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UN AMPLU ȘI MOBILIZATOR
PROGRAM DE ACTILNE
pentru creșterea aportului
cercetării științifice
la înfăptuirea revoluției agrare
în amplul program de dezvoltare
multilaterală a patriei, științei ii
revine un rol deosebit. La Con
gresul al XlI-lea al partidului au
fost' puse cu pregnanță în lumină
rolul și misiunea științei in înfăptui
rea obiectivelor mărețe ale țării,
au fost definite căile și modalitățile
prin care să se poată manifesta ca
o principală forță de producție. A
fost adoptat la istoricul congres
Programul-directivă de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și
de introducere a progresului tehnic
in perioada 1981—1985 și direcțiile
P~ p ipăie piuă in anul 2000, un
> Jiu și insuflețitor plan de actit ite creatoare pus de partid in
ft»v.i tuturor oamenilor de știință,
lucrătorilor din întreaga rețea a in
stituțiilor de cercetare și dezvolta
re tehnologică, specialiștilor din
producție, cadrelor din învățămîntul
de toate gradele, tuturor celor care,
prin activitatea lor, sînt chemați să
îmbogățească necontenit știința și
tehnica
româ
nească, să asigu
re
promovarea
susținută a pro
gresului tehnic și
științific în în
treaga economie
și viață socială.
Recenta
Con
sfătuire de lucru
de la Comitetul
Central al parti
dului cu cadrele
din cercetare și
invățâmint din agricultură, indus
tria
alimentară,
silvicultură și gos
podărirea apelor,,
organizată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Secretar
general al partidului, la numai
două săptămini de la consfătui
rea dedicată problemelor agricul
turii. a pus puternic in evidentă
rolul ce revine cercetării științifice
agricole in înfăptuirea obiectivelor
Congresului al XlI-lea al partidu
lui cu privire la dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a agriculturii,
la înfăptuirea unei profunde revo
luții agrare.
Ampla cuvintare a secretarului
general al partidului — veritabil
program de muncă și de acțiune,
atit în prezent cît și în perspectivă,
pentru toți cei care activează pe
țărîmul cercetării agricole — sub
liniază, incă o dată, preocuparea
constantă a partidului nostru pen
tru aplicarea neabătută in practica
productivă a noilor cuceriri ale
gindirii și activității de investigare
științifică, evidențiază rolul ce re
vine cercetării in satisfacerea ce
rințelor de ridicare a nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui. Sint cerințe care pot fi în
făptuite numai prin valorificarea
deplină și cît mai rapidă a poten
țialului științific de care dispunem,
demonstrîndu-se pe această cale
competența cadrelor noastre din
cercetare, justificarea efortului ma
terial pe care statul nostru, po
porul l-au învestit și îl învestesc
in acest domeniu de activitate.
Pentru că, dacă în realizările în
semnate obținute în dezvoltarea și
modernizarea agriculturii un rol
deosebit revine și cercetării științi
fice, în același timp trebuie spus
că — așa cum sublinia în cuvîntarea sa secretarul general al parti
dului — răspunzătoare de produc
țiile nesatisfăcătoare obținute in
numeroase unități agricole este și
cercetarea științifică, chiar dacă aceasta a obținut rezultate bune pe
loturile sale experimentale. „Este
evident că, in aprecierea cercetării,
trebuie să pornim nu numai dc la

ceea ce am obținut pe loturile expe
rimentale, de la ceea ce s-a ob
ținut in anumite ferme sau cimpuri
de experiență, — spunea pe bună
dreptate
tovarășul Nicolae
Ceaușescu —, ci de la producția
mare, de la producțiile medii pe
care le obținem in toate județele,
pe intreaga țară. Orice soiuri de
noi plante, orice tehnologii trebuie
să determine in mod obligatoriu o
creștere corespunzătoare a produc
ției agricole pe plan național. Nu
mai in măsura in care obținem aceasta putem aprecia că rezultatele
cercetării sint bune". De fapt,
aceasta constituie o observație cu
putere de generalizare pentru toate
domeniile economiei noastre, prac
tica fiind, in fond, singura măsură
concretă și exactă a evaluării re
zultatelor cercetării.
Consfătuirea de lucru consacrată
cercetării științifice agricole a pri
lejuit o amplă și minuțioasă trecere
în revistă a stadiului în care se
află
cercetarea
științifică în agricultură, a rea
lizărilor obținute,
dar și a numeroa
selor minusuri, a
rămînerilor în ur
mă ce se mani
festă, trâgindu-se
concluziile nece
sare pentru ca
intre obiectivele
concrete ale dez
voltării agricultu
rii si soluțiile oferite de oamenii
de știință să se
realizeze o depli
nă sincronizare.
Desigur, in ma
joritatea domeni
ilor producției agricole : cereale,
plante tehnice, legumicultură, viti
cultură, pomicultură, creșterea ani
malelor se relevă și contribuția
cercetării științifice agricole. Au
fost, astfel, create noi soiuri de
înaltă productivitate, fapt care se
reflectă în producțiile mari de grîu,
orz și porumb din unele întreprin
deri agricole de stat și cooperative
agricole, au fost obținute o serie de
rezultate bune în creșterea si spo
rirea efectivelor de animale, s-a
efectuat un amplu volum de lucrări
de irigații și ameliorări, s-a perfec
ționat sistema de tractoare și ma
șini agricole a țării. Toate acestea
au contribuit la sporirea producției
agricole in deceniul trecut, oglindită
intr-o creștere pe cincinal cu 25 la
sută.
Desfășurată într-un spirit analitic,
cu preocuparea vădită de a se sta
bili căile prin care să se realizeze
producții agricole superioare sub
semnul răspunderii față de desti
nele agriculturii, de înfăptuirea
obiectivelor mari ale acestei ramuri,
menită să contribuie la progresul
întregii
economii,
consfătuirea
constituie un moment hotăritor
pentru dezvoltarea științei agricole,
pentru integrarea ei energică în
marele și generalul efort spre o
eficiență și superioară calitate a
muncii.
Document de o deosebită însem
nătate practică și teoretică, program
de lucru de mare amploare, desthizind o perspectivă luminoasă dez
voltării agriculturii, ampla cuvintare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
definește căile și mijloacele prin
care Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Academia de
științe agricole -și silvice, institutele
de cercetări, institutele de învățămînt de profil cît și specialiștii din
agricultură sînt chemați să participe

Pe marginea cuvintării
tovarășului
Nicolae Ceausescu
«
la recenta Consfătuire de
lucru de la C.C. al P.C.R.

\

înainte de a se do
moli in luncile fertile
ale Oradei, Crisul Re
pede trece prin vămi
le munților Piatra
Craiului.
străbătînd
strimtohat o clisură de
calcaruri moi. de mar
ne și de gresii fine
din care își adjudecă
materia primă gigan
tul cimentăriei de la
Aleșd. Colateral, spre
culmi, se înfățișează,
cărunte si scobite de
văgăunile
minelor,
mari zăcăminte de
argilă. O argilă des
tul de sărăcăcioasă,
dar pe care spiritul
creator al specialiș
tilor a înnobilat-o,
convertind-o la virtu
țile mult căutatei și
atit de necesarei că
rămizi refractare. Or.
tocmai despre destinul
nou, proaspăt de nou.
al argilei înnobilate
încerc să istorisesc.
Am căutat si am gă
sit acest destin, la o
drumeție miraculoasă,
între parantezele a
două peșteri, pe o vale
cu olari ce făuresc
vestita ceramică albă :
ulcioare, căni si talgere parcă de cretă.

(Continuare in pag. a IlI-a)

parcă de spumă de
mare...
Exploatarea minieră
a argilelor, la Șuncuiușul
Bihorului. e
veche. în 1949 au fost
polarizate aici cîteva

larea argilei de Șuncuiuș. Se cerea, in pri
mul rînd. creșterea
procentului de trioxid
de aluminiu, favorizant rezistenței refrac
tare și, apoi, scăde-

6 PAGINI — 30 BANI

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
astăzi sosește in țara noastră Alteța Sa
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,

emirul statului Kuweit

bun venit Înaltului
OASPETE!
Astăzi sosește la București Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, emirul statului Kuweit, care, la invitația președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră,
înscriindu-se în
contextul relații
lor
ascendente
dintre România și
Kuweit,
dintre
țara noastră și
statele arabe, vi
zita marchează un
moment impor
tant in dezvol
tarea colaborării
reciproc avanta
joase dintre cele
două țări, în afir
marea năzuințelor
de pace și înțele
gere de care sint
animate popoare
le român și kuweitlan.
Născut în Ku
weit in anul 1928,
șeful statului kuweitian este al
13-lea monarh al
dinastiei Sabah,
care deține pu
terea de la înfiin
țarea statului Ku
weit, în a doua
jumătate a seco
lului al XVIIIlea. El și-a făcut
studiile primare
și secundare la
colegiile Al-Mubarakiya și AlAhmadia. A con
tinuat apoi studiile de limbă și lite
ratură arabă și de limbă engleză.
Și-a inceput cariera politică în
1949, ca șef al securității publice a
zonelor petroliere, răminind în aceas
tă funcție pînă in 1959, cînd a pre
luat postul de șef al departamentului
finanțelor. In 1961 a devenit ministru
al finanțelor și economiei, apoi al fi
nanțelor și industriei. A deținut func
ția de viceprim-ministru. La 30 no
iembrie 1965 a fost însărcinat cu for
marea primului guvern, in timpul
domniei fostului emir, șeic Sabah AlSalem Al-Sabah.
La 31 mai 1966 este desemnat prinț
moștenitor. A fost proclamat emir al
statului Kuweit la 1 ianuarie 1978.
După dobindirea independenței ță
rii, la 25 februarie 1961, valorificarea
principalei bogății naționale s-a aflat
in atenția autorităților kuweitiene.
Treptat, au fost aplicate măsuri care
încorporau petrolul în aria proprie
tății de stat, ajungîndu-se ca în anul
1975 Kuweitul să-și redobindească
suveranitatea asupra totalității indus
triei petrolului.
Paralel cu extracția petrolieră, sta
tul kuweitian a dezvoltat. în ultimii
ani. o puternică industrie petrochi
mică. dispunind de rafinării cu o ca
pacitate de 30 milioane tone anual
și de uzine ce pot atinge împreună
o producție de peste 4 milioane tone
de gaze naturale. Proiectele de vii
tor au în vedere prelucrarea în tară
a circa două treimi din producția pe

trolieră. limitată la 62,5 milioane
tone pe an.
Pe planul relațiilor externe. Ku
weitul promovează o politică de pace
Si înțelegere între popoare, sprijină
realizarea destinderii internaționale.
El se pronunță pentru o soluționare
globală in Orientul Mijlociu. în con
formitate cu rezoluțiile Consiliului
de Securitate al Națiunilor Unite și
insistă pentru restabilirea drepturi
lor depline ale poporului palesti
nian. Kuweitul a întreprins nume
roase acțiuni pentru extinderea rela
țiilor sale cu țări din diferite conti
nente.
Stabilirea de raporturi diplomati
ce între România și Kuweit, in iunie
1963, a creat condițiile unei colabo
rări pe diferite planuri dintre cele
două țări, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității naționale,
a neamestecului în treburile interne,
egalității in drebturi și avantajului
reciproc.
Vizita întreprinsă în Kuweit în
martie 1976 de președintele Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu, întilnirlle fructuoase avute cu acest prilej au marcat un
moment de importantă deosebită in
evoluția relațiilor dintre cele două
țări. în dezvoltarea conlucrării lor in
toate domeniile de activitate.
„Exprim profunda satisfacție pen
tru caracterul prietenesc și fructuos al
relațiilor dintre România și Kuweit.
(Continuare în pag. a Vl-a)

Astăzi, in jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune vor trans
mite direct ceremonia sosirii Alteței Sale șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, emirul statului Kuweit, care, la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, va efectua o vizită
oficială de prietenie in România.

păsătoare. s-au născut
ideea înnobilării argi
lei autohtone si ten
siunea celor zece ani
de cercețare. Specia
liști de la Institutul de
cercetări și proiectări

urmei, la un rezultat
triumfător.
Argila este, la in
ceput, clasată, denisipată. apoi separată și
dezintegrată.
redusă
într-o plasmă — filtra-

Perseverența și ingeniozitatea

înnobilează materia
La Șuncuiușul Bihorului - o argilă prețioasă pentru industrie
de Al. ANDRIJOIU —-------------------------------- ——
șandramale particulare
înapoiate. Dar saltul
spectaculos s-a petre
cut în primăvara aces
tui an cînd s-au pus
bazele „Instalației de
preparare și înnobila
re a argilelor refrac
tare". întreprindere de
rang republican. Un
titlu care obligă.
Zece ani au muncit
cercetătorii la innobi-

rea cit mai marca
tă a oxizilor de fier
dăunători. Dezvolta
rea vertiginoasă a me
talurgiei, . a siderur
giei naționale cerea tot
mai multă șamotă re
fractară și împovăra
importul, cu devize, al
argilelor
superioare.
Din acest continuu ra
port dintre necesități
în creștere si plăti a-

miniere din Cluj-Napoca (inginer Pompiliu
Pisso. inginer chimist
loan Stanca, fizician
Cornel Ivan și alții),
de la Combinatul mi
nier tot din Cluj-Napoca (inginer Aurel
Bogdan, inginer Mag
da Ioan și alții) îm
preună cu localnicii au
ajuns, pînă la urma

tă. apoi transformată
într-o materie plastică
și. în fine, uscată in
forma unor macaroa
ne. întreg acest pro
ces l-am urmărit, sub
preumblarea tacticoa
să a funicularelor ce
aduc argila din munte
în moara cu producție
de 8 tone pe oră, în
spiralele clasoarelor.
și. mai ales, in secția

de dezintegrare care
este, de fapt, laborato
rul instalației. E un
labirint aparent. dar
logic pînă și pentru
ochiul profanului în
materie.
Explicațiile
mi le-au dat ingine
rul Ioan Groza, direc
torul
întreprinderii,
inginerul-șef Leontin
Groza,
subinginerul
Teodor Groza, șeful
instalației si. in fine,
maistrul principal loan
Ungur. Nici un grad
de rudenie intre cei
trei Groza si alti Gro
za care lucrează in în
treprindere.
E
un
nume comun locului,
dar ei. cu toții. Groza
și ne-Groza. formează
marea familie a celor
1 900 de oameni ai
muncii, mineri si metalurgi. care dau fai
mă premierei mondia
le a argilei înnobilate.
De
ce
premieră
mondială ? Alte țări,
care posedă o aseme
nea comoară a indus
triei modeme — argilă
superioară — nu au
nevoie de nici o înno-

(Continuare
în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, vi
neri, delegația Adunării Federale a
R.S. Cehoslovace, condusă de Alois
Indra, membru al Prezidiului C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, președintele
Adunării Federale, care a efectuat o
vizită in țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale.
Din delegație au făcut parte depu
tății Michal Zakovic, vicepreședinte
al Adunării Federale, Vlasta Maliko
va, membră a Prezidiului Adunării
Federale. Michal Cyprich, vicepre
ședinte al Comitetului constituționaljuridic al Camerei Națiunilor. Marie
Pliskova, cenzor al Comitetului pen
tru agricultură și alimentație al Ca
merei Națiunilor, Josef Suber, mem
bru al Comitetului pentru mandate și
imunități al Camerei Poporului. StanLslav Kriz,’ șeful Direcției pentru
relații externe a Adunării Federale.
La întrevedere au luat parte to
varășii Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, președintele Marii Adunări Na
ționale, Virgil -Teodorescu, vicepre
ședinte al M.A.N., loan Sălăjan,
președintele Comisiei constituționale
și juridice a M.A.N.
A fost de fată Lumir Hanak. amba
sadorul R.S. Cehoslovace la București.
Președintele Adunării Federale ce
hoslovace a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial salut
din partea Prezidiului C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, a tovarășului Gus
tav Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace.
Totodată, conducătorul delegației
parlamentare cehoslovace a adresat
calde mulțumiri pentru Întrevedere,
pentru invitația de a vizita România,
de a cunoaște succesele poporului ro
mân în construcția socialistă, precum
și pentru calda ospitalitate de care
s-au bucurat membrii delegației in
timpul șederii in țara noastră.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a adresat din partea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
și a sa personal un salut călduros și
cele mai bune urări Prezidiului C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, tovarășului
Gustav Husak.
în timpul convorbirii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție bunele
raporturi de prietenie și colaborare
existente intre partidele, țările și po
poarele noastre și s-a exprimat con
vingerea că aceste relații se, vor ex
tinde și adinei in continuare pe baza
importantelor înțelegeri și hotărîri
stabilite de conducătorii de partid și
de stat ai României și Cehoslovaciei,
în acest cadru s-a relevat rolul parla
mentelor și parlamentarilor din cele
două țări în amplificarea continuă a
raporturilor româno-cehoslovace, in
mai buna cunoaștere și întărire a
prieteniei și solidarității dintre po
poarele noastre. S-a apreciat că dez
voltarea continuă a colaborării dintre
România și Cehoslovacia servește
operei de edificare a noii orînduiri în
cele două țări prietene, este in folosul
ambelor popoare, contribuie la
creșterea prestigiului și influentei so
cialismului in lume, la cauza păcii,
securității și colaborării.

Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale actualității politice
internaționale. S-a subliniat că, in
condițiile actualei situații complexe și
contradictorii din lume, se impune intărirea colaborării, unității și solida
rității țărilor socialiste, a forțelor pro
gresiste, antrimperialiste. a tuturor
popoarelor in lupta pentru reluarea și
continuarea cursului spre destindere,
pace și colaborare internațională. în
acest cadru, s-a apreciat că parla
mentele român ’ și cehoslovac, alături
de celelalte parlamente pot aduce o
contribuție importantă la îmbunătă
țirea climatului politic mondial, la o
largă conlucrare intre toate națiunile.
O atenție deosebită a fost acordată
problemelor privind înfăptuirea secu
rității și cooperării în Europa, apreciindu-se că este necesară intensifi
carea eforturilor in vederea incheierii cu succes a reuniunii de la Madrid,
pentru ca aceasta să dea un nou
imbold destinderii pe continent, să
creeze condiții pentru organizarea
unei conferințe pentru dezarmare și
încredere in Europa, acționîndu-se,
in același timp, pentru continuitatea
acestor reuniuni și conferințe. S-a
subliniat, de asemenea, că o proble
mă centrală care preocupă omenirea
este oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, și în primul rînd
la dezarmarea nucleară, împiedicarea
amplasării de noi rachete pe conti
nentul european, oprirea producerii
armei cu neutroni, lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini
economice internaționale.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe
și cooperarea al Regatului Maroc

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit vineri
pe M’Hamed
Boucetta. ministru de stat insărcinat
cu afacerile externe și cooperarea al
Regatului Maroc, președintele părții
marocane în Comisia interguvernamentală româno-marocană de coope
rare economică și tehnică, care face
o vizită în țara noastră.
La întrevedere a luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A participat Mohammed Karim
Lamrani, director general al Oficiu
lui marocan de fosfați.
Au fost de fată Ovidiu Popescu,
ambasadorul României la Rabat, și
Boubker Boumahdi, ambasadorul Re
gatului Maroc la București.
Exprimînd întreaga gratitudine
pentru întrevederea acordată, minis
trul marocan a. arătat că ațe plăcuta
misiune de a transmite președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut cordial
și calde urări de sănătate și fericire
personală din partea regelui Marocu
lui, Hassan al II-lea.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
suveranului marocan salutul său și
cele mai bune urări, iar poporului
marocan prieten prosperitate și pace.
în timpul întrevederii a fost sub
liniată evoluția ascendentă a relații
lor de prietenie și colaborare dintre
România și Maroc, care se dezvoltă
continuu, in deplină concordanță cu
hotăririle și înțelegerile convenite cu
prilejul dialogului româno-marocan
la cel mai înalt nivel. S-a subliniat
însemnătatea realizării înțelegerilor
stabilite cu prilejul lucrărilor Comi

siei interguvernamentale românomarocane de cooperare economică și
tehnică pentru dezvoltarea schimbu
rilor economice, tehnico-științifice și
culturale dintre țările noastre. De
comun acord, s-a arătat că dezvol
tarea relațiilor de colaborare dintre
România și Maroc este în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei păcii,
destinderii și cooperării interna
ționale.
Au fost abordate, de asemenea, unele
aspecte ale vieții politice internațio
nale. în acest cadru, s-a apreciat că
in condițiile actuale, in care situația
mondială este deosebit de complexă și
contradictorie, se impune să se inten
sifice eforturile în vederea opririi în
cordării internaționale, reluării și con
tinuării politicii de destindere, pace și
respect al independenței naționale,
soluționării rapide, pe cale politică,
prin tratative, a stărilor de încor
dare și conflict din diferite regiuni
ale lumii. în acest context, s-a re
levat însemnătatea unei soluții
globale în Orientul Mijlociu, care să
ducă la retragerea Israelului din
toate teritoriile arabe ocupate in
urma războiului din 1967, la rezolva
rea problemei poporului palestinian,
inclusiv prin crearea unui stat pa
lestinian propriu, independent, la
asigurarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă.
S-a evidențiat, totodată, necesitatea
orientării eforturilor tuturor statelor,
ale opiniei publice internaționale,
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru trecerea la măsuri de dezar
mare, și în primul rînd de dezarmare
nucleară, apreciindu-se că înfăptuirea

CARAȘ-SEVERIN : Producție fizica peste prevederi
Colectivele de oameni ai muncii
din economia județului Caraș-Severin acordă o atenție deosebită reali
zării planului la producția fizică.
Prin folosirea mai bună a capaci
tăților de producție și a timpului de
lucru, prin valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor,
ei au realizat peste prevederile de

plan, de la începutul anului și pînă
acum, mai bine de 24 400 tone fon
tă brută, 26 200 tone oțeluri aliate,
8 000 tone de tablă și benzi din oțe
luri laminate, aproape 19 000 tone
laminate finite grele, 34 000 mp fur
nire estetice, precum și confecțiitextile in valoare de peste 44 mi
lioane lei. (Nicolae Cătană).

dezarmării constituie o cerință a
păcii și securității, un deziderat al
dezvoltării pașnice a tuturor po
poarelor. în acest context, s-a relevat
necesitatea luării unor măsuri ener
gice de dezarmare in Europa, pen
tru oprirea stocării de noi arme nu
cleare și de distrugere in masă pe
continent și s-a apreciat însemnăta
tea încheierii cu succes a reuniunii
de la Madrid, care să stabilească con
vocarea unei conferințe consacrate
încrederii și dezarmării în Europa.
în cadrul întrevederii s-a relevat,
de asemenea, importanta adoptării
unor măsuri concrete pentru elimi
narea subdezvoltării și făurirea unei
noi ordini economice internaționale,
condiție esențială pentru dezvoltarea
liberă și independentă a fiecărei na
țiuni pe calea progresului economic
și social, pentru menținerea păcii și
stabilității, pentru realizarea destin
derii și cooperării economice si po
litice neingrâdite dintre state.
De ambele părți a fost reafirmată
importanța promovării in viata in
ternațională a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța. a dreptului
fiecărui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale.
A fost condamnată, în același
timp, agresiunea Republicii Sud-Africane împotriva Angolei și a fost
subliniată
necesitatea
asigurării
dreptului la independență și dezvol
tare liberă a poporului namibian.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

ÎN ZIARUL DE AZI :
RUBRICILE
NOAS
TRE : Experiența înainta
tă la tribuna „Scînteii" ;
Pe teme cetățenești ;
Faptul divers ; Sport.
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CA SĂ PRIMEȘTI DE EA SOCIETATE
TREBUIE MAI ÎNTÎI SĂ DAI SOCIETĂȚII
MUNCA NOASTRĂ. Două cuvinte îngemănate, rostite cu supremă
mindrie, in ultimele decenii, de creatorul bunurilor materiale și spirituale
din România socialistă, omul care se află la pupitrul MUNCII pentru
țară și deci la pupitrul propriului său destin.
MUNCA NOASTRĂ generează zborul mai înalt al patriei spre noi
praguri de civilizație. Ea stă la temelia tuturor bucuriilor pe care le-am
durat ori spre care aspirăm necontenit. Nimic nu se întrupează din
senin. Nimic nu ne vine de-a gata. Plătim urcușului nostru vamă In su
doare, In strădania generală de a învinge obstacolele, de a urma cu
încredere drumul croit de partid, arhitectul împlinirilor de fiecare zl ale
poporului.
Tocmai de aceea, In societatea noastră, a muncii tuturor, pentru feri
cirea tuturor, nimic nu trezește mai aprig disprețul, oprobriul și revolta
decit nemunca. Sistemul nostru de apreciere, de valoare are drept mă
sură firească tocmai fapta clădită prin puterea brațului și a minții.
Orinduirea noastră este precum un lan curat de griu în care neghina
se înăbușe, este precum un trunchi viguros de stejar care respinge alto
iul străin structurii lui.

Dacă vrei cu adevărat

să lucrezi,
nud greu să 37 gășeșțL
La Biroul forței de muncă al
sectorului VT, din Capitală :
— Aș dori să lucrez. Ca muncitor,
se-nțelege.
Interlocutorii — NIcolae Lungoci,
șeful biroului, și Mircea Hristea,
inspector — mă cercetează din
priviri.
— Dacă vreți cu adevărat să
munciți, imi spune tovarășul Lungoci, vă putem da repartiții la
și citează din memorie : „Frigoeom, Fabrica de case, Fabrica de
piele sintetică, Fabrica de nasturi
și mase plastice, întreprinderea
chimică -Victoria-, UREMOAS...".
— „Semănătoarea*, adaugă Mireea Hristea, are nevoie de- strun
gari, lăcătuși, mecanici...
Și din nou, aceleași priviri insis
tente, însoțite de remarca ce a mai
fast rostită o dată :
— Dacă vreți eu adevărat să
munciți, alegeți. Vă dăm repartiția^
pe loc...
Reporterul „oprește" și el. o clipă,
timpul in loc, pentru a rememora
un fapt petrecut in halele între
prinderii „Semănătoarea". Tînărul
muncitor întilnit acolo a trecut cu
ceva vreme in urmă de mai multe
ori pe aici, pe la forțele de muncă,
cu aceeași dorință exprimată direct :
„Vreau să muncesc...". I s-a dat o
repartiție, două, trei, însoțite de fle
care dată de fraza devenită „for
mulă de serviciu" aici : „Dacă vreți
cu adevărat să munciți, alegeți. Vă
dăm repartiția pe loc...**. Ultima re
partiție — pentru „Semănătoarea".
Spune acum meșterul A. Brătulescu : „La început nu, că vrea să
se facă șofer. Foarte bine, zic, dar
mai întii ia să te califici tu intr-o
meserie aici, la -Semănătoarea», că
ai de unde alege. Și-apoi, n-are

Munca este legea lu
mii moderne, ce nu are
loc pentru leneși... Fie
care, și mare, și mic, datorește un echivalent de
muncă societății in care
trăiește...
MIHAI EMINESCU

cum să-ți prindă rău*. „Cum l-ați
convins ?“ „Vorbindu-i ca unul om
întreg. A început cursul de califi
care, noi, cei mai cu experiență,
tot pe lingă el. La un moment dat
a rămas în urmă cu învățătura.
M-am dus la tovarășul inginer și
Împreună l-am făcut tînărului in
cauză program special de pregătire.
A luat cu brio examenul de cali
ficare. S-a legat de fabrică, ciștigă
bine, e în rind cu noi, cu lumea,
s-a căsătorit aici fiind, a fost pri
mit in U.T.C. aici. Ce mai, iată-1
muncitor așezat, care trăiește pe
picioarele lui, din piinea lui".
în gura unui om ca A. Brătulescu cuvintele acestea au un sunet
firesc. Cite destine nu se împli
nesc în colectivele muncitorești de
pe întreg cuprinsul tării ! Cîti oa
meni nu ajung aici, in cimpul mun
cii, cum ne place să spunem, la
înțelegerea adevărului potrivit că
ruia nici o piine nu are gustul mal
bun, aroma mai plăcută decit piinea
muncită, ciștigată cu propriile-ți
brațe, cu propria gîndire I Iar toate
acestea înseamnă, înaintea cuvinte
lor mari, demnitate. Demnitatea pe
care numai munca ți-o poate da.
Numai prin traiul întemeiat pe
munca cinstită, lntr-o țară unde

omul muncii se bucură de supremă
prețuire, poți fi cu adevărat demn.
Ne adresăm din nou tovarășului
Lungoci :
— Pe aici, prin Biroul forței de
muncă al sectorului VI trec mulți
oameni...
— ...aproximativ 10 000 pe an. Și

— Nu prea mi-am găsit locul.
— Cite locuri vi s-au oferit pină
acum ?
— Destuie.
— Cite ?
— Vreo 20...
Douăzeci de oferte de muncă re
fuzate. Ascultindu-i pe acest tinăr,
reporterului îi răsar in minte mii
și mii de biografii de muncă, exem
plare, întîlnite de-a lungul și de-a
latul țării. Să ne oprim, fie și in
treacăt, asupra uneia dintre aces
tea. Aceea scrisă de existenta lui
Ion Peli. Om la cincizeci de ani și
ceva, acesta a lăsat în urmă nu
lo munca e sănăta
20 de oferte de serviciu refuzate,
ci fapta, contribuția sa la mari con
tea, cinstea, puterea și
strucții din România : Podul Prie
farmecul vieții,
teniei, Opera română, Teatru! de
vară „23 August", Casa de cultură
ALEXANDRU VLAHUJA
din Bucureștii Noi, întreprinderea
„Flacăra roșie" din Capitală, Fa
brica de ciment de la Fieni, blocuri
în Balta Albă, Drumul Taberei,
rese î — au fost aplicate prevede
Floreasca, pe litoral, construcții la
rile amintitului decret. A doua fise
Institutul de fizică atomică de la
aparține lui P. Antoniu. 7 (șapte !)
Măgurele, construcții în Libia,
repartiții i s-au dat ca... să vadă
R.F.G., iar acum își încheie opera
dacă îi surîde undeva să rămînă.
vieții muncind la nașterea metrou
Dacă... Nărăviții la nemuncă au o - lui bucureștean.
imaginație bogată în a inventa fel
Revenim la băiatul... străbunicii.
de fel de motive, în a afla „cusu
— Și cum, din 20 de oferte n-ați
ruri" oricărui loc de muncă ce I ss
aflat măcar una potrivită ?
oferă. într-un loc „e prea greu", în
Scoate — ca un posibil răspuns,
altul „nu-i de mine", dincolo „se
ca o justificare ? — o legitimație
împușcă banul cu prea multă su
și ecusonul (cu nr. 1 462) de la Fa
doare", dincoace „n-am chemare",
brica de mobilă din Baia Mare.
acolo nu se duce că „are un umăr
(N-a mai dat pe acolo de anul
beteag", dincolo amină doar, doar
trecut).
„s-o ivi ceva mai de soi" etc.
— De ce n-ați rămas la mobilă T
— E foarte greu pentru mine
Ca să nu mal spunem că nu o
acolo...
dată mal auzi pe cite unul : „Dacă
ăla nu muncește, treaba Iul. Cum
Răspunsul ne pune pe gînduri.

un rost că nu se mai poate", zice.
Da, pentru asemenea oameni e bine
ca peste tot să se creeze climatul
lui nu se mai poate. Iar pentru a
Înțelege remarca lui C. Constantin,
reținem doar faptul că acesta ve
nea aici direct de Ia adunarea ce
tățenească unde fusese ținta deza
probării opiniei publice, neingăduitoare cu lenea, cu traiul pe cuptor,
din truda altora. A primit imediat
repartiție, nu s-a dus la muncă și,
atunci, aspru, dar drept — și fi

A
„Societatea pe care noi o edificăm este o societate

a muncii, a omului care muncește pentru el insuși, munca
fiind unicul izvor al progresului, al făuririi vieții libere

și fericite a poporului"
NICOLAE
cii. Zice că n-a putut rezista la
munca asta.
— Cum îl cheamă ?
— Neagu.
— Nu-mi amintesc de el. Poate
o fi venit numai pîn'la gardul fa
bricii. Greu, aici ? Eu am început
munca în fabrica asta cînd se cir
cula numai cu cizme de cauciuc
prin curte. Am construit și am
muncit, am muncit și am făcut mo
bilă. Uitați-vă la piesele alea. Sint
prototipurile pe care le vom expu
ne la tirgul de mobilă de la Bru
xelles. Greu, aici, spunea tinărul
ăla ? Mă rog, nu-1 frumos să te
pronunți asupra unui om pe care
nu-1 cunoști. Dar eu zic că era.
să fiu iertat de greșesc, un țrîndav.
Că numai trindavii pot gindi așa
despre o meserie cu care eu și
atiția alții ne mindrim.
— La „greul" ăsta, adaugă mun
citorul Ștefan Silaghi, eu mi-am
adus și nora, și pe cei doi băieți.
Adică, aproape toată familia. Și nu
știu cum se face că nu i-am auzit
niciodată plingindu-se de... răul pe

Cine ostenește prea
devreme pare să con
simtă la dispariția lui.
TUDOR ARGHEZI

care l-am făcut !ndreptindu-le pa
șii spre fabrica mea.
Tehniciană Mariana Popiîean : —
Eu mă socotesc jignită de vorbele
de clacă azvirlite de acest Neagu

prea tlrziu am Încercat s-o facem
a înțelege că nimic nu se creează
fără efort, că nu poți primi la ne
sfîrșit fără să și ilai.
Lăsăm pe tatăl in cauză, pe alții
aflați in situația lui, să mediteze
cit de tardivă este această recu
noaștere. în același timp insă nu
putem să nu subscriem la ideea că
a.b.c.-ul dragostei de muncă trebuie
deprins încă din copilărie. Nu ferindu-i pe copii de muncă ti pre
gătim pentru viață. Vine vremea
— iată, probează și destinul Adria
nei — cind o asemenea „ocrotire"
se răzbună. Vine vremea cînd nici
tardivele regrete nu mai pot fi de
folos unui destin strîmb croit. Vine
vremea răspunderilor de părinți, de
educatori, de oameni care am ve
gheat pașii propriilor copii.
Cum și ce pot răspunde acum
părinții tinerei in cauză ? Ce pot
răspunde părinții altor tineri cor
coliți la aceeași temperatură căldu
ță, străină de efortul ce se cheltu
iește pentru tot ce se înalță în ju
rul nostru ? Nu pentru exercițiu
retoric auzim tot mai des asemenea

Magdalena MATEI, strungăriță :
„Toate bucuriile mele au venit din
muncă. Din munca mea. Credeți
că-i puțin lucru?"

Ion MELEHAT, strungar: „Strungul
de 16 000 de mm - premieră na
țională - are și piese lucrate de
mine. Numai munca mi-a adus această mindrie"

Anco MEDAR, inginer: „In familie,
la școală, aici în uzină, am învățat
un adevăr elementar: existența fie
căruia nu se poate întemeia decit
pe efort"

întrebări ivite din rindul opiniei
publice, ci din dorința de a ridica
probleme de conștiință unor oameni
încă datori în privința educației te
meinice, în respectul muncii, a
propriilor copii. Pentru că bucuria
sublimă de a aduce pe lume o viață
de om trebuie dublată obligatoriu
cu răspunderea pentru a-1 crește

Pentru mine, viața fără
muncă nu-și are rațiu
nea... Mulțumirea mea
cea mai mare, singura
mulțumire, este lucrul.
GEORGE ENE5CU

sănătos, în cultul valorilor create
de înaintași, in ambiția de a Îmbo
găți prin eforturile proprii zestrea
lăsată moștenire.

De profesie sculer-matrițer.

Ocupația actuală?. CasmcL
Dialog cu Gheorghe G. din Ale
xandria :
— Ciți ani aveți 7
— 32.
— Meseria ?

întreprinderea de mașini-unelte și agregate - București. Una din miile de întreprinderi ale țârii, unde puteam să punem, la fel de bine, întreba rea-test :
„CE ÎNSEAMNĂ PENTRU DV. A MUNCI ?" Notăm aici, sub fotografia fiecărui interlocutor - tineri, cu toții — răspunsurile primite

lulicâ TOADER, lăcătuș: „Pentru
mine, munca înseamnă TOTUL. Aș
putea să vin cu o' mie de argumen
te, dar nu cred că este cazul"

CEAUȘESCU

Gheorghe GRIGORE, maistru: „După
mine, cei care nu muncesc sint
niște oameni ratați. Cînd muncești
cu plăcere, orice muncă, oricit de
grea, devine ușoară"

de 1 640 Iei pe lună. Cum vă
descurcați patru persoane 7
— Ne descurcăm.
— Văd că fumați. O cafea, un pa
har de vin vă plac 7
— De ce nu ?
Totuși, numai din cîștigul
soției...
— Ei bine, mă mal ajută tata din
pensie. Se mai restringe și eL
— Decit să se restringă el, n-ar
fi mai bine să munciți dv. ? De ca
nu vreți să munciți 7
Sare ca ars :
— Cine-a zis că nu vreau să mun
cesc ? Tocmai caut să mă în
cadrez !
— Căutați de luni de zile...
Izbucnește nervos :
— Nu fac rău nimănui. Ce-i in
teresează pe . ceilalți de mine?
îl luăm cu binișorul :
— Ii interesează pentru că sint
îngrijorați. Aveți o meserie cău
tată și nu o practicați. Apoi sint
nu numai îngrijorați, ci și revoltați
pentru că trăiți dfn munca soției.
Și in al treilea rind, oamenii des
pre care spuneți, care muncesc, au

Lucrul lungește viața,
iar lenea o scurtează.
încă nu acoperim disponibilitățile
de locuri de muncă.
— Ați căpătat, desigur, o expe
riență. Și tocmai de aceea voiam
să vă întrebăm : cum îi recunoaș
teți pe cei care vin și doresc să
lucreze cu adevărat 7
— După vorba așezată, fără
grabă, dar decisă, cu care solicită
o repartiție. Apoi, după cartea de
muncă, oglindă a ceea ce fiecare
din noi lasă în urma sa in dome
niul muncii.
— Ați spus : fără grabă. Să înțe
legem că unii dintre grăbiți...
— ...vin aici zoriți de prevederile
Decretului 153. Or, dacă ai ajuns
în această situație, să fii împins de
la spate, la treabă — e limpede că
ceva nu-i în regulă, că te-ai fofilat
de muncă cit ai putut. Ulciorul pa
razitului însă nu poate merge la
nesfîrșit la apa nemuncii...
Ni se îngăduie accesul la două
fișe unite de același numitor, co
mun. Prima a lui C. Constantin. La
cei 43 de ani ai săi, nici carte de
muncă nu are. „Vreau să-mi fac

își așterne așa doarme, ce mă in
teresează pe mine ?“. Să o spunem
răspicat : a parazita — in li
niște ! — nu-i doar treaba perso
nală a cuiva. înainte de toate
societatea nu poate admite ca unii
să aibă piinea pe masă fără să
muncească. Fie și pentru faptul că
acest lucru este necinstit. După
cum la fel de necinstit este ca unii
să trăiască din munca părinților, a
soției, a bunicii și a străbunicii,
după cum vom vedea în cele ce
urmează. Iar un alt și temeinic
motiv de Îngrijorare II constituie și
faptul, probat de vihță, că nu o dată
cei certați cu munca sint antrenați
în acte antisociale reprobabile, pe
depsite de legile țării. Dar asupra
datelor fundamentale ce compun
„portretul robot" al celor care nu
prea se Înghesuie la treabă vom
stărui în continuare, aducind noi
dovezi la „dosarul cauzei", tocmai
pentru a invita peste tot la ac
țiune fermă, promptă Împotriva
celor care nu muncesc.

Din pensia^ străbunicii

și în disprețul public
Batem la ușa lui D. E. Neagu, un
tinăr din Baia Mare. Este ora cind
metalurgiștii acestui frumos oraș
din nordul țării scot prima șarjă
de anozi a zilei, pentru electroliza
cuprului. Este ora cind minerii de
la Herja Încarcă in vagonete rodul
muncii de la Începutul schimbu
lui I. Este ora cind cei ce Înalță
orașul din beton, oțel și sticlă mai
adaugă un cofraj la blocurile aflate
In construcție...
Batem mai apăsat la ușa tînărului.
O gospodină care coboară grăbită
după tirguielile zilei ne încurajea
ză : „Insistați, că, desigur, doar

Fără cuvinte
Desen de CIOSV

me". într-adevăr, dormea. Privim
ceasul și aproape ne cerem scuze :
— Probabil că ați lucrat în schim
bul de noapte.
Simte că știm cîte ceva despre
„munca" sa și o ia pe calea... au
tocriticii :
— Știți, eu... de o vreme, nu mai
lucrez...
— De cînd ?
— De șapte luni.
Sint mai multe luni, dar nu-1
contrazicem. îi punem în schimb
întrebarea elementară. Elementară
și de bun simț pe care i-ar adre
sa-o acum și cel ce inalță blocuri,
și cel ce elaborează șarjele de anozi, și minerul din orizonturile
Herjei :
— Șl din ce trăiți 7
— Oricum, nu din furat 1
— Totuși, din ce 1
— Din pensia... străbunicii.
— Mă rog, e greu de închipuit că
cineva vă întrece în performanta
asta, de a trăi din pensia... străbu
nicii. Știți îpsă pentru ce primește
bunica...
pardon,
străbunica,
pensie ?
— Pentru muncă, e clar.
— Și dacă dv. mincați din munca
asta, fără să munciți, nu se chea
mă furt 7
D.E.N. încearcă să îndrepte discu
ția pe alt făgaș :
— Eu, Bă știți, vreau să muncesc,
dar...
— Dar 7

Ce s-o fi intîmplat oare la mobilă
de-o fi atit de greu ? Acolo lucrea
ză și multe fete, ternei. Ele cum
or fi făcînd față ? 11 lăsăm pe
D.E.N. să-și continue somnul și
pornim întins Ia fabrica de mobilă.
Aici, primul om pe care îl întilnim
este Ștefan SamoșL îl compătimim ;
— Grea meserie ți-ai ales, meș
tere.
.
Omul ne) privește surprins. înțe
lege că nu am glumit și ripostează :
— De unde știți cum este mese
ria mea 7
— A fost aici un tinăr. Mă rog,
acum trăiește din pensia străbuni-

la adresa meseriei noastre. înțeleg'
că locuiește intr-un bloc. Știe că
această clădire, apartamentul lui
s-au ridicat prin muncă 1 Poate
doarme chiar într-un pat fabricat
aici, de unde el a dat bir cu fugi
ți!. Și patul ăsta l-a făcut cineva,
un om, cu sudoare. Așa cum tot un
om face piinea pe care el o mănincă cu nerușinare, așa cum pen
sia străbunicii nu pică din senin,
așa cum totul, dar absolut totul se
naște numai din muncă. Dacă omul
ăsta ar veni aici, alături de noi, nu
mă îndoiesc că va afla destule ar
gumente care să-i răstoarne glndirea strimbă.

O întrebare^ pentru unu părinți:

— Sculer-matrițer.
— Unde lucrați ?
Rostește cu o autoironie ce nu
pică grozav de bine :
— Mă rog, ocupația mea actuală
este de... casnic.
— Cum ați ajuns aici 7
— în sfirșit, necazuri...
Da, Gheorghe G. a trecut prin
sita aspră a unor necazuri. Să ve
dem insă cine poartă vina. Deci :
a lucrat prin citeva Întreprinderi,
iar Ia ultima a fost condamnat pen
tru furt din avutul obștesc. Pe
deapsă ce trebuia s-o execute pe
un șantier de construcție. (E tată
a doi copii, .și-a luat și un anga
jament că va fi corect). A fost în
țeles, dar... Dar nu a mal aflat în
țelegere cînd s-a văzut că vrea să

ce știu copiii dv. despre muncă?
S-o numim Adriana. Nu-i dezvă
luim numele întreg pentru că...
Pentru că In rîndul celor care o
cunosc mai pilpiie o umbră de spe
ranță. Poate, poate nu-i prea tirziu. poate nu-i totul pierdut. Deși
ne spune ritos :
— Lucrez de trei săptămini aici,
la întreprinderea de tricotaje din

Faima se ruginește
dacă nu o cureți prin
muncă în fiecare zi.
NICOLAE IORGA

Brașov. Dar să fie clar : nu sint
hotărită să rămîn !...
Cum a ajuns, in sfirșit, aici ?
După trei condamnări pentru para
zitism. De ce altă experiență mai
e nevoie pentru a pricepe că acum
i se oferă cu adevărat șansa de a
pune alte temelii — trainice și
demne — existenței sale ?
— Ce anume nu vă place aici 7
O clipă Adriana pare descum
pănită :
— Nu știu... e greu să explic.
— Priviți in Jur. Imensa majori
tate a colegelor de muncă își văd
cu plăcere de lucrul lor. Credeți
că ar schimba ceea ce au aici cu
experiența dumitale, de trai fără
căpătii ?
Tace. Nurnai că tăcerea asta nu
limpezește cîtuși de puțin lucrurile.
Dimpotrivă. Iar pentru tînără a ve
nit de mult timpul să se limpe
zească, să-și pună in sfirșit ordine
în viață. Viață pe care ea singură
a luat-o în ușor, în treacăt, cum se
mai spune. Aflăm că primul pas a
fost cu dreptul : s-a căsătorit cu
un muncitor de la întreprinderea
de autocamioane. A adus pe lume
o fetiță frumoasă — Daniela. Apoi 7
Apoi a început să orbecăie pe căi

lăturalnice. S-a despărțit de soț tntrind intr-un anturaj viciat, a cărui
„morală" se întemeia pe nemuncă.
Au urmat cele trei condamnări. Nu-s
oare suficiente semnale de alarmă
pentru a înțelege că ceva n-a fost
in regulă ? N-a venit oare clipa
cind viața asta, in derivă, trebuie
să aibă o cirmă trainică, trebuie
schimbată ?
Sint tot atîtea întrebări pe care
1 le pun tovarășele ei de muncă.
Din impulsul omeniei, din dorința
de a o vedea așezată într-un rost
temeinic. Țocmai pentru că, așa
cum cugetă înțeleptul, „viața ne-a
fost dată pentru a munci, a iubi și
a ne înnobila. Dacă acestea lipsesc,
ce mal are omul din Viată
N-am aflat ce anume nu-i place
Adrianei la tricotaje. Poate vom
afla ce-i place cu adevărat să tacă.
N-am avut nici acest noroc. Pentru
că orice gînd despre muncă inter
locutoarea noastră il rostește incert,
cu jumătate de glas. La un moment
dat o frază i-a scăpat, totuși, de sub
control :
— E greu să muncești la anii pe
care-i am eu, cind nu ești obiș
nuită cu munca. La mine banii și
mincarea au venit de-a gata.
— De unde 7
— De la părinți.
Mergem la părinții ei. Tatăl — a
lucrat 32 de ani la o întreprindere,
pină a ieșit la pensie. Mama — încă
mai lucrează in aceeași întreprin
dere. Chiar să nu fi auzit niciodată
fata lor deșteptătorul din zori —
sunet care să-i deschidă ochii că
nicăieri, și cu atit mai puțin la noi,
în societatea muncii, nici o piine
nu vine de-a gata 7
— Am încercat de trei ori s-o
aducem să lucreze alături de noi,
la fabrică, ne spune tatăl. Dar de
fiecare dată a părăsit locul de
muncă. Am pedepsit-o, am bătut-o.
Dar tot degeaba. Se pare că pe un
deva am greșit.
— Unde 7
— I-am dat totul, cu dragoste, șl

„Sprijin* in viață
Desen de Adrian ANDRONIC
profite de umanismul legii. Prețul 7
Execuția pedepsei in penitenciar...
Reluăm dialogul început :
— Soția are o retribuție In jur

Lucrul face sănătate,
Trindăvia tot păcate.
(Din înțelepciunea
populară)

dreptul să vă cheme la răspundere
pentru că, in societatea noastră,
nu-i drept ca unii să tragă din
greu, iar alții să tragă chiulul. Dacă
aveți alte păreri...
Gheorghe G. își aprinde o nouă
țigară și tace.
— Ce răspunde copilul dv. cînd e
întrebat la școală de locul de muncă
al tatălui 7
— învățătoarea știe situația mea
și nu-I mai Întreabă.
— Ba o să-l întrebe deoarece,
în curind, încep din nou școlile.
— Pină atunci o să mă angajez...
Am promis...
Măcar de s-ar ține de cuvlnt !
O căutăm pe soția sculerului-matrițer, in prezent... casnic, la locul
ei de muncă.
— Cum vă descurcați cu cit ciștigați dv. 7
— Nu-mi este ușor.
— Care este programul dv. de
muncă ?
■— La 4,30 sint in picioare. Gă
tesc, spăl, fac curățenie, apoi la
serviciu. Seara, nu o dată, mă culc
pe la 11.
— Ce părere aveți despre „pro
gramul" soțului dv. ?
Femeia din fața noastră ocolește
răspunsul direct. Vorbele pe care
le rostește sint insă poate chiar
mai edificatoare :
— Vreau ca într-o dimineață să
se scoale odată cu mine și să zică :
„Azi plecăm împreună la lucru !“
Cuvintele acestea, credem noi. ar
face să se clatine și o stîncă. De
ce adică n-ar fi in măsură să dărime și „filozofia" nemuncii, care
urîțește viața unui om, care sfidea
ză viața de muncă a celorlalți ?

Munca noastio, a tuturor.
Locomotiva de mare putere care ne propulsează spre mai bine, In
efortul de inflorire a patriei. Trăim un timp in care cultul muncii se află
la loc de mare cinste la noi. Cineva afirma, pe bună dreptate, că după
gradul in care este prețuită munca se poate măsura gradul de civilizație
al unui popor. Prețuirea muncii la noi întruchipează tocmai acest mare
adevăr. Iar pentru ca nemunca unora să nu umbrească cituși de puțin
efortul general, se cuvine ca peste lol barajul opiniei publice intransi
gente, prompte să fie de netrecut Numai așa, pe creanga de aur a
vieții tuturor, fructele muncii pentru țară și pentru binele fiecăruia vor fi
mai bogate I
Pagină realizată de Ilie TANASACHE, NIcolae MOCANU,
Gheorghe SUSA, Stan ȘTEFAN Foto : Eugen D1CH1SEANU
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Pretutindeni in agricultură - activitate susținută pentru^

STRÎNGEREA LA TIMP SI DEPOZITAREA RECOLTEI

ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII!
In întreaga activitate care se des
fășoară in aceste zile la sate, or
ganele și organizațiile de partid lo
cale, conducerile unităților agricole
și specialiștii își intensifică efortu
rile pentru a asigura o mai bună
organizare a muncii pentru strîngerea roadelor toamnei în cel mai
scurt timp și fără pierderi, pentru
pregătirea viitoarei recolte. Este re
zultatul aplicării măsurilor stabili
te la recenta consfătuire de lucru
de la C.C. al P.C.R. pe problemele
agriculturii, care a indicat în mod
clar direcțiile de acțiune în vede
rea îmbunătățirii muncii în agricul
tură, asigurării ordinii și discipli
nei, creșterii răspunderii cadrelor
de conducere și specialiștilor din
unitățile agricole in executarea la
timp și de bună calitate a lucrări
lor agricole.
Eficiența aplicării măsurilor sta
bilite de conducerea partidului se
concretizează în rezultatele practice
obținute zi de zi la recoltarea,
transportul și depozitarea roadelor
cîmpului, grădinilor și livezilor. Din
datele furnizate de Ministerul Agriculturii reiese că. pînă joi, 10
septembrie, sfecla de zahăr a fost
recoltată de pe 40 la sută dm su
prafețele prevăzute în graficul lunii
septembrie, floarea-soarelui — de
pe 34 Ia sută din suprafața cultiva
tă, iar porumbul a fost strîns de pe
primele 43 000 hectare. Continuă să
se desfășoare intens culesul legu
melor și fructelor, iar din podgorii
sînt livrate importante cantități de
struguri. Deși numeroase unități
agricole au obținut pînă acum re
zultate bune, în actuala campanie
de toamnă s-au manifestat și unele
deficiențe: intîrzierea culesului unor
•oduse, persistența decalatelor între
mtitățile recoltate și cele transporite. nerespectarea graficelor de li
căre întocmite cu fabricile de
zahăr, cu întreprinderile de legume
și fructe. în ce direcții trebuie con
centrate acum, la începutul toamnei,
eforturile oamenilor muncii din agricultură?
Cea mai urgentă sarcină la zi o
constituie grăbirea recoltării floriisoarelui. Rezultatele dobîndite de
multe unități agricole, de unele ju
dețe dovedesc limpede că este po

sibilă încheierea acestei lucrări în
cel mai scurt timp. în județul Te
leorman, de exemplu, floarea-soa
relui a fost strînsă de pe 60 la sută
din suprafețele cultivate în între
prinderile agricole de stat și 49 la
sută în cooperativele agricole. Această lucrare este mai avansată și
în județele Olt, Giurgiu, Ialomița,
în alte județe însă — Dolj, Călărași,

te. ceea ce a permis fabricilor de
zahăr aflate în funcțiune să lucre
ze la întreaga capacitate. Eforturi
mai susținute trebuie să fie depuse
în unitățile din județul Timiș,
unde, față de 84 800 tone sfe
clă cit prevede graficul la zi, au fost
recoltate doar 43 600 tone. Totodată,
unitățile agricole din județele culti
vatoare de sfeclă de zahăr au da-

• LA FLOAREA-SOARELUI: Să fie
recuperate întîrzierile la recol
tare
• LA SFECLA DE ZAHĂR: In ma
ximum 24 de ore să se asigure
transportul de pe cîmp la fabri
cile de prelucrare
• kĂ PORUMB; Toată atenția de
pozitării optime
Mehedinți, Constanta — deși floa
rea-soarelui este coaptă, mai precis,
se află in același stadiu de vegetație
ca în județele menționate mai sus,
suprafețele de pe care a fost
strînsă recolta sînt cu mult sub po
sibilitățile create de dotarea tehni
că. De aici cerința imperioasă de
a se acționa cu toate forțele pentru
recoltarea neîntîrziată a acestei
culturi.
Pe baza graficelor întocmite între
unitățile de producție și fabrici,
ritmul livrărilor sfeclei de zahăr
trebuie să crească deoarece de joi.
10 septembrie, au început să lucre
ze și fabricile de zahăr din Roman
și Oradea. Pînă acum, cu unele
excepții criticabile, graficele de re
coltare a sfeclei au fost respecta-

toria de a acorda cea mai mare atentie transportului operativ al acesteia din cîmp la fabrici sau la
bazele de recepție. Din datele
furnizate de Centrala zahărului re
zultă că în unele județe există pe
cîmp. în grămezi, importante can
tități de sfeclă de zahăr : in Olt și
Ialomița — cîte 6 000 de tone. în
Arad și Bihor — cîte 3 000 de tone.
Pentru ca fabricile de zahăr să poa
tă produce la întreaga capacitate
este necesar ca unitățile agricole să
respecte cu strictete graficele de re
coltare. iar prin buna organizare a
transportului. în maximum 24 de
ore întreaga cantitate de sfeclă să
ajungă la fabrici sau la bazele de
recepție ale acestora.
In aceste zile, pe măsura coace

rii lanurilor, se va trece cu toate
forțele la culesul porumbului, plan
tă agricolă deosebit de valoroasă.
Care deține cea mai mare pondere
între culturile ce se recoltează
toamna. încadrarea recoltării în
termenele stabilite și înlăturarea
hotărîtă a pierderilor impun însă
organizarea muncii în formații mari
de combine, strîngerea tuturor știuletilor care mai rămin pe plante
sau imprăștiati pe jos. Pentru evi
tarea neajunsurilor serioase care au
existat în anii precedenți la recol
tarea. transportul, depozitarea și
păstrarea porumbului, anul acesta
— pe baza indicațiilor conducerii
partidului — au fost luate măsuri
în toate unitățile ca știuletii să nu
mai fie așezați în grămezi pe cimo :
tot ce se strînge în cursul unei zile,
pină seara să ajungă la locul de
depozitare. De asemenea. Ministe
rul Agriculturii a stabilit Ca po
rumbul destinat fondului de stat să
fie livrat bazelor de recepție, iar
cantitățile prevăzute pentru fondu
rile F.N.C. să fie transportate la
fabricile de nutrețuri combinate, la
complexele zootehnice, iar în ca
zul unor distante prea mari — la
cea mai apropiată bază de recep
ție. Important este ca. peste tot. să
fie respectată în mod riguros noua
tehnologie de păstrare a porumbu
lui, incit să se prevină orice pier
deri.
Lucrările agricole de toamnă se
intensifică de la o zi la alta. Pen
tru ca absolut toate roadele din
cîmp. din grădini și liyezi să fie
strînse la timp se impune ca orga
nele și organizațiile de partid să
asigure participarea la cules a tu
turor locuitorilor satelor. Asa cum
a subliniat conducerea partidului. în
agricultură există momente de vîrf
care trebuie să concentreze toate
forțele mecanice și manuale, cînd
nimeni nu se poate sustrage de la
lucrările agricole. Ne aflăm intr-un
asemenea moment, ceea ce presu
pune ca toti. absolut toți locuito
rii satelor, să pună umărul, să mun
cească la recoltat.
loan HERȚEG

RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR „SCÎNTEII"
primele rezultate,
începutul este bun

TELEORMAN = După

Datorită faptului că recoltarea
porumbului s-a extins în diferite
unităti agricole din județul Teleor
man, pină la 10 septembrie, din cele
124 832 hectare cultivate s-a strins
recolta de pe 6 000 hectare. Cum șe
desfășoară această lucrare in intreprinderile agricole de stat ? Din da
tele furnizate de inginerul-șef al
Trustului I.A.S., Marian lagăr, re
zultă că s-au recoltat 1 700 hectare,
adică mai mult de 10 la sută din în
treaga suprafață. Pentru strîngerea
porumbului sint folosite 351 com
bine, acestea fiind concentrate pe
terenurile unde cultura a ajuns la
maturitate și care urmează să fie
semănate cu grîu. Mai avansată
este recoltarea in întreprinderile
agricole de stat din Roșiori de Vede,
Alexandria, Piatra, Dobrotești și
Blejești.
Joi, 10 septembrie, am urmărit
modul cum este organizată munca
într-una din marile ferme ale I.A.S.
Alexandria, unde porumbul a fost
strins de pe 450 hectare din cele
1 800 cultivate. La ferma Canton
lucra o formație mare, constituită
din 18 combine. Mijloacele de trans
port — autocamioane, tractoare.

Teleorman se află încă în faza de
început. Reușita deplină a acestei
lucrări depinde de modul cum oa
menii muncii din agricultură, spe
cialiștii și ceilalți factori partici

cu remorci — abia pridideau să
ducă recolta din cimp in spatiile de
depozitare. în urma combinelor, satu mare
oamenii adunau știuleții căzuți, iar
Utilaje speciale eliberau terenul de
coceni, care sinț duși cu remorcile
iff' platforma de'siloz. Una dintre
problemele principale o constituie
în județul Satu Mare, spre deo
depănușarea porumbului, de aceas
sebire de anul trecut, toamna aces
ta depinzînd operativitatea trans
tui an a fost mult mai generoasă
portului producției în bazele de re
cu producția de legume. Cîteva
cepție. Cum se procedează aici ? In
cifre sînt concludente. Pînă în pre
afara lucrătorilor repartizați, la cu
zent au fost livrate la fondul de
rățirea știuleților se folosește un stat 18 000 tone de legume, canti
utilaj nou — depănușător — intrat tate care sporește zilnic cu 350—500
recent în dotarea unității din Ale
tone. După estimările specialiști
xandria. Directorul întreprinderii, lor, în grădini se mai află
ing. Ion Teodorescu, ne asigură că, 22 000—24 000 tone legume, ceea ce
în aceste zile, va fi pus in funcțiune
impune concentrarea forțelor de la
și alt sistem pentru depănușat. El sate pentru a le recolta și valori
este prevăzut cu două benzi trans
fica în întregime. Dealtfel, nume
portoare, iar porumbul este curățat roase unități agricole cultivatoare
de foi de numai doi oameni. După
de legume respectă riguros grafi
aceea este colectat intr-un buncăr, cele zilnice de recoltat și livrat.
de unde este preluat de autoca
C.A.P. Dindești. La data raidului
mioane și remorci. în acest fel spo
nostru livrările la castraveți erau
rește productivitatea la deoănușat
nu numai îndeplinite în raport cu
și încărcat, iar întreaga cantitate ' planul (225 tone), ci chiar depășite,
recoltată poate fi transportată în
ajungîndu-se la peste 400 tone, iar
aceeași zi din cîmp.
din cele 1 900 tone tomate se li
vraseră peste 500. Șeful fermei,
Recoltarea porumbului în județul

pant! la campanie vor ști să inten
sifice ritmul lucrărilor, pentru ca
nimic să nu se piardă din recoltă.
Stan ȘTEFAN

= Legumicultori, prețuiți-vă
propria muncă!

ferma legumicolă a C.A.P. Luduș, județul Mureș, se recoltează legumele de pe ultimele suprafețe
Foto : Koncz Jânos

Gheorghe Nichifor, ne-a relatat că
la recoltat, in afară de cei 75 de
lucrători permanenți ai fermei,
participă zilnic numeroși coopera
tori de la cultura mare, elevi din
clasele VI—VIII, precum și o for
mație de elevi uteciști care efec
tuează practica agricolă.
Cantitățile de legume livrate Ia
fondul de stat pe ansamblul jude
țului ar putea fi mult mai mari
dacă în toate unitățile agricole
munca la recoltat ar fi bine orga
nizată. La ferma legumicolă a
C.A.P. Căpleni, după cum ne-a
semnalat tovarășul loan Chereji,
reprezentantul C.L.F. Cărei in
această unitate, participă la recol
tare doar 30—50 cooperatori din
cei 120 repartizați la această mun
că. Dar și aceștia lucrează numai
cîte 6—7 ore pe zi. Rezultatele sînt,
desigur, nesatisfăcătoare. Deși pla
nul prevede ca această unitate să
livreze cu 200 <tone mai multe roșii
decît C.A.P. Dindești, pină în acea
zi se recoltaseră doar 345 tone. Tot
în această fermă, gogoșarii de pe
o suprafață de 10 hectare, pe care
se anunța o mîndrețe de recoltă,
din lipsa lucrărilor de întreținere
cu greu pot fi zăriți printre bu
ruieni. Specialiștii din partea trus
tului horticulturii din județ cu
care am discutat sînt de părere că
de slaba organizare a muncii și de
rezultatele nesatisfâcătoare exis
tente Ia C.A.P. Căpleni se fac răs
punzători atit factorii din condu
cerea cooperativei, cit și ing. Iosif
Tempfli, coordonatorul sectorului
horticol în consiliul agroindustrial
Cărei. Ei trebuiau să sprijine efec
tiv și concret activitatea șefului
fermei, care este tînăr, nou numit
în această funcție și, ca atare, cu
puțină experiență. Și in alte uni
tăți agricole din județ se află mari
cantități de legume care așteaptă
mai multi culegători. Ele trebuie
strînse potrivit graficelor stabilite
pentru a se asigura o bună apro
vizionare a populației.
Octav GRVMEZA

UN AMPLU Șl MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE
(Urmare din pag. I)
nemijlocit la extinderea corespun
zătoare a rezultatelor cercetării,
pentru a pune mai bine în valoare
potențialul uman și material exis
tent in acest sector de creație ;
totul subordonat marelui deziderat
de dezvoltare puternică a agricul
turii. a acestei importante ramuri
a economiei naționale, hotărîtoare
pentru progresul întregii economii,
pentru creșterea nivelului de trai al
populației. Sînt stabilite, astfel,
sarcini precise care să conducă la
producții mari de cereale, de legu
me. de fructe și de plante tehnice.
Pentru aceasta, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu. va
trebui să se generalizeze numai
acele soiuri de mare productivitate,
cu rezistentă Ia boli și dăunători,
care să nu mai facă necesar să se
apeleze la tratarea lor chimică. în
zootehnie, cercetarea trebuie să se
concentreze pe programele deja
existente și să se aplice ceea ce
este deja realizat atit în crește
rea efectivului de bovine și ovi
ne, unde trebuie să se acțione
ze cu toată hotărîrea pentru ameliorarea și generali’a-ea ’•aselor
autohtone, care s-au aclimatizat și
dezvoltat in decursul deceniilor și
secolelor, din tara noastră, cit și în
sectorul creșterii porcinelor și pă
sărilor. pentru care se impune ge

neralizarea raselor de mare produc
tivitate, cu grad de asimilare și
creștere rapidă. Același lucru se
cere și din partea specialiștilor din
domeniul îmbunătățirilor funciare,
pisciculturii, apiculturii și sericicul
turii.
Pentru toti cercetătorii, pentru
toți factorii de răspundere, pentru
toți cei ce-și desfășoară activitatea
in agricultură sau in domenii de
care depinde sporirea producției
agricole, vegetale și animale, va
trebui să devină un obiectiv de
mare urgență punerea în valoare
a rezultatelor cercetărilor încă din
anul acesta, în așa fel ca produc
țiile anului viitor să confirme par
ticiparea reală a cercetării științi
fice la realizarea obiectivelor și
sarcinilor prevăzute pentru agri
cultura noastră. Pentru aceasta, în
mod firesc, li s-a cerut cadrelor
din cercetare, specialiștilor din
agricultură, cadrelor didactice din
învățămintul superior și din liceele
agricole să-și desfășoare activita
tea nu teoretic, ci în mod direct,
în practică, să se constituie alături
de studenți și elevi ca forță de
muncă efectivă, să-și demonstreze
priceperea, competența profesio
nală și pasiunea științifică în spo
rirea producției agricole.
în fața agriculturii noastre se
află, în această etapă, sarcini de
mare răspundere, presupunind mo
bilizarea tuturor forțelor care acti

vează în acest sector. Există, așa
cum aprecia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, întrunite toate condi
țiile, toate mijloacele, o bază ma
terială puternică pentru cercetare,
un potențial uman de mare valoa
re și competență, alături de o pu
ternică forță de muncă în agricul
tură. Totul depinde acum de pu
nerea lor in valoare, de concentra
rea eforturilor pentru ca progra
mele și subprogramele din toate
domeniile să fie aplicate cu fermi
tate și eficiență sporită încă din
acest an. Desfășurarea în condiții
optime, exemplare a lucrărilor cam
paniei agricole din această toamnă
va fi măsura concretă a răspunsu
lui la cerințele formulate, va da
expresie hotărîrii celor ce-și desfă
șoară activitatea în agricultură de
a acționa in așa fel incit recolta
anului viitor să ateste saltul valo
ric necesar, să pună în evidență
nu numai existența unor mari re
zerve pentru progresul agriculturii,
ci și mobilizarea responsabilă a tu
turor forțelor pentru valorificarea
practică a acestor importante re
surse insuficient folosite pînă in
prezent.
în acest sens este necesar, așa
cum preciza tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să se acționeze cu mai
multă hotărîre pentru creșterea
rolului organizațiilor de partid in
îmbunătățirea activității din uni

tățile agricole din cercetare, pentru
unirea eforturilor tuturor lucrăto
rilor și cercetătorilor in vederea
realizării marilor sarcini ce le
revin.
Așadar, agricultura, cercetarea
științifică beneficiază, datorită noii,
strălucitei inițiative a secretarului
general al partidului, de un pro
gram de viitor limpede, mobiliza
tor. Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului la recenta consfă
tuire de lucru constituie un pre
țios document de lucru pentru fie
care om al muncii din agricultură,
pentru toți cei chemați să mun
cească fără preget pentru îmbună
tățirea radicală a activității, pen
tru realizarea unei producții agri
cole la nivelul sarcinilor mari ce
revin agriculturii in acest cincinal.
Să facem totul ca acest program
să devină realitate vie în fiecare
unitate agricolă, în așa fel incit
încă din anul viitor, prin rezulta
tele obținute în toate sectoarele
agriculturii, să fie atestate pasiu
nea pentru muncă, răspunderea și
preocuparea pentru calitate, con
tribuția oamenilor de știință la în
făptuirea în practică a noii revo
luții în agricultură, la sporirea
producției agricole, obiectiv însuflețitor, atit de clar definit prin
gîndirea și acțiunea practică a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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EXPERIENȚA

ÎNAINTATĂ la tribuna „Scinteii"

A fi competitiv la export -a.fi în pas
cu progresul tehnic contemporan
O interesantă expoziție amenajată
în holul de la intrarea în întreprin
derea bucureșteană „Electrotehnica"
prezintă realizările colectivului din
ultimii ani, planurile cutezătoare ale
oamenilor de aici în actualul cinci
nal. Ai în față imaginea condensată
a eforturilor îndreptate în direcțiile
creșterii producției și productivității
muncii, reducerii consumurilor ma
teriale, folosirii eficiente a mașini
lor și utilajelor, participării tot mai
susținute la activitatea de export.
Iar rezultatele „la zi“ — unitatea
și-a depășit substanțial sarcinile de
plan la 'producția netă și marfă, la
beneficii și la export — justifică si
tuarea colectivului „Electrotehnicii"
la panoul de onoare al întrecerii so
cialiste, pe primul Ioc între unitățile
ramurii.
Din acest mănunchi de realizări
reținem că ponderea produselor noi
și reproiectate in ansamblul valorii
producției reprezintă după șapte luni
din acest an 16,4 la sută, iar volumul
exportului a fost depășit cu 64 Ia sută
fată de prevederi. De ce relevăm
aceste aspecte? Pentru că ele defi
nesc cel mai bine munca energică a
colectivului de la „Electrotehnica",
care și-a propus, dar și obține, re
zultate deosebite atît în direcția în
noirii fabricației, cit și a creșterii
rapide a exportului. Cîteva precizări
se impun,
Ș*' • Pe»aH«»mblul ramurilof**|frelucrătoare, produsele noi și moderniza
te introduse în fabricație vor repre
zenta în acest an 12 la sută din producția-marfă. Aici s-a depășit cu
mult acest nivel încă de pe acum.
• Volumul comerțului exterior va
crește în actualul cincinal cu 75,5 la
sută față de perioada 1976—1980. Co
lectivul de la „Electrotehnica" și-a
propus o creștere de 5 ori a exportu
lui, iar realitatea dovedește că și aceste prevederi pot fi depășite.
Fără a avea în aparență nimic
spectaculos în modul de organizare și
desfășurare, ofensiva noului, declan
șată pe un front larg în toate com
partimentele întreprinderii, conduce
la rezultate remarcabile: în medie, in
fiecare săptămină un produs nou
este introdus in fabricația de serie.
Mai trebuie adăugat că fiecare „nou
născut" este destinat acționării mașinilor-unelte, utilajelor și echipa
mentelor din industria energetică,
chimie, altor ramuri industriale.
— Lucrăm intr-un domeniu de
virf al fabricației de produse electro
nice, în care ritmul de înnoire pe plan
mondial este dintre cele mai accele
rate, ne spune inginerul-șef al uni
tății, Traian Nica. întrucît volumul
informațiilor științifice, al noutăților
tehnice se dublează în electronică la
circa patru ani. singura șansă de afirmare pe piața externă este să te
racordezi rapid la acest proces.
Tocmai de aceea munca de cerce
tare, de proiectare și asimilare în
fabricație se desfășoară aici în flux
neîntrerupt. Cine vizitează secțiile de
producție și atelierele de proiectare
remarcă greu, chiar dacă este specia
list. vreo deosebire între ritmul acti
vității din sectoarele de concepție
și cele de fabricație ale întreprinde
rii. Această osmoză, la care participă
specialiști și muncitori cu înaltă cali
ficare din institutele de profil și din
unitate, se realizează în cadrul colec
tivelor mixte de cercetare-proieclareproducție. Practica ultimilor ani a
confirmat și aici viabilitatea acestei
forme de organizare a activității de
promovare a noului în producție, efi
ciența ei. Mai mult, fără existența
acestor colective ar fi extrem de difi
cilă realizarea actualului ritm de în. noire a fabricației. De ce ? în atelie
rele de concepție de la „Electrotehni
ca" lucrează 75 de cadre tehnice care
reprezintă un puternic potențial teh-

LA SCHELA
DE EXTRACȚIE ȚICLENI
Economii de materii
prime, energie
și combustibil
Odată cu asigurarea cadrului tehnico-organizatoric necesar creșterii
producției de țiței, colectivul Sche
lei de extracție Țicleni acționează
intens pentru reducerea consumu
lui de piese, materii prime și ma
teriale, de energie și combustibil.
Pe baza acțiunilor de recuperare și
recondiționare s-au obținut, de Ia
începutul anului și pină în prezent,
economii de peste 12 milioane lei.
O serie de măsuri — introducerea
graficelor de funcționare a princi
palilor receptori, eliminarea recep
torilor supradimensionați, montarea
programatoarelor electrice pe ci
clu, urmărirea consumului pe fie
care schimb de lucru — au contri
buit la economisirea ffnei cantități
de energie electrică de peste 7 200
MWh. în vederea reducerii consu
mului de lubrifianți, colectivul sche
lei a construit și pus în funcțiune,
cu forte proprii, o instalație de re
generare a uleiului, economisind
anual 3 000 litri de ulei. (Dumitru
Prună).

nic. Dar complexitatea produselor din
profilul producției unității cere stăpinirea perfectă a cunoștințelor din
zeci de domenii ale tehnicii și de
aceea este indispensabilă colaborarea
cu specialiștii unor institute de cerce
tare cum sint cele din domeniul electronicii și automaticii (I.P.A.) sau
electrotehnicii (I.C.P.E.). Cum la fel
de firesc își găsesc locul în cadrul
colectivelor mixte inginerii, tehni
cienii și muncitorii cu înaltă califi
care din sectoarele de producție al
căror aport este esențial în faza de
execuție a prototipului, de stabilire
a tehnologiei. Așa s-a ajuns ca în
prima linie a bătăliei pentru nou să
se afle sute de oanyeni.
Și, ceea ce trebuie subliniat, este
faptul că această bătălie se duce efectiv pe piscurile înalte ale tehnicii.

La întreprinderea
„Electrotehnica^București
produsele noi realizate aici sltuîndu-se în categoria numită îndeobște
„nivelul mondial". A treia generație
de acționări cu tiristori destinată ma-,
șinilor-unelte., redresoarele de foarte
mare putere, necesare industriei aerospațiale și metalurgiei cuprulni, sur
se de sudură și transformatoare de
sudură cu care vor fi dotate linii
le de fabricație ale întreprinderii
„Oltcit", acționările pentru echipa
mentul naval și cele destinate robo
ților industriali constituie cîteva din
cele mai recente premiere tehnice.
Ele definesc nu numai profilul fabri
cației întreprinderii în acest început
de cincinal, dar deschid totodată căi
mai largi aplicării tehnicii moderne
în industria românească. Caracterizind procesul de înnoire a nomencla
torului produselor „Electrotehnicii",
inginerul Laszlo Salgo, șeful atelieru
lui de proiectare tehnologii. îl lega
de tendințele fabricației de electro
nic® industrială pe plan mondial —
miniaturizare, compactizare. funcții
suplimentare. Ce face posibilă ra
cordarea la aceste tendințe? Utiliza
rea pe scară largă a componentelor
electronice românești, creșterea gra
dului de tipizare a produselor. îmbo
gățirea funcțiilor specifice ale apa
raturii. în aceste condiții, cantitatea
de metal încorporat în produse

scade; cresc, în schimb, funcționali
tatea și performanțele produselor.
Iată cum evoluează consumul de me
tal necesar intreprinderii pentru rea
lizarea unei producții de un milion
lei, indicator semnificativ pentru mă
surarea gradului de valorificare a
materiei prime, dar și a complexității
produselor realizate:
Anul

Metal consumat
(in tone)

1980

1981

1985

6,1

5,6

4,8

Pe întregul cincinal, economia de
metal se ridică la peste 7 200 tone,
cantitate care ar trebui să repre
zinte un motiv de reflecție pentru
colectivele multor întreprinderi mari
consumatoare de metal, dar mult mai
modeste la economii. Așadar, pro
dusele „Electrotehnicii" devin tot mai
ușoare. Dar mai „inteligente".. Afir
mația își are deplină justificare de
vreme ce în laboratoarele din care
iau startul noile premiere tehnice se
pregătește utilizarea microprocesoa
relor în fabricația acționărilor. Prezentind unul dintre noile produse —
convertizorul compactizat — tinărul
inginer Octavian Hrubaru tinea să-i
menționeze o calitate esențială: com
petitivitatea.
— Doar cîteva firme cu mare tra
diție în lume7 produc convertizoare
cu asemenea performanțe. Produsul
nostru cred că va avea ,o „carieră"
frumoasă pe piața externă. O dove
desc de pe acum cererile parteneri
lor de peste hotare, interesați să-l
contracteze.
Dealtfel, depășirea substanțială a
sarcinilor de export se bazează toc
mai pe zeci de asemenea „cariere
frumoase". Consecința ? Produsele
purtînd marca „Electrotehnica" sînt
livrate astăzi în peste 20 de țări.
La apropiatul Tirg international de
la București, întreprinderea va pre
zenta incă 15 noi produse care vor
suscita interesul specialiștilor si oa
menilor de afaceri străini. Expe
riența colectivului întreprinderii con
firmă că numai actionind în perma
nență pentru înnoirea și moderniza
rea producției, ținînd „la zi" perfor
manțele produselor cu ceea ce se
realizează mai bun în lume, sporesc
cererile partenerilor de peste hotare,
se asigură un portofoliu bogat și sta
bil de comenzi la export.
Dan CONSTANTIN
Gheorqhe ION1ȚA

La înaltă tensiune
Cel puțin cîteva zile
sîntem siguri că mun
citorii și specialiștii
de la „Electroputere"Craiova vor discuta
mai puțin despre per
formanțele locomotive
lor sau ale aparatelor
Electrice fabricate în
mod curent de ei. O
nouă realizare — care
chiar dacă nu se ma
terializează
într-un
produs, este menită
a propulsa noi produse
— vine să întregească
dotarea tehnică a aces
tei moderne întreprin
deri: laboratorul in aer
liber de încercări la
înaltă tensiune. Este o
realizare de prestigiu
nu numai pentru co

lectivul craiovean. ci
și pentru
industria
noastră.
Noul laborator cre
ează condiții pentru efectuarea de probe
complexe în regim de
menținere îndelungată
sub tensiune a produ
selor. El este dotat cu
un transformator de
încercare de 600 kV,
izolat față de pămînt
pentru tensiuni de
1 200 000 volți. în com
binație cu transforma
toarele de încercare existente în vechiul la
borator. se poate for
ma o cascadă de trans
formatoare capabilă să
producă tensiuni de

Termene
La Panciu. județul
Vrancea. se află în
curs de construcție un
complex pentru 680
de vaci și cîteva sute
de vitele. Un obiectiv
important care tre
buia de mult termi
nat. Dar în loc să dea
în folosință grajdu
rile si utilitățile, con
structorii de la Trus
tul de construcțiimontaj pentru agri
cultură și industria alimentară — TCMAIA
— s-au specializat în
întocmirea de grafice

Pe
Cam din luna apri
lie. Ia S.M.A. Bolintin Vale, județul Giur
giu, a fost adus un
tractor A-l 800. Este
o mașină valoroasă
pentru lucrările din
cimp, care ar fi de
mare folos acum, în
campania agricolă de
toamnă. Dar de la so
sirea lui a rămas ne

fără...

termen

prin care fixează noi
și noi termene pen
tru lichidarea restan
telor. Ei le întocmesc,
ei nu le respectă. Si
tuație care se perpe
tuează încă din anul
1978, cînd au început
construcțiile. Sînt ră
mase în urmă înde
osebi
lucrările
la
maternitate si la -sis
temul de evacuare a
dejecțiilor. Din volu
mul de lucrări prevă
zut pentru acest an.
în 8 luni nu s-a e-

cînd în

încercare alternative
monofazice pină la
1 800 000 volți. sau tri
fazate — pină la 3 X
600 kV. Specialiștii au
astfel posibilitatea să
analizeze sub aspecte
multiple parametrii izolației și calitatea ma
terialelor folosite, să
treacă în anii urmă
tori la cercetarea clasei
de izolație de 750 kV,
față de cea de 400
kV existentă astăzi
în energetica româ
nească.
Felicitări. în aștep
tarea primelor produ
se supuse testelor „la
înaltă tensiune."! (Corneliu Cârlan).

fectuat decît 47 la
sută, iar la constructii-montaj — numai 56
la sută. Si după felul
cum este organizată
munca ne șantier nu
sint semne că pînă la
venirea frigului com
plexul va fi gata. Pen
tru asemenea con
structori ar fi nevoie
de un medicament
după care să-i apuce
căldurile. Acum. Să
nu transpire la iarnă
pe ger. (C. Bordeianu).

brazdă ?

mișcat în curtea sta
țiunii, De ce ? Pentru
simplul motiv că cei
care l-au fabricat nu
l-au controlat dacă și>
merge. Cutia de dis
tribuție fiind defectă,
a fost trimisă la
I.M.A.I.A. Craiova din
aceeași lună a începu
tului de primăvară.
Așteptînd sosirea ei.

mecanizatorii din Bolintin și-au pierdut
răbdarea.
Auzirăti.
fraților 1 Făceți-le o
bucurie celor de la
Bolintin că ard de
nerăbdare să vadă
cum merge tractorul
ăl mare. Că nu l-au
achiziționat ca „mo
nument" 1 (Petre Cristea).
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Un test al cinstei
După ce fi-a făcut toate cum
părăturile trebuincioase. Gheorghe C. s-a intors in satul său,
Botoșana, județul Suceava. Gra
ba de a ajunge mai repede acasă
s-a intilnit cu zăbava de la bu
fet, unde a început si se tot
cinstească pină a uitat nu nu
mai numărul paharelor, ci si
sacoșa plină cu cele cumpărate,
Intre care si obiecte de valoare.
A doua zi, tirziu de tot, cind
și-a revenit in poziție verticală,
și-a adus aminte de sacoșă. Incerclnd să reconstituie, cit de cit,
traseul din ajun, a ajuns și pe
la bufetul cu pricina. Nu mică
i-a fost mirarea cind și-a zărit
sacoșa — cu toate bunurile in ea
— exact in locul unde o pusese...
O zi și o noapte întreagă a stat
sacoșa acolo. Pe lingă ea trecu
seră zeci de oameni, dar nimeni
n-a încercat să ia ceva din ea.
— Cum, adică, s-o lei dacă
nu-i a ta? — a fost replica unui
sătean la acest neregizat — dar
adevărat — test al cinstei
și omeniei.
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I Două gesturi
Un gest de aleasă noblețe : în
I vățătorul
pensionar Titu Ghițulescu din Rimnicu Vilcea, pasio
bibliofil, a donat unor insti
I nat
tuții culturale din localitate nu
meroase cărți, reviste și docu
mente de mare valoare șl de larg
interes și trebuință. Printre
I instituțiile
care s-au bucurat de
donațiile sale se află și Casa }u- •
a personalului didactic,
I dețeană
care a primit 170 de astfel de lu I
crări, multe dintre ele ediții rare
și chiar unicat. Din cele 170 Insă
n-au mai rămas decit... 37. Cine I
I le-a
„împrumutat" și a uitat să
le mai restituie ? întrebare la
conducerea Casei persona
I care
lului didactic vllcean ar trebui I
să găsească răspuns, pentru ca
(sau făptașilor) să U
I
I făptașului
se servească lecția cuvenită.
I
I Tăsică
de la Ursoaia
I ograda
Cu vreo patru luni in urmă, In I
pădurarului de la distric
tul Ursoaia, comuna Crevedia
Mare,
județul
a dat nă I
I vală o scroafăGiurgiu,
cu clțiva purcei
de mistreț după ea. In urma ei
a rămas un purceluș cu un pi I
I pădurarului,
cior rupt. Ioana Udriște, soția
i-a oblojit pictorul,
l-a hrănit cu biberonul și i-a zis
Tăsică. Intre timp, Tăsică s-a I
I făcut
un mistreț in toată regula,
cu păr țepos pe spinare si cu doi
in gură gata de mușcătură. I
Dar Tăsică este blind că un miel
I colți
și, cu un picior mai scurt decit
celelalte, (și însoțește stăpinii,
șontic-șontic, pe ulițele satului. I
I Dar
de la un timp a început să
simtă chemarea pădurii.
De n-ar intilni in cale vreun I
I braconier...
nu e „apt
I
I Cică
de muncă"
I
I dePentru
comiterea infracțiunii
abandon de familie. Alexan
dru Popescu din orașul Curtea I
de Argeș a fost obligat la plata
I unei
pensii alimentare pentru cei
trei copii minori ai săi. Dar A.P.
nu catadicsește să trimită un bă I
I nuț
pentru copiii săi. Motivul in
vocat : „Nu sint apt să muncesc,
deci n-am de unde să plătesc". In I
schimb bea de stinge. Da inter
I venția
autorităților — după cum
ne informează procurorul Vasile
Rusu
—
, s-a purces la o exper I
I tiză
medicală pentru a se consta
ta dacă A.P. poate lucra sau nu
in meseria de electrician pe care I
I oconsemnează
are. Certificatul medico-legal
limpede : „Este apt
pentru a presta munca de elec I
cu condiția să evite con
I trician,
sumul de alcool".
Limpede : apt de muncă, bun
I
de plată.
I De
a baba oarba
I
I noastră
Am mai inserat in rubrica
scrisori ale cititorilor
noștri prin care sesizau că unele I
ilustrate
in vinzare induc
I in eroare.puseCumperi
o ilustrată,
admiri imaginea alb-negru sau
frumos colorată, dar cind citești I
I explicația
rămîi perplex, intructt ea indică precum că ar
fi cu totul și cu totul altceva. I
incă un semnal primii de
I laIată
Cornel Balaș din Tirgu Mureș.
Ilustrata trimisă de el prezintă I
unui edificiu de cultu
I răinteriorul
din Tirgu Mureș. In schimb, in
explicație cică e... lacul „Ursu"
din Sovata. Și ca să fie ti mai I
explicația cu ur
I convingătoare,
sul e dată in... cinci limbi, deși
respectivul edificiu din ima
gine ne îndoim să fi călcat vre I
I inodată
vreo labă de Moș Martin.
Autoarea acestei... perfor-' I
: întreprinderea poligra
I manțe
fică „Arta grafică",
I „îndrăgostitul" I
de la barieră
I
In incinta întreprinderii de
utilaj petrolier din Tirgoviște
există o barieră. Bariera este ri I
I dicată
si coborită, după trebuin
ță, de o paznici foarte conștiin
cioasă. De la o vreme, începuse I
la barieră — si
I săcind„staționeze"
era, și cind nu era cobori
tă — electricianul M.S. Intenția
și-a mărturisit-o deschis : „Nu I
I un..
mă las pină nu-i fac paznicei
. scurtcircuit la inimioară".
Văzind insă că toate „declara I
țiile" lui pline de energie se lo
I vesc
ca de un intreruptor im
placabil pentru toate firele si I
£rizele
lui, electricianul a recurs
I gere.altăDupă
„metodă" de convin
cum rezultă din de
clarația reclamantei depusă la I
I comisia
de judecată, „îndrăgos
titul" a avut palma foarte grea.
Lucru de care s-a ținut seama I
amenzii.
I la stabilirea
Rubrică realizată de
I și corespondenții „Scinteii* I■
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Reprezentativă
pentru
modul activ in care teatre
le din întreaga țară înțe
leg în momentul de fată să
promoveze pe scenă dra
maturgia națională con
temporană militantă. 8ăptămina teatrului politic,
organizată în Capitală de
către Consiliul Culturii si
Educației Socialiste, re
flectă totodată, sintetic, un
moment de evoluție sem
nificativ al fenomenului
teatral românesc în an
samblul său. Căci, atît prin
selecția repertorială pro
pusă (zece piese, dintre
care șase prezentate pen
tru prima dată in stagiu
nea 1980—1981, la care s-au
adăugat recitalul de poe
zie al Iul Tudor Gheorghe,
de la Teatrul National din
Craiova, si spectacolul de
sunet și lumină al Teatru
lui „Ciulești"), cit și, in ma
joritatea cazurilor, prin
calitatea spectacolelor res
pective. florilegiul teatral
la care ne referim mar
chează propensiunea slu
jitorilor scenei spre rele
varea sensului politic al
actualității socialiste roma
nești. ca si. bineînțeles, cel
al luptei neînfricate pe
cape clasa muncitoare, par
tidul. comuniștii au dus-o
in deceniile 3—5 ale veacu
lui. deschizînd drumul izbinzilor de astăzi ale so
cietății noastre socialiste
multilateral
dezvoltate.
Faptul — preocupînd din
ce in ce mai evident în
treaga mișcare teatrală (să
amintim, deocamdată, exis
tenta unui festival al tea
trului politic, organizat pe
riodic la Constanta, dar și
intensificarea dezbaterilor
pe această temă in presă)
— comportă, firește, prin
amplitudinea sa. abordări
complexe și variate. Ele
vor fi. desigur, limitate in
cele ce urmează numai la
citeva considerații prile
juite de incă recenta ma
nifestare bucureșteană. ca
expresie, insă, a unei stări
generale a teatrului româ
nesc contemporan.
Se cuvine a remarca,
mai întii. opțiunea bine
echilibrată a teatrelor pen
tru cele patru tipuri te
matice de piesă politică
(dincolo de esența, de ace
eași factură, a Întregii prodramatice originale

de actualitate), care cot fi
deslușite. după părerea
noastră. în prezent. Reflectind o orientare repertoria
lă caracteristică ansam
blului instituțiilor de pro
fil. teatrele prezente la
manifestarea în cauză au
adus, astfel. în fata pu
blicului bucurestean lu
crări ce exprimă o impli
care mai directă în viata
politică de astăzi a tării
— internă (Cartea lui lovi
tă de Paul Everac. Hoțul
de vulturi de D.R. Popescu.
Nu ne naștem toți la ace
eași virată de Tudor Po-

soectacolului de sunet șt
lumină intitulat, de ase
menea. semnificativ pentru
cuprinsul său tematic. Po
por^ in istorie — ambele
reprezentind
forme
de
spectacol din ce în ce mai
agreate în actualitatea tea
trală românească și. ca
atare, prezente într-o pro
porție importantă în re
pertoriul fiecărei stagiuni.
Tn același timp merită
subliniat faptul că insti
tuțiile participante (în or
dinea menționării anteri
oare a spectacolelor res
pective) — Teatrul Națio-
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prezentate în Săptămîna
teatrului politic confirmîndu-si valoarea recunos
cută (Dinu Cemescu. Costin Marinescu, Nicolae
Scarlat) ori realizînd pro
grese notabile in abordarea
unei modalități de teatru
atît de pretențioase (Gheor
ghe Jora. Petre Popescu,
Mihai Lungeanu).
Desigur, pentru a avea
o imagine mai cuprinză
toare asupra stării teatru
lui românesc contempo
ran din punctul de vedere
care ne interesează aici,
toate aceste exemplificări

TEATRUL POLITIC
— opfiune majoră
a scenei noastre
peecu. Jean, fiul lui Ion
de Nicolae Tic si George
Bănică. Anchetă asupra
unui tînăr care n-a făcut
nimic de Adrian Dohotaru)
și externă (Jocul vieții și
al morții in deșertul de
cenușă de Horia Lovinescu.
tulburător protest al uma
nității împotriva războiului
nuclear), dar au adus și
lucrări ce relevă, in spi
rit contemporan, sensul
politic al unor evenimente
din trecut, fie că acestea
s-au întimplat într-o vre
me mai îndepărtată (Ro
mânii și ambasadorii de
Corneliu Marcu-Loneanu),
fie că ele au avut loc in
perioada luptei din ilegali
tate a partidului (Valiza cu
fluturi de Iosif Naghiu.
Epoleții invizibili de Theo
dor Mănescu și Silvia Andreescu. Monolog cu fata
la perete de Paul Geor
gescu). N-am putea omite,
firește, din șirul acestor
mențiuni, caracterul pro
fund politic al recitalului
de poezie amintit (Aceasta
este țara mea), ca și al

nai „I.L. Caragiale". Tea
trul dramatic Galați, tea
trele „Giulești" și „Bulandra". apoi cele din Con
stanta. Pitești. Brașov. Bo
toșani și Satu Mare (secția
maghiară) — constituie un
eșantion elocvent privind
capacitatea scenei naționa
le de a asigura. în majori
tatea cazurilor, acea cali
tate a montării și Inter
pretării piesei politice, care
să-i dea acesteia din urmă
caracterul valorii estetice,
indispensabil
exercitării
funcției ideologice si edu
cative a teatrului. Afirma
ția se cere extinsă, fără în
doială. la sfera contribu
ției actorilor (in cazurile
citate, printre alții. Florin
Piersic. Radu Jipa. Dorina
Lazăr și Ion Vîlcu. Vasile
Ichim. Florian Pittlș, Lu
cian lancu. Victoria Coclajș-Șerban si Sebastian
Comănici. Parășzka Miklos
au întruchipat expresiv,
convingător personaje com
plexe) și mai ales a regizo
rilor. o bună parte dintre
semnatarii
spectacolelor

ar trebui continuate prin
Citarea a numeroase alte
piese si spectacole impor
tante. cu caracter politic,
jucate în ultima vreme, cu
deosebit succes. în Întrea
ga tară. între care : Niște
țărani, după romanul lui
Dinu Săraru. Evul mediu
intimplător de Romulus
Guga (Teatru] Mic). Mormintul călărețului avar de’
D. R. Popescu (Naționalul
timișorean. Brașov. „Bulandra"). Ordinatorul de
Paul Everac („Giulești"),
Există și o asemenea dra
goste de Hajdu Gydzo (Tea
trul National Tirgu Mureș,
secția maghiară) : ele s-ar
cere completate, de ase
menea. cu o listă a lucră
rilor dramatice clasice si
dintre cele două războaie
mondiale, impregnate cu o
anume substanță politică,
suficient de bogată, mai
ales în ceea ce privește
opera caragialeană. pentru
alimentarea unor spectaco
le de înaltă calitate ideo
logică si artistică ; după
cum n-ar fi lipsită de.in

teres relevarea unor spec
tacole de esență politică
progresistă cu piese din
dramaturgia străină, capi
tol care depășește. însă,
cadrul acestor rindurl.
Dacă toate cele înfățișa
te oină acum vădesc In
mod. cert. în ultimele sta
giuni, o dezvoltare saluta
ră a teatrului politic ro
mânesc. in deplină conso
nanță cu adincirea demo
crației socialiste în tara
noastră, cu implicarea tot
mai evidentă a politicului
în viată și munca oameni
lor. nu este insă mai pu
țin adevărat că tocmai acest din urmă fenomen so
licită deopotrivă drama
turgilor și scenei un efort
și mai eficient. Vrem să
spunem, fără a intra, desi
gur. in amănunte, că există
încă mult loc pentru abor
darea unor teme politice
de interes acut în contem
poraneitate : pentru diver
sificarea conflictelor dra
matice convingătoare, co
respunzătoare sensului afirmativ, ascendent al evoluției sociale; pentru lăr
girea tipologiei persona
jelor. îndeosebi in ve
derea creării modelului
uman reprezentativ al so
cietății noastre. în concor
dantă cu noua calitate a
vieții preconizată în Româ
nia socialistă ; pentru În
sușirea înaltului exemplu
al dramaturgiei clasice vizînd durabilitatea creației
actuale dar și pentru o
modernitate a scrisului
dramatic (implicit a reali
zării spectacolelor), care,
departe de a respinge poli
ticul. îsl poate afla in acesta unul dintre izvoare
le sale cele mai dinamice
și mai autentice. In sfirșit,
Săptămîna teatrului politic
din acest an ne-a oferit, în
fond, prilejul de a pleda
încă o dată și. cu sigu
ranță. alături de spectatori,
pentru o nouă originalitate
a creației scenice naționa
le (considerlnd dramatur
gia ca parte integrantă a
acesteia), rezultată din în
trepătrunderea categoriilor
de politic și de umanism,
ambele definitorii pentru
spiritualitatea socialistă ro
mânească.
Mihai VAS1L1U

Invitație la „Popasul Gherăești“
Situată la marginea muni
cipiului Bacău, pe malul Bistri
ței, intr-un parc natural de o
rară frumusețe, unitatea de
alimentație publică „Popasul
Gherăesti" constituie un punct
de atracție pentru turiști. Con
struit in stil rustic, cu terase,
popasul oferă zilnic sortimente
culinare cu-specifie moldovenesc.
Nu lipsesc din meniu nici renu*
mitele „plăcinte poale în brîu".
Tovarășul Petru Neacșu. director
adjunct la întreprinderea locală
de alimentație publică, ne spu
nea că pentru a se asigura zilnic

produse proaspete șî Ieftine,
unitatea dispune de o gospodă
rie anexă compusă din sere și
solarii pentru legume și zarza
vaturi, ferme de porci și păsări.
In laboratorul unității sint pre
gătite dulciurile, siropurile și
băuturile răcoritoare. Tot aici
există căsuțe de cazare și terenufi de sport, iar In apropiere’
se află parcul dendrologic Hemeiuși, hidrocentrala Bacău I.
insula de agrement de pe Bis
trița și alte puncte de atracție
pentru cei care vizitează Bacăul.
(Gh. Baltă).
1

Un concurs al meșterilor ceramisti
In comuna Corund,
județul Harghita, s-a
desfășurat nu de mult
cea de-a IV-a ediție a
„Tirgului-concurs de
ceramică".
Citeva amănunte le
gate de semnificația și
scopul organizării acestei manifestări am
aflat de la prof.
Măjal Albert, pre
ședintele comitetului
județean de cultură și
educație socialistă.
„E un fapt cu
noscut că.
alături
de Horezu, Vama.
Dănești. Corundul re
prezintă un puternic
centru al ceramicii ro
mânești. Am realizat
aici, la Corund, cu pa
tru ani în urmă, prima
mare reuniune a meș
terilor in arta olăritu
lui din cele mai repre
zentative centre ale
țării. Ne-am gindit că,
prin organizarea anua
lă a unor asemenea
întilniri, la care ală
turi de ceramiști par
ticipă etnografi și
cercetători cunoscut!,
vom stimula o mai
bună Îndrumare a

meșterilor olari în no
bila lor preocupare
pentru aprofundarea și
perpetuarea a tot ceea
ce este autentic și va
loros . in ceramica ro
mânească și a naționa
lităților conlocuitoare.
„Tîrgul-concurs de ce
ramică" de la Corund
are menirea unui fo
car de educație esteti
că a maselor, în sensul
înțelegerii si separării
„aurului pur" de ne
autentic în arta cera
micii, al formării unei
opinii mai largi împo
triva prostului gust.
Firește, ne-ar fl făcut
o deosebită plăcere ca
la cea de-a patra edi
ție a tirgului-concurs
să fie prezenți și meș
terii olari din Horezu
și Vama. Nădăjduim că
la a V-a ediție, ce va
constitui o ediție de
bilanț șl perspectivă,
ne vor onora cu pre
zența lor".
„Ediția ’81 a tirgului a fost o reușită, ne
spune prof. Kardalus
Jănos, directorul cen
trului județean de în
drumare a creației

populare și a mișcării
artistice de masă. Ea a
adus citeva elemente
vădind un real progres.
Fapt îmbucurător, ar
tiștii ceramiști încep
să-și respecte din ce in
ce mai mult semnătu
rile. Se constată apari
ția unei game mai va
riate de creații func
ționale, perfecționarea
generală a formei, ree
valuarea unor tehnici
vechi de ornamentație
și preparare a culori
lor, inclusiv repunerea
în drepturi a unor cu
lori tradiționale, cum
sint galbenul și ver
dele. De asemenea,
este vădită ambiția unor creatori de a rea
liza „ceramică monu
mentală", curajul de
a elabora, fără să se
abată de la tradiție,
obiecte ceramice în
drăznețe, demne de
epoca noastră, de ex
periența îndelungată
in acest domeniu".
I. D. KISS

corespondentul
„Scînteil*

Citeva dintre produsele expuse la cea de-a IV-a ediție a „Tirgului-concurs
de ceramică" de la Corund

teatre
• Teatrul Național
(sala mică) r
Gaițele — 19 ; (sala Atelier) : Gimnas
tica sentimentală — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea
onoare! — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Astă-seară poezia muzicii tinere
— 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
Jean, fiul iul Ion — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat i Seară de
folclor evreiesc — 21.
• Teatrul satiric-muzlcal „Constantin
Tănase" (grădina Boema) : Idolul

femeilor — 20 ;
(grădina Batistei) t
Veselie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" *
La ftntlna dorului — 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Varietăți
— 19,30.

cinema
• Croaziera g FERENTARI — 15,30 ;
17,30 ; 19,30.
• Alo,
aterizează
străbunica ! :
DACIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.
• Vara speranțelor ; STUDIO — 10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Duelul : PACEA — 15 ; 17,15 ; 19,30.

Un raid întreprins zilele trecute
prin piețele alimentare ale orașului
a scos in evidență că platourile aces
tor mari perimetre comerciale sint
bine aprovizionate, la unitățile Gos
tat, ale C.AfP. sau la punctele de
vinzare ale producătorilor individu
ali găsindu-se în cantități mari fe
lurite legume și fructe. „Luna horti
culturii", în curs de desfășurare, a
îmbogățit și diversificat fondul de
marfă.
Anul acesta, la a doua ediție a
„Lunii horticulturii" participă peste
20 de trusturi horticole. Direcția ge
nerală comercială a Capitalei a re
partizat mai judicios, pe piețe, stan
durile trusturilor horticole, după mă
rimea acestora și după numărul es
timativ al cetățenilor care se apro
vizionează la piețele respective. De
exemplu. In piața Obor — frecven
tată de cetățenii celui mai mare sec
tor al Capitalei, sectorul 2 — sînt
prezente cu produsele lor șapte
trusturi : din Argeș, Suceava, Praho
va, Dolj
ș.a. Numai tn ultima
săptămînă aceste unități agricole au
adus in Capitală peste 1 070 tone car
tofi, legume, fructe. Aceste cantități,
împreună cu cele înregistrate în alte
piețe, aduse de restul trusturilor hor
ticole din tară, marchează plusuri
nete, concrete față de cantitățile de
marfă cu care este aprovizionată cu
rent Capitala.
Am adresat tovarășului Octavian
Anghel, director general adjunct al
Direcției generale comerciale , a Ca
pitalei, întrebarea :
— Remarcînd aspectele pozitive ale
„Lunii horticulturii", de ce, în pofi
da abundenței de marfă, sînt totuși,
In unele ore ale zilei, cozi la legu
me, se nasc aglomerații ?
— In mod cert, există un plus de
cerințe, care se ivește la fiecare în
ceput de toamnă. Tocmai pentru a
se evita aglomerațiile, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ne-a indicat cu prilejul
vizitei de lucru tn piețe să extindem
punctele de desfacere, să repartizăm
• Convoiul > VOLGA — 9 ; 11,15 J
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Bietul
loanide :
POPULAR
-*
15/30 ; 19.
• Pruncul, petrolul ț! 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 in Egipt : SALA MARE A
PALATULUI - 14,30 î 17.
• Zăpada albă a Rusiei : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Io-ho-ho : TIMPURI NOI •— 9 ; 11 ;
13.15 : 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul tăcerii x SCALA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FESTIVAL —
9 ; 11,15 Î 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Escadronul husarilor zburători s
PATRIA — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.

pe piețe mai rațional fondul de mar
fă. Aplicăm aceste indicații incit
pină la sfirșitul sezonului pe lin
gă toate unitățile de legume și fruc
te va funcționa un număr' sporit de
tonete, precum și alte puncte de des
facere volante. Fondul de marfă pe
ansamblu e sporit față de alți ani.
Iată citeva cifre edificatoare : în au
gust 1980 (intre 1 și 30 ale lunii) au
fost vîndute populației 5 200 tone de

Structuri perfecționate
în invățămîntul superior
In procesul de continuft perfecționare a sistemului nostru de invăț.âmint, fiecare nou an universitar prezintă trăsături și valențe de
originalitate a căror deplină valorificare practică reclamă mai întii
o riguroasă evaluare. Date de semnificație majoră privind „portretul"
noului an universitar ne-a oferit. în cursul unei convorbiri,
prof. univ. dr. jng. Vasile CATUNEANU, directorul Direcției invățămîntului superior și cercetărti științifice din Ministerul Educației și
învățămintului.
de profiluri șl specialități, progra
Cu acest prilej am aflat, de pildă,
mele analitice și manualele vor in
Că in scopul creării de posibilități
clude cunoștințe referitoare, intre
sporite oamenilor muncii, care lu
altele,
la metode și procedee de re
crează nemijlocit tn producție, de
ducere a consumului de energie, a
a se perfecționa prin studii superi
consumurilor specifice de materii
oare în meseria lor, pentru anul
prime și materiale ; noi metode și
universitar 1981—1982 se extinde
tehnologii care să asigure lărgirea
apreciabil Invățămintul seral. In
bazei proprii de materii prime și
acest scop, pe lingă secțiile exis
tente au fost Înființate noi secții sporirea gradului de satisfacere din
serale de ingineri, care, practic, a- resurse interne a necesităților eco
nomiei naționale ; tehnologii mo
coperă totalitatea specialităților de
derne de obținere a unei game largi
bază specifice institutelor tehnice
de laminate ș.a.m.d. în lumi
din aproape toate centrele univer
sitare : București, Cluj-Napoca, Iași, na acestor orientări incluse tn
programe, catedrele șl consiliile
Timișoara, Petroșani, Ploiești, Bra
profesorale elaborează măsuri con
șov, Craiova, Galați, Sibiu. Totoda
crete pentru editarea manualelor
tă, începind cu acest an universi
restante și a cursurilor universitare
tar, au fost înființate secții serale
incluse in planul pe anul 1982.
și la profilele de învățămint univer
In ceea ce privește integrarea tnsitar de matematică și de fizică in
vățămlntulul cu cercetarea și pro
centrele universitare București,
ducția
merită a fl consemnat faptul
Cluj-Napoca și Iași. In toate aceste
că dacă în anii
secții se asigură
1965—1968
s-au
același volum și
realizat 259 de
nivel de cunoș
contracte econo
tințe cu cele exis
mice in valoare
tente la cursurile
de citeva milioa
de zi.
ne lei. numai în
în vederea pre
gătirii profesori NOULUI AN ȘCOLAR 1980 numărul con
tractelor urcă la
lor destinat! să
1 250. iar valoarea
predea in gimna
acestora Ia peste
zii
disciplinele
500 milioane lei. Cifra totală
fundamentale de matematică, fizică,
chimie, biologie, din acest an uni a realizărilor economice obținu
te pe această cale in ultimii 16
versitar, in cadrul unor instituții de
ani depășește trei miliarde lei. Pen
Învățămint superior din București,
tru noul an de învățămint se are
Cluj-Napoca Iași și Timișoara,
in vedere ca activitățile universi
funcționează secții de matematicătare să fie mult extinse pe platfor
flzicî, chimie-fizică, științe natura
me industriale șl mari unități >/,
le și agricole, cu durata studiilor de
cole,
in perimetrul marilor obietg
trei ani.
O altă caracteristică a noului an economice. Chiar și unele'kuniversitar este întărirea caracteru tivltățl ..tradiționale", cum >» c
lui unitar al pregătirii studenților, prelegerile și seminariile. se vor
în funcție de profilul lor, chiar desfășura mai aproape de pro
ducție, ceea ce va permite valorifi
dacă aceștia sint Impărțiți în mai
multe serii de predare. Au fost ela carea superioară In activitatea instructiv-educativă a bazei mate
borate noi programe analitice
riale, tehnico-științiflce specifice
pentru toate disciplinele funda
mentale și disciplinele de pregătire uzinelor și șantierelor. In acest
generală. Pe domenii de specialita scop, s-au îmbunătățit programele
de practică a studenților pe ani de
te, aceste noi programe analitice,
studiu, pe specialități și in concor
care încorporează cele mal recente
danță
cu specificul unităților unde
realizări tehnico-știintifice. au un
viitorii specialiști își vor desfășura
conținut identic în toate instituțiile
activitatea de producție. Contrac
de învățămint superior. Ele asigu
tele de cercetare sint concentrate
ră atit continuitatea, cit și corela
pe obiective prioritare din Prograrea cunoștințelor predate pe ver
ticala fiecărei specializări, elimi- mul-directivă de cercetare științi
nîndu-se in bună parte repetările
fică, dezvoltare tehnologică și de
introducere a progresului tehnic,
și suprapunerile. în plus, discipli
iar în realizarea acestor contracte
nele de specialitate găsesc astfel un
vor fi atrași și mai mult studenții,
corespondent și o bază de plecare
inclusiv prin elaborarea proiectelor
mai largă și mai riguroasă in con
de diplomă.
ținutul disciplinelor anterioare.
în întregul proces de învățămint,
In aceste zile care premerg des
prin
măsurile preconizate, se urmă
chiderii noului an universitar, ca
rește
înfăptuirea la nivel superior
tedrele și consiliile profesorale, îm
preună cu specialiști din cercetare a sarcinilor privind educația patrio
si producție, definitivează progra tică, revoluționară a tineretului uni
versitar, formarea lui in spiritul
mele analitice ale disciplinelor
concepției științifice materialietde specialitate. Sint, de ase
dialectice a partidului nostru despre
menea. supuse unul proces de
lume și viață.
îmbunătățire manualele și cursurile
Așadar, cursurile in Invățămîntul
universitare in consens cu orientă
superior debutează in anul acesta
rile și cerințele actuale și de
sub semnul unor însemnate perfec
perspectiva, specifice ramurilor
economiei naționale, activităților ționări, tinzind Ia ridicarea conti
nuă a procesului de pregătire a
social-culturale, asigurindu-se cu
deosebire aplicarea indicațiilor și
cadrelor de specialiști cu înaltă ca
recomandărilor formulate de secre lificare.
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. In funcție
Mihai IORDĂNESCU

PREGĂTIREA

piața Obor, unde își desfășoară ac
tivitatea 7 trusturi horticole. Tocmai
sosiseră din Dolj citeva camioane de
mare capacitate încărcate cu varză,
ardei, ceapă, roșii, vinete, piersici,
struguri. Discutăm In fața expoziției
cu tovarășul Constantin Amariei, de
la standul trustului horticol jude
țean.
— In județul nostru, ne spune el,
s-au produs anul acesta legume foar-

PREOCUPĂRI PENTRU
APROVIZIONAREA DE TOAMNĂ
• Piețele Capitalei în „Luna horticulturii”

•

Măsurile

pentru mai buna aprovizionare se cer completate cu mă
suri pentru mai buna desfacere a mărfurilor • De ce nu
se lucrează și la magazinele I.L.F. in sistemul „zi lumină" ?

cartofi, iar în aceeași perioadă din
acest an — aproape 8 000 tone. La
alte produse : ceapă — creșterea e
de la l 711 la 2 640 tone, la struguri
de la 2 037 la 3 145 tone, legume to
tal — de la 14 300 la 16 000 tone. Creș
terile sînt și mai concludente în ulti
mele zile, pentru care datele sînt în
curs de centralizare. Folosim această
ocazie pentru a reaminti cumpărăto
rilor că „Luna horticulturii" ține nu
o zi-două, ci... 30 de zile, timp sufi
cient pentru ca fiecare să se aprovi
zioneze cu tot ce dorește.
...Peste tot, In piețele „Amzel" și
„Ilie Pintilie", „Rahova" și „Unirii",
„Traian" și „Pantelimon", camioane
sosesc continuu cu produse proaspe
te. Am zăbovit ceva mai mult în
• Moscova
nu crede
in lacrimi 1
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Viața e frumoasă x
BUZEȘTI —
13 ; 17 ; 19.
• Casă pentru Carolina x
DRUMUL
SĂRII — 16 ; 18 ; 20..
• Ostaticii de la Bella Vista x GIU
LEȘTI — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
a Scene din viața de familie x COTROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Orele fiicelor : COSMOS — 15,30 ,
17 30 ; 19,30.
• Cartouche șl Omul din Rio :
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII - 18.
• Domnișoara Noorie : LUCEAFĂ
RUL — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45, la grădină - 20,15, FAVORIT —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15, MO
DERN — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19, la
grădină — 19,45.

te multe, așa Incit organele noastre
agricole au stabilit să participăm la
„Luna horticulturii" din București
...trei luni în șir. Am venit aici, Ia
Obor, pe ziua de 1 august și vom rămine pină în ziua de 30 octombrie.
Am in subordine 14 vînzători, cu
care vind zilnic aproape 100 tone de
legume și fructe.
Discutăm cu cîțiva cumpărători.
Aflată la fața locului, tovarășa Cor
nelia Ionescu (blocul E. bd. Dimi
trov) are cuvinte de laudă față de
expoziția trustului doljean, dar for
mulează și citeva observații :
— Vin zilnic în piață și mereu ob
serv același lucru : mijloacele de
transport din Dolj, și din alte jude
țe, în loc să sosească în București
• Alergătorul ; CAPITOL — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19. la grădină — 20.
• Războiul stelelor x BUCUREȘTI —
8.30 ; LI ; 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 s VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : FLA
CĂRA — 15,30 ; 19.
• împrumută-mi vocea astă-seară x
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 x GRIVITA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20. GRADINA GLORIA — 20,15.

după ora de închidere a unităților,
sosesc, ca și azi, tocmai cind se aprovizionează cetățenii. Urmarea ; se
întrerupe vinzarea ore în șir, se
creează, artificial, rindurl lungi.
La fel, se sesizează că nu toate
punctele de desfacere sînt aprovizio
nate în mod diversificat. Incit cetă
țeanul să-și cumpere, dintr-o dată,
tot ce-i trebuie. Or, el este silit ade
seori să stea la rînd la un punct
pentru a-și cumpăra cartofi, apoi la
altul pentru ceapă ș.a.m.d.
Deși in piețe se află legume șl
fructe In cantități mari, și cererea
e mare. Cu toate acestea, ca întot
deauna, unitățile I.L.F. închid zilnic
la ora ,11 și se redeschid la ora 15.
Patru ore in care s-ar putea vinde
sute de tone de legume și fructe,
evitindu-se în același timp aglome
rațiile, degradarea produselor peri
sabile. Desigur, acesta este orarul
lor, aprobat in mod legal. Am suge
ra factorilor de resort să analizeze
posibilitatea prelungirii orarului uni
tăților I.L.F. ; la urma urmei, pentru
ele este „vîrf de campanie", iar în
agricultură și în alte sectoare legate
de anotimp se lucrează în timp de
campanie după principiul „zi-lumină“. Nu e firesc ca și desfacerea
produselor agricole perisabile să se
regleze cu ritmul culesului ? Desigur,
aceasta ar ridica probleme, dar cre
dem că ele nu ar fi insolubile, fiind
compensate de avantajele desfacerii
continue.
„Luna horticulturii" e în tot Zil
nic sosesc în piețele Capitalei, peste
prevederile planului curent de apro
vizionare, sute de tone de legume șî
fructe. Este necesar ca responsabilii
comerțului alimentar, cit și produ
cătorii să retușeze din mers defec
țiunile de organizare care mai exista,
să infăptuiască in toate piețele neîntirziat și în amănunt indicațiile
date de secretarul general al parti
dului cu prilejul recentei vizite da
lucru, incit această manifestare co
mercială să se caracterizeze printr-un succes deplin.
Gh. GRAURE
• Un șerif extraterestru :
LIRA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, Ja grădină — 2fl,
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 t FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,
GRĂDINA TOMIS — 20,15.
• Julek s VIITORUL — 15,30 ; 17,30 ;
19,30.
• Clinele : MUNCA — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Sînt 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 x
GRADINA CULTURAL — 20.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, adresez Excelenței Voastre cele
mai bune urări pentru bunăstarea poporului român, precum și pentru fericirea
dumneavoastră personală.

OLAV AL V-LEA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România prietene doresc
să vă transmit, în numele meu, al Comitetului Central, al Partidului Socialist
Temenit și al Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al Republicii
Democrate Populare Yemen, calde salutări tovărășești, urările noastre cele
mal bune de sănătate, fericire, progres și prosperitate poporului român prie
ten. precum și de dezvoltare continuă a relațiilor dintre țările noastre,

ALJ NASSER MOHAMMED
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului
al Republicii Democrate Populare Yemen,
Prim-ministru

Ministrul afacerilor externe al României
va face o vizită oficială în R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, va efectua, la mijlo
cul lunii septembrie a-c., o vizită ofi

cială în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, la invitația lui
Iosip Vrhovet. secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia.

Plecarea delegației Adunării
Federale a R. S. Cehoslovace
Vineri dimineața, tovarășul Alois
Indra, membru al Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele
Adunării Federale a R.S. Cehoslovace,
cond’
arul delegației Adunării Fe
de^
are a făcut o vizită in țara
noah
la invitația Marii Adunări
Națiou. _ie, s-a intilnit, in cadrul unei
conferințe de presă, cu reprezentanți
ai ziarelor centrale, ai Radioteleviziunii și Agenției române de presă —
Agerpres.
„Mă aflu încă sub puternica im
presie a primirii șt convorbirii cu to
varășul Nicolae Ceaușescu", a spus. în
deschiderea conferinței de presă, vor
bitorul. subliniind aprecierea pozitivă
pe care conducătorul partidului și
statului nostru a făcut-o cu privire
la relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă
Cehoslovacă. De asemenea, a conti
nuat oaspetele, președintele României
a făcut o prezentare largă a proble
melor referitoare la lupta împotriva
înrăutățirii climatului politic interna
țional, pentru continuarea politicii de
destindere, pace și colaborare. împo
triva fabricării bombei cu neutroni,
pentru soluționarea problemelor liti
gioase prin tratative.
în continuare, președintele Adună
rii Federale a relevat că relațiile
româno-cehoslovace cunosc o perioa
dă favorabilă, caracterizată de re
zultatele vizitei la Praga întreprinse
în luna mai a.c. de delegația de
partid și de stat condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Cu acest pri
lej, a arătat el. s-au semnat un docu
ment politic foarte important — De
clarația comună privind dezvoltarea
în continuare a prieteniei frățești și
a colaborării multilaterale dintre
P.C.R. și P.C.C., dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă, precum și un do
cument de colaborare economică pe
perioada 1981—1983. în Cehoslovacia
apreciem aceste documente ca fiind
începutul unor relații noi care ridică
colaborarea noastră pe o treaptă su
perioară.
în. context, vorbitorul a relevat
apoi că relațiile politice româno-ceh-Xlovace, care au o tradiție bună. în
registrează un curs, ascendent, iar ra
porturile culturale au. la rindul lor,
rezultate pozitive. în ce privește rela
țiile economice, vorbitorul a apreciat
că Acordul comun de lungă durată a

tv
PROGRAMELE 1 șl I
8,00 Matineu de vacanță
8,25 Teatru TV.
Henric al IV-lea de
William Shakespeare.
(Reluare)
11.10 Muzică populară
In jurul orei 11.30
—
transmisiune
directă : ceremonia sosirii Alteței
Sale șeicul Jaber Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah, emirul statului
Kuweit, care, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, va
efectua o vizită oficială de priete
nie in țâra noastră.
PROGRAMUL 1
12.10 Capodopere dirijate de Roberto
Benzi
13,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportlv.
18.35 Săptămlna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Călătorie prin țara mea. Orașul în
lumina limpede
de septembrie.
Reportaj realizat la Galați de Iile
Tănăsache.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13,
14 și 15 septembrie.
In țară : vreme
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
vor cădea averse locale de ploaie, mal
frecvente tn vestul țării, precum și ta
zonele de deal și de munte. Vint mo-

• „CLAR DE LUNĂ"
ARTIFICIAL. Og!inn plasate
pe Lună și care ar reflecta razele
Soarelui ar permite crearea de
„claruri de lună" suficient de lu
minoase pentru a putea citi și
lucra în timpul nopții întocmai
ca ziua. Nu este vorba de
„science fiction" ci de un pro
iect științific prezentat de un
specialist al Oficiului național
francez pentru studii și cerce
tări aeronautice la cel de-al
32-lea Congres internațional de
astronautică de la Roma. „Este
un proiect perfect realizabil —
afirmă autorul — dacă ar fi spri
jinit de o voință politică inter
națională". în acest caz ilumina
tul public al străzilor ar putea fi

favorizat dezvoltarea conlucrării din
tre cele două țări. „Aș vrea să remarc
faptul deosebit de important că cele
două părți au convenit să nu rămînă
la schimburile tradiționale de mărfuri,
ci să promoveze o cooperare superi
oară. in producție, pe terțe piețe.
Credem că în acest domeniu avem
posibilități însemnate1*.
Președintele Adunării Federale Ce
hoslovace s-a referit apoi la rolul
parlamentelor în lupta pentru pace și
colaborare internațională, relevînd
preocuparea Adunării Federale a tă
rii sale pentru încheierea cu succes a
reuniunii de la Madrid. El a apreciat
că se impune, din partea tuturor sta
telor si parlamentelor, să acționeze
pentru ca la Madrid să fie adoptat un
document larg și consistent în ce pri
vește întărirea încrederii și dezar
mării.
în încheiere, șeful delegației ceho
slovace a relevat caracterul fructuos
al vizitei întreprinse în țara noastră,
al contactelor avute, precum și ospi
talitatea de care s-au bucurat parla
mentarii cehoslovaci în timpul șede
rii in România.
★
Vineri a părăsit Capitala delega
ția Adunării Federale a Republicii
Socialiste Cehoslovace, condusă de
Alois Indra, membru al Prezidiului
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele 'Adunării Federate, - care;- ia
invitația Marii Adunări Naționale, a
efectuat o vizită oficială în țara
noastră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost conduși de tovarășii
Nicolae Giosan, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Marii Adunări
Naționale, Emilia Sonea, Vilgil Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N.,
Stan Soare, președintele grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare,
președintele Comisiei pentru învățămînt, știință și cultură, Ioan Sălăjan,
președintele Comisiei constituționale
și juridice, Emanoil Babici, secre
tar al Comisiei pentru ‘industrie
și activitatea economico-financiară,
Georgeta Ionică, deputată, membră a
Comisiei pentru politică externă și
cooperare economică internațională.
Au fost de față Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, membri ai am
basadei.
(Agerpres)

19,55 Teleenciclopedia
20,40 Film serial : „Sfidarea". Producție
a studiourilor americane. Cu :
Peter Strauss, Wayne Rogers, Rip
Torn, Dabney
Coleman.
John
Beck, Ned Beatvy. Marylin Mason,
Andrew Duggan.
Regia : Marvin
Chomsky. Episodul 1
21,35 Varietăți... Varietăți
22,10 Telejurnal. Sport
.
22.30 Nocturna TV
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului. Serbările tine
reții. Emisiune realizată în colabo
rare cu Biroul de turism pentru
tineret in stațiunea
Costinești
20,15 Reportaj ’81. La cotele eroismului
cotidian
20,40 Meridianele cintecului
21.30 Pagini simfonice — Ludwig van
Beethoven. In program : Simfonia
a Vl-a ta Fa major op. 68 „Pasto
rala". Interpretează dirijorul Her
bert von Karajan la pupitrul or
chestrei filarmonice din Berlinul
occidental.
22,10 Telejurnal. Sport
22.30 Nocturna TV

derat, cu intensificări.
Temperaturile
minime vor £1 cuprinse intre 6 și 16
grade, izolat mal coborlte în depresiuni,
iar
cele maxime intre
16 și 24 de
grade, local mai ridicate. In București :
vreme schimbătoare, cu cerul temporar
noros, favorabil ploii de scurtă durată.
Vint moderat.
Temperaturile minime
vor oscila intre
13 și 15 grade,
iar
maximele între
22 și 25
de grade.
(Margareta
Struțu,
meteorolog
de
serviciu).

suprimat ceea ce ar însemna apreciabile economii de energie
electrică. „Pata" de soare pe care
ar proiecta-o pe Pămint o oglin
dă cu o suprafață de un metru
pătrat plasată pe Lună ar avea o
lățime de 3 200—3 800 km in ra
port de distanțele respective ale
Soarelui și Lunii.

• GEMENI „NEADEVĂRAJI ?“. O femeie de 22
de ani din Londra a dat naștere
la doi gemeni. Un purtător de
cuvînt al spitalului unde a năs
cut tinăra mamă a afirmat că, în
ciuda aparentei, cei doi copii nu
sint gemeni adevărați pentru că
ei au avut o viată foetală diferi
tă, dezvoltindu-se în două utere
din două ovule diferite, caz ra

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, vineri, pe locotenent-colonel
Soumare Silmane, membru al Comi
tetului Militar de Salvare Națională,
ministrul pescuitului și economiei
maritime din Republica Islamică
Mauritania, aflat in vizită în țara
noastră.
Au fost discutate probleme refe
ritoare la diversificarea și extinde
rea schimburilor comerciale și coo
perării eoonomice in domeniile con
strucțiilor navale, pisciculturii și in
dustriei alimentare.
A participat Marin Capisizu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, șeful Departamentului Industriei
Alimentare.
A asistat Mohameden Ould Ahmedou Salem, ambasadorul Republicii
Islamice Mauritania la București.
★
La 11 septembrie, tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor
externe, s-a Intilnit cu locot. col.
Soumare Silmane, membru al Comi
tetului Militar de Salvare Naționa
lă, ministrul pescuitului și econo
miei maritime din Republica Islami
că Mauritania, care efectuează o vi
zită in tara noastră.
în cadrul întrevederii s-a. procedat
la analiza modalităților de promova
re tn continuare a raporturilor
româno-mauritaniene și dezvoltarea
colaborării dintre cele două țări pe
plan internațional. A participat Ma
rin Capisizu, ministru secretar de
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare.
A fost prezent Mohameden Ould
Ahmedou Salem, ambasadorul R. I.
Mauritania la București.
★
Vineri, tovarășul Petre Gigea, mi
nistrul finanțelor, a avut o întreve
dere cu A. N. Belincenko, președin
tele conducerii administrative a Băn
cii Internaționale de Investiții-Moscova.
în timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind colaborarea
intre instituțiile de resort din țara
noastră și Banca Internațională de
Investiții.
Au participat Iulian Bituleanu, ad
junct al ministrului finanțelor, și
Gheorghe Popescu, președintele Băn
cii de Investiții.
♦
Vineri a avut loc. in Capitală, o
adunare festivă organizată cu prilejul
împlinirii a 133 de ani de la eroicele
lupte din Dealul Spirii și al Zilei
pompierilor din Republica Socialistă
România. La festivitate au luat parte
George Homoștean. ministru de in
terne, generali și ofițeri superiori,,
cadre din Comandamentul pompieri
lor și din direcțiile și unitățile cen
trale ale Ministerului de Interne, re
prezentanți ai colectivelor de oameni
ai muncii din întreprinderi bucureștene și ai formațiilor civile de
pompieri.
Adunarea a fost deschisă de co
lonel Marin Constantin, secretarul
Consiliului Politic al trupelor de
pompieri.
Despre semnificația evenimentului
a vorbit general-maior Gheorghe
Briceag, comandantul pompierilor,
care a evocat glorioasele, tradiții de
luptă ale pompierilor români, contri
buția lor la opera de construire a
socialismului, la apărarea proprietății
socialiste, a vieții și bunurilor cetă
țenilor.
într-o atmosferă însufletitoare.
participanții la adunare au adoptat
o telegramă adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al forțelor
armate, în care exprimă hotărirea
fermă a pompierilor de a sluji cu
abnegație și totală dăruire de sine
patria socialistă, de a face totul pen
tru a-și perfecționa stilul, și metodele
de muncă, neprecupetind nici un
efort pentru îndeplinirea exemplară a
nobilei misiuni care le este încredin
țată de conducerea de partid și de
stat.
★
Cu prilejul apropiatei Zile naționa
le a Statelor Unite Mexicane, vineri
după-amiază a avut loc în Capitală o
manifestare culturală organizată de
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Cu acest pri
lej, ziaristul Valeriu Negru a îm
părtășit impresii de călătorie din Me
xic. In continuare, a avut loc o gală
de filme documentare.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
oameni de știință și cultură, un nu
meros public.
Au fost prezenți Moises Torres
Serrano, Însărcinatul cu afaceri adinterim al Mexicului la București,
membri ai ambasadei.
★
în perioada 8—11 septembrie, la
Stațiunea de cercetări agricole din
Suceava s-a desfășurat, sub egida
Academiei de științe agricole și sil
vice și Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fundulea, cel de-al 3-lea Colocviu româno-francez cu tema „Interacțiunea
— nutriția plantelor și umiditatea
solului1*.
Participanții la reuniune, cercetă
tori, cadre universitare și specialiști
din cele două 'țări, au realizat cu
acest prilej un fructuos dialog- pri
vind problematica abordată, eviden
țiind necesitatea valorificării îngră
șămintelor in condițiile unei fertili
zări echilibrate, menită să conducă
la sporirea potențialului productiv
al agriculturii.
Au fost organizate, de asemenea,
vizite cu caracter documentar in
centre și cîmpuri experimentale și
de producție din zonă.
(Agerpres)

Vineri, 11 septembrie, tovară
șul Dumitru Popescu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit cu
tovarășii Erwin Scharf, secretar,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C. din Austria, și Johann Steiner,
membru al Secretariatului C.C. al
P.C. din Austria, care, la invitația
C.C. al P.C.R., au făcut o vizită în
țara noastră.
Cu acest prilej, tovarășul Erwin
Scharf a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, din partea conducerii parti
dului și a tovarășului Franz Muhri,
președintele Partidului Comunist din
Austria, un salut cordial și cele mai
bune urări.
Mulțumind, tovarășul Dumitru Po
pescu a rugat pe oaspete să transmită
din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu călduroase salutări și cele
★
.Tovarășul Virgil Cazacu, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., l-a primit,
vineri, 11 septembrie, pe Miiteeb
Shanan, membru supleant al Coman
damentului Național al Partidului
Baas Arab Socialist din Siria, care,
la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat
o vizită prietenească în țara noastră.
în cadrul convorbirii s-a procedat
la o informare privind preocupările
actuale ale celor două partide și s-au
abordat unele aspecte ale vieții po
litice internaționale.
Cu acest prilej au fost subliniate
bunele raporturi de colaborare sta
tornicite între Partidul Comunist

mai bune urări conducerii P.C. din
Austria, tovarășului Franz Muhri.
în cursul întrevederii s-a efectuat
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Austria și s-a
procedat la un schimb de păreri pri
vind unele probleme ale situației in
ternaționale. relevîndu-se necesitatea
intensificării eforturilor tuturor po
poarelor pentru menținerea păcii,
pentru dezarmare și întărirea secu
rității în Europa și in întreaga lume.
Totodată, a fost exprimată dorința
celor două părți de a dezvolta și
adinei și în viitor bunele relații din
tre ele, in interesul celor două
partide și țări, al cauzei păcii, demo
crației, progresului social, cooperării
șj colaborării internaționale.
La convorbire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, a luat parte tovarășa Ghizela
Vass, membru al C.C. al P.C.R.
★
Român și Partidul Baas Arab Socia
list din Siria, de ambele părți exprimindu-se dorința ca — în spiritul sti
mei și al respectului reciproc, al con
vorbirilor și înțelegerilor dintre con
ducătorii celor două partide și state,
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hafez
AI-Assad — aceste relații să se dez
volte în continuare, in interesul po
poarelor român și sirian, al cauzei
păcii, securității și independenței
naționale, progresului și colaborării
între națiuni.
La convorbire, desfășurată intr-o
atmosferă caldă, tovărășească, a par
ticipat Dumitru Turcuș, adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Vizita ministrului de stat însărcinat cu afacerile externe
și cooperarea al Regatului Maroc
Tovarășul Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, vi
neri, pe M’Hamed Boucetta, ministru
de stat însărcinat cu afacerile externe
și cooperarea al Regatului Maroc,
președintele părții marocane în Co
misia interguvernamentală românomarocană de cooperare economică și
tehnică, ale cărei lucrări se desfă
șoară la București
Au fost examinate noi căi și po
sibilități pentru creșterea, pe baze
reciproc avantajoase, a schimburilor
comerciale și de mărfuri dintre cele
două țări. S-au discutat, de aseme
nea, modalități de extindere a coo
perării româno-marocane și în alte
domenii de activitate, in baza pre
vederilor planurilor de dezvoltare
economică ale României și Maro
cului.
A participat Ion M. Nicolae, primadjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.
Au fost prezenți Ovidiu Popescu,
ambasadorul României in Maroc, și
Boubker Boumahdi, ambasadorul
Marocului la București.
★
Vineri după-amiază s-au încheiat
convorbirile oficiale dintre ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și
ministrul de stat însărcinat cu afa
cerile externe și cooperarea al Rega
tului Maroc, M’Hamed Boucetta, pre
cum și lucrările Comisiei interguvernamentale româno-marocane de coo
perare economică și tehnică.
După convorbiri, cei doi miniștri au
semnat protocolul celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei interguvemamentale româno-marocane de cooperare
economică și tehnică, Acordul privind
încurajarea și garantarea reciprocă a
investițiilor, Convenția privind evita

rea dublei impuneri și Programul de
aplicare a acordului cultural intre
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Regatului Maroc,
pentru anii 1981—1983.
Au asistat Ion M. Nicolae, primadjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
precum și Karim Lamrani, director
general al Oficiului de fosfați din
Maroc.
Au fost de față Ovidiu Popescu,
ambasadorul României în Maroc, și
Boubker Boumahdi, ambasadorul Ma
rocului la București.
*
După semnarea documentelor ofi
ciale, ministrul de stat însărcinat cu
afacerile externe și cooperarea al
Regatului Maroc, M’Hamed Boucetta,
a declarat, in cadrul unei întilniri cu
reprezentanți ai presei centrale și
radioteleviziunii,^:ă întreaga vizită în
tara noastră s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.
Ministrul marocan a arătat că a fost
fericit să constate, în cadrul primirii
acordate de șeful statului român, că
Excelenta Sa președintele Nicolae
Ceaușescu nutrește aceleași senti
mente de cordialitate și prietenie la
adresa Maiestății Sale regele Hassan
al II-lea și a. poporului marocan,, sen
timente impărțășițe io egală măsură
de suveranul și de poporul marocan.
El a apreciat că vizita și documen
tele semnate la București vor da un
nou impuls relațiilor dintre Maroc și
România, vor constitui o bază solidă
de colaborare in domeniile industrial
și comercial. Oaspetele și-a exprimat
convingerea că bunele relații exis
tente intre cele două țări se vor dez
volta în continuare! atît pe plan bila
teral, cit și internațional.
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a victoriei

revoluției socialiste in R. P. Bulgaria

plutește deasupra apei o curioasă
construcție. Este vorba de o „fa
brică" de pește de un tip nou,
care promite să revoluționeze
piscicultura. Din complexul plu
titor fac parte secțiile de prepa
rare, o cameră frigorifică și o
centrală electrică amplasată în
centrul construcției. Cele opt re
zervoare pentru pește au o
adincime de 8 metri și capacități
de cite o mie metri cubi fieca
re. Impresionantul agregat, care
este in întregime mecanizat, ur
mează a rămine în marea des
chisă tot timpului anului.

A

NAȚIONALĂ

ETIOPIEI

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
al Comisiei pentru organizarea Partidului Celor ce Muncesc din Etiopia
și Comandant suprem al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste
ADDIS ABEBA
Cu ocazia celei de-a VII-a aniversări a revoluției populare etiopiene, do
resc să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și al
meu personal, cele mai calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de
fericire personală, de progres și prosperitate poporului etiopian prieten,
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă se vor extinde și diver
sifica tot mal mult, în interesul popoarelor român și etiopian, al cauzei inde
pendenței naționale, păcii și înțelegerii între toate popoarele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
în urmă cu șapte ani, mișcarea
socială, înnoitoare, revoluționară
declanșată de forțele progresiste ale
Etiopiei avea să înlăture pentru tot
deauna rinduielile de esență feu
dală care-și puseseră pecetea asu
pra vieții acestei țări africane.
Printre primele măsuri inițiate de
oficialitățile de la Addis Abeba
s-a numărat naționalizarea marilor
întreprinderi industriale, a institu
țiilor bancare, transporturilor si co
municațiilor. precum si a tuturor
bogățiilor minerale ale tării, con
cesionate în trecut monopolurilor
străine. Reforma agrară a eliberat
din iobăgie 25 milioane de țărani
și a desființat întinsele latifundii,
ceea ce a permis trecerea la orga
nizarea de ferme de stat șl coope
rative țărănești. In urmă cu doi
ani a fost lansat un amplu pro
gram de reconstrucție sub numele
de „Campania națională revoluțio
nată pentru dezvoltarea economică
și culturală" — etapă importantă
în procesul transformărilor sociale

PERSEVERENȚA
(Urmare din pag. I)

bilare. E adevărat, tot
odată, că sînt destule
țări care nu o posedă
și se mulțumesc s-o
importe. Ei bine, au
zis Grozeștii in cor,
noi am încercat, primii
pe mapamond, să ne-o
fabricăm noi : aici, în
România, din argila pe
care o avem. St iată că
am ajuns la atingerea
unor obiective pe care
ni le-au pus condu
cerea partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu personal :
independenta econo
miei naționale in cit
mai multe domenii și
valorificarea superioa
ră a minereurilor să
race. S-ar putea ca în
suși fierul, puțin cit
e, rezultat din decan
tarea argilei, să folo
sească și el metalur
giei noastre. Asta, de
sigur, în plus.
întreprinderea, in
trată de curînd în pro
be tehnologice, pro
duce. Probele tehnolo
gice, fixate clasic la
1 an și 4 luni, vor fi
acoperite, la Șuncuiuș,
în numai 8 luni. Iar în
cincinalul
următor
producția de argilă re
fractară se va tripla.
Se prevede ca, în acest
răstimp,
purificarea
argilei să crească,
printr-un procedeu de
deferizare magnetică
in cimp umed și prin
amestecul cu alumină

din Etiopia — care își propune, in
final, crearea condițiilor materiale
pentru o dezvoltare socialistă a
tării.
Vechile si tradiționalele raporturi
de prietenie dintre popoarele ro
mân si etiopian au cunoscut, in
anii din urmă, o puternică dezvol
tare. In spiritul politicii sale de
solidaritate cu statele africane,
cu eforturile Jor de consolidare
a independenței și depășire a
stării de subdezvoltare, țara noas
tră urmărește cu simpatie reali
zările obținute de poporul etio
pian pe calea progresului economic
și social. In cadrul întllnirii care a
avut loc. la București. între pre
ședintele
României.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. și președintele
Consiliului Militar Administrativ
Provizoriu al Etiopiei. Mengistu
Haile Mariam, a fost evidențiată
dorința comună de extindere a co
laborării pe multiple planuri, in
interesul reciproc, precum și al
cauzei generale a păcii și Înțele
gerii intre popoare.

Șl INGENIOZITATEA

calcinată provenită din
bauxită săracă de la
Haba Pogor (in veci
nătate). Deci evoluția
va decurge paralel, in
producție masivă și
cercetare.
Și încă ceva, ceva de
mare importanță : această premieră a fost
realizată cu utilaj pro
dus covirșitor in tară.
Uzinele de utilaj mi
nier . din Baia Mare,
I.R.U.C. din Cfmpina,
Fabrica de ventilatoa
re din Vaslui, uzinele
„Vulcan1* din Capitală
— ca să luăm doar
citeva puncte de pe
harta țării, în subli
nierea.
întrajutorării
muncitorești — și-au
trimis mașini-unelte la
Șuncuiuș. La rindul
lor, localnicii s-au le
gat trup și suflet de
noul destin \ al J între
prinderii lor republi
cane. Exemplu in această privință este
însuși directorul loan
Groza, cel care lucrea
ză de 30 de ani aici,
întreprinderea are și
o așezare muncitoreas
că dotată cu 325 apar
tamente la care, in ac
tualul cincinal, se vor
adăuga incă 500. Apoi,
omniprezentul cămin
de nefamiliști. Club cu
400 de locuri, gazdă a
turneelor teatrale din
Oradea, Cluj-Napoca,
Arad și alte orașe, bi
bliotecă cu 25 000 de
volume.
dispensar,
brutărie, o cantină cu

1 000 locuri. Cantina
este aprovizionată cu
zarzavaturi semănatepe 3 hectare și în 800
mp solarii, cu o cres
cătorie de porci de 130
capete anual.
Școli de calificare au
funcționat și funcțio
nează pentru dotarea
cu minte și inimă a
noii instalații, in visul
de a transforma argila
în carate superioare și
de a fructifica superior
caolinul din Parva de
Maramureș. Fabrica de *
șamotă refractară din
Aștileu este numai la
doi pași. Dar între
prinderea are alți 48 de
beneficiari la Bucu
rești, Sighișoara, Tirgoviște. Alba lulia,
pretutindenea unde se
fabrică șamotă, porțe
lan, oriunde freamătă
siderurgia iii cuptoare
de topit metal.
Iată unde s-a ajuns
de la ceramica albă a
olarilor tradiționali, de
la argila sărăcăcioasă,
de la minele primitive
de altădată ! Noua în
treprindere de rang
republican este o re
plică socialistă, mo
dernă, îndrăzneață, la
preludiul unor tradiții
cursive și fermecătoa
re. între două peșteri
dintr-un munte cu
calcaruri moi, cu mar
ne și gresii fine și cu
argile cărunte deschi
se colateral, peste
culmi.

ADUNARE FESTIVĂ
La Casa de cultură a tineretului și
studenților din Iași a avut loc, vineri
după-amiază. ojadunare festivă con
sacrată celei de-a 37-a aniversări a
victoriei revoluției socialiste în Bulga
ria. organizată de Comitetul mu
nicipal de partid și Consiliul muni
cipal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.
Au participat tovarășul Leonard
Constantin, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al comitetului
județean de partid, alți reprezentanți
ai organelor locale de partid și de
stat și ai organizațiilor de masă și
obștești, oameni ai muncii.
Au fost prezenți Petăr Danailov.
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. membri ai ambasadei.
Adunarea a fost deschisă de Neculai
Chirllă. președintele Consiliului mu
nicipal al Frontului Democrației și
Unității Socialiste.
Relevînd însemnătatea revoluției
socialiste în Bulgaria. Alecu Floareș.
secretar al comitetului județean de
partid, a arătat că de acest important
eveniment, petrecut la 9 septembrie
1944, sînt legate remarcabilele succese
repurtate în toate domeniile, realizări
de prestigiu ce vin să ateste triumful
socialismului in R. P. Bulgaria. Oa
menii muncii din România, a spus
vorbitorul, dau o inaltă prețuire acti
vității creatoare a poporului bulgar,
eforturilor și izbinzilor sale in edifi
carea societății socialiste dezvoltate.
Vorbitorul s-a referit in continuare
la marile împliniri ale poporului
român, cu deosebire după Congresul
al IX-lea al partidului, la succesele
de seamă realizate pe calea edifică
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate. După ce a reliefat tradi-

ționalele relații româno-bulgare. de
strinsă prietenie, vorbitorul a evi
dențiat raporturile româno-bulgare in
anii socialismului, rolul determinant
in adîncirea și diversificarea legătu
rilor pe multiple planuri pe care
l-au avut întîlnirile si convorbirile
fructuoase dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov.
A luat apoi cuvîntul Petăr Da
nailov, care a evocat semnificația de
osebită a evenimentului petrecut
acum 37 de ani, act istoric înfăptuit
de masele populare sub conducerea
Partidului Comunist Bulgar, care a
deschis poporului vecin și prieten
calea spre profundele prefaceri în
noitoare in toate sferele activității
creatoare a poporului bulgar. în con
tinuare, vorbitorul a subliniat ra
porturile de conlucrare reciprocă pe
multiple planuri dintre cele două
țări și popoare, dorința comună pen
tru intensificarea și extinderea coo
perării pe toate planurile și in toate
domeniile de activitate. în prezent, a
spus vorbitorul, oamenii muncii din
Bulgaria depun eforturi susținute
pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al parti
dului. pentru edificarea societății so
cialiste dezvoltate în Bulgaria! în
încheiere, ambasadorul bulgar a re
levat cu satisfacție rolul hotăritor al
întrevederilor și convorbirilor dintre
conducătorii de partid și de stat din
cele două țări, tovarășii Todor Jivkov
și Nicolae Ceaușescu, la întărirea și
lărgirea raporturilor de colaborare in
toate compartimentele vieții politice
și social-economice, spre binele celor
două țări și popoare. în slujba pro
gresului general, al socialismului,
păcii și securității mondiale.

risim, care are o șansă la un
milion de a se produce.

•
„FABRICĂ"
DE
PESTE. într-un golf finlandez

SĂRBĂTOAREA

întilniri la C.C. al P.C.R.
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PRETUTINDENI
• TELESCOP SPATIAL
DE MARE PRECIZIE. T'lescopul spațial proiectat să fie
lansat de N.A.S.A. pe o orbită
circumterestră în 1985 va fi do
tat cu un amplificator de lumină
prin care fotonii, particule ele
mentare de radiație luminoasă
emisă de corpurile celeste, odată
captați de dispozitiv, vor fi mul
tiplicați printr-un sistem elec
tronic ce va face imaginea mult
mai precisă. Cu un astfel de in
strument. cercetătorii speră să
ridice „vălul" ce împiedică să se
cunoască în profunzime ceea
ce ne înconjoară, ,in special pla

netele altor sisteme solare. Această perspectivă va permite
confirmarea definitivă a ipote
zei că Universul comportă o in
finitate de părți analoge siste
mului nostru.

• ANTIDERAPANT. Un
nou autobuz, fabricat la „Daimler-Benz", este astfel con
struit. îneît să nu derapeze nici
pe un polei ca oglinda. Datorită
unul sistem perfecționat de frinare, vehiculul nu alunecă,
mentinîndu-și traiectoria. Dis
tanța de frînare este inferioară
aceleia pe care un conducător

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AZI, ÎN CAPITALĂ
Tradiționalul concurs automobilistic
»» Memorialul Jean Calcianu"
Pe traseul din cartierul Pipera —
Toboc (șos. Petricani — sos. Fabrica
de glucoză — str. ing. Gh. Constantinescu — șos. prof. Dimitrie Pom
pei). traseu binecunoscut de auto
mobilist!, azi va avea loc cea de-a
IX-a ediție a competiției de viteză
pe circuit „Memorialul Jean Calcia
nu1*. penultima etapă a campiona
tului național pe anul in curs. Tra
diționala întrecere, organizată de co
misia de specialitate a filialei A.C.R.București cu colaborarea — in pre
mieră — a asociației sportive I.T.B.,

este deschisă tuturor automobiliștilor cu licență F.R.A.K. Pină ieri,
pe lista de înscrieri figurau 75 de
alergători din toată țara, inclusiv
majoritatea „așilor" volanului de la
noi, fruntași ai clasamentelor pe
grupe de cilindree. Intre aceștia: Nicu
Grigoraș, ciștigător al ultimelor două
ediții ale memorialului. Ștefan Iancovici, Cornel Motoc, W. Hirschvogel,
L. Moldovan, Burebista Ursu, Doru
Gindu, Laurențiu Borbely. R. Dumi
trescu. M. Alexandrescu etc.
Startul in prima cursă, la ora 14,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Vineri, pe lacul Snagov s-au
desfășurat finalele „Daciadet" la
canotaj academic, titlurile de cam
pioni revenind următorilor sportivi și
echipaje : feminin : schif simplu :
Valeria Roșea (UT Arad) ; 4 plus 1
rame : Steaua ; dublu visle : Dinamo;
schif 2 fără cîrmacl : Olimpia Bucu
rești ; schif 4 plus 1 visle : Steaua :
schif 8 plus 1 : Dinamo ; masculin :
schif simplu : Dimitrie Popescu
(Steaua) ; 4 plus 1 rame : Dinamo ;
schif dublu visle : Steaua ; schif doi
plus unu : Marina Mangalia ; schif 2
fără cirmaci : Dinamo ; schif 4 râme :
Steaua ; schif 8 plus 1 : Dinamo.
• în concursul de înot din cadrul
catftpionatelor europene de natație
de la Split (Iugoslavia). Ute Gewe-

priceput ar putea s-o atingă punind o frină în mod discon
tinuu.

• MINE DE AUR EX
PLOATATE DIN ANTI
CHITATE. Urmind o direcție
sugerată de teza de doctorat din
1929 a geologului Speidel, echipa
de arheologi a profesorului
Wolfgang Gentner, sprijinită de
Georgius Gealogon, inginer la
Institutul elen de geologie, a
cules probe incontestabile ale
străvechii exploatări argentifere
in insula Thasos din nordul Mă
rii Egee. Totuși scopul expedi
ției era găsirea indiciilor pri
vind minele de aur despre care
Herodot scria că erau exploata
te incă din timpul fenicienilor,
deci cu cinci secole măi devre

niger (R-D. Germană) a cucerit ■
treia medalie de aur. cîștigind pro
ba feminină de 200 m bras, cu timpul
de 2’32”414 00. Surpriza zilei a fost
furnizată de sportivul iugoslav Borut
Petrici. învingător in proba de 400 m
liber cu 3’51”63/100 (nou record na
tional) în fata marelui favorit, cam
pionul olimpic Vladimir Salnikov
(U.R.S.S.), clasat pe locul doi cu
3’51 ”77/100. în proba masculină de
100 m spate, victoria a revenit lui
Sandor Wladar (Ungaria), cronome
trat in 56”72/100.
Rezultate înregistrate în turneul de
polo pe apă : R.F. Germania — Româ
nia 11—10 (3—3, 2—2, 2—2. 4—3) ;
Spania — Ungaria 7—7 ; Iugoslavia —■
Olanda 9—8 ; U.R.S.S. — Italia 9-8.

me. Pe baza descrierii sale video și altor realizări tehnice în
exacte, investigațiile s-au redus domeniul radioteleviziunii. 500
la un perimetru in care s-a des de expozanți din numeroase țări
coperit un sistem complex de oferă, prin exponatele prezenta
subterane și galerii, vechi de te. o imagine asupra preocupă
2 500 de ani. Examinarea apro rilor pe plan mondial in dome
fundată a scos in evidentă nu niul mijloacelor electronice de
numai faptul că s-a regăsit comunicare.
mina descrisă din antichitate,
dar diferentele constatate în me
• ANTIBIOTICUL DIN
todele de exploatare, precum și
o monedă bizantină din 1203 au PĂDUREA DE PINI.In
dus la concluzia că vechile ză Iul unei păduri de pini din sta
căminte au fost reexplorate tul
american New Jersey a fost
foarte probabil pornindu-se tot depistată
o substanță activă din
de la relatările lui Herodot.
care a putut fi obținut un nou
denumit „monobak• EXPOZIȚIE DE RA- antibiotic,
tam“. Acest preparat are pro
prietatea
de
a combate chiar și
DIOTELEVIZIUNE. I» Ber
linul occidental are loc o expo acei agenți patogeni care au
ziție internațională consacrată devenit rezistenți la penicilină
televiziunii prin satelit, televi sau alte antibiotice cunoscute
ziunii prin cabluri, aparatelor pină acum.

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
astăzi sosește in țara noastră Alteța Sa
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,
emirul statului Kuweit

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
(Urmare din pag. I)
Schimbul de vizite la nivel înalt este
de natură să consolideze și mai mult
aceste bune raporturi dintre po
poarele și tarile noastre" — a arătat
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
La rindul său. șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah. emirul de atunci al
Kuweitului, sublinia cu ocazia vizi
tei președintelui României în Ku
weit : „Vizita președintelui Nicolae
Ceaușescu constituie o nouă dovadă
a bunelor raporturi dintre cele două
țări. Văd în aceasta expresia priete
niei statornicite între ambele popoa
re. a relațiilor existente între șefi1
de stat ai României și Kuweitului".
Poporul român, care a nutrit în
totdeauna sentimente de solidaritate
cu lupta popoarelor arabe pentru
consolidarea independentei si suve
ranității naționale. împotriva impe
rialismului. colonialismului si neocolonialismului. pentru înfăptuirea as
pirațiilor de progres social si o viată
mai bună, urmărește cu profundă

simpatie eforturile acestor popoare,
între care poporul kuweitian, pe ca
lea progresului economic si social,
se bucură sincer de realizările lor.
Sînt cunoscute intensa activitate
politico-diplomatică. multiplele de
mersuri întreprinse de- România în
baza politicii sale de pace și înțele
gere.
inițiativele
președintelui
Nicolae Ceaușescu in direcția unor
acțiuni care să asigure solutionarea
globală a situației din Orientul Mij
lociu.
Poporul român își exprimă spe
ranța că vizita emirului statului Ku
weit în tara noastră, convorbirile pe
care le va avea cu președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. se vor solda cu
rezultate fructuoase pentru ambele
țări și popoare, in interesul și spre
binele reciproc, al păcii și colaboră
rii internaționale.
Salutînd călduros pe înaltul oaspe
te. poporul român îi adresează tra
diționala urare : ..BUN VENIT PE
PAMlNTUL ROMÂNIEI 1“

Conferința internațională de solidaritate cu popoarele
libanez și palestinian
BEIRUT 11 (Agerpres). — In ca
pitala Libanului au început lucrările
Conferinței internaționale de solida
ritate cu popoarele libanez și pa
lestinian. Participă Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, reprezentanți ai formațiunilor
și partidelor politice membre ale
Mișcării naționale libaneze. Iau parte,
de asemenea, delegații ale unor or
ganizații de masă și obștești din di
ferite țări, ale unor mișcări de elibe-

rare națională și organizații interna
ționale.
Yasser Arafat a adresat participanților la conferință un mesaj de
salut.
în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul Aurel Ardeleanu, membru al Con
siliului Central al U.G.S.R., care a
adresat conferinței mesajul de soli
daritate a poporului român cu lupta
popoarelor libanez și palestinian.
Lucrările conferinței continuă.

O concluzie esențiala la încheierea dezbaterilor generale

gle Conferinței țărilor cel mai puțin dezvoltate

Se impun eforturi susținute pentru accelerarea
înfăptuirii noii ordini economice internaționale
PARIS 11 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat la Paris dezba
terile generale ale Conferinței Națiunilor Unite privind țările cel
mai puțin dezvoltate.
potrivit aspirațiilor și interesului
Desfășurate pe parcursul a 11 zile,
tuturor statelor și popoarelor.
dezbaterile generale au prilejuit ex
primarea punctelor de vedere ale sta
In dezbaterile generale însă a fost
telor participante, relevarea opțiu
vizibilă și dorința unor state indus
nilor lor în ce privește principalele
trializate de a se sustrage efortului
chestiuni înscrise pe ordinea de zi și,
ce li se cere pentru asigurarea mij
totodată, avansarea unor propuneri
loacelor de finanțare a celui de-al
privind soluționarea problemelor ridi
treilea Deceniu al dezvoltării și a
cate de noul program de acțiune
noului program de acțiune în favoa
pentru ajutorarea celor mai puțin
rea celor mai puțin dezvoltate țări.
dezvoltate țări, pentru continua
Reprezentanții țărilor „Grupului ce
rea procesului mai general de spriji
lor 77“, ai țărilor nealiniate au pus
nire a eforturilor pe care toate sta
în evidență relația obiectivă dintre
tele în curs de dezvoltare le fac pen
dezarmare și dezvoltare.
tru edificarea unei economii moder
Reprezentanții lumii a treia — in
ne, in vederea progresului lor.
marea lor majoritate — au subliniat
Constituite într-o veritabilă pledoarie
și necesitatea păstrării unității și so
pentru accelerarea înfăptuirii noii
lidarității de acțiune a țărilor lor, a
integrării ajutorului acordat celor 31
ordini
economice
internaționale,
de state cele mai sărace, in contex
dezbaterile generale au relevat, tot
tul mai larg al procesului de pro
odată, interesul major al umanității
movare a eforturilor de dezvoltare
pentru o soluționare a problemelor
ale lumii a treia.
progresului și bunăstării generale.

Deschiderea reuniunii africane
la nivel înalt de la Lagos

România la Tîrgul
international de la Zagreb

In sprijinul Angolei, Împotriva acțiunilor agresive
ale regimului sud-airlcan

BELGRAD 11 (Agerpres). — Vineri
s-a deschis cea de-a 34-a ediție a
Tîrgului internațional de la Zagreb,
la care participă peste 3 000 de firme
și Întreprinderi din 61 de țări. Româ
nia, participantă tradițională la acest
tîrg, expune o gamă largă de produse
din domeniul industriilor construc
toare de mașini, chimică, siderurgică,
ușoară și alimentară.
Pavilionul românesc a fost vizitat
de Veselin Giuranovici. președintele
Consiliului Executiv Federal al
R.S.F. Iugoslavia, însoțit de Ion Srbovan, președintele Prezidiului Came
rei Economice, Metod Rotar, secretar
federal pentru comerț exterior, pre
ședintele părții iugoslave in Comisia
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, și de alte oficia
lități iugoslave.
Oaspeții au făcut aprecieri pozitive
la adresa nivelului tehnic al produse
lor, a varietății exponatelor prezen
tate, subliniind că participarea Româ
niei la tîrg se înscrie pe linia bunelor
relații de colaborare dintre cele două
țări.

LAGOS 11 (Agerpres). — In capi
tala Nigeriei — Lagos — au început,
vineri, lucrările reuniunii africane la
nivel înalt consacrate examinării ul
timelor evoluții ale situației din Afri
ca australă, în special în legătură cu
acțiunile agresive ale regimului de
la Pretoria împotriva Angolei și a
altor state africane din „prima linie".
Alături de președintele țării-gazdă,
Alhaji Shehu Shagari, participă pre
ședinții Jose Eduardo dos Santos
(Angola), Quett Masire (Botswana),
Daniel Arap Moi (Kenya) — în cali
tate de președinte în exercițiu al Or
ganizației Unității Africane, Samora
Machel (Mozambic), Julius Nyerere
(Tanzania), Kenneth Kaunda (Zam
bia), Robert Mugabe, primul ministru
al Republicii Zimbabwe, și Sam Nujoma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.).
Deschizînd lucrările, președintele
Nigeriei a reafirmat că țara sa va
sprijini din punct de vedere moral,
diplomatic și material Angola îm
potriva agresiunii regimului minori
tar sud-african. Vorbitorul a condam
nat cu fermitate agresiunile R.S.A.
împotriva suveranității și integrității
teritoriale a Angolei și a altor state
din „prima linie". El a subliniat că acestea sînt acțiunile unui „regim mu
ribund care-și simte sfîrșitul". Africa
de Sud știe că „zilele sale în Namibia
sînt numărate, făcînd totul pentru a
întîrzia ziua victoriei poporului namibian". Relevînd că unele state oc
cidentale continuă să acorde sprijin
Africii de Sud, vorbitorul a arătat că

a sosit timpul de a se pune capăt
cooperării cu regimul rasist de la
Pretoria, care constituie o amenințare
deosebit de gravă la adresa păcii și
stabilității internaționale.
Luînd cuvîntul in calitatea sa de
președinte al grupului țărilor din
„prima linie", Julius Nyerere a evi
dențiat că problema Namibiei este o
problemă a decolonizării, care pri
vește întreaga Africă. Țările conti
nentului au acceptat să discute ori de
cite ori li s-a cerut aceasta. în pre
zent — a arătat președintele Tanza
niei — nu mai există nici o alterna
tivă, deoarece nu poate exista nici lin
compromis în ceea ce privește liber
tatea unui popor.
★

PRAIA 11 (Agerpres). — Comisia
politică a Consiliului Național al
Partidului African pentru Indepen
dența Capului Verde (P.A.I.C.V.) a
condamnat agresiunea Republicii SudAfricane împotriva Angolei și a ce
rut retragerea neîntîrziată a trupelor
regimului rasist de la Pretoria de pe
teritoriul acestei țări.
Exprimîndu-și „preocuparea fată
de gravitatea situației existente în
special In partea de sud a Republicii
Populare Angola. Încă o dată victimă
a agresiunii trupelor rasiste sudafricane",. comisia se pronunță pentru
condamnarea imediată și unanimă a
unor astfel de acte — contrare prin
cipiilor fundamentale ce trebuie să
guverneze raporturile interstatale,
precum și normelor legalității inter
naționale.

Festivitate cu prilejul
aniversării mișcării
de nealiniere
PARIS 11 — Corespondentul Ager
pres, Ștefan Zaides, transmite : La
Palatul UNESCO din capitala Fran
ței a avut loc ceremonia aniversării
a 20 de ani de la crearea mișcării de
nealiniere.
Au luat parte oficialități ale O.N.U.,
ale UNESCO și ale organismelor Na
țiunilor Unite, șefii delegațiilor sta
telor reprezentate la Conferința
O.N.U. privind țările cel mai puțin
dezvoltate, șefii misiunilor acreditați
pe lingă UNESCO.
Țara noastră a fast reprezentată de
ambasadorul României la Paris, Corneliu Mănescu, conducătorul dele
gației noastre la Conferința O.N.U.
din capitala Franței.

Trupele sud-africane au atacat obiective
de pe teritoriul Zambiei
LUSAKA U (Agerpres). — Trupe
sud-africane, însoțite de blindate și
avioane, au deschis focul, de pe te
ritoriul namibian, ocupat ilegal, asu
pra unor obiective civile și militare
zambiene din localitatea Shesheke,
din apropierea rîului Zambezi, in
formează agenția de presă ZANA,
reluată de Reuter.
Un purtător de cuvînt al guvernu
lui de la Lusaka a precizat că trupele
zambiene au ripostat la acest atac
neprovocat.
Purtătorul de cuvînt a subliniat că
atacul face parte din planul regimu
lui rasist de la Pretoria vizînd desta
bilizarea politică în această zonă a
continentului.

La Londra a fost dat publicității
Raportul pe 1981 al Secretariatului
general al Commonwealthului, docu
ment ce va servi drept bază pentru
dezbaterile reuniunii la nivel inalt a
statelor membre, programară să se
desfășoare la Melbourne, intre 30
septembrie și 8 octombrie.
In raport se subliniază necesitatea
întăririi eforturilor în vederea izolă
rii regimului rasist de la Pretoria și
a continuării luptei pentru „a se pune
capăt politicii de apartheid a Africii
de Sud". Tqtodată, se precizează că
situația din Africa australă se men
ține încordată.

;
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Congresul sindicatelor britanice s-a pronunțat
pentru dezarmare nucleară
LONDRA 11 (Agerpres). — întru
nit la Blackpool, Congresul sindica
telor britanice (T.U.C.) a adoptat, cu
o covirșitoare majoritate, o rezoluție
în care se cere desființarea tuturor
bazelor nucleare de pe teritoriul ță
rii — informează agenția Reuter. Do
cumentul reclamă, de asemenea, res
pingerea instalării noilor rachete
„Cruise", „Pershing" și „Trident", ca
și a bombei cu neutroni pe teritoriul
britanic sau oriunde altundeva în Eu
ropa occidentală, eliminarea armelor
nucleare din arsenalul militar al Ma
rii Britanii și reducerea generală a
cheltuielilor- militare ale țării. Se
afirmă, de asemenea, sprijinul deplin
al T.U.C. pentru eforturile depuse pe
plan mondial pentru dezarmarea ge
nerală și totală.

Argumentînd poziția T.U.C., Larry
Smith, membru al conducerii sindi
catelor din transporturi, unul din
promotorii rezoluției, a arătat că pro
blema dezarmării nucleare a căpătat
o nouă urgență ca urmare a hotăririi
S.U.A. privind bomba cu neutroni.
Decizia de fabricare a acestei bombe,
a spus Smith, „este semnul unei mo
dificări radicale in gindirea militară.
Pragul psihologic al războiului nu
clear a fost astfel coborit. Strategia
intemeiată pe credința că un război
nuclear poate fi cîștigat și i se poate
și supraviețui este ceea ce face ca
aceste arme să fie atît de periculoa
se", a subliniat liderul sindical bri
tanic.
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VIZITA ÎN MEXIC. Președintele
Mexicului, Jose Lopez Portillo, și
președintele Consiliului de Stat al
R.D., Germane, Erich Honecker,
aflat într-o vizită oficială la Ciudad
de Mexico, au avut convorbiri oficiale, în cadrul cărora au fost exa
minate relațiile dintre cele două
țări, precum și aspecte internațio
nale actuale, in special probleme
ale dezarmării.
ÎNTÎLNIRI LA PHENIAN. Delegația guvernamentală a Indone
ziei, condusă de Mochtar Kusumaatmadja, ministrul indonezian al afa
cerilor externe, și-a încheiat vizita
oficială efectuată în R.P.D. Coreeană. La Phenian, delegația a avut
convorbiri cu oficialități ale țăriigazdă in legătură cu aspecte ale
dezvoltării relațiilor bilaterale - și o
serie de probleme internaționale de
interes comun.
PRIMIRE LA DAMASC. Președințele Siriei. Hafez Al-Assad. l-a
primit pe Aii Antar, vicepremierul
R.D.P. Yemen, care a sosit la Damase pentru o vizită oficială. Cu
acest prilej. Aii Antar a transmis
șefului statului sirian un mesaj din

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A

REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Tovarășului comandant de brigadă
JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului Național al P.A.I.G.C.,
Președintele Consiliului Revoluției Republicii Guineea-Bissau
BISSAU
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Guineea-Bissau îmi este plăcut să
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de succes poporului dumneavoastră pe calea dezvoltării independente,
a progresului și prosperității țării sale.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul
popoarelor român și guineez, al politicii de pace, libertate, independență
națională și înțelegere in lume.
*

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
In urmă cu opt ani, poporul
Guineei-Bissau. după o îndelungată
luptă, dusă sub conducerea Parti
dului African al Independenței din
Guineea-Bissau și Insulele Capului
Verde (P.A.I.G.C.), și-a cucerit in
dependența de stat. în anii de după
eliberare, autoritățile de la Bissau
și-au concentrat eforturile în di
recția lichidării grelei moșteniri co
loniale, pentru realizarea unor
transformări cu caracter progresist.
Congresul al treilea al P.A.I.G.C.,
denumit „Congresul independenței",
a trasat principalele jaloane ale
dezvoltării de sine stătătoare a
tînărului stat, punînd un accent de
osebit pe valorificarea. în interes
propriu, a bogatelor resurse natu
rale ale tării. Dacă în momentul
dobîndirii independentei in Gui
neea-Bissau existau doar două în
treprinderi industriale. în prezent
numărul obiectivelor economice este
de peste 300. In sectorul agrar, unde
lucrează 90 la sută din populația
activă a tării, preocuparea priori

partea președintelui R.D.P. Yemen,
Aii Nâsser Mohammed, referitor la
relațiile bilaterale și cele mai re
cente evoluții ale situației din lu
mea arabă.

LA BEIJING s-a încheiat sesiu
nea Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților
Populari a R.P. Chineze. Participanții au aprobat. între altele, ra
portul privind alegerile naționale
directe la nivel districtual. La pro
punerea premierului Consiliului de
Stat, Zhao Ziyang. a fost adoptată
hotărîrea privind fuzionarea minis
terelor construcțiilor de mașini VII
și VIII.
NOUL GUVERN OLANDEZ de
centru-stînga. format la 10 septem
brie, a depus vineri jurămîntul.

PROTEST AL PESCARILOR
PORTUGHEZI. Sindicatele pescari
lor din sudul Portugaliei au protes
tat oficial împotriva manevrelor
N.A.Ț.O. „Ocean Safari", care le-au
provocat pagube estimate la 11 mi
lioane escudos. Pescarii revendică
despăgubiri pentru prejudiciul sufe
rit. Manevrele N.A.T.O. se desfă

Stiinta sâ slujească vieții, progresului—nu țelurilor distrugerii! ("')
->
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Publicăm, in continuare, opiniile unor participanți la simpozionul de la
București „OAMENII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA", ca răspuns la ancheta
organizată de „Scmteia".
Omenirea trece în prezent prin„Destinul epocii noastre
tr-una din cele mai critice perioade
ale istoriei sale. Conflictele și con
stă în mîinile popoarelor"
tradicțiile se înmulțesc. Există, de asemenea. primejdia izbucnirii unui
Nu-mi pot Închipui un adevărat om
război nuclear. Pe de altă parte, ță
de știintă care să fie de acord cu pu
rile în curs de dezvoltare se află în
nerea în primejdie a tot ce a înfăp
tr-o situație din ce in ce mai grea —
tuit omenirea. — cu nimicirea a ceea
mizerie, subnutriție, boli. Ele stau
ce reprezintă și o contribuție a noas
fată
în fată cu acea- parte a ome
tră. a oamenilor de știintă. Cîtiva
nirii care trăiește in abundentă. In
vorbitori din cadrul simpozionului
lumea de azi. situația este de așa
au subliniat foarte serios marea pri
natură incit cei bogați se îmbogă
mejdie a unui război care ar duce
țesc și mai mult, iar cei săraci devin
la o catastrofă și chiar pericolul
și mai săraci.
distrugerii civilizației noastre. In
aceasta nu este nici o exagerare. Și
De aceea am acordat o importan
este necesar să se vorbească deschis
tă deosebită simpozionului de la
despre această primejdie. Ca istoric,
București. O profundă impresie acare se ocupă și cu studierea civili
supra noastră a produs mesajul pre
zațiilor vechi, vreau să amintesc că
ședintelui Nicolae Ceaușescu. ade
în istoria omenirii au mai dispărut,
vărat campion al păcii, cunoscut bine
pentru totdeauna, cîteva civilizații.
în Pakistan pentru acțiunile și eDar nu sînt si nu vreau să fiu un
forturile sale îndreptate spre fău
pesimist. Foarte multe depind de
rirea unei lumi mai bune și mai
popoare și. totodată. de oame
drepte. Neîndoielnic, comunitatea ști
nii de știintă. Dezvoltarea lumii în
ințifică din lumea întreagă, așa cum
anii viitori și destinul epocii noastre
au arătat-o și savanții prezenți la
stau în mîinile noastre. Tocmai de
București, va sprijini ideile expri
mate in apelul lansat la încheierea
aceea particip si colaborez cu mare
plăcere si cu un pronunțat sentiment
simpozionului.^
de răspundere la acest simpozion.
Sînt întru totul de acord cu gîndurile
Prof. M. A. KAZI
exprimate în mesajul președintelui
președintele Academiei de științe
României socialiste, tovarășul Nicolae
a Pakistanului
Ceaușescu. A acționa împotriva pri
mejdiei războiului este o sarcină de
mare răspundere, care reclamă efor
„Pentru o noua
tul tuturor.

Prof. Nikola PETROVIC
Academia sirbă de științe
R. S. F. Iugoslavia

„Președintele
Nicolae Ceaușescu —
adevărat campion
al păcii"
Descoperirile fenomenale din do
meniul stiintei si progresele specta
culoase realizate In domeniul tehno
logiei au pus în mina oamenilor for
țe uriașe, care, dacă nu sînt mînuite și folosite cu înțelepciune. îi
pot distruge. în același timp, știin
ța si tehnologia pot oferi „rețeta"
pentru eliminarea sărăciei, a bolilor
si privațiunilor care mai domină pe
întinse regiuni ale globului. Viitorul
omenirii depinde deci de modul în
care este folosită această imensă for
ță pusă la dispoziția omului de că
tre știintă.

și

ordine științifică
tehnologică mondială"

Din zorii civilizației și Pînă în
prezent, știința a avut un rol covîrsitor în progresul si bunăstarea ome
nirii. Si. chiar de la început, știința
adevărată s-a asociat cu mesajul de
pace si înțelegere intre oameni. în
tre popoarele lumii. Dar. din neferi
cire, de mulți ani o mare parte a
cercetărilor științifice și a resurse
lor materiale ale omenirii au fost întreptate pe un alt făgaș — nu cel
orientat spre pace si progres, ci spre
dezvoltarea necontenită a armelor
distrugătoare.
De aceea dăm o înaltă apre
ciere inițiativei președintelui Nicolae
Ceausescu, cunoscut pentru contri
buția sa substanțială la cauza păcii
Si cooperării Internationale, de a or
ganiza acest simpozion. Sînt convins
că generoasele idei conținute in me
niul adresat de președintele Nicolae
Ceaușescu vor da roade.

Totodată, eu cred că știința și oa
menii de știintă au un rol impor
tant pentru reducerea prăpastiei
economice și tehnico-științifice din
tre țările sărace și cele bogate, pen
tru eliminarea subdezvoltării care afectează două treimi din omenire și
reprezintă și ea o cauză importantă
de conflicte cu implicații pentru
pacea lumii. Este clar că prin redu
cerea imenselor fonduri și a efortu
rilor științifice și tehnologice desti
nate domeniului militar, va fi posibil
să se creeze mijloace de creștere a
asistenței pentru dezvoltare, de ridi
care a standardului de viață pe pla
neta noastră.
Interesele țărilor în curs de dez
voltare nu pot fi promovate decît

re. echivalentă cu cele mai sofisti
cate creații ale arsenalelor moderne.
Si putem spune că Africa este una
din marile victime ale acestui
„război" purtat cu arma foametei, a
sărăciei.
Din păcate, noua ordine, la fel ca
destinderea și dezarmarea nucleară,
nu se impune de la sine. De aceea
se cere ca și oamenii de știință să
iasă din cadrul strimt al laboratoa
relor și să lupte alături de celelal
te forte progresiste din lume pentru
afirmarea acestor generoase obiecti
ve. Iar crearea unui front mondial
al oamenilor de știintă, care să-și
spună cuvintul autorizat la O.N.U.,
la Conferința pentru dezarmare și
în alte organisme internaționale —

Ancheta internațională a „Scînteii“
în rîndul participanțiior la simpozionul
„Oamenii de știință și pacea“
prin eforturi concertate șl o muncă
susținută pentru instaurarea unei noi
ordini economice, care, in cazul nos
tru, al oamenilor de știință, înseam
nă o nouă ordine științifică și tehno
logică internațională.

așa cum s-a preconizat la reuniu
nea de la București — mi se pare
o formulă ideală, căci numai uniți
și organizați putem milita eficient
pentru asigurarea unei păci trainice
pe planeta noastră.

Ibrahim BADRAN

Prof. dr. Mubabinge BILOLO

președintele Academiei
de cercetări științifice
și tehnologice din R.A. Egipt

Zair

„Mesajul
președintelui României
mi-a mers drept la inimă"
Mesajul președintelui
Nicolae
Ceaușescu, adresat participantilor la
simpozion, mi-a mers drept la inimă,
înainte de toate pentru că. formulînd necesitatea instaurării unei noi
ordini economice internaționale, dom
nia sa dă glas unei dorințe fierbinți
a tuturor oamenilor de bună credin
ță ce visează la propășirea Africii,
a tuturor țărilor rămase în urmă pe
plan economic.
Noi. slujitorii științei din țările africane. care vedem cum mor zi de
zi. de pe urma subnutriției, tot mai
multi semeni de-ai noștri, realizăm
ce ar însemna stabilirea unor ast
fel de rînduieli; nici mai mult, nici
mai puțin decît instaurarea păcii
pentru infometatii lumii Căci foame
tea e o armă cu putere nimicitoa

„Nu există arme curate"
Am venit la București din multe
părți ale lumii ca să dezbatem cele
mai grave probleme ale timpului
nostru. Mesajul plin de idei generoa
se adresat nouă de președintele
României, Nicolae Ceaușescu, este cu
atit mai valoros cu cit recoman
dă oamenilor de știință căi prac
tice de a contribui la triumful păcii.
Oamenii de știință, aparținind din
punct de vedere moral unei catego
rii ce nu se poate disocia de răspun
derea salvgardării păcii, au datoria
azi, mai mult ca oricînd, să-și facă
auzit glasul în organizațiile care pot
decide ca fondurile destinate cursei
înarmărilor să fie folosite in scopul
bunăstării, al păcii. Bunăoară, ei pot
explica mai competent ca oricine că
bomba cu neutroni constituie un grav
factor de destabilizare și nu de îm
piedicare a unui eventual război
nuclear, cum încearcă unii să sus
țină. S-a afirmat că ar fi o armă
curată. Este știut însă că, prin ca
racteristicile ei. poate distruge orice

fbrmă de viață. Cum se mai poate
vorbi. în acest caz, de ceva curat ?
Apelul adoptat la încheierea sim
pozionului pornește din inima Si din
mintea oamenilor de știință, conștienți că ne aflăm in fața unei inspăimîntătoare prăpăstii. Stadiul atins
de cursa înarmărilor pune în pri
mejdie însăși existența umană, deasu
pra căreia atirnă in chip de sabie a
lui Damocles 60 000 focoase nuclea
re. O mică imprudentă poate declan
șa cumplite Hiroshime.
De aceea consider oportună o con
ferință la nivel mondial, un congres
al oamenilor de știință, orice formă
de acțiune unită a acestora care să
le permită a-și spune cuvîntul — cît
timp nu e prea tîrziu — în favoarea
apărării destinelor omenirii.

Prof. Engelbert BRODA
Universitatea din Viena

„Hiroshima și Nagasaki
nu trebuie
să se mai repete I"
Oamenii de știință nu trebuie să
se preocupe numai de activitatea lor.
ci trebuie să aibă și o privire de
ansamblu asupra modului în care se
folosește ceea ce ei au realizat. Nu
mai dacă vor acționa astfel. Hiroshima
și Nagasaki nu se vor mai repeta.
Ca om de știință care vine dintr-o
tară ce a cunoscut ororile războiului
atomic sint in măsură să apreciez și
mai bine valoarea deosebită și semni
ficația internațională a simpozionului
de la București. Este foarte impor
tant ca oamenii de știință să se întilnească. să facă schimb de opinii,
să coopereze și să-și facă auzit
glasul. Ei trebuie să-și spună cu
vîntul in legătură cu consecințele po
sibile ale realizărilor lor științifice,
să lămurească opinia publică astfel
ca împreună să determine ca nimeni
să nu folosească cuceririle realizate
cu eforturi mari în alte scopuri decît
cele destinate vieții și fericirii oa
menilor In aceasta constă marea
responsabilitate a oamenilor de știin
tă. Intrucît știința are un caracter
universal și ea își găsește aplicare
indiferent de deosebirile existente
între țări și popoare, este imperios
necesar ca si acțiunea oamenilor de
știință în favoarea păcii să capete
un caracter international. In acțiu
nea de apărare și consolidare a păcii
avem ce Învăța și putem învăța din

exemplul României, din lupta și pa
siunea cu care militează pentru pace
președintele Nicolae Ceaușescu.

Prof. Masao WATANABE
membru al Academiei japoneze

„Omul de știință
nu poate să trăiască izolat
în turnul de fildeș"
Atît de distinsa reuniune de oa
meni de știință de la București a
fost chemată să dezbată o problemă
crucială a contemporaneității. Ca și
colegii mei latino-americani, pe care
i-am reprezentat la simpozion, consi
der că omul de știință nu poate și
nu trebuie să trăiască izolat undeva
în tumul de fildeș al cercetărilor teo
retice, în izolarea sterilă a contem
plației pure. Pentru că, în special în
acest timp, nu este momentul pasi
vității. De aceea, mă raliez intru totul
atitudinii marelui om de stat al
timpului nostru, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, din a cărui
nobilă și clarvăzătoare inițiativă
ne-am adunat la București, care În
deamnă pe oamenii de știință la o
conștientă participare la problemati
ca vitală a planetei, la apărarea civi
lizației și a vieții oamenilor.
La marele forum al oamenilor de
știință reuniți în capitala României
s-au citat date și fapte elocvente care
arată in ce măsură creația tehnicoștiințifică mondială este angajată în
prezent în fabricarea de mijloace de
distrugere și ce efecte salutare ar
putea avea această creație dacă ar
fi pusă in slujba păcii. De vreme
ce sîntem convinși de acest adevăr
elementar, cred că datoria noastră
este una singură : să facem din ideile
luminoase care au fost exprimate
aci, la București, tot atîtea instru
mente eficiente de promovare a păcii
pe pămint. Să facem din hotărîrea
savanților de a apăra pacea o forță
capabilă să oprească alunecarea lumii
în haos ! Să dăm apelului pe care
l-am adoptat în încheierea simpo
zionului nostru cea mai înaltă și
convingătoare expresie a voinței
noastre de pace 1

Prof. Atico VILAS BOAS
DE MOTA
Universitatea federală
a statului Goias - Brazilia

Declarații consemnate de N. PLOPEANU, I. DABU și S. PODINA

tară este constituirea de ferme si
cooperative, organizarea ne baze
moderne a agriculturii. In noua fază
de dezvoltare se preconizează in
troducerea sistemului economiei
planificate.
în spiritul politicii sale de solida
ritate cu popoarele africane, cu
toate statele în curs de dezvoltare,
țara noastră a acordat întregul său
sprijin mișcării de eliberare din
Guineea-Bissau, salutînd, în 1973.
victoria acesteia și proclamarea Re
publicii Guineea-Bissau. De atunci,
legăturile de prietenie și colabora
re au cunoscut o evoluție continuu
ascendentă. Cu prilejul repetatelor
întîlniri. de Ia București și de pe
continentul african, dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și conducători
ai P.A.I.G.C., a fost evidențiată do
rința comună de adîncire și diver
sificare a cooperării bilaterale, în
domenii multiple, in interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei n^fii
și progresului in întreaga „v

șoară de la 8 septembrie în largul
coastelor occidentale ale Europei.
CANCELARUL R.F.G. LA ROMA.
Helmut Schmidt a sosit ieri la Roma
într-o vizită oficială. El va conferi
cu premierul italian. Giovanni Spadolini, in centrul convorbirilor situindu-se, potrivit agenției ANSA,
relațiile Est-Vest. probleme ale
Pieței comune, situația din Mediterana și din Orientul Mijlociu.
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LA FESTIVALUL INTERNAȚIO-

I

aur" a fost acordat realizării „Die
bleieme Zeit" („Anii de plumb"), in
regia semnată de Margareth von
Troița (R.F. Germania), informează
agenția France Presse. Același film
și „Eles nao usam black-tie" („Noi
nu purtăm smoking") de Neon
Hirszman (Brazilia) au fost distinse
cu „Premiul criticii internaționale".
Premiul special pentru prima crea
ție cinematografică a Jost atribuit
filmului „Sfecas li se Dolly Bell 1“
(„îți amintești de Dolly Bell ?“) de
Emir Kusturica (R.S.F. Iugoslavia).

,
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nal al filmului de la ve
neția, Marele premiu „Leul de
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PREȚUL AURULUI. Cursul me
talului galben a continuat să urce,
vineri, la principalele burse vesteuropene specializate în astfel de
tranzacții — Londra (451,75 dolari
per uncie — ceea ce reprezintă o
creștere de 15 dolari față de nive
lul de miercuri) și Ztirich (448,50
dolari uncia, față de 435,50 — cu
două zile Înainte).

încheierea convorbirilor
la nivel înalt
anglo- franceze
LONDRA 11 (Agerpres). — Vineri
s-au încheiat la Londra convorbirile
oficiale anglo-franceze la nivel inalt.
în cadrul cărora au fost abordate
probleme privind Piața comună, pro
bleme bilaterale, precum si o serie
de aspecte legate de situația interna
țională.
Discuțiile au fost calificate drept
„sincere și deschise", dar. după cum
se precizează din surse atît franceze,
cît și britanice, cei doi oameni de
stat au rămas pe pozițiile lor cunos
cute.
Dealtfel, in cadrul unei conferințe
de presă, premierul Thatcher a ară
tat că intre cele două țări există
divergențe asupra unoi probleme re
feritoare la Piața comună. La rindul
său, președintele Mitterrand a spus :
„Noi nu avem aceleași obiective asu
pra reformei politicii agricole comu
nitare și restructurării bugetului
C.E.E.". „Dar, a adăugat șeful statu
lui francez, sîntem de acord asupra
unei dezbateri consacrate depășirii
diferendelor".
Agenția France Presse relevă că
părțile au căzut de acord asupra re
lansării studiilor în vederea con
struirii unui tunel pe sub Canalul
Minecii. De asemenea, cele două țări
au convenit să continue discuțiile în
legătură cu viitorul avionului super
sonic de pasageri „Concorde".
In ce privește problemele interna
ționale, interlocutorii au procedat la
un amplu schimb de vederi, examinînd cu prioritate relațiile Est-Vest.

Disensiuni intre partidele
coaliției guvernamentale
din Finlanda
HELSINKI 11 (Agerpres). — In
urma dezacordului intervenit între
formațiunile politice componente ale
guvernului finlandez — Partidul So
cial-Democrat. Partidul de Centru.
Uniunea Democratică a Poporului
Finlandez (care include șl Partidul
Comunist) și Partidul Popular Sue
dez — observatorii nu exclud even
tualitatea scindării coaliției conduse
de Mauno Koivisto (social-democrat).
Ei subliniază că principala cauză a
disensiunilor o constituie proiectul de
buget pentru anul fiscal viitor. Astfel.
Partidul de Centru insistă asupra
necesității majorării impozitului asu
pra circulației mărfurilor, pentru a
compensa pe această cale deficitul
bugetar. în timp ce Partidul SocialDemocrat se opune acestei măsuri.
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