâ fie recoltată, in 
luna septembrie, de pe 58 640 hec
tare. Pină luni, 7 septembrie, această 
lucrare a fost executată pe 16 420 
hectare. La recoltarea și livrarea 
sfeclei de zahăr, față de graficele la 
zi, au fost înregistrate întârzieri mai 
ales in județele Timiș, Ialomița, Că
lărași, Dolj etc. O diferență apre
ciabilă, de 72 000 tone, există între 
cantitatea recoltată și cea transpor
tată. Pentru a se preveni scăderea in 
greutate a rădăcinilor și reducerea 
conținutului lor în zahăr, se impune 
ca tot ce se recoltează în cursul unei 
zile în fiecare unitate agricolă cul
tivatoare de sfeclă, în maximum 24 
de ore să ajungă la destinație 1

Deși culesul porumbului se desfă
șoară în 10 județe, suprafețele de 
pe care a fost strinsă recolta sint 
relativ reduse — 6 518 hectare în 
întreprinderile agricole de stat și 
12 500 hectare în cooperativele agri
cole. în multe unități agricole și 
consilii agroindustriale au fost sta
bilite pentru prima parte a lunii 
septembrie viteze de lucru scăzute, 
care nu corespund nici posibilităților 
reale ale acestora, nici stadiului de 
coacere a porumbului.

în aceste zile, cind in agricultură 
este de executat un mare volum de 
lucrări, cind interesele economiei 
țării, ale poporului cer ca recolta 
acestui an să fie strinsă repede și 
fără pierderi, sint absolut necesare 
o amplă mobilizare de forțe la cimp, 
o temeinică organizare a muncii, 
asigurindu-se zi de zi stringerea și 
transportarea grabnică a tuturor 
produselor. Sint momente cind re
colta nu poate aștepta. Acum toc
mai intr-un asemenea moment ne 
aflăm — și de aceea toate forțele 
satelor trebuie concentrate la cimp.
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Tudor OLARU

îndemnul conștiinței

In numeroase unități agricole din județul Giurgiu a inceput recoltarea porumbului. In fotogra
fie : pe terenurile I.A.S. Giurgiu Foto : N. Buică

1CĂTURA DE CERNEALĂ

— ...Ce să spun 2 Ne e ca un tată sau un frate mai 
mare. Venim la el și pentru sfat și pentru ajutor... M-a 
■luat alături cind a văzut că. la inceput, nu făceam 
norma. Așa am învățat meserie... N-am să uit cum 
m-a scuturat cind a auzit că am prins cheag in „loca
luri" și veneam nedormit la lucru... Dacă am făcut 
liceul industrial la seral, lui i-o datorez. Mi-a pus-car- 
tea in mină și nu m-a slăbit din ochi... Cum a aflat 
că la invățămintul U.T.C. nu mi se aude glasul, m-a 
luat la rost să-i spun ce scrie la ziar, pină m-a făcut 
să mă intereseze ,politica"... S-a ingrijit ca toți băieții 
din atelier să locuim ani de-a rindul in aceleași camere 
la cămin și vai de noi dacă nu ieșim bine cind vine in 
„inspecție"...

Fapte de viață evocate de tinerii din atelierul acțio
nări hidraulice, secția intrețineri și reparații de la

întreprinderea de mașini grele București. Fapte din 
care se profilează imaginea maistrului Petre Borsaru. 
Aici, in hala curată „ca o farmacie", se simte in 
toate mină de gospodar. Fiecare mașină e bine între
ținută, uneltele la locul lor ; doar pe ele — împreună 
cu zidurile — le-au primit „de-a gata". Atît încăperea 
pentru cursul de calificare și invățămintul politic, cit și 
vestiarul, „dușul" le-au amenajat singuri. Totul din ma
teriale recondiționate, fără a solicita nimic, ca spre a 
se antrena in primii pași ai autogestiunii. Așa a vrut 
maistrul. Intr-un colț — un dulap de sticlă : „Bufet 
cu autoservire". Citeva sute de lei intr-o cutie des
chisă, incasați in acea zi. „Fondul de rulment" s-a re
alizat prin contribuția... acționarilor — clienți care aleg, 
cintăresc, cumpără, plătesc (și nimeni nu greșește la 
socoteală). Ce rost ar avea să bată drumurile la bu
fetul central și să intirzie reluarea lucrului 2

In toate cite am amintit și in multe altele care au 
făcut ca muncitorii din acest atelier, situat pe primele 
locuri ale întrecerii socialiste, să se considere ca alcă
tuind o familie muncitorească este implicat aportul 
nemijlocit — inițiativă, imbold, sprijin — al comu
nistului Petre Borsaru.

Poate că nici el nu știe in ce „calitate" acționează 
In tot ce întreprinde privind producția și timpul liber, 
conștiința și comportarea oamenilor pe care i-a pre
luat in... custodie și formare socialistă. Ca maistru, 
deci ca principal organizator al producției 2 Ca mem
bru al comitetului de partid sau ca vicepreședinte al 
comitetului sindicatului din întreprindere 7 Ori poate 
că și-a depășit atribuțiile 2

Este un motiv de satisfacție să tntîlnești tot mai 
multi asemenea oameni care-și asumă, ca atribuție 
firească, să împingă lucrurile inainte, fără să aștepte 
nici îndemnuri, nici „indicații".

RUBRICILE NOAS
TRE : Festivalul na
țional „Cîntarea 
României"; Pe teme 
cetățenești ; Note ;

Faptul divers

i

BACĂU : Producție 
fizică peste plan

Acordind o atenție deosebită 
perfecționării organizării mun
cii. folosirii mai bune a timpu
lui de lucru si a utilajelor, creș
terii productivității muncii, co
lectivele de oameni, ai muncii 
din industria județului Bacău au 
realizat, de la începutul anului 
și pină acum, o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 665 
milioane lei. Aceasta se concre
tizează în 373 000 tone produse 
petroliere. 1 700 tone polistiren, 
58 milioane kilowați/oră energie 
electrică. 76 000 mp țesături, pre
cum și însemnate cantități de 
armături industriale din fontă, 
organe de asamblare, placaje și 
alte produse necesare economiei 
naționale. De menționat că pes
te 80 la sută din acest spor de 
producție a fost realizat pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. (Gh. Baltă).

BOTOȘANI : O nouă 
microhidrocentrală 

pe rîul Șiret
în cadrul acumulării de apă 

ce se amenajează la Rogojești 
au început, cu două luni mai de
vreme. lucrările de construcții la 
cea de-a doua microhidrocentra
lă amplasată pe riul Șiret. în 
zona județului Botoșani. Ea va 
avea o putere instalată de 3,8 me
gawați. începerea mai devreme 
a construcției a fost posibilă ca 
urmare a adoptării de către con
structori a unor noi soluții de 
fortificare a versanților acumu
lării. soluții care vor contribui, 
in plus, la obținerea unor e- 
conomii de 750 tone ciment și 
6 000 litri carburanți. Acest 
succes este obținut de con
structori la numai cîteva zile 
după un altul, respectiv înche
ierea lucrărilor de deviere a 
unei părți din rîul Șiret în a- 
cumularea de apă din zona sa
tului Cătămărăști, deviere al că
rei debit este de 8 metri cubl 
de apă pe secundă. (Silvestri 
Ailenei).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întilnit, marți, cu to
varășul Narciso Isa Conde, secretar 
general al Partidului Comunist Domi
nican, care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
face o vizită in țara noastră.

La întrevedere a luat parte Virgil 
Cazacu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Cesar Perez, mem
bru al C.C. al P.C. Dominican.

Exprimind bucuria și întreaga sa
tisfacție de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a vizita din 
nou România, oaspetele a adresat 
secretarului general al Partidului Co
munist. Român, conducerii partidului, 
comuniștilor, întregului popor , român, 
un călduros salut în numele conduce
rii Partidului Comunist Dominican, 
al comuniștilor dominicani. Secreta
rul general al P.C. Dominican a dat 
o înaltă apreciere succeselor obținute 
de poporul român in construirea noii

societăți și a exprimat admirația sa 
față de politica de pace, independen
ță, prietenie și colaborare, promovată 
pe plan internațional de România so
cialistă. de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, secretarul gene
ral al P.C. Dominican a adresat Parti
dului Comunist Român, secretarului 
său general cele mai calde mulțumiri 
pentru solidaritatea manifestată cu 
lupta P.C. Dominican pentru dezvol
tarea democratică și independentă a 
țării, pentru apărarea drepturilor 
fundamentale ale poporului domi
nican.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a rugat să se transmită 
conducerii Partidului Comunist Do
minican. militanților partidului, un 
cald salut și urări de succes în activi
tatea pe care o desfășoară pentru în
făptuirea aspirațiilor de bunăstare și 
progres ale poporului dominican.

în timpul convorbirii, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
Narciso Isa Conde, secretar general 
al Partidului Comunist Dominican, au 
procedat la un larg schimb de vederi 
privind preocupările actuale și de 
perspectivă ale celor două partide, 
precum și în legătură cu unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

în acest cadru, s-a exprimat satis
facția față de bunele raporturi de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Domini
can și a fost reafirmată dorința co
mună de a aprofunda in continuare 
aceste relații, in interesul reciproc, al 
dezvoltării conlucrării dintre cele 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
socialismului și progresului social.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la principalele probleme inter-
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Confederației Elvețiene
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după-

amiază. pe Francis Pianca, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Confederației 
Elvețiene în țara noastră. (Continuare 
in pagina a V-a).

DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
o realitate socială fundamentală si o cerință 
majoră a progresului nostru multilateral
Una din temele fundamentale și 

prioritare ale concepției și acțiunii 
revoluționare ale partidului nostru o 
constituie postularea și realizarea 
esenței democrației socialiste — par
ticiparea întregului popor la condu
cerea societății.

O asemenea profundă transformare 
in viața societății noastre nu s-a 
înfăptuit dintr-o dată, ci intr-un am
plu proces istoric, din care se deta
șează in mod deosebit, așa cum se 
cunoaște, perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea. Sub influența 
gindirii novatoare a secretarului ge-i 
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin ansamblul măsurilor 
pe care le-a inițiat, a fost deschisă o 
nouă perspectivă funcțiilor democra
ției. care nu numai că imprimă un 
pronunțat specific românesc spațiului 
nostru revoluționar, dar și oferă miș
cării revoluționare internaționale o 
inestimabilă și generoasă 
ță, cu netăgăduită putere 
catoare.

Din întreaga concepție 
a partidului nostru rezultă cu limpe
zime că participarea oamenilor mun
cii la conducerea societății este, in 
același timp, expresie și condiție a 
democrației socialiste, trăsătură fun
damentală și, totodată, forța motrice 
a noii orinduiri. Ceea ce deosebește 
hotărît societatea noastră de celelalte 
orinduiri premergătoare este instau
rarea unei puteri de esență funda
mental deosebită, puterea clasei 
muncitoare, aliată cu țărănimea, in
telectualitatea și cu ceilalți oameni

experien- 
exemplifi-

șl acțiune

ai muncii, precum și a unui nou tip 
de relații sociale, întemeiate pe ega
litatea deplină a tuturor membrilor 
societății. Ridicarea clasei muncitoare 
și a întregului popor la rangul de 
deținători reali ai puterii, transfor
marea producătorilor in proprietari 
ai mijloacelor de producție și benefi
ciari exclusivi ai rezultatelor muncii 
lor — mărețe cuceriri revoluționare 
pe drumul deschis acum 37 de ani 
— semnifică, dar și reclamă, obiectiv 
și subiectiv, participarea largă și 
efectivă a maselor largi de oameni ai 
muncii la conducerea întregului sis
tem social-politic și a fiecăreia din 
structurile sale 
ționale.

Cu o mare 
presie acestei 
fundamentale a dezvoltării societății 
noastre al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii, forul su
prem al democrației muncitorești. 
Examinînd. pe baza unei profunde 
stăpîniri a dialecticii, concepte și feno
mene ca statul, dictatura proletaria
tului, in evoluția lor istorică, in dina
mica și perspectiva lor, confruntin- 
du-le cu realitățile actuale românești, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, releva, in 
expunerea ținută cu acest prilej, că 
„s-ar putea avea in vedere inlocuirea 
noțiunii de dictatură a proletariatului 
cu noțiunea de democrație muncito
rească sau de stat al democrației 
muncitorești", o asemenea noțiune 
exprimind realitățile sociale noi și

organizatorico-func-

strălucire a dat ex- 
realități și cerințe

subliniind superioritatea orînduirii 
socialiste.

Intr-adevăr, în perioada care a tre
cut de la eliberarea țării, clasa mun
citoare din țara noastră, cucerind pu
terea din miinile claselor exploata
toare și constituindu-se ca clasă 
dominantă, a folosit puterea sa 
de stat pentru a elimina orice 
formă de exploatare, pentru li
chidarea relațiilor de producție capi
taliste, bazate pe 
tare. Noul stat, 
stat al dictaturii 
stat in chip nou 
proletari și neavuți în genere) și in 
chip nou dictatorial (împotriva bur
gheziei), și-a propus și a realizat ex
tinderea continuă a bazelor democra
tice ale organizării și activității sale. 
Cum lesne se poate desprinde, feno
menul dictaturii proletariatului a fost 
specific unei perioade de tranziție, 
care, pe plan economic, a semnificat 
desființarea unor relații de producție 
anacronice, pe plan politic — cuce
rirea democrației, iar pe plan social 
— învederarea aspectului tensional 
al raporturilor dintre clasele funda
mentale ale societății. Dar o aseme
nea perioadă și o asemenea proble
matică strategică au fost demult de
pășite în societatea noastră. „Ținind 
seama de transformările petrecute în 
societatea noastră socialistă, de noile

Orașul 
de pe Valea

O zânei

asuprire și exploa- 
odată constituit ca 
proletariatului, ca 

democratic (pentru

Cont. unlv. dr. Ion DELEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

cu Polen si Oameni-Albine
Un pătimaș lucrător al pămîntu- 

lui din Teleorman mi-a vorbit 
odată o seară întreagă despre oa
menii din unitatea pe care o con
duce, dar nu am auzit de la el nici 
o vorbă rea despre nimeni. Și l-am 
întrebat : „Oamenii dumitale sint 
toți perfecți, nu este nici unul cu 

. defecte ?“ „Ei, da, — mi-a zis el — 
dacă o luăm așa nu pot spune că 
nu mai sint și asemenea oameni. 
Dar să știi că omul este ca o floa
re : fiecare are un strop de polen. 
Și, atunci, ce este mai profitabil, 
să-i spui omului mereu că este plin 
de cenușă sau să iei, ca o albină, 
din polenul lui oricit ar avea de 
puțin ?“

Oameni cu Polen și Oameni-Al
bine ! O excelentă definire a rolu
lui pe care trebuie să-1
puși să organizeze și să conducă 
munca altora I

Mi-am amintit de frumoasa me
taforă 
timp 
vorbă 
mion
ral al Centralei
care prin multe din inițiativele 
ce le-a sprijinit, inclusiv cea 
care face obiectul rindurilor de 
față, se înscrie în categoria, me
taforic numită, de Om-Albină. Dis- 

y cutam despre inginerul Ștefan Ni-

aibă cei

a teleormăneanului. cu cîtva 
în urmă, cînd stăteam de 
cu tovarășul inginer Si- 
Săpunaru. directorul gene- 

de automobile.

Oradea, despre neșan- 
nu fi întilnit la timp

colaescu din 
sa lui de a
Oameni-Albine, despre cei care sint 
în situația latentă de talente nedes
coperite său... în devenire, iar pină 
atunci se specializează in minima
lizarea ideilor și a muncii altora ;

opiniile tovarășului inginer Simion 
Săpunaru și publicat la data de 
9 august 1980 în ziarul „Scînteia".

Ce s-a întîmplat de atunci ? în
trebarea am pus-o inginerului Ni- 
colaescu cu cîteva luni în urmă.

— S-au întîmplat multe sau aș

Secvențe din istoria unei soluții menite să eco
nomisească benzina și cîteva puncte de reper 
pentru un răspuns la întrebarea: De ce unul 

cu invenția, iar altul cu pretenția ?

ceea ce nu este deloc greu, pentru 
că cel care îndrăznește, care „face" 
poate 
orice 
drum 
țișuri 
tăci.

După cum se știe din cele publi
cate in presă, inginerul Nicolaescu 
este autorul unei soluții privind 
alimentarea mixtă a autoturisme
lor cu benzină și metanol. Dar 
despre aceasta s-a scris, între altele, 
și un articol în care erau cuprinse

avea și eșecuri. Creația de 
fel este căutare și ca orice 
necunoscut are meandre, hă- 
in care te poți, temporar, ră-

putea spune că nu s-a mai întâm
plat nimic. în perioada cind se fă
ceau experimentările, primesc într-o 
zi telefon de la tovarășul director 
general Săpunaru, care îmi spune : 
„Nicolaescule, vino repede la Pi
tești. că taximetrele pe care se ex
perimentează soluția ta nu funcțio
nează, iar șoferii sint foarte ne
mulțumiți". M-am urcat în mașină 
și am plecat la Pitești. M-am dus 
direct la stația ..Getax" de lingă 
hotelul „Muntenia" și m-am oprit 
la prima mașină care era cu ca-

pota ridicată. Șoferul spăla car
buratorul cu apă dintr-un bidon 
de plastic. L-am întrebat de ce 
sint murdare motorul și carbura
torul (pentru că pe carburator era 
o spumă albă care ieșea prin niște 
orificii lăsate parcă înadins 
deschise). De ce ? — întreb eu.

— Un inginer nepriceput de la 
Oradea — mă „gratulează" șoferul 
— Care a luat 200 000 lei pe o inven
ție și a plecat, ne-a pricopsit cu 
ceea ce vezi și dumneata. O să ne 
intoxicăm, tovarășe, așa o să fie. 
Mai bine mă fac măturător decît 
să lucrez pe o mașină cu invenția 
ăluia de la Oradea.

— Și cum ai suportat „compli
mentul". tovarășe Nicolaescu ?

— Păi, deși sint oltean, sint „na
turalizat" bihorean, așa că am su
portat cu calm și l-am zis : „Vezi 
dumneata mașina aia galbenă de 
colo ?“ „O văd" — zice el. „Bine, 
dacă o vezi, ia cheile astea, urcă-te 
in ea. du-te pe unde vrei, plim- 
bă-te cit vrei si cind te întorci 
să-mi spui și mie cum merge ma- 
șina‘‘. S-a uitat omul la mine așa, 
cam într-o dungă, dar pină la urmă 
a luat cheile și a plecat cu mașina.

Anqhel PARASCHIV
(Continuare in pag. a Il-a)

Nu întâmplător mu Iți 
dintre cei cu care am avut 
prilejul să stăm de vorbă 
în cursul unui recent po
pas in orașul răscolit de 
impetuoase prefaceri din 
frumoasa Vale a Ozanei 
au avut grijă să facă „pre
cizarea geografică" : „Stiti. 
Tîrgu Neamț încene acum 
de la Timișești". Urma
șii arcașilor și plăieși- 
lor marelui Ștefan — a 
cărui cetate domină tu
telar, cu impunătoarele 
sale metereze, avîntatele 
zboruri de verticale arhi
tectonice contemporane din 
vale — văd acum pornite 
pe făgașul ireversibil al 
faptei un vis și o aspirație 
de aproape un secol. E 
vorba de construirea noii 
linii Tirgu Neamț—Paș
cani, care va lega, pentru 
intiia oară in istoria aces
tor meleaguri, prin „drum 
de fier", străvechea urbe 
moldovenească de restul 
țării. Iar punctul de unde 
s-a purces la realizarea 
acestui obiectiv important 
al actualului cincinal — o 
cale ferată de peste 30 de 
kilometri, în întregime 
electrificată — se află la 
circa 10 kilometri de Tîrgu 
Neamț, in comuna Timi
șești, pe malul rîului Mol
dova, la hotarul dintre ju
dețele Neamț și Iași.

O deplasare la Timișești 
ne-a îngăduit să contem
plăm priveliștea stenică a 
șantierului în formare : de 
pe acurq excavatoarele au 
și inceput să muște din 
dealul argilos ce se profi
lează pe zare, prevestind 
parcă primul dintre nume
roasele viaducte, poduri, 
pasaje subterane și tune
luri ce vor alcătui șiragul 
„lucrărilor de artă" (cum 
se numesc, in limbaj cefe
rist, aceste roade aie mun
cii și ingeniozității umane) 
care vor conecta Tîrgu 
Neamț la principala ma
gistrală feroviară' din Mol
dova. „Va fi o premieră 
tehnică in țara noastră" — 
spunea șeful de proiect, 
inginerul Mircea Dobrotă. 
referindu-se la podul, con
struit integral din grinzi 
de beton armat, dintre lo
calitățile Timișești și Cris- 
tești, peste apa Moldovei 
Mai aflăm că pentru reali
zarea terasamentulut se 
vor excava și transporta 
circa 3 , milioane tone de 
pămînt. „E ușor de ima

ginat — susținea, deplin 
argumentat, tânărul și ener
gicul vicepreședinte al 
consiliului popular orășe
nesc, Constantin Dan — 
ce puternică pecete va 
pune asupra dezvoltării 
econom ico-sociale a Tîrgu- 
lui Neamț această arteră 
vitală, a cărei înfăptuire o 
datorăm în întregime ini
țiativei și preocupării sta
tornice a secretarului ge
neral al partidului pentru 
ridicarea la o nouă viață a 
tuturor «colțurilor uitate» 
de odinioară".

Revenim la Tirgu Neamț, 
de data aceasta, potri
vit amintitei recomandări, 
„prin Timișești", par- 
curgînd astfel anticipat — 
deocamdată in imaginația 
nutrită de cele văzute și 
împărtășite de interlocu
torii noștri — traseul pe 
care-l va străbate, pe te
ritoriul județului Neamț, 
noua cale ferată. In cen
trul orașului ne întîmpină 
un peisaj de atitea ori 
văzut in peregrinările pe 
drumurile țării, dar care, 
totuși, își păstrează întrea
ga prospețime și capacita
te de a emoționa : o nouă 
și impresionantă alcătuire 
urbanistică — în fapt, un 
nou... centru — iși profi
lează siluetele zvelte și, 
totodată, impunătoare in 
locul caselor pitice, roase 
de igrasia nemiloasă a vre
mii, și al maghernițelor 
insalubre ce reprezentau — 
nu mai departe decit acum 
un an și jumătate, cind fă
cusem precedentul popas 
pe aceste meleaguri — 
aproape Întreaga zestre 
edilitară moștenită din tre
cut. Noile ansambluri de 
locuințe șl complexe de 
servire comercială și meș
teșugărească — clădiri in 
stil montan, cu acoperișuri 
înclinate din țiglă, imbi- 
nînd in sugestiva lor înfă
țișare tradițiile arhitecturii 
populare locale cu cele mai 
moderne exigențe de func
ționalitate — conferă așe
zării o luminoasă conso
nanță cu ceea ce obișnuim 
a numi „noua calitate a 
vieții". Aflăm că în 1980 
s-au predat „la cheie" noi
lor locatari 460 aparta-

Vlctor BÎRLADEANU 
Constantin 
BLAGOV1C1
(Continuare în pag. a IlI-a)
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bunii gospodari
învățat să muncească de cind 

se știe, îndată după ieșirea la 
pensie, Alexandru Stefan Bod
nar, de la Unitatea de mecani
zare și transporturi forestiere 
din Pitești, s-a prezentat la pri
măria municipalității și a rugat 
să i se dea in primire, voluntar, 
pentru îngrijire Și înfrumuseța
re, spațiile verzi din cartierul 
„Traian" in care locuiește. în 
afară de verdeață și flori, de 
ți-e mai mare dragul să le pri
vești, el a amenajat o cascadă 
de machete de „microcentrale", 
iar printre bolovani clipocește 
cite un firicel de apă limpede 
cum e cristalul. Ingeniosul și 
harnicul pensionar a arun
cat... mănușa întrecerii intre 
cartierele piteștene pentru cel 
mai frumos spațiu verde.

— S-ar putea să fie alții mai 
pricepuți decit mine — spune 
el — dar asta nu e supărare. De 
ciștigat au de ciștigat toți pi- 
teștenii.
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de căprioara
Un pui de căprioară de toată 

frumusețea a învățat să răspun
dă la numele de Bicu. Ciulește 
urechile și se apropie zburdind. 
In curtea cooperativei agricole 
din Purani, județul Teleorman, 
puiul de căprioară se simte ca 
la el în... pădure.

Dar nu, încă nu știe ce e pă
durea, pentru că el a fost găsit, 
mic și plăpind, intr-un lan. A 
fost hrănit cu lapte și îngrijit 
de oameni, cum s-au priceput ei, 
pină cind s-a întremat și a de
venit acum răsfățatul tuturor. 
Cind va fi în 
descurce singur, 
slobod să plece

stare să se 
va fi lăsat 

in lumea lui.
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Ciudată 
amnezie!

Conducerea întreprinderii de 
gospodărire comunală Și locati- 
vă din Giurgiu ne-a arătat o 
listă lungă și ciudată. Lungă — 
pentru că ea cuprinde zeci și 
teci de nume de oameni in toată 
firea, cu meserii frumoase și bă
noase ; ciudată — pentru că 
toți acești oameni, care locuiesc 
in apartamente oferite de stat, 
„uită" să-și achite îndatoririle 
elementare privind chiria și în
treținerea locuinței.

Citeva nume, 'ia- tntîmplere : 
Constantin LazAr și Ion Bulga
ria cu restanțe la platcț chiriei,
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de 3 675 și 2 941 lei ; Lucian Măr 
nea și Nicolae llinca — restan- 
țieri Za cotele de întreținere cu 
4 868 și, respectiv, 9 693 Zei.

Vasăzică, locuiești in casa sta
tului, te bucuri de lumină, cu
rățenie, căldură și de tot confor
tul, iar cind e vorba de plată, 
te lovește, subit, amnezia. De ce 
trebuie numaideiît, într-o ches
tiune civică elementară și de 
bun simt, să intervină legea ?
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Mai ceva 
ca melcul...

Printre numeroasele ilustfate 
trimise de pe litoral s-au aflat 
și cele ale unor mineri din Vul
can, aflați la odihnă și trata
ment. Aflăm din cotidianul hu- 
nedorean „Drumul socialismu
lui" că distanța de citeva sute 
de kilometri de la Mangalia la 
Vulcan a fost parcursă de res
pectivele ilustrate in numai 2 
(două} zile. Ceea ce e foarte 
bine, întru lauda poștei. Dar 
din aceeași sursă mai aflăm că 
distanța de numai citeva sute 
de metri, mai exact 800 (opt 
sute), de la poșta din Vulcan 
pină la preparația Coroiești a 
fost parcursă de respectivele 
ilustrate in 8 (opt) zile. Cite o 
sută de metri pe zi! Ceea ce nu 
e bine pentru poștașul cu 
pricina, pe care-l poate provoca 
la întrecere orice melc care se 
respectă.
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Imprudența
Ca să scape de țlnțari și de 

muște, gospodina Victoria I. din 
comuna Feldru, județul Bistrița- 
Năsăud, a făcut rost de e 
substanță toxică. Necunoscind 
efectele acesteia și neștiind nici 
în ce doză s-o administreze, ea 
s-a apucat și a imprăștiat-o 
peste tot prin casă. înainte de a 
dispărea țînțarii și muștele, ea 
și soțul s-au intoxicat grav. 
Fiind și suferind, soțul n-a 
mai putut fi salvat, iar ea a 
fost internată in stare gravă în 
spital.
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Dor de mama
Procurorul-șef Traian Ranga 

din Cluj-Napoca face un apel ia 
acei cititori ai rubricii noastre 
care știu unde se află Silvia 
Cosma din comuna Aghireș, ju
dețul Cluj, să dea de veste de- 
indată autorităților.

Cine este Silvia Cosma ? O 
mamă care a adus pe lume patru 
copii, toți minori, cel mai mic 
avind patru ani. O femeie care 
i-a părăsit pe toți patru, in timp 
ce soțul se afla, ca de obicei, la 
muncă, l-a părăsit și a plecat cu 
un alt bărbat.

Tatăl copiilor se zbate cit 
poate pentru a face față tre
burilor gospodăriei, dar mai cu 
seamă întrebărilor tot 
tente și _ . 
lor patru copii : 
unde-i mămica "!".

întrebări la care nu poate 
punde decit cea care le-a 
viață și de care au nevoie 
mult decit oricind.

mai insis- 
ingrijorate ale ce- 

..... „Tăticule,

răs- 
dat 
mai
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I IRubrică reolizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „ScinteiT^j

Aparența de liniște egală a fiecărei 
zile pe care o mai păstrează clădirile 
și edificiile din vechiul centru al Bis
triței este contrazisă fără drept de 
replică de tumultul intensei ac
tivități productive de pe tinăra plat
formă industrială de la vestul muni
cipiului. Aici nu se creează numai 
bunuri materiale, instalații, mașini, 
țesături, sticlărie, ci, totodată, se în
cheagă și se definesc colective har
nice de muncitori cu nucleele lor vi
tale, organizațiile de partid, se acu
mulează experiență în învingerea di
ficultăților, în afirmarea voinței de 
a promova și a dezvolta ceea ce este 
bun, de a se înlătura ceea ce s-a do
vedit depășit.

Lauiltima adunare generală a or
ganizației de bază nr. 3 cuptoare 
de la întreprinderea de sticlărie pen
tru menaj (secretar al biroului. Ion 
Miheșan), o asemenea informare . a 
fost făcută de Iosif Salanchi. El 
a arătat comuniștilor modul în 
care s-a achitat de îndatoririle 
sale profesionale și de sarcina de 
partid de a antrena tovarășii de 
muncă în acțiunea de economisire 
a materialelor, energiei și de îm
bunătățire a indicelui de utili
zare a mașinilor. Cu acest prilej a 
evidențiat pe cei care au urmat În
demnurile lui și a amintit de cei 
care încă nu sînt îndeajuns de re
ceptivi la imperativele economice ale 
unității, lăsînd uneori mașinile să 
meargă în gol. La rîndul său, sticlarul 
Crișan Linius, președintele comisiei 
de disciplină, a adus la cunoștință 
adunării ultimele cazuri analizate, 
greutățile întîmpinate. Au fost apoi 
cerute citeva lămuriri, comuniștii din 
conducereao'secției au notat solicită
rile celor doi pentru ca în zilele ur
mătoare să-i sprijine în înlăturarea 
deficiențelor semnalate. Asemenea 
scurte informări au devenit dealtfel 
o practică curentă pentru toate or
ganizațiile de bază din întreprindere. 
„Procedînd astfel, remarca secre

tarul comitetului de partid. Ioan 
Mărgineanu, avem posibilitatea să 
activizăm pe toți comuniștii unei or
ganizații de bază, să întărim răspun
derea față de îndeplinirea sarcinilor, 
să consolidăm disciplina și democra
ția internă de partid. Firește, aceste 
informări reprezintă o practică cu
noscută și răspîndită în organizațiile 
de partid. Important este însă ca 
această metodă să fie aplicată cu 
consecvență, ferită de rutină și for
malism prin orientarea comu
niștilor puși să informeze despre ac

fluxul tehnologic. ..In unitatea noas
tră, ne-a declarat Vasile Săsărman, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid, pe lîngă sarcinile individuale 
stabilite concret pentru fiecare comu
nist, obișnuim să încredințăm spre re
zolvare unele probleme de mai mare 
anvergură unor grupuri de membri 
de partid formate din 3—4 oameni, 
în cadrul adunării generale prezintă 
informarea doar unul din membrii 
acestei ..formații", ceilalți urmînd a 
veni cu detalii dacă este cazul. Am 
în vedere situația recentă de la or

Din experiența unor organizații de partid din Bistrița 
privind controlul îndeplinirii sarcinilor

tivitatea lor spre probleme de fond 
și de actualitate". Rezultatele între
prinderii de sticlărie pentru menaj 
— devenită, în multe privințe, unitate 
etalon — se explică și prin strădanii
le organizației de partid de a-și per
fecționa permanent stilul de muncă, 
de a da activității sale girul eficien
tei.

Comitetul de partid al Combinatu
lui de prelucrare a lemnului are in 
componentă 17 organizații de bază. A 
devenit obișnuință ca Ia fiecare adu
nare generală imul sau mai multi 
comuniști să raporteze despre sarci
nile încredințate. Bunăoară, la secția 
mobilă II schimbul A (secretar al bi
roului Sanda Puiul în luna august au 
prezentat informări maistrul loan 
Frișan și șefa atelierului finisai pa
nouri. Sevastita Gheorghe. Primul 
s-a referit la felul în care s-a ocupat 
de pregătirea electricianului Adrian 
Pop pentru a putea fi primit in rîn- 
durile comuniștilor, iar cealaltă a 
explicat în detaliu cum a procedat și 
cum a reușit să elimine neajunsurile 
pricinuite de faptul că atelierul unde 
muncește constituia loc îngust pe

ganizația de partid din secția mobilă 
I (secretar Pompei Bolfă), unde prin 
acest mod de lucru s-ă reușit ca in
tr-un timp record să se facă ordine 
desăvîrșită în privința loturilor de 
semifabricate, să se aducă la zi 
propaganda vizuală din secție".

La organizația de bază nr. 2 din 
secția confecții metalice a întreprin
derii de utilaj tehnologic din ca
drul Combinatului industrial pentru 
construcții de mașini (secretar al bi
roului, Simion Silaghi). ultima aduna
re generală in care doi comuniști au 
raportat despre îndeplinirea propriilor 
îndatoriri a avut loc în iulie, anul tre
cut. Atunci Ion Dodu și Aurel Pam
pa au informat despre modul în care 
s-au achitat de sarcina privind orga
nizarea transportului intern. Tot la 
această întreprindere, secretarul bi
roului organizației. de bază din sec
ția construcții și montaje, Alexan- 
drescu. Popa, n-a înțeles dintru în
ceput sensul întrebării, arătind un 
referat prezentat într-o adunare ge
nerală de către responsabilul grupei 
sindicale privind activitatea în an
samblu a acesteia. Și-a amintit apoi

că, pe la începutul anului, inginerul- 
șet’ Gheorgbe'Florea a prezentat adu
nării generale o informare referitoa
re la realizarea exporturilor, exem
plu care, după părerea secretarului 
de partid, ar putea fi mai apropiat 
ca răspuns la întrebarea pusă. La 
întreprinderea de textile nețesute 
„Nete.x"? secretarul biroului organiza
ției de bază din. schimbul B. Cornel 
Florian, a precizat de la bun început 
că, din păcate, organizația sa, nu a 
folosit pină acum această metodă. El 
s-a arătat perfect edificat asupra a 
ceea ce ar putea să relateze comu
niștii despre activitatea lor în adună
rile generale, fiind convins de utili
tatea acestor informări.

înainte de a trage o concluzie 
trebuie menționat că organizațiile de 
partid amintite desfășoară in general 
o activitate satisfăcătoare, aria. te
matică a adunărilor generale este 
cuprinzătoare, discuțiile eficiente, ur
mate adesea de măsuri cu obiective 
concrete și termene precise. Răspun
surile primite arată însă că în aceste 
organizații de partid procedeul de a 
cere comuniștilor să informeze adu
narea generală despre activitatea Tor 
și îndeplinirea sarcinilor nu a deve
nit o practică curentă in munca de 
partid. Această situație se datorește 
atît lipsei de experiență a unor se
cretari, cit și îndrumării insuficien
te din partea comitetelor de partid 
ale întreprinderilor respective. Se 
impune, deci, ca, așa cum arată ex
periența bună a comuniștilor de la 
întreprinderea de sticlărie pentru 
menaj, de la Combinatul de prelu
crare a lemnului, ca si de la alte în
treprinderi de pe platforma indus
trială a. Bistriței, comitetele de par
tid să determine organizațiile de 
bază să apeleze mai des la aplicarea 
acestei probate și eficiente metode 
de sporire a' participării comuniștilor 
la viata de organizație, a răspunde
rii lor fată de sarcinile încredințate.

Constantin VARVARA

Noua înfățișare urbanistică a municipiului Buzău

„Colecționari de... bilete
S-a urcat în autobuz 

și am crezut că, din 
gentilețe, a dat altora 
intiietate la perforatul 
biletelor. De fapt, el 
urmărea cu atenție 
modelul de perforare 
al aparatului. După ce 
s-a edificat, a scos 
tacticos din buzunar 
un teanc de bilete de 
autobuz care mai fuse
seră folosite și, fără să 
se jeneze, a început să 
caute unul compostat 
cu o ștanță identică. 
L-a găsit, l-a netezit 
frumos și, fără grijă, 
s-a așezat pe scaun, 
considerîndu-se în
dreptățit să călătoreas
că, și nu oricum, ci 
confortabil. Nefifnd 
nici un control care 
să-i rupă biletul, l-a 
pus deoparte pentru 
altă călătorie.

Acest tip de contra
venient „calificat" este

totuși un „începător" 
pe lingă alții, la care 
„sistemul" a fost per
fecționat. Deunăzi, un 
controlor I.T.B. a des
coperit un întreg „al
bum". lucrat cu mare 
migală. Cuprindea, la 
început, un indicator 
complet al tuturor 
combinațiilor posibile 
de semne, precum și 
o „tablă de materii" a 
paginilor unde „inge
niosul" își păstra bi
lete corespunzătoare 
fiecărui semn. Bineîn
țeles, perforate ante
rior.

Știut este că sur
sa principală a dez
voltării parcului de 
transport LT.B. o con
stituie valoarea înca
sărilor. Dacă ponderea 
contrăvenîenților re
prezintă 10—15 la sută 
din totalul călătorilor, 
cum sugerează unele

estimări, e lesne de 
înțeles cit de negativ 
influențează aceste 
practici interesele so
cietății. Intr-un an, a- 
cest procent corespun
de unui prejudiciu de 
circa 400 milioane lei. 
Sînt astfel serios a- 
fectate măsurile de 
îmbunătățire a con
dițiilor de călătorie. 
Iată de ce opinia pu
blică, controlul oame
nilor muncii trebuie să 
aibă un rol mult mai 
important în depista
rea contravenienților. 
Dacă marea majoritate 
a călătorilor, pasageri 
corecți, ar completa 
activitatea controlori
lor I.T.B.. firește că 
s-ar pune stavilă „co
lecționarilor". Apari
ția lor nu sugerează 
însă si I.T.B.-ului u— 
nele măsuri tehnice de 
contracarare 7 (Rodica 
Serban).

trei ore. uneori si 
mai mult. In uneie 
ziie, in timp ce șute de 
oameni își așteaptau 
rîndul, cunoscuți de-ai 
telecabiniștilor (și ai 
altor funcționări turis
tici din Bușteni și Si
naia), cunoscuți ai cu- 
noecuților, precum și 
lunoscuții cunoscuților 
cunoscuților, intrau ca

la ei acasă pe ușa de 
ieșire, cu sau fără bi
let, și o luau înaintea 
celor care-și așteptau 
disciplinați rîndul.

Dincolo însă de aces
te situații total nefi
rești, fiind cunoscută 
capacitatea telecabinei, 
s-ar putea elibera bi
lete cu valabilitate

' pentru anumite curse 
sau pentru un anumit 
interval de timp, limi
tat la două sau trei 
curse. Solicitanții și-ar 
putea cumpăra biletul 
și s-ar prezenta la ora 
fixată, ca la gară, ca 
la avion, ca la auto
buzul interurban. Sim
plu, nu ? (AI. Flăieșu).

Reclamă fără acoperire

Așteptînd telecabina...
In sezonul estival, 

mijloacele de transport 
pe cablu — telecabine- 
le și telescaunele — se 
bucură de o solicitare 
deosebită. Urmarea : 
nu numai duminica, ci

și in zilele săptămînii, 
răbdarea celor dornici 
să respire aerul tare 
al înălțimilor este de
seori pusă la încercare. 
Telecabina cea mai so
licitată este, fără în

doială, cea care face 
legătura între Bușteni 
și Babele. Aici, aștep
tarea, fără vreun aver
tisment prealabil din 
partea personalului de 
servire, durează două,

Cu litere roșii, albe, 
albastre și galbene, la 
cofetăria „Scala" din 
centrul Bucureștiului. 
cetățenii sînt anunțați 
că se servește zilnic 
micul dejun, pină la 
ora 10 dimineața. Dacă 
intri în cofetărie, spa
țioasă si mobilată cu 
gust, observi un șfiș 
cu sortimentul mini
mal si preturile pen
tru ceai, cafea, ouă 
fierte sau ochiuri, 
gem. cornuri. fursecuri 
etc. Ne hotărim să 
testăm seriozitatea in
scripțiilor.

In prima zi. ni s-a 
răspuns de după tej
ghea că nu se serveș
te micul dejun. Am 
plecat, crezind vinova
tă vreo intimplare. A 
doua zi. de dimineață 
— același răspuns. 
Care-i însă rostul afi

șului colorat din vitri
nă. pentru ce mai este 
necesar afișul din in
terior. cu sortimentul 
minimal 7

Am întrebat :
— De ce induceți în 

eroare cetățenii ?
Vinzătoarea, în oare

care încurcătură, a ri
dicat din umeri. A 
treia zi cerem expli
cații celor responsa
bili. Altă vînzătoare. 
de după tejghea, ne 
spune că nu servesc 
micul dejun fiindcă 
n-au „butelie". Dar 
6 băutură răcoritoare,, 
despre care un afiș 
spune că se servesc ia 
masă, s-ar putea con
suma ? Nu, din cau
ză că personalul are... 
treabă !

Fată de această ma
nie a reclamei fără a- 
coperire prin serviciul

prompt, o solicităm ne 
șefa unității, tova
rășa FI. Ionescu. după 
cum scrie pe ecuson.

— Nu-i adevărat, 
«servim zilnic micul 
dejun. Avem si bute
lii !

Cheamă, pe rlnd, di
ferite vînzătoare. pe 
care le ceartă. Cam 
părintește. Insistăm:

— Și cite asemenea 
dejunuri ati servit in 
ultima săptămină ?

— Nici unul ! Nu nl 
se solicită !

Sigur, cetățeanul so
licită o dată, iar in 
fata totalei lipse de 
solicitudine, se lasă 
păgubaș. în schimb, 
peste drum, la .,Dor
na". localul e plin la 
orele micului dejun. 
Acolo cum de se poa
te ? (Valeriu Miro- 
nescu).

(Urmare din pag. I)
După vreo oră, cind se întoarce, 
îmi spune : „Am lucrat pe multe 
mașini în viata mea, dar o mașină 
ca asta chiar că nu am mai văzut". 
„Ei, îi spun, eu sînt nepriceputul 
de la Oradea care, nu numai că 
nu am luat 200 000 lei pe invenție, 
dar am dat pină acum foarte multi 
bani din buzunarul meu pentru ca 
s-o văd aplicată".

îl întreb pe inginerul Nicolaescu:
— Și mașinile lor de ce nu mer

geau cum trebuie 7
— Pentru că, timp de mai mult 

de o lună de zile, absolut nimeni 
de la C.C.S.I.T.A. (Centrul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru autoturisme) nu 
trecuse pe la ei să-i întrebe cum 
funcționează mașinile, pentru că 
nimeni nu le-a dat îndrumările ne
cesare. Și s-au făcut foarte multe 
greșeli in experimentarea acelor 
taximetre. Am mers la tovarășul 
director Săpunaru și apoi, din dis
poziția dînsului. am plecat împre
ună cu tovarășul inginer Oancea Și 
am inventariat toate defecțiunile de 
la getaxuri. Zeci și zeci de defec
țiuni. După aceea i-am înmînat car
netul, iar dinsul a dat dispoziție ca 
toate taximetrele să intre pe stan
dul cu role de la C.C.S.I.T.A. 
și să fie remediate absolut toa
te defecțiunile. Intre altele, prin
cipala deficientă era următoarea : In 
ioc de metanol plus 10—15 la sută 
apă. se utiliza drept carburant un 
amestec de furfurol, metanol si 
circa 25 la sută apă. De fapt, era 
mai mult furfurol decit metanoL 
Din această cauză se găurea pluti
torul din camera de nivel con
stant. iar atmosfera era poluată cu 
furfurol. Precizez că în documen
tație se specifică, <dt se poate de

limpede, că nu trebuie să existe 
nici un strop de furfurol.

— Și, de atunci, ce s-a mai ln- 
tîmplat tovarășe Nicolaescu ?

— în luna martie a acestui an 
am fost din nou la Pitești. Am 
avut o discuție cu tovarășul direc
tor general în care l-am rugat să 
dea dispoziție pentru a fi plătită la 
O.S.I.M. taxa pentru brevet de in
venție. Tovarășul director general 
a dat dispoziție (Dispoziția de plată 
920 din 27 martie 1981, prin care a 
fost plătită taxa de brevet de in
venție în valoare de 1 950 lei). Tot 
atunci, tovarășul director general 
mi-a citit ciorna unei adrese către 
O.S.I.M., o adresă in 7 puncte, care 
clarifica, sintetic, istoricul și peri
pețiile acestei soluții și dădea un 
aviz favorabil. Am avut cu dinsul 
o discuție mai lungă în cursul că
reia a făcut unele observații foarte 
exacte cu care eu am fost intru 
totul de acord, dar in ultimă in
stanță tovarășul director general, 
repet, a dat un aviz favorabil. To
varășul Săpunaru nu știa că avi
zele anterioare date de C.C.S.I.T.A. 
Pitești (director ing. M. Mitrache), 
erau nefavorabile. I-am atras aten
ția asupra acestui fapt și atunci a 
invitat pe inginerul Grigoraș (un 
specialist in motoare, în fața căruia 
oricine trebuie să-și scoată pălăria), 
pe inginerul Scobai, șeful comparti
mentului de competiții, precum șl 
pe inginerul Belu. Deși la în
ceput. cînd am propus soluția, 
au avut rezerve, acești specialiști 
de înalta clasă, care au probat so
luția pe o mașină cu care au par
curs zeci de mii de kilometri, au dat 
aviz favorabil. Dealtfel, un corect 
buletin de încercări privind consu
murile. precum și ceilalți parametri 
dinamici a fost semnat încă la data

de 7 septembrie 1979 de către ingi
nerul Nicu Grigoraș și chimista Ro
dica Neagu. buletin aprobat de to
varășul director general al centra
lei. Abia acum soluția este preluată 
de C.C.S.I.T.A. pentru „perfecțio
nare". Vă rog să puneți cuvintul în 
ghilimele, pentru că rezultatele ob
ținute de C.C.S.I.T.A. sini infe
rioare celor consemnate în buletinul 
amintit, iar perfecționările pro

ria invenției lui Nicolaescu, șica
nele la care a fost supus, este un 
întreg „roman". Da, ar trebui scris 
un „roman" și ar trebui scris cu 
minie, cu foarte multă mînie. Pen
tru, că dacă este adevărat că pre
tutindeni sint oameni cu polen, ni
meni, dar absolut nimeni nu are 
dreptul 6ă irosească acest polen, 
pentru că inteligența, puterea de 
creație a oamenilor sînt un bun

Oameni cu Polen 
și Oameni-Albine

puse de cei doi specialiști n-au fost 
luate in seamă.

Revin la discuția cu tovarășul di
rector general, inginer Simion Să
punaru. Dinsul îmi dă o veste care 
mă bucură, eu ii dau o veste neplă
cută. Aflu că soluția a fost omolo
gată, iar eu îi spun că scrisoarea 
dînsului pe care l-a citit-o ingi
nerului Nicolaescu in ciornă nu 
a sosit la O.S.I.M. Sînt con
vins că se va limpezi și acest 
episod ciudat, că se va desco
peri cine și cum și-a îngăduit 6ă 
bareze drumul scrisorii care venea 
să facă dreptate și să spele atitea 
nedreptăți. Mă întreabă tovarășul 
inginer Săpunaru, auzind de inten
ția de a scrie despre „cazul Nico
laescu", dacă vreau să scriu un ro
man. Pentru că, zicea dinsul. Isto

național șl nimeni nu are dreptul 
să irosească bunurile societății.

Nu vom intra în amănunte — 
vorba tovarășului Săpunaru. ar fi 
nevoie de un „roman" — nu ne 
vom referi la cele petrecute în pe
rioada cînd. la sugestia „Scînteii" sî 
din inițiativa comitetelor județene 
de partid Argeș și Bihor, ing. Nico
laescu a fost detașat Ia Pitești, nici 
la suferințele indurate de acest om 
în anii de cind se ocupă de această 
soluție tehnică, nici la faptul că mai 
multe mașini adaptate după solu
ția lui Nicolaescu circulă bine 
mersi cu mari economii de benzină, 
ci vom nota doar următoarele :

1) Oficiul de Stat pentru Invenții 
ți Mărci — instituție care înțelege 
să-și facă cu mare seriozitate dato
ria — insistă de multă vreme la 
ministerul și centrala de specialita-

Cum este asigurată 
aprovizionarea magazinelor 

cu uniforme școlare și rechizite
Pentru început o informație de la 

specialiștii Ministerului Comerțului 
Interior : pregătirea și aprovizio
narea magazinelor in vederea des
chiderii noului an școlar s-au des
fășurat. in acest an pe baza unor 
programe speciale de măsuri, care 
au urmărit asigurarea mărfurilor 
necesare la timp și în volum sporit. 
Bunăoară, la uniforme școlare, va
loarea contractelor cu fabricile pro
ducătoare a fost în acest an cu circa 
200 000 000 lei mai mare decit anul 
trecut.

Care este situația in magazine 7 
Cu sprijinul corespondenților ziaru
lui, am făcut un sondaj in 7 județe 
și in municipiul București. Au 
fost vizitate cu acest prilej zeci 
de librării și magazine speciali
zate in desfacerea uniformelor și 
rechizitelor școlare. Impresia . gene
rală : majoritatea magazinelor dis
pun de cantități suficiente de măr
furi, micii cumpărători găsind 
aproape toate cele necesare. Totuși...

La Tulcea. Bo
toșani, ca și în 
mai multe maga
zine din Bucu
rești, rafturile sînt 
pline cu uniforme, 
dar... lipsesc une
le mărimi și, din 
păcate. îndeosebi 
cele căutate de 
cumpărători. Astfel, la Tulcea. sara
fanele de mărimea 32 prisosesc. . iar 
cele de mărimea 40 lipsesc. La Boto
șani. aceeași situație : deși depozitele 
întreprinderii comerciale cu ridicata 
I.C.R.T.I. sint aprovizionate cu toată 
gama de produse, in magazinul 
„Bucuria copiilor" lipsesc mărimile 
28, 30 și 35.

Neconcordanța dintre cerere și 
ofertă ne-a fost semnalată nu nu
mai în privința mărimilor, ci și a 
sortimentelor. De exemplu la Călă
rași, magazinul „Select" este plin 
cu bluze școlare din olandină pen
tru clasele V—VIII, în timp ce. cum
părătorii caută bluze din poliester.

Am prezentat constatările sonda
jului nostru tovarășului Ion Mazilu, 
director adjunct al Direcției textile- 
încălțăminte din cadrul Ministerului 
Comerțului Interior.

— Deși pare o chestiune minoră, 
aprovizionarea cu uniforme școlare 
implică un mare volum de resurse 
materiale — in valoare de peste o 
jumătate miliard de lei, și o suplețe 
deosebită în organizarea desfacerii. 
Ținînd cont de asemenea particulari
tăți ne-am preocupat ca in acest an să 
avem pregătit întregul fond de 
marfă incă de la 15 august. Fapt 
pozitiv pe care țin să-1 menționez : 
cu excepția citorva fabrici, majori
tatea furnizorilor din industria 
ușoară, cooperația de consum și 
cooperația meșteșugărească s-au în- 

I cadrat in termen.
Atunci cum se explică lipsa 

i din magazine a unor mărimi sau 
! modele ?

-- Volumul mare al fondului de 
marfă pe care il reprezint^ comer- 
țtii1 hi utîifdftTie școlare — ’«fete5111

■ nriîiofflW' bucăți. în sute de sortimen
te și. .marimi jrTWare trebuieMesfăCut 
intr-un termen, relativ scurt-—r ,de 
numai 10—15 zile, face posibilă apa
riția unor dezasortări temporare. In 
asemenea situații este de datoria res
ponsabililor de magazine, a condu
cerilor de întreprinderi comerciale cu 
amănuntul și cu ridicata de a lua 
măsuri pentru completarea operativă 
a sortimentului oferit spre vînzare. 
Lucre intru totul posibil de realizat

PE TEME 
CETĂȚENEȘTI

pretutindeni, dat fiind faptul că prin 
măsurile luate s-a asigurat fondul de 
marfă necesar. Nu e mai puțin ade
vărat. in unele locuri se mai încear
că vinzarea uniformelor în unități 
mici.' care nu permit prezentarea tu
turor sortimentelor și a tuturor mă
rimilor, în cantități suficiente, pentru 
o perioadă mai îndelungată de vin- 
zare. Tocmai de aceea va trebui ca, 
pe viitor, odată cu asigurarea 
structurii sortimentale a fondului de 
marfă — din punct de vedere al mo
delelor, al materialelor folosite și al 
dimensiunilor — să ne preocupăm 
și de o mai bună organizare a co
mercializării uniformelor școlare.

Care este situația rechizitelor șco
lare? Dacă de la Călărași ni s-a 
transmis că librăriile dispun de toa
te cele necesare, din celelalte județe 
in care am efectuat sondajul — Bra
șov. Gorj, Bihor, Tulcea, Arad. Bo
toșani și din Capitală — sesizările 
privesc lipsa unor articole dintre 
cele mai diverse și mai solicitate : 
caietele (în special cele de 48 și 100 

de file, de biolo
gie. geografie și 
geometrie), ghioz
danele. seturile de 
jocuri pentru cla
sa I. cerneala, su
gativa. creta. în- 
velitorile de ca
iete etc. De la 
Arad ni se comu

nică'faptul că. întreprinderea comer
cială- locală are o restantă de peste 
60 000 caiete de la furnizorii săi (în
treprinderea de hirtie Prundu Bîrgău- 
lui si Combinatul de celuloză si hîrtie 
Călărași), iar de la întreprinderea 
„13 Decembrie“-Sibiu și cooperația 
meșteșugărească din Timișoara se 

■ așteaptă de mai multe săptămini li
vrarea restanțelor de 1 000 ghiozdane 
și respectiv 1 000 serviete școlare.

Punind în discuție aprovizionarea 
magazinelor cu rechizite școlare 
vrem să precizăm că nu este vofi 
de articole de o tehnicitate dec* ■ 
bită, care ar necesita eforturi mate
riale sau organizatorice speciale din 
partea producătorilor. Sint bunuri 
din categoria celor lesne de realizat 
— și este inadmisibil ca, acum. în 
prag de nou an de invățămînt, elevii 
să nu găsească in magazine caietele 
sau ghiozdanele necesare.

Să redăm, totuși, explicația furni
zată de tovarășul Octavian Tabără, 
director adjunct în Direcția metalo- 
chimică din Ministerul Comerțului 
Interior.

— Ne-am sesizat și noi încă de Ia 
începutul verii de ritmul lent în care 
furnizorii de rechizite — mă refer 
în special la caiete și ghiozdane — 
se achită de obligațiile contractuale. 
Regretabil e faptul că de fiecare 
dată cînd am cerut încadrarea în 
termene, ne-am ales doar cu promi
siuni. Cu toate acestea vom stărui 
în continuare pentru livrarea canti
tăților de care piața are nevoie. 
Pentru orice alt sortiment, in afara 
caietelor și ghiozdanelor, sîntem in 
măsură să asigurăm integral cerin
țele.

în loc de concluzie exprimăm 
convingerea că, chiar și în puținele 
zile care au mai rămas pină la des
chiderea anului școlar, comerțul, 
împreună cu furnizorii de uniforme 
și rechizite, mobilizindu-și forțele și 
posibilitățile, vor asigura înlăturarea 
deficiențelor semnalate.

Mihaf IONESCU
și corespondenții „Sclnteli"

Concurs de afișe pe tema economisirii
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni și Uniunea artiștilor plastici 
organizează a XIII-a ediție a con
cursului de afișe cu tema „Avanta
jele economisirii la C.E.C.".

Afișele pentru concurs se vor 
prezenta In formatul 70X100 cm 
numai cașerate și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea lor 
în maximum 6 culori.

Casa de Economii și Consemna
țiuni acordă pentru cele mai bune 
lucrări următoarele premii : Pre
miul I : un libret de economii cu o 
depunere de 4 000 de lei; Premiul
II : un libret de economii cu o de
punere de 3 000 de lei; Premiul
III : un libret de economii cu o de
punere de 2 000 de lei; trei men
țiuni constînd in librete de econo
mii cu o depunere de 1500 de lei 
fiecare.

Selecționarea afișelor pentru a- 
cordarea premiilor se va face de un 
juriu alcătuit din reprezentanți ai

te să 1 se dea răspunsuri clare la 
citeva întrebări esențiale (se cere 
aviz la documentație, nu Ia mode
lul funcțional), care ar inclu
de și nominalizarea titularului de 
brevet. Ministerul îi trimite in 
7 aprilie 1981 o adresă „spre infor
mare" (de fapt o copie a adresei 
către centrala din Pitești) in care 
se spunea că pină la 15 IV 1981 
Centrala de automobile din Pitești 
va răspunde. N-a răspuns-!

La 14 VII 1981 O.S.I.M. se adre
sează din nou direcției tehnice din 
minister. N-a primit nici un răs
puns !

2) C.C.S.I.T.A. Pitești neagă cu 
desăvîrșire meritele inginerului Ni
colaescu. Dar, generoasă, afirmă că 
dacă soluția omologată va fi consi
derată invenție este gata să devină 
titular de brevet. .

3) Inginerul Ștefan Nicolaescu 
apreciază în cuvinte elogioase spi
ritul de colaborare și contribuția la 
efectuarea probelor și definitivarea 
unor soluții tehnice ale comparti
mentului de competiții al uzinei si 
îndeosebi ale inginerilor Grigoraș, 
Scobai și Belu. Cit despre contri
buția C.C.S.I.T.A.. ar trebui ascul
tat direct inginerul Nicolaescu șl 
cred că cei interesați o vor face.

Situația soluției propusă de in
ginerul Nicolaescu se va lămuri 
pină la urmă. Ceea ce rămine nelă
murit, ceea Ce este îngrijorător 
este tratamentul la care sint supuși 
unii dintre oamenii care, fără nici 
un interes aparte decit cel al bine
lui obștesc, cheltuiesc energie, zile, 
nopți, ani de nopți pentru a crea 
ceva, pentru a pune Ia dispoziția 
societății, la dispoziția oamenilor 
invenții, raționalizări, pentru binele 
oamenilor. Uneori, cind vorbim de 
promovarea noului nu facem o eva
luare exactă, realistă a forțelor care

Uniunii artiștilor plastici și ai Ca
sei de Economii și Consemnațtuni.

Afișele pentru concurs se pot ex
pedia pină la data de 1 octombrie 
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni. Ser
viciul economii. București. Calea 
Victoriei nr. 13. Ele se vor preda 
împreună cu un plic închis în care 
pe o coală de hîrtie se va mențio
na același rhoto, înscris și pe spa
tele afișului, iar în plus numele, 
prenumele și adresa autorului. Pe 
plic se Vă scrie de asemenea mo
toul înscris pe spatele afișului.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" — 25—31 octombrie 1981. Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 
organiza o expoziție în care vor fi 
prezentate afișele selecționate de 
juriul concursului.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului și expozi
ției pot fi solicitate la telefonul: 
13 34 07.

1 se opun și a intereselor care le 
declanșează. Pornind de la realita
tea fericită că la noi nu mai sînt 
forțe sociale care să acționeze îm
potriva noului, subestimăm teribila 
putere pe care o au invidia, egois
mul — întotdeauna bine mascate, 
îmbrăcate in haine „principiale" — 
acreala unor oameni și răutatea 
hrănită din zeama neputinței și a 
orgoliilor meschine. Mă gîndesc, 
pentru ca să rămînem numai la 
„cazul" pe care-l discutăm, la 
situația inginerului Nicolaescu. El 
nu este un „Începător", este pose
sorul unui brevet de inventator, iar 
preocupările lui pentru tehnică, 
pentru inovare ar trebui să fie mai 
bine fructificate. Experiențe de 
acest fel a mai trăit, dar ca aceasta, 
nici una. Și atunci, pasiunea și en
tuziasmul lui nu sint în pericol să 
scadă cînd vede că unul este cu in
venția, iar altul cu pretenția 7 El 
are un loc de muncă, are asigurat 
ceea ce 1 se cuvine pentru munca 
pe care o depune în instituția în 
care lucrează, dar, mă întreb, locul 
lui și al altora ca el. nu ar fi în- 
tr-un laborator. într-o hală indus
trială. unde să aibă la dispoziție 
tot ceea ce trebuie și să Ii se ceară 
„doar" atît : „gindiți. creați, nu vă 
reproșăm dacă nu reușiți — și așa. 
pe ici, pe colo, prin cite un insti
tut, dealtfel foarte bine dotat, nu 
se creează mare lucru chiar după 
ani buni de cercetare".

Eu mă intreb doar, eu nu pot da 
răspunsuri. Mă întreb, pentru că 
peste tot este nevoie de Oameni cu 
Polen, peste tot este nevoie de in
teligență tehnică. După cum avem 
nevoie pretutindeni și de mai multi 
Oameni-Albine care, între altele, 
sînt datori să mențină nealterată 
igiena stupului.
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CULESUL MAI RAPID SI PREGĂTIREA

NOII RECOLTE MAREA RĂSPUNDERE

A TUTUROR OAMENILOR DE LA SATE!
RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR „SClNTEII"

inepuizabila forță care asigură

OLT: Ritmul intens etalon al muncii TELEORMAN Transport operativ.
în fiecare unitate pe măsura roadelor din grădini!

Ierl, pe ogoarele Oltului, mii și 
mii de mecanizatori și cooperatori au 
fost prezenti in cimp la culesul roa
delor toamnei. Pină acum în ju
dețul Olt au fost recoltate peste 2 009 
ha cu sfeclă de zahăr, adică 16,a la 
sută din suprafața cultivată, și 
peste 19 000 ha cu floarea-soarelui 
din cele 31 380 ha prevăzute. Numai 
in cursul zilei de luni. 7 septembrie, 
a fost strinsă recolta de floarea- 
soarelui de pe 1 905 hectare. A 
început și culesul porumbului, cultu
ră care ocupă peste 115 000 hectare, 
lucrările desfăsurîndu-se în consilii
le agroindustriale Radomirești, Co
rabia. Ștefan 
Drăgănesti.

La sfîrșitul 
mandamentul
donarea lucrărilor din agricultură a 
făcut o analiză a realizărilor din 
perioada 31 august — 5 septembrie 
și a stabilit măsuri pentru îndepli
nirea ritmului zilnic planificat la fie
care cultură. S-a evidențiat faptul că 
în unele consilii agroindustriale s-au 
realizat și depășit suprafețele înscri
se în grafice la culesul florii-soare-

cel Mare. Vișina și

săptămînii trecute, co- 
județean pentru coor-

CĂLĂRAȘI

de zahăr. Este ca-lui șl al sfeclei _ _
zul consiliilor Stoicănești. Radomi- 
rești, Movileni. Corabia și Vișina. în 
același timp, s-a subliniat că în alte 
unități mijloacele mecanice si forța 
de muncă nu au fost bine utiliza
te. „Analiza critică si măsurile lua
te de comandamentul județean au 
condus la impulsionarea lucrărilor — 
ne spune ing. Doru Rădulescu, di
rector general al direcției agricole 
județene. Ca urmare, atit luni, cit și 
ieri s-a lucrat cu toate forțele me
canice și manuale la culesul florii- 
soarelui. sfeclei de zahăr, soiei șl 
porumbului. Ieri s-au recoltat peste 
1 400 hectare cu floarea-soarelui și 
mai mult de 1 000 cu porumb, iar 
la sfecla de zahăr — suprafețele co
respund graficului zilnic".

Aplicarea măsurilor stabilite de co
mandamentul județean va duce, fără 
îndoială, la urgentarea culesului, ast
fel incit în fiecare unitate agricolă 
să se respecte graficul zilnic stabi
lit. ca fiecare cultură să fie recol
tată cit mai repede si fără pierderi.

Pină ieri, în județul Teleorman 
floarea-soarelui a fost strinsă de pe o 
suprafață de peste 12 500 hectare, iar 
fabricilor de zahăr li s-a expediat 
cantitatea de peste 23 500 tone sfeclă 
din cele 265 000 tone planificate. De 
asemenea, din fermele legumicole 
s-au strins și livrat 85 000 tone pro
duse, din care 9 600 tone au fost li
vrate în prima săptămină a lunii sep
tembrie. Și în această săptămină ur
mează să fie recoltate circa 10 000 
tone legume.

Grădinile unităților agricole sînt 
pline de roade. Cooperativa agricolă 
Guruieni a livrat 500 tone tomate, 16 
tone dovlecei, 36 tone ceapă. 60 tona 
castraveți, 60 tone pepeni. Se recol
tează, dar se și întrețin culturile 
duble, care sînt frumoase și promit 
producții bune. „Din planul nostru 
anual de 900 tone legume am reali
zat deja 550 tone si avem toate con
dițiile să-l Îndeplinim și depășim — 
ne spune șefa de fermă ing. Maria 
Răducu. Totul este să rezolvăm pro-

blema transportului. In săptămîna 
trecută am avut de livrat 150 tone to
mate, dar nu am expediat decît 70 
din cauza lipsei mijloacelor de trans
port. Și acum avem în stoc circa 50 
tone tomate". De fapt, așa cum am 
aflat și de la directorul comercial al 
întreprinderii județene de legume și 
fructe, Florian Florescu, se mai pro
duc perturbați) în preluarea recoltei, 
mai ales la Fabrica de conserve din 
Turnu Măgurele, unde, datorită mo
dului cum se face descărcarea, mij
loacele de transport staționează ore 
în șir. Ce-1 drept, pentru săptămîna 
în curs s-a suplimentat transportul pe 
C.F.R. spre Capitală cu încă 400 tone 
zilnic, ceea ce permite folosirea mai 
bună a autocamioanelor. Intrucît în 
grădinile Teleormanului mai sînt 
mari cantități de legume, trebuie ac
ționat energic pentru recoltarea ope
rativă și mai ales grăbirea transpor
tului.

Stan ȘTEFAN

EmiUan ROUĂ

GIURGIU Camioane „în așteptare 
rezervă “

ft
I

Măsuri mai ferme

pentru evitarea risipei

Din cele 84 500 tone legume prevă
zute a se livra la fondul de stat in 
primele 9 luni ale anului, unitățile 
agricole din județul Giurgiu au fur
nizat doar 27 000 tone. Acum. îndeo
sebi tomatele s-au copt pe mari su
prafețe. Bună parte din ele sint des-

tinate Fabricii de conserve din Giur
giu. Or. în ultimele zile, la această 
unitate se formează tin șir lung de 
mașini, așteptînd să fie descărcate la 
o singură rampă. Fabrica ..înghite" 
cite 350 tone de tomate — capacitatea 
zilnică de prelucrare. Numai de la

I.P.L. Uzunu sosesc zilnic 120—130 . 
tone de tomate — aproape jumătate 
din necesarul fabricii. Alte transpor
turi, care își așteaptă rindul Ia des
cărcat. erau venite de la Vedea și 
Izvoarele, de la Braniștea. Cetatea. 
Vieru și Gogoșari. Luni, 7 septembrie, 
la poarta fabricii se aflau 10 cupluri 
de tractoare cu două remorci ce-și 
așteptau rindul la descărcat de mai 
bine de 8 ore. iar cele 30 de bazine 
erau pline ochi.

Pentru descongestionarea fabricii 
de la Giurgiu, comandamentul jude
țean a luat măsura ca tomatele de 
la Uzunu să fie livrate fabricii „30 
Decembrie". Este, fără îndoială, o 
măsură judicioasă, impusă de situa
ție. Dar în unitatea giurgiuveană s-a 
făcut chiar totul pentru folosirea la 
maximum a capacității de prelucra
re 7 Am observat că la rampa de 
descărcare si sortare funcționa numai 
unul din cele două utilaje pentru 
6tons roșiile. Directorul fabricii, ing. 
Cezar Pantelimon, încerca să ne con
vingă că unul ar fi „de rezervă". 
Pentru ce de rezervă 7 Dacă func
ționau amîndouă nu se dubla capaci
tatea de prelucrare din depozit și. 
implicit, preluările ar fi fost mal o- 
perative 7

Fabrica de conserve din Giurgiu 
trebuie să producă peste 2 600 tone 
pastă de tomate, din care a realizat 
însă numai 600. Materie primă 7 E- 
xistă in cimp suficientă și pentru a 
se depăși planul. Tocmai de aceea 
se impun măsuri energice pentru 
buna organizare a producției si apro
vizionarea ritmică a fabricii, evitîn- 
du-se deprecierile prin întinderea 
transportului, prin staționarea neper- 
mis de mare Ia poarta fabricii.

Petre CRISTEA

în județ. Se putea 
mult? Evident că da. 
început să se lucreze 
și pricepere se reali-

in județul Călărași recoltarea flo
rii-soarelui nu se desfășoară cores
punzător. Așa se explică de ce a- 
ceastă plantă a fost strinsă doar de 
pe 6 000 hectare din cele 36 000 hec
tare cultivate 
realiza mal 
Acolo unde a 
cu răspundere
zează ritmul propus. Consiliile unice 
agroindustriale Perișoru, Dragalina, 
Chiselet, Călărași se încadrează in 
graficele zilnice de lucru. Trebuie 
să-și mobilizeze toate forțele pentru 
a le ajunge din urmă și unitățile din 
consiliile Oltenița, Chirnogi. Vlad 

. Țepeș, Dragoș Vodă. Pentru aceasta 
este necesar să lucreze din plin toate 
combinele. Or. în momentul de fată, 
lipsind unele piese de schimb, din

■ 694 de combine sînt în lan doar 438. . 
Delegați din partea trustului S.M.A. 
se află la minister ca să rezolve pro
blema procurării pieselor. Dar se cere 
rezolvată cit mai repede!

In comandamentul agricol jude-

tean s-a hotărît să se acționeze ferm 
pentru a se lichida risipa. Aceasta 
presupune ca în urma combinelor să 
se afle în permanență cooperatori, 
elevi, care să adune capitulele căzute 
pentru a nu se risipi nici un bob din 
această plantă valoroasă. Or. în co
operativele agricole Ștefan Vodă. In
dependența, Pletroiu nu s-a respec
tat această sarcină. De asemenea, se 
constată lipsa controlului și a asis
tentei tehnice din partea specialiș
tilor din unele stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii. Pe hîrtie sînt 
repartizați pe unități și specialiști de 
la direcția agricolă, care trebuie să 
răspundă de recoltarea fără pierderi 
a florii-soarelui. Numai că unii din 
ei sînt văzuți cam rar în parcela în 
care se recoltează. In ședința sa de 
luni dimineața, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
măsuri menite să ducă la intensifi
carea ritmului recoltării la floarea- 
șoarelui.

Rodlca SEMI ONES CU

PERSEVERENȚA RENTABILA 
sau cum pot fi sporite veniturile 
unităților agricole, ale cooperatorilor 
prin diversificarea producției

în 1971 nouă cooperative agricole 
din actualul consiliu agroindustrial 
Topoloveni, județul Argeș, au con
stituit o asociație economică inter- 
cooperatistă pentru creșterea păsări
lor la Văleni-Podgoria. S-a prevăzut 
și apoi au fost realizate adăposturi 
pentru 175 090 găini ouătoare și 
300 000 pui pe an pentru carne. In 
acest scop, fiecare unitate a contri
buit cu fonduri la care s-au adăugat 
unele împrumuturi de la stat. După 
un an de producție de la popularea 
halelor cu păsări s-a făcut bilanțul. 
Situația financiară nu era bună : 
cheltuielile au fost mal mari decît 
încasările. Cooperatorii s-au dovedit 
înțelegători și au dat totul pe seama 
Începutului, lipsei de experiență în 
organizarea muncii într-o mare uni
tate economică.. Pentru îndreptarea 
situației au fost ______________
stabilite 
măsuri 
A mai trecut 
an, dar nici 
data aceasta 
zultatele nu 
fost 
toare.

Fiecare creștea păsări în gospodă
ria proprie și nu avea pagube decît 
atunci cînd dădea molima în ele. 
Complexul de la Văleni-Podgoria 
avea o tehnică bine pusă la punct. 
Dar neglijența și delăsarea care se 
aciuaseră aici făceau ravagii mai 
mari decît molima prin cotețele găi
nilor. La sfirșitul anului 1974, cînd 
rezultatele economice continuau să 
fie negative, unii au zis : ori lichi
dăm complexul și închidem porțile, 
ori înlocuim pe nepricepuți. Au ales 
varianta a doua și 
conducerea asociației 
puți și cu tragere de 
conducere a asociației 
a se consulta în toate . 
priveau bunul mers al treburilor cu 
președinții și alte cadre de condu
cere din cooperativele agricole par
ticipante la asociație, au fost stabilite 
măsuri practice, bine gîndite și apoi 
au contribuit cu toții la înfăptuirea 
lor. Și iată ce a urmat. „Membrii a- 
sociației m-au împuternicit pe mine 
să raportez conferinței că ne-am în
deplinit sarcina de a asigura ouă și 
carne din belșug, iar activitatea a 
devenit rentabilă" — arăta ing. Ale
xandru Ciuculete. directorul asocia
ției economice intercooperatiste din 
Văleni-Podgoria. la conferința jude
țeană a agricultorilor din Argeș.

La fața locului aflăm mai întîi ct- 
teva din măsurile luate pentru dez
voltarea unor activități — să le spu
nem auxiliare — care au dus la 
sporirea veniturilor. La propune
rea cooperatorilor din cadrul asocia
ției, pe lingă cele două ferme de pă-

unele 
concrete, 

un 
de 

re- 
au 

corespunză-

sărl (găini ouătoare șl pui pentru 
carne), au mai înființat o fermă — a 
treia — apicolă. S-a ajuns la 700 de 
familii de albine, iar în acest an se 
va extinde la 1 500 de familii, acti
vitate care aduce însemnate veni
turi unităților asociate.

Tot la propunerea adunării gene
rale a asociației, pentru a valorifica 
mai bine toate resursele de care dis
pun, au construit solarii printre ha
lele de păsări, pe o suprafață de peste 
1000 mp, în care se cultivă legume 
— tomate, vinete, salată, castraveți și 
altele. încălzirea solariilor pentru a 
se obține legume cit mai timpurii se 
face cu căldură biologică din halele 
de păsări.

Efortul principal a fost îndreptat 
spre buna organizare a muncii, res
pectarea severă a

Din activitatea asociației 
intercooperatiste Văleni — 
Podgoria din județul Argeș

au pus în 
oameni price- 
inimă. Noua 

a început prin 
problemele ce

normelor de creș
tere și îngrijire 
în fermele de pă
sări. Bilanțul în
cheiat la finele 
cincinalului tre
cut arată că în 
cei cinci ani s-au 
valorificat pe pia
ță 96,5 milioa

ne ouă, 1 744 tone de carne. Din sola
rii se obține anual o producție de le
gume în valoare de circa 100 000 lei, 
în afară de cantitățile ce se reparti
zează lucrătorilor din complex. Anul 
trecut, de la cele 700 de familii de 
albine, in afară de cantitatea de mie
re s-au mai valorificat 6 kg de polen 
cu 6 000 lei fiecare kilogram. 8 kilo
grame lăptișor de matcă cu 4 000 Iei 
kilogramul, 285 de roiuri și 2 500 de 
mătci, a 50 de lei bucata, ce totali
zează peste 200 000 lei. Toate aceste 
Îndeletniciri care par minore la pri
ma vedere au avut și au o contribu
ție Însemnată la sporirea veniturilor 
asociației și a membrilor ei.

Mărturie concludentă că asociația 
a pășit pe o cale bună o dovedește 
faptul că incepînd din anul 1975, cind 
au fost luate o seamă de măsuri in 
organizarea muncii, cele nouă coope
rative agricole, din Topoloveni. Căli- 
nești. Văleni-Podgoria, Leordenl. Pri- 
boeni, Bogați. Botești, Dobreștl și 
Belești Negrești au primit un bene
ficiu de 28.8 milioane Iei. In acest an 
urmează să mai primească încă 
7 milioane de Iei din cele 10 milioane 
beneficiu realizate în anul 1980, ur- 
mînd ca cele trei milioane să fie fo
losite pentru dezvoltarea unității.

Pentru rezultatele de producție șl 
financiare obținute, în 1977 asociației 
i s-a decernat titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste", trei ani consecu
tiv a primit Ordinul „Meritul agri
col" clasa întîi, iar In 1980 1 s-a acor
dat titlul de unitate fruntașă pe ra
mură in Întrecerea socialistă.

Horea CEAUȘESCU

La I.A.S. Catalina, Județul Covasna, se lucreazâ intens la recoltarea cartofilor

o -
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Citim pe frontispiciul clădirii care 
adăpostește instalația pentru fabrica
rea carbonatului de potasiu, de la 
Întreprinderea chimică din Turda : 
„Aici se lucrează numai pentru ex
port. Facem totul pentru a ne onora 
angajamentele“. Intrăm in clădire. 
Instalația funcționează din plin, ope
ratorii chimiști, fiecare la locul lui 
de muncă, urmăresc nu numai încăr
carea la capacitate, ci și calita
tea produselor. „Așa e in industria 
chimică! Totul depinde de conduce
rea corectă și responsabilă a proce
sului de fabricație, pentru a prein- 
timpina orice defecțiune care ar în
semna pierdere de producție, con
tracte neonorate" — ne spune mais
trul Koncz Iuliu.

Producția pentru 
mai de carbonat de 
hidroxid de potasiu, 
hexan este astfel 
permite urmărirea ei — in toate fa
zele procesului tehnologic pină la 
ambalare și expediție — de membrii 
comisiei pentru export, recent lărgită 
și reorganizată, precum și de contro
lorii tehnici de calitate.

Pe Valeria Moldovan, 
parte din această 
și controloare de 
calitate, am întîl- 
nit-o într-un va
gon. verif icînd 
corecta ambalare, 
etichetare si așe
zare a sacilor, 
astfel incit nici 
deterioreze : „Este _ ..
colectivului nostru, a orașului și a 
țării și nu ne putem permite nici cea 
mai mică neglijență. Tocmai de 
aceea, pentru a evita surprizele, 
noaptea nu se încarcă vagoane".

întreprinderea chimică din Turda 
exportă produse în Spania. R.F.G., 
Italia, Austria, Ungaria, Cehoslova
cia etc. Volumul desfacerilor pe piața 
externă crește de la an la an, ajun- 
gmd în prezent la mai bine de 25 la 
sută din valoarea producției-marfă. 
„Pină acum nu am primit nici un fel 
de reclamație de la partenerii noștri 
externi. Și nici nu cred că vom primi. 
Am cîștigat greu aceste piețe și ar 
fi păcat să le pierdem, ne spune di
rectorul întreprinderii, ing. Gyorgy 
Victor. în ce privește onorarea con
tractelor, am înregistrat pină acum 
un avans de circa un trimestru, rea- 
lizînd în opt luni din acest an un 
export suplimentar față de prevederi 
de 9.5 milioane lei ; de aceea, preli
minăm livrarea la export, peste pre
vederile planului pe acest an. a unei 
producții de cel puțin 20 milioane Iei. 
Chiar acum am primit 
suplimentară de 1000 1 
de potasiu pentru un 
Turcia.

...Cind ne aflam în i 
voare din policlorură de vinii a 
treprinderii de materiale de construc
ții din aceeași localitate, a fost oprită 
brusc instalația de imprimare a tape- 
te.lor pentru- finisat pereți interiori. 
Cauză : o abia sesizabilă abatere de 
la modelul de referință. Au fost con
sultați cei mai buni oameni din sec
ție, specialiștii de la laborator, s-a 
verificat compoziția materialelor, a

export, nu nu- 
potasiu, ci și de 
de hexaclorciclo- 
organizată incit

care face 
comisie, dar este

VASLUI: Economii (Urmare din pag. I)

de energie 
electrică

Oamenii muncii din unitățile 
economice ale județului Vaslui 
se înscriu cu noi realizări în im
portanta acțiune de economisire 
a energiei. De la începutul anu
lui și pină în prezent, ei au eco
nomisit 595 000 kWh energie e- 
lectrică, pe baza reducerii con
sumului tehnologic, dării în 
funcțiune a stației de transfor
mare de 220 kV și a unei rațio
nale utilizări a energiei. Econo
mii importante au realizat între
prinderile de confecții din mu
nicipiile Vaslui și Bîrlad. între
prinderea de prelucrare a lem
nului. „Mecanica". „Textila" 
Vaslui si „Filatura" Huși. (Ne- 
cula Petru).

mente, iar in 1981 — pină 
la sfîrșitul verii — li 
s-au mai adăugat circa 180, 
o grădiniță cu 200 de locuri 
și un complex al coopera
ției meșteșugărești.

Și de unde înainte vre
me mulți locuitori ai 
urbei — negăsind aici po
sibilități de a-și folosi 
energiile și capacitățile — 
o porneau adesea prin țară 
în căutare de locuri de 
muncă, acum a devenit tot 
mai firesc să se întoarcă 
acasă, deoarece acest „aca
să", atît de familiar, e ace
lași și, totuși, altul, înnoit 
din temelii. Prilejul de a 
cunoaște o întruchipare 
emoționantă a acestei „În
toarceri la matcă" ni l-a 
oferit o vizită Ia cea mai 
nouă unitate industrială a

orașului, 
bilă corp, 
țiune la 
trecut și 
puternică a viitorului com
binat de industrializare a 
lemnului Tîrgu Neamț (o

fabrica de mo- 
intrată în func- 
sfîrșitul anului 
care e mlădița

Dron — ea din Humuleștii 
„amintirilor din copilărie", 
deveniți în prezent un car
tier al Tirgului Neamț, el 
din nu prea îndepărtații 
Brusturi — care au învățat 
frumoasa meserie de „ar-

Orașul de pe Valea Ozanei
cifră expresivă printre atî- 
tea altele : numai la fabri
ca actuală se realizează in 
prezent o producție anuală 
a cărei valoare depășește 
tot ce producea întreg ora
șul acum 10 ani I). Dar 
despre ce „întoarcere la 
matcă" e vorba ? Am cu
noscut aici familia de sub- 
ingineri Ana și Vasile

tiști al lemnului" la C.I.L. 
Pipera, în Capitală. Acolo 
au devenit comuniști, acolo 
s-au căsătorit, acolo au 
făcut facultatea de subin- 
gineri la seral — au prins 
„cheag bucureștean", cum 
s-ar zice — dar n-au pre
getat nici o clipă să se 
înapoieze pe meleagurile 
natale cind au auzit că în

coloranților. Mica abatere a fost da 
îndată înlăturată.

La alte două linii de fabricație — 
covoare din policlorură de vinii pen
tru pardoseli — se realizau tot pro
duse pentru export. Ambele funcțio
nau foarte bine. La fiecare loc de 
muncă hotărîtor pentru ritmul și ca
litatea muncii lucra cite o formație 
dintre cele mai calificate și mai ex
perimentate, cum sînt cele conduse 
de Margareta Vana. Victoria Beldean, 
Alexandru Filip, care fac parte fie 
din comisia pentru export, fie din 
corpul de controlori ai calității. La 
capătul liniilor de fabricație, unde se 
făceau și ambalarea și etichetarea, se 
afla și reprezentanta inspectoratului 
județean pentru calitatea producției, 

întreprinderea de materiale de con
strucții este cunoscută pe piețele din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă. R.P. Mon
golă. Liban, Siria ș.a. pentru calitatea 
covoarelor din policlorură de vinii 
pentru pardoseli, tapetelor de finisat 
pereți, mochetelor din polimeri, dale
lor din p.v.c. etc. în răstimpul care 
a trecut din acest an, toate contrac
tele încheiate au fost onorate, planul 
fiind depășit. „Desigur, întîmpinăm 
______________  și unele greutăți

In întreprinderi szekeiy istvan.
din municipiul Turda prfnderit’in curS

______________  lunii mai au e- 
xistat goluri în 

fabricație din cauză că unii furni
zori de materiale nu și-au o- 
norat la timp contractele. Dar în 
luna iunie restanța a fost recuperată 
și planul a fost depășit, ca urmare a 
eforturilor întregului nostru colectiv, 
în luna august am livrat la export, 
peste planul lunar, produse în va
loare de 3,6 milioane Iei. Ne bucurăm 
de sprijinul întreprinderii de comerț 
exterior „Vitrocim" și al centralei 
noastre industriale. Sîntem gata a 
răspunde oricăror exigențe".

Ultimul popas l-am făcut la Com
binatul de lianți și materiale refrac
tare, unde în primele 5 luni au exis
tat restante la export, generate fie 
de lipsa vagoanelor, fie de unele res
tricții impuse de portul Constanta. 
Cînd aceste probleme au fost soluțio
nate. colectivul a reușit să recupe
reze treptat restanța de 25 000 tone 
de ciment, ajungînd la zero tone la 
începutul lunii iulie, pentru ca la 
sfîrșitul lunii august să se consem
neze livrarea, peste prevederile pe 
opt luni din acest an, a 21 000 tone 
ciment și 372 tone var. „Cu expe
riența de care dispunem, cu condi
țiile de lucru asigurate mai ales in 
sectorul expediție, adică dacă vom 
dispune de numărul necesar de Va
goane, putem să ne realizăm integral 
sarcinile de export pe acest an" — 
ne asigură ing. Ștefan Borza, director 
tehnic.

Lă Comitetul municipal Turda al 
P.C.R., realizarea producției pentru 
export constitute: tina din preocupă
rile majore. Zilnic se drmărește sta
diul realizării planului la acest indi
cator și se intervine prompt acolo 
unde se ivesc probleme. Discutarea 
sarcinilor la export în plenare lăr
gite, activizarea comisiilor de export 
au avut un efect pozitiv. Astfel, in 
opt luni din acest an, pe ansamblul 
municipiului planul de export a fost 
depășit cu 6,5 Ia sută. Firește, im
portant este ca planul de export să 
fie realizat nu numai pe ansamblul 
municipiului, ci absolut în fiecare 
întreprindere care are sarcini în a- 
ceastă privință. Or, în municipiu sînt 
și unități care au restanțe la export, 
cum este, de pildă. întreprinderea de 
sticlărie. în interesul asigurării re
surselor valutare necesare economiei 
naționale, este absolut necesar ca 
fiecare întreprindere să-și respecte 
riguros programul de fabricație pen
tru export, livrînd produsele prevă
zute în mod ritmic și integral, în 
strinsă concordantă cu contractele 
economice încheiate cu partenerii ex
terni. Spre recuperarea neîntirziată a 
oricăror restanțe, spre investigarea 
operativă a tuturor căilor de sporire 
a producției destinate exportului tre
buie îndreptate cu prioritate în aces
te zile eforturile tuturor întreprinde
rilor municipiului Turda.

unul să nu se 
în joc onoarea

t o comandă 
tone carbonat 
partener din

secția de co-
In-

Tîrgu Neamț ia ființă o 
nouă și modernă unitate de 
profil : în prezent Ana e 
șefa sectorului de tapițerie, 
iar Vasile — șeful sectoru
lui de mobilă stil.

...Păstrăm încă multă 
vreme pe retină — în timp 
ce ne îndepărtăm de Tîrgu 
Neamț — imaginea noului 
centru, devenit etalon 
înnoirii. Și ne amintim 
avizul glumeț pe care, 
urmă cu cîțiva ani,

al 
de 
in 

un 
mucalit îl afișase la intra
rea în tirg: „Automobiliști, 
mergeți încetișor, că se 
termină orașul !“. Gluma 
s-a perimat, în prezent nu 
mai are 
de cînd 
metaforic, 
apropia și 
zării metaforei 
Neamț Începe de Ia... Ti- 
mișești.

obiect. Mai- ales 
— deocamdată 
dar faptele vor 
ziua concreti- 

Tîrgu

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteli*

In urmă cu mal bine de un an. 
într-un articol cu titlul „Nave eșua
te la țărmul... uitării", publicat în 
ziarul „Scînteia", se atrăgea atenția 
asupra unei mari cantități de metal 
care se irosește sub ochii noștri: pe 
unul din brațele Dunării, în partea de 
est a Insulei Mari a Brăilei, se afla 
un „cimitir" de nave. Aproxi
mativ 8 000 de tone de fier vechi stă
teau pradă ruginei. metal așteptat, 
ca piinea caldă, de cuptoarele side
rurgiei. Era numai un fapt, pentru 
că în realitate asemenea nave aban
donate se găsesc și pe malul mării și 
pe întreg cursul Dunării. După un 
timp, care a depășit termenul stabilit 
de Legea presei, am primit la re
dacție un răspuns la sesizarea noas
tră din partea directorului ing. N. 
Ocănoaia din Departamentul trans
porturilor navale din cadrul Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. Răspunsul asigura cS ac
țiunea de dezmembrare a navelor 
casate se va accelera, urmind ca 
această problemă, practic, să fie re
zolvată pină in toamna anului 1981.

Ce s-a intîmplat de atunci 7 Mal 
nimic. Lingă Brăila, „cimitirul" de 
nave își continuă nestingherit... e- 
xistența. Ba ceva tot era să se în- 
tîmple : în acest an, unul din car
gouri era cit pe ce să se răstoarne, 
ceea ce ar fi blocat practic circulația 
navală in canalul Măcin. Și acest pe
ricol continuă să planeze asupra ca
nalului navigabil...

Dar. desigur noi nu putem cintări 
„la gram" ce s-a făcut și Ce nu pen
tru recuperarea metalului din navele 
casate. Iată însă ce a constatat un 
recent control efectuat de organele 
de resort ale Ministerului Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe.

anume: „NAVROM" din Constanța și 
Galați. întreprinderea de exploatare 
portuară Constanța. Administrația 
fluvială a Dunării de jos Galați, de 
la care se estimează că s-ar putea 
recupera circa 40 000 tone de metal, 
din care 17 tone de metale neferoase.

• Dacă se adaugă el diversele uti-

derea dezmembrării la șantiere, ate
liere sau in alte locuri amenajate in 
acest scop. Numai 9 nave, de la care 
însă se pot recupera peste 15 000 tone 
de metal, sint eșuate în apă sau în
gropate parțial în nămol, deci care 
pot fi dezmembrate cu mai mari di
ficultăți.

De ce «-a ajuns la situația că un

terile de operația de dezmembrare a 
navelor, a fost... cooperativa mește
șugărească „Ancora" din Constanța.

în schimb, au existat motivații din 
partea deținătorilor. Una din cele 
mai invocate „scuze", repetată și în 
răspunsul trimis „Scînteii" de De
partamentul transporturilor navale, 
a fost aceea că prețul la care se

REVENIM CU O ÎNTREBARE PE ADRESA

DEPARTAMENTULUI TRANSPORTURILOR NAVALE

Cînd va merge „ca pe apă 
activitatea de recuperare 

a materialelor din navele casate?

,Ptntru.aplitoreaJ)e<retM_ițrMnJjrKgHrimea 
ți nlarifiarep resurselor materiale relolosibile 

Descoperiți, prindeți și stîrpiți 
-ROZĂTORUL"!

• Au fost Identificate 87 de nave 
românești scoase din funcțiune, 
aflate in proprietatea unor unități 
din subordinea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, și

laje portuare șl plutitoare pentru 
deservirea șenalului și a operațiilor 
de incărcare-descărcare și exploata
re, precum și alte nave abandonate 
se ajunge la 101 nave scoase din 
funcțiune, insumind circa 61 500 tone 
de metal, din care 95 tone de metale 
neferoase.

• în afara metalului, se mai pot 
recupera și refolosi ca atare sau prin 
dezmembrare și recondiționare : 
motoare, vinciuri. reductoare, trolii, 
lanțuri, ancore, binte, pompe, armă
turi navale, mufe, vane, robineți, axe 
de motor, supape, hublouri, che
restea. bărci de salvare.

Important este faptul că majorita
tea navelor pot fi deplasate in ve

număr atît de mare de nave nu au 
fost dezmembrate la timpul potrivit 7 
Cauza este una singură : lipsa de in
teres a majorității deținătorilor de 
nave pentru a-și îndeplini această 
obligație care le revine prin lege. 
Bunăoară. în perioada 
deci in 
navelor 
tone de 
Practic.
a navelor s-a făcut sporadic, 
mentar fără o dotare tehnică adec
vată si personal calificat pentru exe
cutarea unor asemenea operațiuni. 
Cu titlu de exemplu, vom menționa 
că una din cele mai „active" unități, 
care s-a preocupat cit i-au stat pu-

1971—1981, 
11 ani. din dezmembrarea 
s-au recuperat numai 13 000 
metal și... 20 mc de cherestea, 
activitatea de dezmembrare 

rudi-

achiziționează fierul vechi nu aco
peră cheltuielile de dezmembrare. 
Inexact 1 După cum au stabilit in
vestigațiile noastre și au confirmat 
analizele organelor de control, activi
tatea de dezmembrare a navelor ca
sate este rentabilă pentru deținători. 
Astfel, pentru recuperarea unei tone 
de metal se cheltuiesc 150—160 
lei. față de circa 900 lei, prețul me
diu al tonei de metal achiziționat de 
întreprinderile județene de recupera
re și valorificare a materialelor re- 
folosibile. Deci o rentabilitate de 500 
la Sută, cu mult mai mare decît chiar 
aceea a activității de bază a unități
lor de navigație care dețin navele 
respective.

Cîteva sugestii în privința organi
zării corespunzătoare a activității de 
dezmembrare a navelor casate au 
fost cuprinse și în articolul publicat 
cu un an in urmă. De această dată 
vom reda pe scurt principala măsură 
propusă de organele de control 
pentru organizarea judicioasă a dez
membrării navelor: cele mari, de 
peste 1 000 tdw. la secția de reparații 
Sulina. aparținînd Administrației flu
viale a Dunării de jos Galați; cele 
mai mici, la sectorul specializat al 
„NAVROM" Galați. Și nu numai să 
se întocmească planuri de măsuri, ci 
efectiv să se treacă la treabă. Con
cepția organizării acestei activități 
trebuie desigur să vizeze lichidarea 
urgentă a „stocului" acumulat de 
nave scoase din folosință. Dar. deo
potrivă, este necesar să se tină sea
ma de faptul că. pe măsura sporirii 
dotării cu nave, procesul de dezmem
brare a navelor cu grad avansat de 
uzură va trebui să aibă un caracter 
de continuitate. în consecință, acti
vitatea de. dezmembrare a navelor 
va trebui bine pusă la punct și sub 
aspect tehnologic, efectuată de un 
personal calificat specializat, cu o 
dotare tehnică corespunzătoare, ast
fel incit recuperarea materialelor re- 
folosibile să se realizeze cu maximă 
eficientă.

Dar. mai 
sar să se 
mentalitate
casate și. mai 
Departamentului transporturilor na
vale, care trebuie să dea tonul în or
ganizarea exemplară a acestei acti
vități. în fond, repetăm : nu este 
vorba de o chestiune de bunăvoință, 
ci de o obligație legală ce revine 
deținătorilor de fonduri fixe de a 
efectua dezmembrarea eficientă a 
acestora. Și. vorba aceea, unde-i lege 
nu-i tocmeală !

Așteptăm măsurile necesare.

lntii de toate, este nece- 
producă o schimbare de 
la deținătorii de nave 

ales, la conducerea

Comeliu CARLAN
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Filmul contemporan 
și exigențele noii calități
Titlurile înscrise, ca o se

lecție rezumativă, sub sem
nul ultimei ediții a Festi
valului național „Cîntarea 
României", în cadrul „Zi
lelor filmului românesc", 
permit fără îndoială să se 
discute cu folos asupra pro
ducției noastre cinemato
grafice din ultimii doi ani 
și chiar să se tragă unele 
concluzii de ordin politic, 
cultural, sociologic și este
tic. E vorba, în primul rind, 
de confirmarea viabilității 
politicii de creștere a 
cantității, căutindu-se și 
oferindu-se, tocmai prin 
număr, șanse sporite. unei 
multiplicări a posibilităților 
de ivire a calității : în ulti
mii doi ani. media produc
ției a trecut de 30 fil
me la 12 luni, ceea ce 
a ușurat, desigur, și al
cătuirea selecției amintite, 
care — trebuie preci
zat — nu e completă, ră- 
mînlnd în afara ei pelicule 
ca Vinătoarea de vulpi și 
Croaziera, Mireasa din tren 
și Labirintul, Casa dintre 
cîmpnri și Stop-cadru la 
masă, și, îndrăznesc să 
afirm, ca debut. Porțile di
mineții (peste care critica 
a trecut, din pripeală șl di
verse prejudecăți, poate 
prea repede, dincolo, desi
gur, de o componentă ac
centuat livrescă a povesti
rii). Așadar, și aceasta e 
principala trăsătură de re
ținut, „baza" producției a 
crescut simțitor din punct 
de vedere cantitativ și ne
tezește analizei, prin însuși 
acest fapt, un teren tematic 
și stilistic mult mai amplu 
decît, să zicem, acum 5 sau 
10 ani. Fenomenul se mă
soară matematic, e de ne
contestat și se cuvine a fi 
înregistrat, pozitiv, ca atare. 
Ce se întîmplă însă cu 
cealaltă componentă esen
țială : calitatea 7 Sau, dacă 
preferăm, ce se întîmplă cu 
nivelul calitativ mediu sau 
de ansamblu (deși acest din 
urmă criteriu modifică în- 
trucîtva înseși concluziile).

Alegoriile, comparațiile, 
pe care publiciștii le fac 
uneori cu natura, nu se 
prea potrivesc totdeauna cu 
omul, cu măsura lui, dar 
Îndeosebi cu arta — care, 
plecînd de Ia natură, se în
depărtează de ea, pînă la 
• deveni, dacă nu un ter
men antinomic, în orice caz, 
o expresie cu totul trans
figurată — mă voi Întreba, 
totuși, dacă masivele mun
toase, bunăoară, șlnt Ju
decate după vîrful cel mal 
înalt : Himalaia, să zicem, 
ca masiv, ca „ansamblu" 
muntos, înseamnă cu pre
cădere Everestul, adică vîr
ful cel mal înalt, punctul 
său culminant, dar și al 
globului pămlntesc 7 Sau 
Înseamnă „media" dintre 
Everest și celelalte cote ale 
Întreg lanțului 7 Dar, mu- 
tatis mutandis, în ceea ce 
privește arta filmului, de 
la noi 7 Ii măsurăm valoa
rea cu cîștigurile și cuceri
rile ei maxime, sau cu me
dia lor 7 Punctul de între
bare nu duce neapărat Ia 
o dilemă, ci la două moda
lități distincte de judecată, 
ambele valabile. Una, ab
solută din punct de vedere 
estetic : care este (sau 
sînt) punctul (sau punctele 
de vîrf) atins (e) de filmul 
românesc 7 Cealaltă, rela
tivă : care este situația fil
mului nostru, „în ansam
blu", ca direcție, ca tendin
ță, ca nivel mediu al reali
zărilor concrete 7

Si astăzi, ca și acum doi 
sau trei ani, trebuie să re
pet constatări mai vechi ; 
ele rămîn viabile, chiar 
dacă au dobindit un plus de 
evidență. Adică : producția 
noastră Înaintează foarte

Opinii de Florian POTRA

puțin, aproape întîmplător, 
prin „vîrfuri", și foarte 
mult, „specific", pe o zonă 
mijlocie, a profesionalismu
lui din ce în ce mai co
rect, ca să nu spun irepro
șabil exercitat. însuși re
perul tipic, in acest sens, 
s-a deplasat înainte : după 
opinia mea. Drumul oase
lor al lui Doru Năstase 
(scenariu : Eugen Barbu) 
este un excelent exemplu 
de produs, înțelegînd prin 
acest termen rezultatul 
unei demne munci arti
zanale, meșteșugărești. A- 
proape nimic nu e de pri
sos în „Drumul oaselor", ac
țiunea (montajul) e vie și 
curgătoare, „interesantă", 
imaginea e „frumoasă" și 
funcțională, jocul actorilor
— exact ; această peliculă
— repet, e o opinie strict 
personală — poate să con
stituie, pentru filmografia 
autohtonă a etapei, un eta
lon, deasupra căruia mijește

mul iubirii), cu scenariul de 
Titus Popovici și regia lui 
Mircea Mureșan, mărturi
sește un efort remarcabil 
de a „păstra" cit mai mult 
din litera și chiar din spiri
tul capodoperei lui Rebrea- 
nu, ridică solid în picioare 
lumea romanului, dar via
ta specific filmică (inclusiv 
marile metafore) este, ca 
să zic așa, doar parțial a- 
tinsă de fiorul creativității; 
la fel, aproape. Bietul Ioa- 
nide în regia lui Dan Pița, 
cu scenariul de Eugen Bar
bu: dar dacă „Ion" a dispus 
de un prealabil scenariu 
„de fier", fără multe scă
pări și reziduuri narative, 
„Bietul Ioanide" a consti
tuit, încă din „faza scrisă", 
din scenariu, o „diminutio", 
o micșorare, nu atit a ele
mentelor povestirii, cît mai 
ales ca valoare cinemato
grafică echivalentă, ca 
structură „literară" care să 
tindă spre o structură „fil-

opera de artă, iar dedesubt 
se înmulțesc banalele stan
dardizări, pină la ceea ce 
s-ar numi subprodus (bine
înțeles, cu o infinitate de 
nuanțe în ambele direcții). 
Consider, așadar. „Drumul 
oaselor" ca un ax rotor, in 
jurul căruia se dispun, la 
diferite trepte de valoare, 
pozitivă și negativă, toate 
celelalte 13 filme ale selec
ției pe care o avem in ve
dere, dar, la rigoare, chiar 
și întreaga producție a în
ceputului de deceniu ’80. In 
sensul operei de artă sint 
orientate, pină la un punct, 
două filme, care, nu din în- 
tîmplare. sînt „de autor", 
cu regia și scenariul lucra
te de aceeași persoană : 
Proba de microfon de Mir
cea Daneliue șl Întoarcerea 
Iui Vodă Lăpușneanu de 
Malvina Urșianu. Deși unul, 
primul, e „de actualitate", 
iar celălalt „istoric" ; deși 
unul se apropie ca limbaj 
de „cinematograful direct", 
iar celălalt e aproape „cla
sic" (in înțelesul de „seni
nătate" a evocării), amîn- 
două învederează o pre
țioasă „detașare" față de 
materialul de viață, față de 
lumea analizată, mal mult : 
o dominare expiesivă a 
acestui material, a acestui 
univers, ale cărbr semnifi
cații depășesc comunicarea 
imediată, „semantică", și o 
sugerează mereu pe cea 
metaforică, a pluralității de 
sensuri. în preajma acestor 
două „puncte de vîrf" (re
lative, firește, în raport cu 
cea mai recentă producție a 
cinematografului autohton) 
se grupează o compactă se
rie de ecranizări, de „re
ducții" ale unor , cărți din 
literatura clasică sau con
temporană : Ion (Bleste
mul pămîntului — Bleste-

mică", firesc, nesilit. Ca să 
fiu și mai explicit, nici Mu
reșan, nici Pița nu și-au 
egalat, și cu atit mai puțin 
și-au depășit, performan
țele de ei înșiși stabilite : 
Răscoala, respectiv Nunta 
de piatră și Tănase Scatiu.

O ecranizare „contempo
rană" (autor literar în via
tă) este Duios Anastasia 
trecea, adaptare a nuvelei 
omonime de D. R. Popescu 
—- viguros punct de pleca
re pentru un film, cum am 
semnalat chiar în „Sclh- 
teia", Înainte de Intrarea 
în planul de producție a 
ideii — in regia lui AL Ta- 
tos, ar fi devenit o operă 
remarcabilă dacă regizorul 
nu s-ar fi încăpățînat să o 
distribuie în rolul protago
nistei pe1 Anda Onesa, ai 
cărei umeri artistici, dile- 
tanți, sint încă prea firavi 
pentru o asemenea încer
care pretențioasă. Cu Pro
bleme personale, în schimb, 
scenaristul Grigore Zanc 
s-a văzut nevoit (!) să-și 
„trădeze" o carte bună (Că
dere liberă), în colaborare 
cu regizorul David Reu, in 
favoarea unui film, ce-i 
drept, vivace, dar fără den
sitatea și ținuta stilistică a 
narațiunii literare origi
nare.

Un Ioc aparte îl ocupă 
Lumina palidă a durerii, 
pentru care regizorul Iu
lian Mihu a prelucrat cu 
febrilă diligentă datele 
puse la îndemînă de sce
nariul lui George Maco- 
vescu, dar cu reușite, după 
părerea mea. numai frag
mentare, parțiale, pe scurte 
porțiuni de film (mai cu- 
rînd scene decît secvențe 
întregi), eficace și artistic 
valabile, luate în parte, dar 
alcătuind un tot relativ

confuz, „voit" confuz, în 
sensul demonstrat de Lu
cian Blaga cu privire la 
acei „metaforiști" care, ca 
să dea mister și poezie unei 
situații, încețoșează dina
dins percepția cititorului 
sau a privitorului: pe scurt, 
în „Lumina palidă a dure
rii" am intilnit o doză mai 
mare de „livresc", de „ar
tificialitate" (care a luat, 
din păcate, ochii celor mai 
mulți critici „de speciali
tate"), și una mai puțin 
mare de autenticitate. O 
autenticitate caracteristică, 
în schimb, peliculei O la
crimă de fată de Iosif De- 
mian, cu scenariul de Petre 
Sălcudeanu, încercare ci
nematografică din familia 
„Probei de microfon", in 
care autorii au marele 
merit de a dezvălui publi
cului o consistentă masă 
de gînduri și sentimente 
populare, de a da la iveală 
adevăruri — politice, socia
le, umane — ce nu se des
cifrează la prima vedere, 
ci îmbie la ascuțirea și an
gajarea spiritului analitic, 
alături de cel civic.

In sfîrșit, în Partidul, ini
ma țării, film de montaj 
(regia Virgil Calotescu), a- 
dică film de documente fil- 
mice de „letopiseț", scena
riul și comentariul fiind 
semnate de Nicolae Dragoș 
și Dinu Săraru. trebuie no
tat un proaspăt simț pen
tru selecția atentă și rigu
roasă a „pieselor de do
sar", și mai cu seamă un 
comentariu echilibrat, e- 
sențial și eficient (rostit 
admirabil de Gheorghe Co- 
zorici), fapt rar întllnit în 
coloanele sonore ale fil
melor noastre și. prin a- 
ceasta, aproape nou.

De bună seamă, m-aș 
putea opri șl in dreptul u- 
nor momente semnificative 
din Mijlocaș la deschidere 
al lui Dinu Tănase. cu vi
ziunea sa pregnantă asu
pra lumii citadine sau în 
dreptul unor scene „palpi
tante" din Duelul lui Ser
giu Nicolaescu — dar a- 
ceste două filme, ca și al
tele încă, întrunesc mai 
puține virtuți, de conținut 
și de expresie, decît cele 
cărora le-am acordat mai 
multă atenție.

Concluziile acestei suma
re treceri în revistă 7 Ele 
confirmă premisele; enun
țul de la începutul- acestor- ■ 
„opinii". -Njyelul general, * 
„standardul" mediu al pro
ducției naționale de filme 
a crescut categoric, dar 
dincolo de aceasta apar 
deocamdată prea puține o- 
pere „de vîrf". Motivul 7 
Bineînțeles, mai multe. 
Dintre cele importante, me
rită o meditație de sine 
stătătoare cel puțin două, 
definitorii : 1) s-ar părea 
că procesul de identificare 
a cineaștilor înșiși cu ma
sa de gînduri și de simță
minte ale poporului nu s-a 
încheiat complet; și, ca un 
corolar, 2) problematica, 
temele, conținuturile de
care se simt atrași cineaștii 
(regizori, scenariști) nu nu
mai că nu sînt întotdeauna 
„centrale", dar apar adese
ori ca minore, periferice. 
Or, o cinematografie de 
înaltă ținută politică, mo
rală, estetică nu se poate 
întemeia pe teme (adică 
idei) mărunte, insignifian
te. Numai rareori, în cazu
rile unor artiști de excep
ție, episodicul și fragmen
tarul se pot coagula în ex
presii de artă superior via
bile: dimpotrivă, cine vrea 
să cucerească Everestul îl 
urcă pieptiș, nu-1 contem
plă comod de jos și nici 
din avion. Se înțelege, ci
nematografic vorbind.

Ansamblul „Rapsodia someșeană" din Cluj-Napoca, laureat la faza pe țară 
a Festivalului național „Cîntarea României"

Vizita delegației

(Urmare din pag- D
forme democratice de conducere — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
putem afirma, fără teama de-a 
greși, că noțiunea de dictatură a 
proletariatului nu mai corespunde 
relațiilor sociale istorice actuale din 
România"... în România, ca și in ce
lelalte țări socialiste, nu mai există 
proletariat, deoarece odată cu cuce
rirea puterii și lichidarea exploatării 
burgheze, proletariatul s-a desființat 
pe sine însuși, transformîndu-se in
tr-o clasă nouă, in clasa muncitoare 
conducătoare, proprietară, producă
toare și beneficiară a tuturor bogă
țiilor naționale. Pe de altă parte, 
clasa muncitoare nu și-a propus să e- 
xercite și nu exercită puterea in mod 
dictatorial, ci tn modul cel mai de
mocratic. așigurîndu-se tuturor cla
selor și categoriilor sociale, tuturor 
cetățenilor, participarea, in deplină 
egalitate și libertate, la viața politică, 
la conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate. Esența statului in con
dițiile actuale este asigurarea prin 
toate structurile sale constitutive a 
exercitării puterii de stat de către 
popor și în interesul acestuia.

Așa Cum preciza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „nu este suficient numai 
să afirmăm in program și in botărirl 
acest principiu de bază al socialis
mului. se impune să creăm și cadrul 
organizatoric corespunzător prin care 
clasa muncitoare — clasa conducă
toare a națiunii noastre socialiste — 
să-și poată spune cuvintul direct, in 
toate problemele politicii interne și 
externe". Tocmai acestei cerințe i-au 
răspuns măsurile inițiate și aplicate

Construcțiile școlare 
-realizate la termen!

Nu încape nici o Îndoială că im
perativul utilizării superioare a ba
zei materiale a învățămîntului, sub 
semnul căruia se situează pregătirile 
pentru inaugurarea noului an, se 
răsfringe și asupra realizării, in con
diții optime de timp și de calitate, 
a întregului plan de investiții șco
lare pe anul 1981. Cu atit mai mult 
cu cît planul pe 1981 în acest dome
niu cumulează o mare parte din pre
vederile actualului cincinal, tocmai 
pentru ca majoritatea obiectivelor 
școlare și preșcolare prevăzute a fi 
realizate între 1981—1985 să poată
intra cit mai rapid și cu deplin folos 
în circuitul invățămîntului. Așa, de 
pildă, planul pe 1981 include 61 la 
sută din numărul locurilor în inter
nate prevăzute a fi realizate in ac
tualul cincinal, 59 la sută din totalul 
atelierelor școlare, 32 la sută din to
talul sălilor de 
clasă pentru în- 
vățămîntul pri
mar. gimnazial și 
liceal, 26 la sută 
din totalul locu
rilor în grădinițe 
ș.a.m.d. Respec
tiv, pentru anul 
în curs, sînt pre
văzute a fi reali
zate 29 000 locuri 
în internate, 10 600 locuri de practică 
în atelierele școală, 1 930 săli de cla
să, 13 000 locuri în grădinițe etc.

Ca atare, necesitatea ca toate o- 
biectivele incluse în plan să fie rea
lizate la termenul prevăzut și in con
diții optime de calitate beneficiază 
de un argument în plus, pe lingă 
cele binecunoscute, frecvent amintite 
de ziarul „Scînteia" în anii prece
dent : dezvoltarea susținută și armo
nioasă a tuturor județelor țării, ex
tinderea continuă a învățămîntului 
preșcolar, diversificarea profilelor și 
intensificarea activităților practico- 
productive ale elevilor, care — toate 
împreună — solicită utilizarea inte
grală, riguros planificată, a bazei 
materială; Cu atit mai mult cu cît 
noile capacități școlare sau preșco
lare sînt prevăzute a se realiza cu 
precădere în localități și cartiere 
noi, care au nevoie de un număr 
sporit de grădinițe, de școli și de a- 
teliere productive pentru elevi, spre 
a fi preîntîmpinate orice greutăți in 
pregătirea sistematică a forței de 
muncă, greutăți derivate în bună 
parte din nerespectarea termenelor 
de dare in folosință a tuturor obiec
tivelor ce i s-au repartizat lnvăță- 
mîntului prin planul de stat.

Cu toate că asemenea adevăruri, 
sînt unanim cunoscute și recunoscu
te, in aceste zile situația realizării 
noilor construcții școlare nu se si
tuează la nivelul posibilităților exis
tente, Din datele operative primite 
Ia Ministerul Educației și tnvăță- 
mintului rezultă că în cursul pri
mului semestru din acest an pla
nul consiliilor populare județene a 
fost realizat intr-o proporție medie 
pe țară de 37,3 la sută. Și dacă, așa 
cum este firesc, la sfîrșitul primelor 
6 luni din acest an, unele județe, 
precum Bihor, Brașov, Brăila, Caraș- 
Severin, Covasna, Maramureș. Mu
reș, Sălaj, Vaslui, Vilcea, aveau 
realizat mai mult de jumătate 
din planul construcțiilor școlare, alte 
județe — și nu puține — se situează 
sub media pe țară. Este. între altele, 
cazul județelor Buzău (9,3 la sută), 
Dîmbovița (17,8 la sută), Giurgiu 
(26,5 la sută), Gorj (23,2 la sută), 
Ialomița (18,9 la sută), Satu Mare 
(11,5 la sută), Timiș (22,5 la sută) etc. 
Cum se explică aceste diferențe, mal 
ales cînd știm că majoritatea obi
ectivelor înscrise în planul pe 
acest an sînt lucrări începute în anul 
precedent 7 Oricît de particularizate, 
cauzele vizează in esență aceiași fac
tori : neajunsuri în stabilirea ampla
samentelor și în asigurarea documen

Pregătirea noului 
an de învățămînt

tației tehnice sau, cel mai frecvent, 
carențe in utilizarea forței de mun
că și in aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu materiale. Datorită a- 
cestor din urmă cauze îndeosebi, ter
menele de deschidere a șantierelor 
și. cel mai adesea, graficele de exe
cuție (pe care nu alții, ci înseși con
siliile populare locale, ca titulari de 
investiții, le-au propus și le-au de
finitivat !) nu sint respectate și a- 
tunci, pînă la urmă, se recurge la 
munca în asalt, care nu promite ni
mic bun pentru calitatea execuției.

Desigur, veștile sosite intre timp 
de pe șantierele construcțiilor școlare 
înregistrează un reviriment, nu însă 
pe măsura posibilităților și, cu deo
sebire, a imperativelor decurgînd din 
realizarea sistematică și riguroasă a 
planului de investiții. Iată de ce si
tuația șantierelor noilor construcții 

școlare trebuie să 
preocupe in gra
dul cel mai înalt 
pe cei ce poartă 
răspunderea în
tinderilor semna
late. Problema se 
pune în aceiași 
termeni și pentru 
consiliile popu
lare județene, ca 
și pentru minis

terele economice unde, din păcate nu 
o dată, importanța noilor construcții 
școlare este în mod nejustificat apre
ciată numai după ponderea pe care o 
au în ansamblul planului departa
mental de investiții, de parcă obiecti
vele noilor construcții școlare n-ar 
avea o importanță hotăritoare in pri
mul rind pentru pregătirea forței de 
muncă necesare dezvoltării ramurii 
economice respective.

Timpul încă prielnic ușurează ur
gentarea tuturor lucrărilor cu condi
ția, firește, ca titularii de investiții, 
precum și organizațiile locale de 
construcții să acorde pretutindeni a- 
tehție sporită organizării exemplare 
a șantierelor, să manifeste spirit gos
podăresc și răspundere în utilizarea 
fondurilor, știut fiind că orice ne- 
îndeplinire de plan atrage după sine 
pierderea unor importante valori fi
nanciare. Și încă un aspect : întrucît, 
așa cum aminteam, cele mai multe 
dintre noile capacități sînt situate in 
cartiere noi, este de la sine înțeles 
că numeroși cetățeni, tineri și vîrst- 
nici. pot veni în sprijinul construc
torilor ; obiectivele școlare, ca lucrări 
de larg interes cetățenesc, au astfel 
posibilitatea să constituie nucleul 
unor șantiere de muncă patriotică.

Date fiind măsurile organizatorice 
adoptate, precum și cele ce se impun 
a fi luate In continuare, putem con
chide că există toate posibilitățile de 
a se acționa cu promptitudine și efi
ciență, astfel încît planul pe anul 
1981, hotărîtor. cum am văzut, pen
tru îndeplinirea întregului cincinal în 
domeniul construcțiilor școlare, să 
poată fi realizat integral și în con
diții superioare de calitate.

Mihai IORDANESCU

Adunării Federale a
Tovarășul Cornel Burtică, membru 

al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. a avut, marți, o întrevedere cu 
delegația Adunării Federale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, condusă 
de tovarășul Alois Indra, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Adunării Federale.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi asupra relațiilor 
economice bilaterale, evidehțiindu-se 
posibilitățile existente pentru extin
derea și diversificarea cooperării, 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale, pe baza acordurilor și în
țelegerilor convenite la nivel înalt. 
In contextul general al relațiilor de 
bună colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, s-a eviden
țiat dorința comună de a se identi
fica noi acțiuni de conlucrare româ- 
no-cehoslovacă In diferite domenii 
de activitate.

★
In aceeași zl, delegația Adunării 

Federale a R.S. Cehoslovace, condusă 
de tovarășul Alois Indra, a avut o 
întrevedere cu tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prlm-șe- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei. ,

In timpul întrevederii, exprimîn- 
du-se satisfacția pentru bunele rela
ții de prietenie și colaborare stator
nicite între partidele, țările șl po-

R. S. Cehoslovace
poarele noastre, s-a relevat rolul de
terminant pe care l-au avut întîl- 
nirile și convorbirile la nivel înalt 
româno-cehoslovace In adincirea și 
diversificarea acestor raporturi.

In continuare, primarul general al 
Capitalei a înfățișat oaspeților o 
serie din preocupările comitetului 
municipal de partid șl consiliului 
popular municipal pentru dezvol
tarea economică, socială, urbanis
tică șl edilitar-gospodărească a Bucu- 
reștiului.

In onoarea delegației Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace, primarul 
general al Capitalei a oferit un dejun.

La întrevederi a participat tova
rășul Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale.

Au fost prezent! Lumir Hanak, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Tn cursul dimineții, membrii dele

gației au făcut o vizită la întreprin
derea de mașini grele București, unde 
ing. Emanoil Babici. directorul ge
neral al întreprinderii, deputat în 
M.A.N., a prezentat oaspeților as
pecte ale activității acestei mari uni
tăți industriale a Capitalei, după care 
au fost vizitate secții de prelucrare 
a unor importante utilaje ce se exe
cută aici.

★
In cursul după-amiezil. delegația 

Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace a plecat într-o vizită în ju
dețul Brașov.

(Agerpres)

Sosirea In Capitală a secretarului general 
al Partidului Socialist Costarican

Marți seara au sosit în Capitală to
varășii Alberto Salom, secretar ge
neral al Partidului Socialist Costa
rican, și Luis Carlos Alvarado, se
cretar regional, care. Ia invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

(AgerpreS:

Lucrările celui de-al Xll-lea Congres 
al Asociației geologice carpato- balcanice

Marți s-au deschis la București 
lucrările celui de-al Xll-lea Congres 
al Asociației geologice carpato- 
balcanice. La manifestare iau parte 
peste 400 de oameni de știință, re- 
prezentînd 14 țări ale lumii — în
deosebi cele pe al căror teritoriu se 
situează lanțul muntos alpino-car- 
pato-balcanic — academicieni, pro
fesori universitari, geologi-cerce- 
tători.

In deschiderea lucrărilor, acad: 
N. P. Semenenko, conducătorul de
legației U.R.S.S., președintele prece
dentului congres, a prezentat succint 
activitatea desfășurată de asociație 
în perioada scursă de la ultima 
reuniune.

Președintele congresului, loan Folea, 
ministrul’ geologiei, a rostit, tn nu
mele Guvernului Republicii Socia
lise România M al conducerii ' mi
nisterului, lin cuvînt de salut' V ă' 
urat succes lucrărilor acestui impor
tant for.

Astăzi, cînd tn întreaga lume se 
caută asiduu cele mai bune căi pen
tru a se atenua consecințele crizei 
mondiale energetice și de materii 
prime — a arătat vorbitorul — sînt 
necesare contacte cit mal numeroase 
între oamenii de știință și alți spe
cialiști care activează in domeniul 
geologiei pentru abordarea și dez
voltarea unor noi direcții de inves
tigare geologică și clarificarea nu
meroaselor probleme teoretice și 
practice, de a căror rezolvare este 
legată și orientarea mai bună a lu
crărilor de prospectare și explorare 
a resurselor subsolului. Dezvoltarea 
rapidă a industriei în general și con
sumul din ce în ce mai mare de ma
terii prime șl energetice au impus, 
în anii din urmă, intensificarea ac
tivității geologice în țările situate 
în spațiul carpato-balcanic. In urma

în anii din urmă de conducerea de 
partid și de stat, între care înstitii- 
ționalizarea dezbaterii publice a tu
turor proiectelor de documente po
litice și statale fundamentale ; con
stituirea congreselor, conferințelor, 
consfătuirilor pe ramuri și sectoare 
de activitate ca foruri largi repre
zentative de dezbatere și decizie in 
toate problemele esențiale ale dez
voltării social-economlce și politice ;

crete de perfecționare a activității — 
am avut o elocventă mărturie a for
ței și autenticității democrației noas
tre muncitorești.

Corespunzător cerințelor actualei 
etape de dezvoltare a societății noas
tre socialiste, noi măsuri, cum sînt 
cele preconizate de Congresul consi
liilor oamenilor muncii, urmăresc să 
asigure continua adîncire a democra
ției noastre socialiste muncitorești.

DEZVOLTAREA 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

sporirea rolului și răspunderii adu
nărilor generale și consiliilor oame
nilor muncii ; instituționalizarea și 
integrarea în sistemul nostru social- 
politic a organelor de paitid și de 
stat, cu un caracter larg reprezenta
tiv. care îmbină formele de muncă 
specifice pattidului cu cele specifice 
structurilor statale ; perfecționarea 
sistemului organizatoric și funcțio
nal al controlului obștesc.

In adunările generale, recent în
cheiate, ale oamenilor muncii — 
adunări In care nenumărați munci
tori, tehnicieni, ingineri au dezbătut 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate problemele majore, economice 
și sociale, ale fiecărei unități, expri- 
mindu-și nestingherit punctul de 
vedere asupra diverselor aspecte, 
formulînd critici ți propuneri con

Se prevede, astfel, îmbunătățirea 
planificării și conducerii tuturor do
meniilor de activitate prin întărirea 
autoconducerli și autogestiunii, prin 
atragerea tot mai activă la întocmi
rea planului a celor chemați să-l 
înfăptuiască. în același timp, activi
tatea organelor de stat va trebui mai 
strins Împletită cu activitatea noilor 
organisme democratice, trecindu-se 
tot mai mult in seama acestora o 
serie de atribuțiuni in domeniul pla
nificării și conducerii activității eco- 
nomico-sociale. Constituirea consilii
lor județene ale oamenilor muncii 
va permite o mal bună coordonare a 
activității consiliilor din unități. Lăr
girea în continuare a atribuțiilor adu
nărilor generale — ca organe supre
me de conducere a întreprinderilor și 
Instituțiilor, întărirea rolului diferite

lor comisii și consilii din întreprin
deri, constituirea comisiilor de apăra
re și dezvoltare a proprietății obștești 
potrivit hotăririlor congresului, sînt 
menite să dezvolte răspunderea fie
cărui colectiv de oameni ai muncii 
pentru bunul mers al activității, pen
tru dezvoltarea avuției sociale,, ca și 
pentru aplicarea consecventă a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, a 
normelor conviețuirii sociale. Dez
voltarea democrației muncitorești se 
exprimă, totodată, în întărirea con
trolului muncitoresc in toate între
prinderile și instituțiile, in creșterea 
rolului și răspunderilor organelor și 
organizațiilor obștești, care, sub con
ducerea partidului, trebuie să pună in 
centrul activității lor afirmarea drep
turilor și îndeplinirea îndatoririlor de 
către toți oamenii muncii.

Ansamblul măsurilor care au fost 
și sint adoptate în continuare potri
vit orientărilor Congresului al Xll-lea 
și Congresului consiliilor oamenilor 
muncii configurează, așadar, un ca
dru optim pentru manifestarea și 
adincirea democrației muncitorești. 
A valorifica din plin acest cadru 
presupune, deopotrivă, a asigura 
buna funcționare a tuturor organis
melor democratice de conducere, și 
în aceeași măsură dezvoltarea con
științei socialiste, ridicarea nivelului 
politic și a competenței profesionale, 
printr-o stăruitoare activitate educa
tivă, a tuturor oamenilor muncii, 
astfel încît fiecare să-și poată exer
cita cu responsabilitate și in deplină 
cunoștință de cauză drepturile largi 
cu care a fost învestit, șl. în același 
timp, să-și onoreze pe deplin răspun
derile ce-i revin în conducerea socie
tății noastre socialiste.

tv
PROGRAMUL 1

18.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.25 Matineu de vacanță
17,10 Almanah pionieresc
17,35 Inscripții la noul chip al țării
18,00 Seara Televiziunii bulgare a Ora

șe bulgare — documentar a Pro
gram folcloric

18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.50 Reportaj ’81

20,15 Seara Televiziunii bulgar»
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL »

19,00 Telejurnal
19.25 Mic concert
19,50 Buletinul rutier al Capitalei
20,05 Muzică populară
20.25 Moștenire pentru viitor — Mihall 

Sebastian
20,55 Seară de lieduri
21,20 Teleenclclopedia (reluare) • Ci

vilizații mediteraneene. Egiptul 
antic (II) • Cercetări geologice 
românești. Peștera Urșilor • 
Cosmos. Planeta Marte • Feno
mene ale naturii — gheizer»

22,05 Telejurnal

acestor cercetări a rezultat un Imens 
material documentar, care se cere 
studiat și aprofundat în vederea 
mai bunei cunoașteri a subsolu
lui și a potențialului său de 
substanțe minerale utile. Aceasta 
este o sarcină de bază a geolo
gilor din țările noastre. O im
portantă contribuție este adusă în 
acest domeniu prin sistematizarea și 
teoretizarea datelor de observație șl 
de studiu, printr-o mai strinsă co
laborare și cooperare a eforturilor 
în cadrul Asociației geologice car- 
pato-balcanice.

Relevind activitatea geologilor ro
mâni, vorbitorul a arătat că Româ
nia a dezvoltat și dezvoltă în conti
nuare relații de colaborare în dome
niul geologiei cu numeroase țări din 
lume. în acest spirit, a subliniat el, 
colaborăm in cadrul C.A.E.R., corni- 
'siilor academiilor de științe aje ță
rilor socialiste, Uniunii internațio
nale a științelor geologice și altor 
organisme geologice internaționale 
prin organizarea de cercetări colec
tive, schimburi, de experiență și in
formații.

Ne exprimăm convingerea, a spus 
în Încheiere vorbitorul, că dezbate
rile din cadrul lucrărilor congresului 
se vor desfășura in același spirit de 
colaborare care caracterizează activi
tatea geologilor din țările noastre, 
că ele vor fi dominate de ideea înal
tei responsabilități ce ne revine 
pentru creșterea mai rapidă a bazei 
de materii prime minerale. Realizind 
această importantă sarcină, răspun
dem, totodată, chemării din Mesajul 
participanților la cel de-al XVl-lea* 
Congres de istoria științei, găzduit 
recent de România, exprimîndu-ne 
voința noastră de colaborare și pace 
pentru a putea crea în liniște și 
securitate deplină.

In cadrul ședinței de deschidere 
au adus salutul lor conducătorii de
legațiilor celorlalte țări membre ale 
asociației: prof. dr. P. Beck Ma- 
guagetta (Austria), acad. Ivan Kos
tov (Bulgaria), prof. Otto Fusan 
(Cehoslovacia), acad. Petar Stefa- 
novici (Iugoslavia), acad. Stanislav 
Wdowiarsz (Polonia) și prof. Morvai 
Gustav (Ungaria).

Lucrările congresului continuă 
pină la 13 septembrie in ședințe ple
nare și in 9 secții de specialitate. 
Vor fi prezentate circa 300 de comu
nicări științifice, cu o tematică com
plexă ce acoperă toate ramurile 
științelor Pămîntului. în paralel vor 
avea loc ședințe de lucru ale comi
siilor de specialitate, care vor supu
ne spre aprobare congresului pro
gramul de cercetare integrat pen
tru viitorii patru ani. (Agerpres)

cinema
• Croaziera > FERENTARI — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Alo, aterizează străbunica I : DA
CIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Procurorul acuză („Zilele filmului 
din R.PJJ. Coreeană) : STUDIO — 
16 ; 19.
• Duelul : PACEA — 15 ; 17,15 ; 19.30.
• Vara speranțelor : STUDIO — 10 ; 
12 ; 14.
• Convoiul : VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,15, TOMIS — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
« Bietul ioanide : POPULAR — 15,30 ; 
19.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii s 
PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9 :
10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; „Tridentul" nu 
răspunde — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.
• Piedone tn Egipt : SALA MARE A 
PALATULUI — 17.30 ; 30,15.
• Aventuri tn Marea Nordului t SALA
MICA A PALATULUI — 17,15 : 20.
• Zăpada albă a Rusiei : CENTRAL 
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 : 20.
• Io-bo-bo : TIMPURI NOI — 8 ; 11 I
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul tăcerii : SCALA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FESTIVAL — 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Escadronul husarilor zburători : 
PATRIA — 9 : 12.15 ; 15,45 ; 19.
• Moscova nu crede în lacrimi t 
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Viața e frumoasă : BUZEȘTI — 18 ; 
18 ; 20.
• Casă pentru Carolina : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : 
GIULEȘTI - 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Scene din viața de familie : CO- 
TROCENI - 15 ; 17,30 ; 20.
• Cartouche șl Omul din Rio t 
PALATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII - 18.
• Orele fiicelor : COSMOS — 15,30 s
17.30 ; 19,30.

• Domnișoara Noorie : LUCEAFĂRUL
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45, 
Ia grădină - 20,15, FAVORIT — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15. MODERN
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19, la grădină
— 19,45.
• Alergătorul t CAPITOL - 9 ; U ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19, la grădină — 20.
• Războiul stelelor : BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,45 ; 16,30 ; 19,15. FERO
VIAR — 9 ; 11,30 ; 14 | 16,30 ; 19.15.
AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19, 
la grădină — 19,30, GRĂDINA BU
ZEȘTI — 20.
• Căpitanul răzbunării : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,
FLACĂRA — 14 ; 16 ; ; 20.
• Imprumută-mi vocea astă-seară : 
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 
18 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Polițist sau delincvent : GRI VITA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 : 20,15,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18 ; 20, GRĂDINA GLORIA - 20,15.
• Un șerif extraterestru : LIRA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, la grădină — 20. 
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 
20. la grădină — 20.30.
• Trecătoarea : MELODIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15.
• Cariera mea strălucită : FLOREAS-
CA - 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 : 17.45 ; 20,
GRĂDINA TOMIS — 20,15.
• Julek : VIITORUL — 15,30 ; 17,30 : 
19.30.
• Clinele : MUNCA — 15,30 : 17,45 ; 20.
• Sint timid, dar mă tratez : GRĂDI
NA FESTIVAL - 20.
• Aventură In Arabia : GRĂDINA 
MIORIȚA — 20,15.
• Cactus Jack : PARC-HOTEL — 20.
• Pentru un teanc de bancnote : 
GRĂDINA CULTURAL — 20.

nei) : Astă-seară poezia muzicii tlner» 
— 19,30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Opinia publică — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (gră
dina Boema) : Idolul femeilor — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : La 
ftntina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vastlescu" : Dulcea 
Ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 198, cartier Militari) : 
Tlndală... cloșcă — 19.

expoziții

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zl de 
odihnă — 19,30 ; (sala Grădina Icoa

• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Expoziția republicană de artă 
plastică „Cîntarea României" (pictură, 
sculptură, artă decorativă) ; (sala 
Arghezi) : Expoziția de pictură șl
grafică din R.P. Bulgaria ; holul sălii 
mici a Teatrului Național : Expoziție 
de pictură și grafică din Republica 
Cipru î sala A.A.F, : Expoziție foto- 
documentară din R.S. Vietnam ; sălile 
de la parter ale Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România și holul 
sălii mici a Palatului : Expoziția lau- 
reaților Festivalului „Cîntarea Româ
niei".
• Galeriile Orizont : Alexandru Țl- 
pola, pictură ; (atelier 35) : Llviu Că- 
Ilnescu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Virgil Mancaș, pictură ; (etaj) : Vaslle 
Paulovlcs, pictură, grafică.
• Galeria Simeza : Tereza Fanelli, 
ceramică, Ovidiu Bubă, sticlă.
• Galeria Hanul cu Tel (sala Cena
clu) : Maria Mancaș, tapiserie.
• Galeria Galateea : Nicolae Lazăr, 
pictură.
• Galeria Eforie : Tache Vaslle, 
pictură.
• Galeria municipiului București : 
Vaslle Craloveanu, ceramică.
• Galeria mică a Asociației artiștilor 
plastici amatori din municipiul Bucu
rești : Lluba Mihăilescu, pictură.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu tovarășul Narciso Isa Conde, 

secretar general al Partidului Comunist Dominican
(Urmare din pag. I)
naționale, s-a subliniat că situația ac
tuală este deosebit de complexă, ca 
urmare a existentei unor conflicte 
care pun in pericol cauza destinde
rii,’ păcii și independenței naționale. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Narciso Isa Conde au apreciat că. în 
aceste condiții, este necesară mai 
mult ca oricind conlucrarea strinsă a 
tuturor popoarelor pentru oprirea în
cordării situației internaționale, pen
tru reluarea și continuarea politicii de 
destindere, pace șl respect al inde
pendenței naționale, pentru elimi
narea cu desăvirșire in relațiile dintre 
state a politicii de forță și amenin
țarea cu forța, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a stărilor 
de încordare și conflict din diferite 
regiuni ale lumii, pentru îmbunătă
țirea climatului politic internațional, 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a decide fără nici un ames

tec din afară asupra viitorului său. 
S-a relevat, totodată. însemnătatea 
luptei popoarelor împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste, de domina
ție și asuprire națională, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, adoptarea 
unor măsuri eficiente de dezarmare, 
și în primul rind de dezarmare nu
cleară,, pentru împiedicarea amplasă
rii de noi rachete pe continentul eu
ropean și stoparea producerii și sto
cării armei cu neutroni, pentru li
chidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice internațio
nale care să asigure dezvoltarea libe
ră. de sine stătătoare, a fiecărei 
națiuni.

In acest context, a fost reliefată În
semnătatea luptei popoarelor din 
America Latină pentru realizarea 
unor adinei prefaceri pe plan eco
nomic șl social, pentru a dispune de 
propriile bogății naționale. în vederea 
dezvoltării libere și independente, po

trivit voinței și intereselor lor le
gitime.

Abordîndu-se probleme legate de 
securitatea și cooperarea în Europa, 
s-a apreciat că este necesar să se 
continue eforturile pentru încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
pentru ca aceasta să pună bazele unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării pe continentul european, 

în timpul convorbirii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Narciso Isa 
Conde au evidențiat necesitatea întă
ririi colaborării și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, so
cialiste, ale mișcărilor de eliberare 
națională, ale tuturor forțelor pro
gresiste antiimperialiste ca o con
diție de cea mai mare însem
nătate în desfășurarea cu succes 
a luptei pentru libertate, pentru 
securitate și dezarmare, pentru inde
pendență. democrație și socialism.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Confederației Elvețiene
(Urmare din pag. I)

Înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul elvețian FRANCIS 
PIANCA a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și poporu
lui român, mesajul și urările Consi
liului Federal și ale poporului elve
țian.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej, ambasadorul Elveției a înfă
țișat unele din realizările economico- 
, octale ale țării sale, precum și orien- 
' irile politicii externe promovate de 
guvernul elvețian. „Sîntem conștienți 
— se arată în cuvîntare •— că trăim 
într-o lume fragilă, amenințată de 
cataclisme, in care nimeni, nici un 
popor, nu mai poate trăi în afara ma
rilor evenimente. Ne străduim deci, 
în limita posibilităților noastre, să 
dezvoltăm relații cît mai largi eu pu- 
tință“.

în continuare, referindu-se la rela
țiile dintre Elveția și România, el a 
relevat interesul guvernului elvețian, 
precum și al cercurilor industriale și 
comerciale, al reprezentanților vieții 
artistice, științifice și literare, de a 
dezvolta și adinei raporturile dintre 
țările noastre. în avantajul reciproc, 
astfel Incit legăturile dintre popoarele 
elvețian și român, pe care numeroase 
afinități le apropie, să se intensifice.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul transmis 
și a adresat, la rîndul său, un salut 
și cele mai bune urări Consiliului 
Federal elvețian și poporului elve
țian, din partea sa, a guvernului 
român și a poporului român.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se exprimă satisfac
ția pentru evoluția pozitivă a rela
țiilor, dintre România și Elveția în
temeiate pe deplina egalitate în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neameste
cul în afacerile interne și avantajul 
reciproc. Totodată, în cuvîntare se 
exprimă optimismul fată de per
spectivele dezvoltării colaborării re
ciproc avantajoase dintre cele două 
țări pe plan economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și in alte domenii.

După ce se relevă interesul Româ
niei pentru promovarea unor largi 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, precum și con
tribuția adusă de România la solu
ționarea marilor probleme care con
fruntă omenirea. în cuvîntare se 
arată : „Poporul român este animat 
de dorința de a contribui ca în Eu
ropa și în întreaga lume să se in
staureze un sistem trainic de secu
ritate și colaborare, să se nună capăt 
cursei înarmărilor și să se treacă la

înfăptuirea dezarmării generale și, 
în primul rind, a celei nucleare, să 
se acționeze mal hotărît pentru edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră".

în cuvîntare se arată că există 
numeroase posibilități, pentru ca 
România și Elveția să dezvolte o 
fructuoasă colaborare atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena internațio
nală, adueîndu-și astfel contribuția 
la cauza destinderii și păcii. Ia pro
movarea înțelegerii și conlucrării 
pașnice între națiuni.

în încheierea cuvîntării. șeful sta
tului român l-a asigurat pe ambasa
dorul Elveției de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal in îndepli
nirea misiunii ce i-a fost încredin
țată.

După ceremonia înmînării scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Francis 
Pianca.

La ceremonie și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei Elveției la București.

Cronica zilei Marea sărbătoare a poporului

Cn prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări 
a creării Republicii Populare Democrate Coreene

Recepție la Ambasada R.P.D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ambasado
rul acestei țări la București. Sin In 
Ha, a oferit, marți, Ia sediul amba
sadei, o recepție.

Au participat Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornelia Fi- 
lipaș, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceorim- 
ministru al guvernului, Mihai Burcă, 
Vicepreședinte al Consiliului Național 
il Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Dumitru Popa, ministrul 
construcțiilor industriale. Dumifu 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al armatei, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Ion Găleteanu. secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, conducători ai 
unor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali și ofițeri, 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice și științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

ADUNARE FESTIVĂ

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Iranului

La Ambasada Republicii Islamice 
Iran din București a avut Ioc. marți 
dimineața, prezentarea de condolean
țe în legătură cu încetarea din via
ță. în urma unui atentat, a pre
ședintelui Republicii Islamice Iran, 
Mohammad Aii Rajai, și a primu
lui ministru Mohammad Djavad Ba- 
honar.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republicii So
cialiste România, au transmis con
doleanțe tovarășii Gheorghe Rădu- 
lescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Pățan. viceprim-minis- 
tru al guvernului. Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial si a! Consiliu
lui de Stat, Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere în fata portretelor în
doliate ale defunctilor și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 33-a ani
versări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, marți după-a- 
miază a avut loc in Capitală o a- 
dunare festivă, organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-coreeană, in colabo
rare cu Comitetul municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Român.

Au participat Nicolae Mihalache, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar 
b1 Comitetului municipal București al 
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
loan Botar. secretar al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Asociației de priete
nie româno-coreeană, ai unor institu
ții centrale, oameni de știință și cul
tură. un numeros public.

Au fost prezenti Sin In Ha. amba
sadorul Republicii Populare Demo
crate Coreene in tara noastră, mem
bri ai ambasadei.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Alexandru Andritoiu. vice
președinte al Asociației de prietenie 
româno-coreeană. a evocat semnifi
cația evenimentului aniversat. Istoria 
luptelor eroice purtate de poporul 
coreean pentru eliberarea Patriei, 
pentru construirea socialismului și 
comunismului și s-a referit ne larg 
la succesele repurtate de oamenii 
muncii din tara prietenă în opera de 
transpunere în viată a hotărîrilor 
celui de-al Vl-Iea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, precum șl 
la strădaniile depuse pentru realiza
rea dezideratului major al națiunii 
coreene — reunificarea pașnică a 
patriei.

Reîevînd relațiile tradiționale de 
prietenie și solidaritate militantă sta
tornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre, vorbitorul a evi
dențiat rolul hotărîtor pe care l-au 
avut întllnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Kim Ir Sen în procesul ampli
ficării continue a relațiilor bilaterale, 
al extinderii si diversificării raportu
rilor de strinsă prietenie și colabo
rare in interesul construcției socia
liste intre cele două țări, al cauzei 
generale a socialismului și păcii in 
lume.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Sin In Ha, care a făcut o amplă 
expunere a luptei duse de oamenii 
muncii din tara sa pentru eliberarea 
patriei și instaurarea puterii popu
lare. a eforturilor istorice oe care 
poporul, sub conducerea Partidului

Muncii, a tovarășului Kim Ir Sen, 
le-a depus în cei 33 de ani de exis
tență liberă. Vorbitorul a exprimat 
profunda gratitudine Partidului Co
munist Român, guvernului și po
porului. român, eminentului con
ducător care este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul lactiv 
pe care România, atît in rela
țiile bilaterale, cît și pe arena 
vieții politice internaționale, il 
acordă poporului coreean in lupta sa 
pentru realizarea pe cale pașnică a 
unei patrii unite, libere și prospere.

Evidențiind relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările si popoare
le noastre, vorbitorul a reliefat că 
un rol hotărîtor in adincirea și dez
voltarea pe o treaptă superioară a 
acestora l-au avut numeroasele în- 
tîlniri și convorbiri dintre tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Phenian si la Bucu
rești. ceea ce constituie o garanție 
sigură a evoluției viitoare a conlu
crării ne multiple planuri dintre 
partidele, țările si popoarele noastre.

Ambasadorul coreean a urat apoi 
comuniștilor, oamenilor muncii din 
municipiul București. întregului po
por român ca. sub conducerea parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să obțină succese tot mai mari in 
lupta pentru transpunerea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar coreean.

★
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a creării R.P.D. Coreene, gepe- 
ralul-locotenent Constantin Olteanu. 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare generalului 
de armată O Gin-U. ministrul For
țelor armate populare ale R.P.D. Co
reene.

★

Cu aceeași ocazie, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești, colonel superior Kim Ciung 
Hiăn. 6-a întîlnit cu cadre si ostași 
dintr-o unitate a armatei noastre, 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului aniversat. A foșt 
de fată Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene în tara noastră. Par- 
ticipantii la întîlnire au vizionat o 
fotoexpozitie înfătlsind aspecte din 
viata și activitatea militarilor Arma
tei Populare Coreene si un film do
cumentar pus la dispoziție de Amba
sada R.P.D. Coreene.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi, pe stadionul „23 August" 

din Capitală, începind de Ia ora 17,00. 
se va disputa meciul international a- 
mical de fotbal dintre selecționatele 
României și Bulgariei, partidă înscri
să în programele de pregătire ele 
celor două formații in vederea pre
liminariilor campionatului mondial.

• Cea de-a V-a etapă a campiona
tului automobilistic de raliuri — „Ra
liul Avram Iancu" — s-a disputat în 
organizarea comisiei de specialitate a 
filialei A.C.R.-Cluj și I.T.A.-Cluj pe 
un traseu de 346 km (cu 15 con
troale orare și 12 probe speciale). în 
clasamentul general, pe primele trei 
locuri s-au situat echipajele : M. 
Mureșan — M. Avram (I.T.A. Șoimii 
Cluj), Gh. Urdea — C. Tiț (I. A. Pi
tești), FI. Mateescu — FI. Nuță (Uni
rea Tricolor București).
• în ziua a treia a turneului de 

polo ne ană al „europenelor" de 
natatie s-au înregistrat rezultatele : 
Italia — România 8—3. R.F. Germa
nia — Olanda 10—7 ; U.R.S.S. — Spa
nia 10—7 ; Ungaria — Iugoslavia 7—6.

• în cadrul „Dinamoviadei" de 
box. disputată la Havana, pugiliștii 
români Ion Stan (semiușoară) și Va
lentin Silaghi (mijlocie) au ocupat 
locurile secunde la categoriile res
pective. intrind în posesia medaliilor 
de argint. La „supergrea". Teodor 
Pirjol s-a situat pe locul 3.
• Meciurile echipei de baschet 

Steaua București în grupa A .a „Cupei 
campiohilor europeni" vor avea loc 
astfel : cu Saturn Koln, la 8 octom
brie, la București, returul fiind pro
gramat la 5 noiembrie ; cu Macabi, 
la 15 octombrie, în deplasare, și, res
pectiv, 12 noiembrie ; cu Torpan Pojat 
— 22 octombrie și 19 noiembrie, pri
mul joc avind loc la București.

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
comunică : datorită lucrărilor de de
viere a drumului national nr. 7 între 
Călimănești și Brezoi. circulația pe 
acest drum este închisă pînă la 31 
octombrie, a.c. pentru următoarele 
categorii de vehicule :

— autotrenuri rutiere de transport 
marfă și frigorifice avind lungimea 
totală mai mare de 12 metri liniari.

— toate miiloacele de transport a 
căror lățime constructivă sau încăr
cătură depășește 2,5 metri liniari.

— toate categoriile de transporturi 
cu tonaje Si gabarite depășite.

La 8 septembrie, tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al CC. 
al P.C.R. s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Comunist din Danemarca, 
condusă de Ib Norlund membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C 
al P.C.D., care, lâ invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej s-a procedat la 
efectuarea unui schimb de păreri 
privind activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din Da
nemarca, exprimîndu-se dorința ca, 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc. al convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. și tovarășul Joergen Jensen, 
președintele Partidului Comunist din 
Danemarca, raporturile dintre ceie 
două partide să se dezvolte în con
tinuare. ceea ce corespunde intere
selor popoarelor român și danez, 
cauzei păcii, securității și indepen
dentei naționale, progresului și co
laborării internaționale. Au fost abor
date. de asemenea, unele aspecte ale 
situației internaționale.

La întîlnire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. și Aurel Duca, secre
tar al Consiliului Central al U.G.S.R.

în cursul aceleiași zile, delegația 
Partidului Comunist din Danemarca 
s-a întîlnit la Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România cu tovară
șul Cornel Onescu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

★
Tovarășul Virgil Cazacu. membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a îritil- 
nit. marți, cu Mehdi Alaoui. mem
bru al Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste a Forțelor Populare din 
Maroc, secretar cu relațiile externe 
al partidului, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și-a petrecut conce
diul de odihnă în tara noastră.

în cadrul convorbirii s-a Subliniat 
evoluția pozitivă a raporturilor de 
prietenie statornicite intre P.C.R. Si 
U.S.F.P.. apreciindu-se că acestea 
servesc unei mai bune cunoașteri și 
apropieri între popoarele român și 
marocan, dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări. S-a 
procedat, de asemenea, la o infor
mare reciprocă privind sarcinile ac
tuale și de perspectivă ale celor două 
partide. Au fost abordate unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Marti după-amiază. tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai P.C. 
din Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Binh, adjunct al șefului Secției 
agrare a C.C. al P.C. din Vietnam, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

La convorbirea care a avut loc, 
desfășurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C C. al P.C R.

A fost de fată Tan Phong, amba
sadorul R.S. Vietnam la București.

în timpul vizitei in tara noastră, 
oaspeții vietnamezi au avut convor
biri la Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. comitetele județene Bu
zău. Brăila și Ialomița ale P.C.R.. au 
vizitat unităti agricole Si instituții 
social-culturale.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a avut, la 8 sep
tembrie, o întrevedere cu Salah 
Khalaf, membru al C.C. al Organiza
ției Al-Fatah, aflat în vizită in tara 
noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale, acordîndu-se o atenție 
deosebită evoluției situației din 
Orientul Mijlociu, soluționării politi
ce globale, jusje și durabile a con
flictului din regiune.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, a fost 
de față Khaled pl-Sheikh, reprezen
tantul permanent al O.E.P. în 
România.

★
La Muzeul de artă din Craiova a 

avut loc. marți, vernisajul expoziției 
de fotografii „Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica So
cialistă Cehoslovacă", organizată de 
Casa de cultură a R.S. Cehoslovace 
la București.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Paul Rezeanu. directorul 
Muzeului de artă din Craiova, și 
Vaclav Bublik. primul secretar al 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București, directorul Casei de cultură 
a R.S. Cehoslovace.

Totodată, au fost deschise o ex
poziție de pictură si grafică ce reu
nește lucrări selectate din colecțiile 
galeriei de artă .Nikolas Ales" și o 
expoziție documentară cu fotografii 
din Cehia de sud.

★
Recent a fost semnată la Washing

ton o convenție de credit între Ban
ca de Export-Import a S.U.A.. Ban
ca Română de Comerț Exterior și 
întreprinderea de comerț exterior 
ROMENERGO, prin care s-a acor
dat României un credit in sumă de 
120 milioane dolari necesar procu
rării unor echipamente pentru partea 
clasică a centralei nuclearo-electrice 
care se construiește în tara noas- 
tră.

Durata creditului este de 18 ani, 
din care 8 ani perioada de grație.

★ ■

La sediul Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.) a avut loc, marți o masă 
rotundă consacrată fenomenelor de 
criză ce confruntă lumea contempo
rană și căilor de soluționare a proble
melor internaționale actuale, în ca
drul reuniunii a vorbit prof. Richard 
Hausser, directorul Institutului de 
studii sociale și al Centrului pentru 
drepturile și responsabilitățile umane 
din Londra, care efectuează o vizită 
in țaj-a noastră, la invitația A.D.I.R.I.

De la Direcția drumurilor
Circulația pentru aceste categorii 

de autovehicule oe perioada respec
tivă se va desfășura pe rutele înve
cinate. semnalizate corespunzător cu 
indicatoare de orientare. Posesorii de 
autorizații speciale de transport cu 
tonaje si gabarite depășite pentru a- 
cest traseu se vor prezenta la unită
țile de drumuri emitente in vederea 
înscrierii pe acestea a noilor rute.

Pentru celelalte categorii de vehi
cule. circulația pe acest drum se în
trerupe zilnic între orele 11.30—19.30 
și. respectiv. 22—5 dimineața, cu ex
cepția zilelor de sîmbătă. duminică 
și sărbătorilor legale.

bulgar prieten
Tovarășului TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși.
Cea de-a 37-a aniversare a victoriei revoluției socia

liste in Bulgaria, sărbătoarea națională a poporului bulgar 
vecin și prieten, ne oferă plăcutul prilej ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, ai întregului popor român și al nostru personal, să 
vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, tuturor 
oamenilor muncii din patria dumneavoastră, cele mai sin
cere felicitări și un cald salut tovărășesc.

Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură 
sincer de rezultatele remarcabile pe care le obțin oamenii 
muncii bulgari, sub conducerea Partidului Comunist Bul
gar. în edificarea societății socialiste dezvoltate, în întă
rirea și modernizarea economiei, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al întregului popor.

Partidul și guvernul țării noastre dau o înaltă apreciere 
dezvoltării multilaterale a raporturilor româno-bulgare în 
anii socialismului, contribuției pe care au adus-o la 
această nobilă cauză întîlnirile frecvente și convorbirile

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Bulgariei vecine și prie
tene sărbătorește astăzi împlinirea 
a 37 de ani de la victoria revolu
ției socialiste, eveniment de însem
nătate hotărîtoare în istoria patriei 
sale. Ziua de 9 septembrie 1944, 
ziua insurecției forțelor patriotice 
organizate și conduse de Partidul 
Comunist Bulgar, a marcat o încu
nunare a luptelor purtate, veacuri 
la rind, de către poporul bulgar 
pentru scuturarea jugului domina
ției străine, pentru înfăptuirea 
idealurilor de eliberare națională 
și socială, a deschis in viata sa o 
nouă epocă, de profunde prefaceri 
revoluționare.

In cei 37 de ani de construcție 
socialistă, Bulgaria a obținut reali
zări remarcabile in toate domeniile 
de activitate. Pe harta țării au 
apărut numeroase întreprinderi, s-au 
construit numeroase centrale elec
trice. a căror capacitate depășește în 
prezent 800 de MW. Sporește an 
de an producția agriculturii socia
liste. O remarcabilă înflorire au 
cunoscut știința, învățămintul. cul
tura și arta ; a crescut continuu 
nivelul de trai al poporului bulgar.

SOFIA
rodnice la nivel înalt care, de fiecare dată, au trasat ja
loanele ridicării pe trepte tot mai înalte a prieteniei, so
lidarității și colaborării dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Avem ferma convingere că, acționînd în continuare 
pentru transpunerea consecventă in practică a documen
telor. hotărîrilor și înțelegerilor convenite, relațiile poli
tice, economice, tehnico-științlfice, culturai-artistice și in 
alte domenii, conlucrarea în sfera vieții internaționale 
vor cunoaște o evoluție ascendentă, contribuind la edifi
carea cu succes a societății socialiste în țările noastre, 
spre binele popoarelor român și bulgar, în interesul cau
zei generale a socialismului, independenței șl păcii, pentru 
destindere, dezarmare, ințelegere și colaborare intre po
poare în Balcani, Europa și în lumea intreagă.

La aniversarea sărbătorii naționale a Republicii Popu
lare Bulgaria, vă transmitem, dragi tovarăși, dumneavoas
tră și poporului bulgar cele mai bune urări de noi și tot 
mai mari succese în îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Bulgar, pentru prospe
ritatea și înflorirea continuă a Bulgariei socialiste vecină 
și prietenă, pentru triumful cauzei păcii, securității și 
progresului tuturor popoarelor.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul român urmărește cu 
caldă simpatie marile succese înre
gistrate de poporul bulgar, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, în făurirea unei 
■vieți prospere în patria sa. Sărbă
toarea națională a Bulgariei veci
ne constituie un fericit prilej de 
subliniere a prieteniei, cu vechi și 
bogate tradiții, care leagă popoarele 
noastre. Aceste raporturi au cunos
cut o puternică dezvoltare în anii 
construcției socialiste, s-au extins 
și adincit, fiind stimulate puternic 
de telurile comune ale socialismu
lui și comunismului.

Factorul dinamizator al dezvol
tării colaborării rodnice româno- 
bulgare il constituie, după cum 
este îndeobște cunoscut, relațiile 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist Bulgar, un rol de
terminant avind in acest cadru în
tâlnirile, devenite o practică cu
rentă, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, care, 
de fiecare dată, au deschis noi și

fertile perspective colaborării pe 
multiple planuri dintre țările noas
tre. înțelegerile și hotărîrile a- 
doptate la nivelul cel mai înalt 
reprezintă adevărate programe de 
acțiune pe termen lung por
nind de Ia fructificarea posibilită
ților de conlucrare pe care le oferă 
economiile în plină dezvoltare ale 
celor două țări, precum și de la 
avantajele reciproce ce decurg din 
vecinătatea lor geografică.

România și Bulgaria conlucrează 
activ pe plan internațional, anima
te de dorința de a-și aduce contri
buția la înfăptuirea unei securități 
trainice în Europa, de a promova 
Înțelegerea și buna vecinătate in
tre toate țările balcanice, cauza 
păcii și destinderii internaționale.

Cu prilejul marii sărbători a po
porului bulgar, poporul român îșl 
reafirmă deplina încredere că re
lațiile de prietenie și strinsă co
laborare româno-bulgare vor cu
noaște o dezvoltare tot mai rbdni- 
că, spre binele ambelor noastre po
poare, în folosul cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Ritmurile vii ale modernizării
„Avem un an bun" — 

repetă, de parcă ar fi con
venit asupra acestor cuvin
te, interlocutorii bulgari — 
activiști de partid și tracto
riști, ingineri și ziariști, oa
meni întîlniți la intimplare 
în Capitală sau la Burgas, 
in stațiunile de odihnă sau 
la vreun complex agroin
dustrial. Si cind caracteri
zează anul au in vedere, in 
primul rind recolta. Viile 
sint in așteptarea culesului, 
dar bogăția rodului e vizi
bilă chiar de pe șoselele ce 
tivesc plantațiile de mii și 
mii de hectare, in special 
în zona de sud-est a țării. 
Livezile de piersici ți meri 
oferă un adevărat spectacol 
prin abundenta fructelor 
care, adesea, acoperă frun
zișul pomilor. Recolta de pe 
cimpiile acelea întinse, aco
perite de arătură proaspă
tă, este de acum in ham
bare, dar relatările oame
nilor și datei? statistice stau 
mărturie că secerișul a. 
adus, de asemenea, satisfac
ții. Satisfacții de pe urma 
muncii investite, și nu 
numai în acest an, ci de-a 
lungul unui șir de ani. Si 
nu numai de agricultori, ci 
și de numeroasele colective 
de oameni ai muncii din in
dustrie, de constructorii de 
mașini agricole, de cei din 
combinatele chimice, de oa
menii de știință. Pentru că 
agricultura in Bulgaria, in
clusiv ramură ei cerealieră, 
devine tot mai mult o sin
teză a pămintului, industriei 
și științei.

In trecere prin Sofia, nu
meroși activiști de partid și 
specialiști in agricultură 
din diferite zone ale țării au 
fost invitați la redacția zia

rului „Rabotnicesko Delo" 
pentru a relata despre re-, 
zultatele obținute în acest 
an de unitățile de care se 
ocupă in cultura cerealelor, 
despre experiența acumu
lată de acestea in „fabri
carea griului", lată citeva 
elemente din relatarea lui 
lank,o Demirov, prim-secre- 
tar al unității teritorial-ad- 
ministrative Vălci doi din 
județul Vama. In 1980. în 
zona respectivă s-au cules 
cite 56 chintale de griu pe

Rezultat al contopirii mai 
multor întreprinderi din 
oraș și a unui institut de 
cercetări, uzină realizează o 
mare varietate de produse, 
între altele —» utilaje și li
nii tehnologice pentru pre
lucrarea maselor plastice, 
turbine, compresoare, in
stalații pentru centrale 
atomoelectrice. Și, in cea 
mai mare parte, pentru ex
port. Pentru a se face față 
exigențelor beneficiarilor, 
se depune o intensă activi

însemnări de călătorie din R. P. Bulgaria

fiecare din cele 10 000 de 
hectare cultivate, iar anul 
acesta cite 60,6 chintale de 
pe o suprafață ceva mai 
mică — de 9 800 ha. La rîn
dul său, Nikola Tașev, vice
președinte al complexului 
agroindustrial dintr-o altă 
zonă, a informat că uni
tatea in care lucrează 
a obținut 61 de chintale 
de griu de pe fiecare 
din cele 14 000 de hectare 
cultivate. Este vorba, de
sigur, de unități și zone 
fruntașe, dar semnificative 
dacă ținem seama de fap
tul că media recoltei de 
griu pe țară, in acest an, o 
depășește de peste trei ori 
pe cea realizată in primii 
ani de după eliberare.

Dezvoltare intensivă... 
Este o idee-program nu 
numai pentru cei din agri- 
culțură. ci pentru oamenii 
muncii din toate ramurile 
economiei naționale — așa 
cum aveam să vedem la 
uzina constructoare de ma
șini „Vapțarov" din Plevna.

tate in vederea menținerii 
și ridicării., an de an, a in
dicilor calitativi ai produse
lor. tn diferite secții ale în
treprinderii se asimilează in 
prezent 81 de tehnologii noi. 
Pentru producerea pieselor 
de mașini, de pildă, se tre
ce la folosirea metalurgiei 
pulberilor, metodă avan
sată care asigură creș
terea considerabilă a pro
ductivității muncii. într-o 
altă secție se montea
ză 37 de mașini cu pro
gram, dotate, fiecare, cu 
numeroase instrumente 
pentru tot atitea operații. 
„Pînă la sfîrșitul cincinalu
lui — ne spune directorul 
general Eftim Petkov — do
tarea uzinei va fi complet 
reînnoită. Vom produce 
atunci aproape de două ori 
mai mult decit in prezent".

Interlocutorul precizează 
că o bună parte din utilajele 
pentru modernizare sint 
produse chiar in Bulgaria, 
îndeosebi la întreprinderea 
constructoare de mașini din

Sofia, unde este, de aseme
nea, omniprezență preocu
parea pentru modernizare. 
„Ne bizuim și pe coope
rarea cu România, de unde 
primim utilaje moderne" — 
ne spune el.

Și la uzina din Plevna, ca 
la toate întreprinderile din 
Bulgaria, o importantă 
pîrghie a intensificării pro
ducției o constituie noul 
mecanism economico-finan- 
ciar, care, ne informea
ză directorul general, asi
gură autoutilarea fără nici 
o contribuție din bugetul de 
stat. „Aplicarea noului me
canism — ne spune, la ria
dul său, secretarul comite
tului de partid, Spas Spasov 
— a ridicat pe trepte mai 
înalte întreaga activitate a 
colectivului. Fiecare iși cu
noaște mai bine interesul și 
se simte mai răspunzător, 
atît pentru munca sa. cît și 
pentru mersul întregii în
treprinderi". Interesul fie
căruia și al tuturor la un 
loc este semnificativ ex
primat de pancarte pe care 
citim : „Uzina mea — mîn- 
dria mea !“. ce atrag atenția 
de la intrarea in întreprin
dere pînă la ultima secție.

La scară națională, aceas
tă idee capătă un conți
nut și mai bogat : „Tara 
mea — mîndria mea !“. Iată 
sensul ce se desprinde din 
activitatea creatoare coti-r 
diană a prietenilor bulgari, 
indiferent de domeniile in 
care lucrează. Este un sens, 
un gînd care conferă pleni
tudine, vigoare și optimism 
vieții și activității unui în
treg popor.

Al. CAMPEANU

ADUNARE FESTIVĂ
La Clubul întreprinderii de țevi 

„Republica" din Capitală a avut loc 
marți o adunare festivă, prileiuită de 
cea de-a XXXVII-a aniversare a vic
toriei revoluției socialiste în Bulga
ria. organizată de Comitetul munici
pal București al P.C.R., Consiliul 
municipal București al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste si A- 
sociatia de prietenie româno-bulgară.

Au participat membri ai Comitetu
lui municipal București al P.C.R.. ai 
Comitetului de partid al sectorului 3 
al Capitalei si Consiliului municipal 
București al F.D.U.Ș.. membri ai 
Conducerii Asociației de prietenie 
româno-bulgară. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, nume
roși oameni ai muncii din Capitală.

Au fost prezenti Petăr Danailov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Constantin Giogu. secretarul 
comitetului de partid din întreprin
derea de țevi „Republica".

Luind cuvintul. tovarășul' Ton 
Bucur, membru al C.C. al P.C.R.. se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. a subliniat im
portanța actului revoluționar de Ia 9 
septembrie 1944. semnificațiile aces
tui eveniment istoric în viata po
porului bulgar, care a creat condiții
le dezvoltării democratice si socialis
te a Bulgariei vecine si prietene. El 
a arătat că poporul român urmărește 
cu caldă simpatie si se bucură sincer 
de marile victorii ale poporului prie
ten bulgar in Îndeplinirea hotărâri
lor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că în anii edificării noii orin- 
duiri. relațiile de prietenie si colabo
rare dintre Partidul Comunist Român

și Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria s-au ridi
cat ne o treaptă superioară, dezvol- 
tindu-se continuu și constituind un 
exemplu de conlucrare fructuoasă în
tre două țări socialiste vecine. în 
acest cadru, se impune cu o de
osebită putere rolul determinant al 
intîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii. So
cialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
care s-au constituit intr-o practică, 
soldindu-se, de fiecare dată, cu noi 
realizări în extinderea și adincirea 
conlucrării reciproc avantajoase intre 
cele două țări, in interesul cauzei 
generale a socialismului, progresului 
și păcii.

A luat «pol cuvintul Petăr Da
nailov. ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, care, după ce a evocat 
actul istoric de la 9 septembrie 1944, 
a arătat că prin victoria revoluției 
socialiste, înfăptuită de masele popu
lare, sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, poporul bulgar a 
pornit cu hotărîre pe calea unor în
făptuiri fără precedent in istoria pa
triei, a edificării socialismului pe pă- 
mintul Bulgariei. Vorbitorul a pre
zentat pe larg succesele obținute. în 
toate domeniile vieții materiale și 
spirituale, de poporul bulgar, sub
liniind că în prezent oamenii muncii 
din tara vecină și prietenă depun o 
intensă activitate pentru traducerea 
in viată a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar.

în continuare, ambasadorul a rele
vat că relațiile de prietenie și cola
borare dintre cele două țări se dez
voltă continuu pe o linie ascendentă, 
subliniind contribuția primordială pe 
care o au întîlnirile și convorbirile, 
devenite tradiționale, dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrile și în
țelegerile convenite, care au deschis 
ample și fertile perspective de dez
voltare pe mai departe a conlucrării 
multilaterale bulgaro-române.

în încheiere, ambasadorul și-a ex
primat convingerea că prietenia tra
dițională și colaborarea dintre parti
dele, țările și popoarele noastre se 
vor dezvolta multilateral și în viitor, 
în interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

★
Cu prilejul celei de-a 37-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, sărbătoarea națională a 
poporului bulgar, au adresat telegra
me de felicitare omologilor lor pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, și mi
nistrul afacerilor externe.

Au mai transmis telegrame de feli
citare organizațiilor și instituțiilor si
milare din Republica Populară Bul
garia Consiliul Național al Frontului 
Democrației șl Unității Socialiste. 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România. Uniunea Tineretului Comu
nist, Consiliul National al Femeilor, 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păc'i, Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie. Asociația de prietenie 
româno-bulgară. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
alte instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

(Agerpres)



LA CONFERINȚA O. N. U. CONSACRATA Adunări festive cu prilejul
ȚĂRILOR. CELOR MAI PUȚIN DEZVOLTATE sărbătorilor naționale

România se pronunță pentru un sprijin activ LA SOFIA

in vederea lichidării decalajelor dintre state
PARIS 8 — Trimisul Agerpres, Ștefan Zaideș, transmite : In cadrul 

dezbaterilor generale ale Conferinței de la Paris a Organizației Națiu
nilor Unite, consacrată celor mai puțin dezvoltate țări, marți_ a luat 
cuvintul conducătorul delegației 
Mănescu.

române, ambasadorul Comeliu

SOFIA 8 (Agerpres). — Cu prilejul 
celei de-a 37-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria, săr
bătoarea națională a poporului bulgar, 
la Sofia a avut loc marți o adunare 
festivă. Au participat Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, alți

de stat bul-
la adunarea 
membru al

conducători de partid și 
gări.

în raportul prezentat 
festivă. Ognian Doinov. 
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.C. Bulgar, a reliefat semnificațiile 
evenimentului aniversat, s-a referit 
la realizările obținute de poporul 
bulgar în ultimii 37 de ani. la1 politi
ca externă^promovată de Bulgaria.

GENTIILE DE PRESA■

pe scurt
IN SPRIJINUL RESPECTĂRII SUVERANITĂȚII STATELOR LA- 

TINO-AMERICANE ȘI CARAIBIENE. Reuniți în capitala Cubei, peste 
300 de reprezentanți ai intelectualității latino-americane și caraibiene au 
adoptat o declarație în sprijinul respectării suveranității statelor din re
giune. pentru consolidarea păcii și dezvoltarea cooperării Internationale. 
„Vom lupta cu toată convingerea noastră, cu toate forțele noastre, 
resursele șpirituale și materiale de care dispunem pentru ca pacea 
repurteze definitiv victoria asupra războiului nimicitor" — se arată 
documentul adoptat, scrie Prensa Latina.

VIZITA. Vicepremlerul si minis
trul egiptean de externe. Kamal 
Hassan Aii, a sosit ieri la Beijing 
într-o vizită oficială în R.P. Chine
ză. informează agenția M.E.N. In 
cursul întrevederilor cu oficialități
le chineze vor fi discutate probleme 
legate de relațiile bilaterale și as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

PRIMUL SATELIT ARAB DE 
COMUNICAȚII „Arabsat" va fi lan
sat in 1982, relatează agenția tuni
siană de presă,- T.A.P. Acest satelit 
va asigura 8 000 de legături telefo
nice, șase canale de televiziune și va 
deschide noi posibilități transmi
siilor de telex și telefoto. Programul 
prevede lansarea a trei sateliți pa,- 
ralel cu construirea de stații teres
tre de recepție.

Declarații ale unor înalte autorități portugheze

Reluarea lucrărilor Adunării Naționale
a Franței

UN VAPOR PENTRU PACE

cu 
să 
in

— Adunarea 
și-a reluat, 
vacanta par

LA PHENIAN

Locuri de muncă, nu bombe!11 Conferință maritimă
din Marea Britanie

un apa- 
pe cale 
percutat 
la bord, 
împin-

internaționala■
In transportul maritim 

se impun măsuri in favoarea 
țărilor în curs de dezvoltară

care au făcut 
pozitive la adresa nivelului 
varietății exponatelor pre-

Militanțl pentru pace din Italia au organizot o originală acțiune pe litoralul regiunii lazio. La bordul unei am
barcațiuni, ei au montat pancarte cu inscripții de protest împotriva cursei înarmărilor, o fabricării bombei cu neu

troni, pronunțindu-se cu hotârire pentru negocieri de dezarmare

România a atras de mult atenția a- 
supra faptului că una dintre cele mai 
grave probleme ale lumii de astăzi 
este cea a perpetuării stării de sub
dezvoltare. în care se află o mare 
parte a omenirii, ca rezultat al vechii 
politici colonialiste, care a condus la 
divizarea lumii în țări sărace și țări 
bogate — a arătat vorbitorul. Refe- 
rindu-se la această problemă, pre
ședintele României, NICOLAE 
CEAUȘESCU, sublinia recent : „Să 
acționăm cu toată hotărirea pentru 
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru relații noi in 
viața internațională, care să asigure 
progresul țărilor rămase în urmă și, 
totodată, dezvoltarea economiei mon
diale — aceasta constituind una din 
cerințele esențiale ale unei politici de 
destindere, de pace și independență 
națională".

în ceea ce privește Conferința in
ternațională de Ia Paris, a spus am
basadorul român, credem ferm că o- 
biectivul ei principal trebuie să fie 
definirea unui program de acțiune 
pe termen lung în favoarea țărilor 
celor mai puțin dezvoltate.

Obligația principală pentru promo
varea dezvoltării economice, sociale 
si culturale revine fiecărui stat, care 
are nu numai dreptul, cd și sarcina 
de a mobiliza și de a pune în valoa
re toate resursele sale, de a asigura 
participarea întregului popor la efor
tul general al tării. în vederea depă
șirii stării de subdezvoltare.

Apreciem că. în ceea ce privește a- 
jutorul pentru țările cele mai puțin 
avansate, o răspundere deosebită in
cumbă statelor dezvoltate. Sprijinul 
trebuie să fie eficace — a precizat 
vorbitorul — pentru că nu putem 
trece sub tăcere faptul că decalajul 
dintre țările avansate și cele sărace 
se adîncește pe zi ce trece. Sporirea 
acestei asistente trebuie realizată nu 
pe baza excluderii sau reducerii spri
jinului acordat celorlalte țări in curs 
de dezvoltare care depun eforturi 
pentru a înlătura decalajele ce le se
pară de statele dezvoltate.

România — a spus vorbitorul — a- 
preciază că e necesar ca statele pu
ternic industrializate să crească vo
lumul mijloacelor destinate sprijini
rii procesului de industrializare a 
țărilor in curs de dezvoltare, să le 
acorde un tratament preferențial în 
toate domeniile economice, să stimu
leze și să participe, prin cooperare, 
la realizarea programelor dezvoltării 
economice a acestor țări.

Creșterea volumului și Îmbunătăți
rea condițiilor de acordare a asisten
tei financiare, atît pe cale bilaterală, 
cit și multilaterală; eliminarea ba
rierelor tarifare și netarifare, a ori
căror obstacole Îndreptate Împotriva 
importurilor provenind din aceste 
țări in curs de dezvoltare: accesul 
amplu și facil la cuceririle științei 
șl tehnicii — iată citeva măsuri con
crete pentru a se ajunge la acest tel.

Totodată, mijloace substanțiale des-

tinate ajutorului pentru dezvoltare 
trebuie să fie obținute din resursele 
eliberate prin reducerea cheltuielilor 
militare. înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare va putea opri 
irosirea in continuare a unor uriașe 
resurse umane și materiale, atît de 
necesare realizării unor progrese eco
nomice și sociale în țările in curs 
de dezvoltare, a subliniat vorbitorul.

In opinia României — a spus am
basadorul român — pentru a obține 
cele mai bune rezultate in relațiile 
cu statele industrializate, țările în 
curs de dezvoltare trebuie să-și men
țină unitatea și solidaritatea, trebuie 
să acționeze constant împreună pen
tru a-și apăra și promova poziția.

Țară socialistă și, în același timp, 
In curs de dezvoltare. România a în
țeles — a relevat vorbitorul — că 
cea mai bună cooperare cu celelalte 
țări in curs de dezvoltare și mai 
întîi cu țările cele mai puțin avansate 
rezidă în lărgirea continuă a relații
lor sale cu acestea în toate dome
niile de activitate. Astăzi, mai mult 
de o pătrime din comerțul exterior 
al României se efectuează cu țările 
in curs de dezvoltare. O altă formă 
importantă de susținere a statelor in 
curs de dezvoltare rezidă in formarea 
ca specialiști, in tara noastră, a mai 
multor zeci de mii de tineri din 
aceste state. De asemenea, mii și mii 
de specialiști români lucrează în 
aceste țări, acordînd asistentă tehni
că. România va continua să-și inten
sifice și în viitor colaborarea și soli
daritatea cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare în lupta lor pentru o dez
voltare economico-socială liberă, pen
tru dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe soarta sa, de a se dezvolta 
nestînjenit.

PHENIAN 8 (Agerpres). — Cu o- 
cazia celei de-a 33-a aniversări a 
proclamării R.P.D. Coreene, la Phe
nian a avut loc o mare adunare — 
transmite agenția A.C.T.C. Cu acest 
prilej a luat cuvintul Pak Sen Cer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice-

președinte al R.P.D. Coreene, care a 
trecut in revistă succesele înregistra
te de R.P.D. Coreeană în lupta re
voluționară și in activitatea de dez
voltare continuă a tării, precum și 
inițiativele pentru înfăptuirea reuni- 
ficării pașnice și independente a 
Coreei.

ÎNTREVEDERE. După cum 
transmite agenția M.T.I.. Jănos 
Kădâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., l-a primit, luni, pe Athos 
Fava, secretar general al Partidu
lui Comunist din Argentina, care 
se află într-o vizită în R, P. Un
gară.

SESIUNEA CONSILIULUI LIGII 
ARABE. în capitala Tunisiei a în
ceput cea de-a 78-a sesiune a Con
siliului Ligii Arabe, la nivelul mi
niștrilor de externe. Vor fi exami
nate probleme actuale cu care se 
confruntă lumea arabă.

,,Portugalia nu va accepta niciodată 
comandamentul unificat al N.A.T.O

LISABONA 8 (Agerpres). — Cele 
mai înalte autorități portugheze, ci
vile și militare, și-au reafirmat marți 
opoziția față de proiectul privind cre
area unui comandament unificat al 
N.A.T.O. pentru Peninsula Iberică, 
după preconizata aderare a Spaniei 
la Alianța atlantică — relevă agenția 
France Presse.

într-o conferință de presă, Diego 
Freitas do Amaral, vicepremier și mi
nistru al apărării, a arătat că „Portu-

galla nu va accepta niciodată coman
damentul unificat, din rațiuni isto
rice. precum și din rațiuni strate
gice".

La rîndul său. colonelul Vitor Al
ves, purtătorul de cuvînt al Consiliu
lui Revoluției, a declarat că o ase
menea măsură va duce inevitabil la 
un raport de subordonare a Portuga
liei față de Spania, care este inaccep
tabil.

LA PHENIAN au avut loc con
vorbiri între delegațiile guverna
mentale ale R.P.D. Coreene și In
doneziei, conduse de Hă Dam, vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv și ministru al afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene, și, respectiv. 
Mochtar Kusumaatmadja, ministrul 
de externe al Indoneziei.

ÎN CAPITALA ARGENTINEI 
se desfășoară, începînd de luni, lu- 
.crările Reuniunii interguvernamen- 
tale a țărilor membre ale Tratatu
lui bazinului La Plata, organism 
regional de cooperare economică 
latino-americană. Tema centrală a 
dezbaterilor o constituie analiza po
sibilităților de extindere a cooperă
rii între țările membre, în special în 
domeniul transporturilor fluviale.

CONVORBIRI GRECO-TURCE. 
Marti s-au încheiat la Atena con
vorbirile dintre secretarii generali în 
ministerele de externe ale Greciei 
și Turciei, Stavros Roussos și, res
pectiv, Kamuran Gurun. consacra
te analizării problemei platoului con
tinental și spațiului aerian al Mării 
Egee. Interlocutorii au pregătit, de 
asemenea. Întrevederea dintre mi
niștrii de externe Constantin Mitso- 
takis și liter Turkmen, programată 
pentru 27 septembrie la New York, 
cu ocazia participării lor la lucrările 
sesiunii ordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U.

BALANȚA COMERCIALA A 
BELGIEI va Înregistra anul aces
ta un deficit de 300—350 miliarde 
franci belgieni, a declarat minis
trul comerțului exterior al acestei 
țări, Robert Urbain. Potrivit statis
ticilor oficiale, numai în primele 
cinci luni ale anului 1981 balanța 
comercială belgiană a marcat un 
pasiv de 131,6 miliarde franci.

★
Președintele ședinței a mulțumit 

delegației române pentru poziția con
stantă a tării noastre in favoarea e- 
dificărli noii ordini economice inter
naționale și Întărirea cooperării și so
lidarității intre țările în curs de dez
voltare, inclusiv cele mai puțin a- 
vansate.

PARIS 8 (Agerpres). 
Națională a Franței 
marți, activitatea după 
lamentară de vară, lucrările urmind 
6ă se încheie la 20 decembrie.

Deputății francezi urmează să 
dezbată și să aprobe o serie de noi 
inițiative legislative ale cabinetului 
Mauroy, printre care se detașează ca 
importantă proiectul de lege privind 
naționalizarea sistemului de credit și 
a principalelor grupuri industriale.

De asemenea, parlamentarii fran
cezi vor dezbate programul guvema-

mental In domeniul politicii externe, 
care exprimă poziția guvernului asu
pra principalelor probleme interna
ționale actuale și în care sint reafir
mate orientările definite în platforma 
electorală a președintelui Francois 
Mitterrand.

Discursul de politică generală al 
primului ministru. Pierre Mauroy, va 
fi rostit la 15 septembrie, după care 
vor urma dezbateri, fără însă a se 
proceda la un vot de încredere în gu
vern.

PREȘEDINTELE ZAIRULUI. Mo
butu Șese Seko, s-a întîlnit cu O- 
liver Tambo. președintele Congre
sului National African, mișcare de 
eliberare din Republica Sud-Africa- 
nă, aflat la Kinshasa. Intr-o decla
rație făcută după întrevedere. O- 
liver Tambo a relevat că a expus 
șefului statului zairez ultimele e- 
volutii ale luptei populației de cu
loare vizind redobîndirea drepturi
lor suprimate de regimul de apart
heid.

EMIRUL KUWEITULUI, șelcul 
Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, a sosit, 
marți, la Ankara. într-o vizită ofi
cială de trei zile în Turcia. El ur
mează să abordeze cu șeful statu
lui turc, generalul Kenan Evren, și 
cu premierul Bulent Ulusu, aspecte 
ale relațiilor bilaterale, în special 
pe plan economic și comercial.

LA PARIS, președintele Franței. 
Francois Mitterrand, l-a primit 
marți la Palatul Elysăe pe prințul 
moștenitor Fahd al Arabiei Saudite. 
aflat în vizită oficială la Paris. Cu 
acest prilej, după cum menționează 
agenția France Presse. s-a procedat 
la o examinare aprofundată a si
tuației din Orientul Mijlociu și a 
modalităților de realizare a păcii în 
regiune.

COLIZIUNE. La San Diego (Ca
lifornia) s-a anunțat că la bordul 
portavionului american „Kitty 
Hawk", aflat în zona Filipinelor, 
s-a produs un accident soldat cu 
moartea unui marinar, rănirea al
tuia și pierderea unui avion. Acci
dentul — relatează agenția France 
Presse — a survenit cînd 
rat de tip „A-7 E Corsair", 
să efectueze apuntarea, a 
un avion „F-14" cu echipaj 
aflat pe puntea vasului, 
gîndu-1 în mare. Acesta a fost al m 
doilea accident important petrecut 
la bordul unui portavion americai, 
în mai puțin de patru luni, după .. 
cel care s-a produs în mai pe pun-" 
tea lui „Nimitz", în largul Floridei,

INCENDIILE provocate de cani
culă in sudul Franței continuă să 
distrugă mari suprafețe de pădure. 
In departamentul Ardeche. flăcări
le au decimat în ultimele zile peste 
300 de hectare de arbori si arbuști._J

Cahama un oraș fantoma
O relatare a agenției France Presse

Acțiunile agresive Începute la sfir- 
șitul lunii trecute de regimul de la 
Pretoria împotriva R.P. Angola con
tinuă să stirnească vii proteste in 
sinul opiniei publice mondiale, care 
condamnă intervenția soldată cu 
grele victime umane, mari distrugeri 
provocate pe vaste întinderi din sudul 
tării. Intr-o relatare de la fata lo
cului a trimisului său special, agenția 
FRANCE PRESSE scrie :

„Intervenția sud-africană a avut 
consecințe grave pentru populația lo
cală, făcind un număr de victime 
omenești imposibil de determinat cu 
precizie și forțînd 131 000 de persoane 
să-și părăsească locuințele. Potrivit 
declarațiilor refugiaților, bombarda-

mentele au dus la imprăștlerea. a nu
meroase familii, fiecare fugind cum 
putea la sosirea avioanelor. Unii au 
mers zile in șir prin brusă. alții au 
murit de foame și de sete... Bombar
dată de opt ori de la 23 august — 
data declanșării operațiunii — și pini 
azi, Cahama, o localitate situată la 
130 km de frontiera cu Namibia, pre
zintă aspectul unui oraș fantomă. Nici 
o casă n-a rămas intactă. Unele sint 
total distruse, altele nu mai au aco
periș sau lasă să se vadă pereți gău
riți de proiectile. Străzile sint com
plet pustii. Pe fiecare parte a drumu
lui care traversează localitatea se văd 
cratere largi provocate de exploziile 
bombelor.

Tirgul de la Brno
PRAGA 8 (Agerpres). — La 8 sep

tembrie a avut loc inaugurarea celei 
de-a 23-a ediții a Tîrgului interna
țional de la Brno, la care iau parte 
peste 2 000 firme și întreprinderi din 
30 de țări.

România, participantă tradițională 
la acest tîrg, este prezentă cu opt 
standuri specializate, in care sint 
expuse produse ale industriei con
strucțiilor de mașini.

Standurile românești au fost vizi
tate de Lubomir Strougal, președin- 
tele guvernului federal cehoslovac, 
Ladislav Gerle, vicepreședinte al gu
vernului federal, miniștri și alte ofi
cialități cehoslovace, 
aprecieri 
tehnic și 
zentate.

I

»

BRASILIA 8 (Agerpres). — în ora
șul Sao Paulo a avut loc o plenară 
a C.C. al P. C. Brazilian, consacrată 
examinării situației interne și inter
naționale. Plenara a relevat necesi
tatea unității de acțiune a tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
braziliene, pentru depășirea crizei 
social-economice și continuarea pro
cesului de democratizare în Brazilia.

Declarația P.C.
LONDRA 8 (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Marea Britanie a dat 
publicității o declarație in care adre
sează clasei muncitoare apelul de a 
desfășura o vastă campanie pentru 
a determina guvernul conservator să 
renunțe la politica sa economică, care 
a avut pină in prezent ca efect o 
creștere masivă a șomajului și scum
pirea costului vieții.

Lupta pentru reorganizarea econo
miei — subliniază declarația P.C. din 
Marea Britanie — este inseparabilă 
de lupta împotriva cursei înarmări
lor. pentru reducerea fondurilor u- 
riașe alocate în scopuri militare. De
clarația cheamă la organizarea unei 
ample mișcări împotriva înarmărilor, 
sub lozinca „Locuri de muncă, nu 
bombe !“.

Știința să slujească vieții, progresului —nu felurilor distrugerii!
Desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, simpozionul internațional „Oa
menii de știință și pacea*, care a avut loc la București, a reunit presti
gioase personalități ale vieții științifice mondiale, laureați 'ai Premiului 
Nobel, președinți de academii din diferite țări, conducători ai unor agen
ții ale O.N.U., reprezentanți de frunte ai unor institute din toate dome
niile științei, care, pe deasupra convingerilor lor politice, filozofice, re
ligioase sau de altă natură, se consideră alături In ce privește răspun
derile pentru folosirea cuceririlor științei nu in scopul creării a noi mij
loace de distrugere, ci al salvgardării păcii, vieții și civilizației pe pă- 

__ ’___ ‘ ' , ’ ’ , ' a
Mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu, document de im
portanță deosebită pentru mobilizarea tuturor slujitorilor științei, a tuturor 
forțelor progresiste și democratice de pretutindeni împotriva politicii de 
înarmări, a agravării situației internaționale, pentru reluarea și conti
nuarea cursului spre destindere, pace și colaborare internațională.

participanților la simpozion consemnate

mint. Un profund ecou în rindul participanților la simpozion avut

tronaj al președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. a avut o impor
tanță deosebită. Mesajul adresat ne-a 
deschis un drum, ne-a oferit un țel 
— acela ca oamenii de știintă din lu
mea întreagă să-și unească eforturile 
pentru a contribui la ieșirea din ac
tuala situație periculoasă in care se 
găsește omenirea. Și oamenii de știin
ță. prezenți în capitala României, au 
arătat că sint conștient! de pericolul 
pe care-1 reprezintă pentru civilizația 
noastră și pentru securitatea po
poarelor intensificarea cursei înarmă
rilor, declarihd că sint la înălțimea

metei si sărăciei de pe glob. Ome
nirea nu are altă șansă de supravie
țuire decit aceea de a trăi în pace. 
Oamenii de știință, care au contribuit 
la mersul înainte al omenirii, la fău
rirea civilizației actuale, trebuie să 
acționeze acum pentru apărarea aces
teia de distrugere.

Aș dori să menționez In acest con
text România, care oferă un exem
plu. Țara dumneavoastră nu numai 
că aplică in practică o politică în
dreptată spre folosirea energiei nu
cleare doar In scopuri pașnice, dar și 
acționează In mod ferm pentru reali-

Publicăm mai jos opinii ale 
de redactori ai „Scinteii“.

„Trebuie evitat pericolul 
unui război termonuclear”

Oamenii de știință au datoria să 
acționeze pentru ca realizările știin
ței și tehnicii să fie folosite numai 
în folosul popoarelor si nu în dauna 
lor.- Cursa înarmărilor și. îndeosebi, 
cea a înarmărilor nucleare, poate îm
pinge omenirea spre catastrofă. Sin- 
tem conștient! că în cazul izbucnirii 
unui război termonuclear omenirea ar 
fi distrusă. De aceea, trebuie să pu
nem înainte de toate problema în
lăturării acestui pericol.

Oamenii de știință din întreaga 
lume înțeleg că au un rol de jucat și 
poartă o răspundere deosebită în fata 
popoarelor : acela de a face totul pen
tru a împiedica o astfel de catastrofă. 
Realizarea de noi arme de distrugere 
în masă și de noi mijloace tot mai 
perfecționate de transportare a lor la 
țintă sporește pericolul de izbucnire 
a conflictului. îndeosebi în Europa, 
unde se concentrează o uriașă canti
tate de arme nucleare șl de rachete, 
care fac posibilă declanșarea războ
iului într-un timp foarte scurt. Aceas
ta înseamnă că fiecare tară se teme 
de prima lovitură. Tocmai de aceea 
este foarte important să se întreprin
dă măsuri pentru reducerea si. In ul
timă instanță, lichidarea stocurilor de 
arme de distrugere si de mijloace de 
transportare a lor la țintă.

O problemă abordată în cadrul sim
pozionului a fost și aceea a decalaje
lor existente între țările din Nord și

cele din Sud. Foarte adeseori, cînd se 
discută această problemă, nu se pune 
întrebarea de unde provin deosebirile 
dintre bogati și săraci, ca si cînd 
acestea ar fi căzut din cer. Trebuie să 
spunem că Uniunea Sovietică, ce
lelalte țări socialiste. în rîndul cărora 
și România. își aduc o contribuție la 
rezolvarea problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare. Astfel, noi le ajutăm 
în pregătirea de cadre, in dezvoltarea 
economiei lor.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat participanților la 
simpozion, care face o analiză gene
rală a situației din lume, a proble
melor cu care se confruntă omenirea, 
este cit se poate de util, necesar și 
venit la timp. El va juca fără Îndo
ială un rol important in găsirea de 
soluții la problemele despre care s-a 
discutat la simpozion.

Prof. A. M. PROHOROV 
laureat al Premiului Nobel, 
director al Institutului de Fizică 
al Academiei de Științe a U.R.S.S.

„Să facem astfel ca toată ener
gia din lume să servească omu

lui, binelui său”
în actualele condiții internaționale, 

cind cursa Înarmărilor clasice si nu
cleare continuă cu intensitate, simpo
zionul internațional de la București, 
inițiat și desfășurat sub Înaltul pa-

Ancheta internațională a „Scînteîi" în rîndul 
participanților la simpozionul „Oamenii de 

știință și pacea"

răspunderii ce le revine pentru viito
rul și progresul omenirii in condiții 
de pace și înțelegere.

Energia nucleară — această minu
nată descoperire a geniului uman — 
poate fi folosită atit in scopuri dis
tructive, cit și pentru binele oameni
lor. Din păcate lucrurile nu au evo
luat numai într-o direcție favorabilă. 
Față de prima bombă nucleară, care 
a explodat in 1945 asupra Hiroshimei, 
forța concentrată azi intr-o bombă 
nucleară este de mii de ori mai pu
ternică. Dar oamenii de știință sint 
in măsură să acționeze într-o direc
ție bună. Ei știu cel mai bine cit de 
mare este pericolul ce amenință ome
nirea in cazul unul conflict nuclear. 
De aceea este esențial ca ei să creeze 
un front unit Împotriva acelora care 
vor să acrediteze ideea că un război 
nuclear ar fi un conflict ca oricare 
altul. Or, lucrurile nu stau așa. 
Forța explozivă a celor 60 000 de 
arme nucleare existente azi în lume 
face ca deasupra capului fiecărui lo
cuitor al planetei noastre să apese 
multe tone de trinitrotoluen.

Este Încurajator faptul că s-au fă
cut progrese uriașe și in domeniul fo
losirii energiei nucleare in scopuri 
pașnice. Este doar un început — și 
trebuie să facem astfel ca toată ener
gia din lume, in special cea nucleară, 
să servească omului, eliminării foa-

zarea acestui deziderat al omenirii 
pe plan mondial. în acest fel. Româ
nia, prin ideile vizionare, umaniste 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu. 
aduce o contribuție importantă la 
cauza păcii.

Dr. Sigvard EKLUND
director general al Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.)

Este foarte important deci ca în
treaga lume să știe că poate conta 
pe majoritatea oamenilor de știintă 
ca aliati in efortul de canalizare a 
cuceririlor științei și tehnicii spre 
binele civilizației umane. Glasul nos
tru trebuie să se facă auzit. Ape
lul adoptat de participants la sim
pozion se adresează tuturor oameni
lor de știintă, tuturor guvernelor si 
parlamentelor lumii. în scopul mo
bilizării conștiințelor pentru impri
marea unui curs ireversibil spre des
tindere. spre încetarea cursei înar
mărilor si a deturnării științei de la 
telurile pașnice, de purtătoare a bi
nelui și civilizației. In lume există 
foarte putini savanti care sint în fa
voarea aplicării cuceririlor științei in 
folosul tehnologiilor militare, iar a- 
tunci cînd o fac. prin fapte, răs
pund la presiunea oamenilor politici. 
Este nevoie deci ca toți cei de bună 
credință ce activează pe tărîmul 
științei să manifeste curajul si per
severenta de. a-și spune cuvintul in 
fata oamenilor politici, a celor a- 
flati in poziții de decizie asupra 
soartei omenirii. De aceea, apelul la 
conștiință trebuie extins cu putere 
asupra celor ce au posibilitatea să 
controleze evoluțiile din momentul 
de fată de pe plan mondial.

Prof. George PALADE 
laureat al Premiului

S.U.A.
Nobel,

„Omenirea poate conta pe ma
joritatea oamenilor de știință"

Vibrantul mesaj adresat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu are o 
rezonantă cu atît mai mare cu cit 
vine din partea unui om politic de 
mare curaj. In lume există putini 
oameni politici de o asemenea talie. 
Responsabilitatea slujitorilor științei, 
la care tace apel în mesajul său, 
constituie o problemă de mare se
riozitate si actualitate. Mai ales In 
această perioadă cînd pericolul ce a- 
menlntă destinderea depășește orice 
închipuire, cînd bietul porumbel al 
păcii tremură auzind la radio si la 
televiziune gravele știri despre apa
riția unor noi arme și mal nimici
toare.

„Un document prețios 
oamenii de știință din 

întreagă”

pentru 
lumea

Deasupra planetei noastre se a- 
dună nori negri care pot avea ur
mări cumplite. Cred că lupta pen
tru Împiedicarea războiului, pentru 
aoărarpa păcii este astăzi direct le
gată de soarta omenirii. Telul de 
bază al științei tl constituie îmbună
tățirea vieții oamenilor, asigurarea 
progresului. Dar dușmanii păcii 
se folosesc de realizările științei con
temporane pentru intensificarea 
cursei înarmărilor. Savantii din tre
cut și-au închinat lucrările progre
sului. unei vieți mai bune si de a- 
ceea noi ii respectăm si le conti-

nuăm opera nobilă. Dar ca să-și poa
tă îndeplini misiunea ce le revine, 
oamenii de știintă trebuie să lupte 
pentru apărarea 
cursei Înarmărilor și în primul rînd 
împotriva armei
Tuturor le este cunoscut faptul că 
armele nucleare pot distruge intr-o 
clipă toate bunurile făurite de că
tre omenire veacuri la rind și însăși 
viata de pe planeta noastră.

In prezent există in Coreea de 
Sud peste 700 de arme racheto- 

șporesc încordarea 
numai în 

peninsula coreeană, ci și în Asia 
și în întreaga lume. Iată de ce Parti
dul Muncii din Coreea, Guvernul 
R.P.D. Coreene cer cu insistentă e- 
vacuarea trupelor străine din Coreea 
de Sud. împreună cu armele lor. re
zolvarea problemei coreene ne baze 
democratice și pașnice. Această po
ziție a partidului și guvernului nos
tru coincide cu dorința celorlalte po
poare pentru că transpunerea ei în 
viată ar asigura securitatea în a- 
ceastă zonă si ar contribui la con
solidarea păcii în întreaga lume. în 
legătură cu aceasta vreau să exprim 
prin intermediul ..Scînteîi" mulțumi
rile noastre respectatului și iubitului 
tovarăș Nicolae Ceaușescu, partidu
lui și poporului român‘pentru spri
jinul activ pe care il acordă luptei 
poporului coreean pentru reunifica- 
rea pașnică și independentă a Coreei.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu către simpozionul „Oame
nii de știintă și pacea" este un do
cument prețios pentru oamenii de 
știintă din lumea întreagă care luptă 
pentru progresul omenirii și apărarea 
păcii. Oamenii de știintă coreeni cu
nosc bine activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Îndreptată in di
recția menținerii păcii si îi acordă 
o

păcii. împotriva
racheto-nucleare.

nucleare, care 
și amenință pacea nu

inaltă prețuire.

Zang Sang CIÂL
v'cepreședinte al Academiei 
R.P.D. Coreene

Declaiațll consemnate de
N. PLOPEANU 
I. DABU 
S. PODINA

CARACAS 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei, Luis Herrgra 
Campins, a inaugurat la Caracas 1 . 
crările celei de-ă IV-a Conferințe 
maritime internaționale. Dezbaterile 
sint consacrate problemelor 7 
în curs de dezvoltare în ceea ce pri
vește transportul .maritim internatio
nal și necesitatea aplicării codului 
de conduită în materie, adoptat de 
Conferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț Și Dezvoltare (UNCTAD). In 
cuvintul său. șeful statului venezue- 
lean a subliniat dificultățile pe care' 
le întimpină in prezent statele in 
curs de dezvoltare în domeniul in
dustriei navale și in transporturile 
maritime internaționale, evidențiind 
necesitatea de a fi sprijinite în efor
tul lor de consolidare și dezvoltare a 
flotelor comerciale, naționale.

Președintele Luis Herrera Campins 
a arătat., totodată, că se impune cu 
stringentă respectarea prevederilor 
codului de conduită adoptat de 
UNCTAD în privința traficului ma
ritim internațional.

țărilor

Noul guvern bolivian
LA PAZ 8 (Agerpres). — în Boli

via a fost constituit noul guvern al 
tării, care este condus, potrivit pre
vederilor constituționale, de către 
șeful statului, generalul Celso Torre- 
lio Villa. Portofoliul externelor a fost 
încredințat diplomatului de carieră 
Gonzalo Romero, iar în fruntea Mi
nisterului de Interne a fost desemnat 
col. Romulo Mercado. Alte schimbări 
au avut loc în. ce privește titularii 
ministerelor educației și culturii, 
transporturilor și comunicațiilor, 
problemelor țărănești, energiei și hi
drocarburilor, prevederilor sociale și 
sănătății publice, informațiilor. Cei
lalți miniștri, inclusiv secretarul ge-. 
neral al Președinției Republicii au 
fost reconfirmați in funcțiile lor.

Noul guvern cuprinde 7 civili șl 11 
militari.

Situația
LONDRA 8 (Agerpres). — Explo

zia, comandată de la distanță, a unei 
mine plasate, pe un drum de țară 
din comitatul nord-irlandez Tyrone, 
a provocat moartea a doi polițiști 
și distrugerea completă a automobi
lului în care aceștia se aflau in 
patrulare, informează agenția France 
Presse. Atentatul a fost revendicat 
de organizația clandestină „Armata 
republicană irlandeză" (I.R.A.). In 
urma acestui atentat, numărul per
soanelor care și-au pierdut viata in 
Ulster, de la începutul anului, ca re
zultat al actelor de violentă comise 
de elemente extremiste, a ajuns la 
70. Dintre acestea. 15 au fost membri 
ai forțelor locale de politie.
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