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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, la 
Casa SnagoV, pe Mieczyslaw Ra
kowski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, care efec
tuează o vizită in tara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul co

merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale.

A luat parte Boleslaw Koperski. 
ambasadorul R.P. Polone la . Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu un salut cordial 
din partea tovarășului Wojciech Ja
ruzelski. prim-secretar al C.C. 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
Miniștri al R.P. Polone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

al 
de

tovărășească,

de stimă și prețuire reciprocă, ieri a continuat

Continuarea convorbirilor

. .. a
mulțumit si a rugat să se transmită 
salutul său cordial tovarășului Woj
ciech Jaruzelski.

în timpul convorbirii a fost sub
liniată dorința comună de a ampli
fica conlucrarea româno-polonă ne 
multiple planuri. în interesul celor 
două popoare, al construcției socia
liste in România și Polonia, al cauzei 
generale a socialismului, colaborării 
și păcii in lume.

în cursul întrevederii, tovarășul 
Mieczyslaw Rakowski, a prezentat o 
informare cu privire la situația din 
Polonia. în acest cadru, oaspetele a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in numele tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, vij mulțumiri pentru poziția 
politică adoptată de partidul și sta
tul nostru în legătură cu situația din 
Polonia, si anume că polonezii pot si 
trebuie să soluționeze singuri proble-

mele cu oare se confruntă tara 
momentul de fată, fără nici 
amestec din afară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

în 
un

* 
reafirmat poziția țării noastre față 
de situația din Polonia. Conducăto
rul partidului și statului nostru » 
subliniat — și cu acest prilej — că 
problemele din Polonia privesc po
porul polonez și forțele politice din 
Polonia, inclusiv Partidul Muncito
resc Unit Polonez, că este în .inte
resul poporului polonez — cit și al 
popoarelor europene, ținind seama 
de rolul pe care îl are Polonia m 
Europa — al dezvoltării sale socia
liste și al întăririi independentei și 
suveranității naționale, ca această 
țară să fie lăsată să-si soluționeze 
singură problemele, fără amestec 
din afară. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat. încă o dată, 
încrederea că poporul polonez va 
reuși să depășească dificultățile 
grave create in Polonia, că stă in 
puterea sa să rezolve problemele 
mari prin care trece țara, să asigu
re refacerea economiei, consolidarea 
ordinii și disciplinei sociale, conti
nuarea dezvoltării socialiste a Polo
niei. creșterea rolului ei în viața in
ternațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
în Întreprinderi și pe șantiere

Muncă spornică, 
importante realizări

Vineri, 15 ianuarie, au continuat, la 
Casa Snagov, convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul To- 
dor Jivkov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu- 

St Bulgar, președintele Consiliului 
e Stat <1 Republicii Populare Bul

garia.
La convorbiri au participat :
Din partea română : — tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al gu
vernului. tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Emilian 
Dobrescu. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, președintele părții 
române in Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo
rare economică si tehnico-stiintifică. 
alte persoane oficiale române.

Din partea bulgară — tovarășii 
Petăr Mladenov. membra al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. ministrul 
afacerilor externe. Andrei Lukanov, 
membru supleant al Biroului Politic 
•al C.C. al P.C.B.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală bulgaro-română de co
laborare economică si tehnico-stiin
tifică. Milko Balev. secretar al C.C. 
al P.C.B.. alte persoane oficiale bul
gare.

în cadrul noii runde de convorbiri, 
au fost examinate ne larg posibilită
țile existente, căile si modalitățile 
dezvoltării si mai puternice a rela
țiilor româno-bulgare oe multiple 
planuri, precum si ale întăririi con
lucrării dintre România si Bulgaria 
De arena internațională.

De comun acord, s-a apreciat că 
amplificarea continuă a bunelor ra
porturi dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, este 
In interesul țărilor si popoarelor 
noastre vecine și prietene, al progre
sului și prosperității lor, al cauzei 
socialismului, cooperării și păcii în 
Balcani. în Europa și în întreaga 
lume.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, de depli
nă înțelegere și stimă reciprocă.

★
j 6 vară șui Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reintilnit. vineri, 
după convorbiri, cu tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
în cadrul unui dineu, desfășurat în 
aceeași ambiantă de caldă prietenie, 
stimă reciprocă și deplină înțele
gere, care caracterizează raporturile 
româno-bulgare. relațiile dintre cei 
doi conducători de partid și de stat.

La dineu au participat membrii 
celor două delegații prezente la con
vorbiri.

iigfeI

Primire călduroasă în mijlocul oamenilor muncii din Tîrgoviște
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarâșul Todor Jivkov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, au fost, 
vineri, oaspeții municipiului Tîrgoviște, veche citadelă o istoriei 
și culturii românești, care, în anii construcției socialiste, a cu
noscut o puternică dezvoltare economică și socială, devenind 
un important centru al industriei noastre de vîrf.

Cei doi conducători de partid și de stat au fost însoțiți de 
tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Emilian Dobrescu, 
precum și de tovarășii Petăr Mladenov, Andrei Lukanov, Miîko 
Balev, de alte persoane oficiale române și bulgare.

Elicopterul prezidențial cu care au 
călătorit tovarășii Nicolae Ceaușescu 
ți Todor Jivkov a aterizat pe noua 
platformă industrială din sudul ora
șului, unde mii de muncitori de 
la întreprinderile de aici si alti locui
tori ai Tirgoviștei au făcut inaltilor 
oaspeți o primire deosebit de entu
ziastă. ovaționînd pentru tradiționala 
prietenie româno-bulgară. pentru 
continua dezvoltare a conlucrării 
rodnice dintre țările Si popoarele 
noastre. Cei veniți în întimoinare 
purtau portrete ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov, 
fluturau stegulete în culorile națio
nale ale României si Bulgariei. Pe 
mari pancarte se puteau citi. în 
limbile română si bulgară. ..Bine ați 
venit, inalți oaspeții". ..Trăiască 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar!“. «.Trăiască prie

tenia si colaborarea multilaterală din
tre poporul român si poporul 
bulgar !“.

în numele locuitorilor județului 
Dîmbovița, tovarășul Florea Ristache, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, a adresat tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
un călduros bun venit. Sint de față 
primarul municipiului Tîrgoviște. 
Victor Bordea, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat

Un detașament alcătuit din membri 
ai gărzilor patriotice si ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

în semn de caldă ospitalitate, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din Tîrgoviște, Nicolae 
Tone, invită pe cei doi conducători de 

partid și de stat să guste din pîinea 
și vinul acestor meleaguri românești. 
Un grup de tineri, pionieri si șoimi ai 
patriei oferă flori tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu si Todoi- Jivkov. Cei pre- 
zenți scandează cu însuflețire, minute 
în sir, ..Ceaușescu—Jivkov !“. „P.C.R. 
— P.C.B. !“.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar au răspuns cu 
multă căldură acestor manifestări de 
stimă și prețuire ale mulțimii.

Aceeași atmosferă caldă, entuziastă 
și la intrarea in COMBINATUL 
METALURGIC _ primul obiectiv 
al vizitei tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Sute de 
metalurgiști salută cu deosebită 
căldură pe înalții oaspeți, expri- 
mind prin ovații și urale convin
gerea că si această întilnire la nivel 
înalt româno-bulgară va da un nou 
impuls dezvoltării tot mai intense a 
colaborării dintre partidele, țările Si 
popoarele noastre.

Sint prezenți Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice, repre
zentanți ai centralei de profil și ai 
consiliului de conducere al combi
natului.

în secția de tablă si benzi inoxi
dabile a combinatului, ministrul de 
resort și directorul unității. Victor 
Mihu. înfățișează oaspeților profilul
(Continuare in pag. a III-a) La întreprinderea de strunguri tint prezentate noi tipuri de mașini-uneite

TIMIȘ : Producție fizică 

peste plan
Acționînd cu spirit de răspundere 

pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe anul 1982, co
lectivele de muncă din unitățile in
dustriale ale județului Timiș au 
realizat, fti prima jumătate a lunii 
ianuarie, importante sporuri supli
mentare la numeroase produse mult 
solicitate de economia națională, 
între altele, au fost realizate in 
plus aproape 200 tone țiței, peste 24 
milioane mc gaze. 150 tone lami
nate finite pline din oțel, produse 
ale industriei electrotehnice — mo
toare electrice, aparate de măsură 
și control, mașini-uneite de prelu
crat metale prin așchiere, produ
se ale industriei electronice, produ
se de mecanică fină și optică, pre
fabricate din beton și altele. (Ce
zar Ioană).

ROMAN : Strunguri cu 

performanțe superioare
Cu un ah in avans fată de pro

gramul de asimilare a noilor oro- 
duse. constructorii de mașini de la 
întreprinderea mecanică din Ro
man au finalizat probele si au 
început fabricația de serie a unor 
noi tipuri de strunguri carusel cu 
performante tehnice superioare. 
Noile strunguri, cu diametre de 
prelucrare de 1 400 si. respectiv. 
1 700 mm. .echipate cu dispozitive 
de automatizare, execută, pe bază 
de program, toate operațiunile de 
conturare a pieselor prelucrate. 
Prin aceasta, productivitatea lor 
crește substanțial față de cea 
a strungurilor carusel cu co
menzi clasice. De asemenea, prin 
simplificarea unor subansamble si 
reducerea numărului de transmisii 
cu roti dințate, noile tipuri de 
strunguri au un consum redus de 
energie electrică. (Constantin Bla- 
govici).

BACĂU : Cea mai adîncă

sondă din Moldova
Odată cu primele iile ale noului 

an. petroliștii din cadrul schelei de 
foraj Zemeș, județul Bacău, au în
scris pe graficul întrecerii socialis
te un important succes. La Vatra 
Moldoviței. sondorii- conduși de 
maistrul Cornel Scraba au atins 
cota de 6 000 m înscrisă in proiect, 
realizind cea maj adincă sondă din 
Moldova. Utilizind o instalație de 
înaltă performantă tehnică si fluide 
de calitate superioară, ei au reușit 
să înregistreze viteze mari de foraj. 
Experiența lor a fost, preluată și de 
alte brigăzi de forai din cadrai 
Trustului petrolier Moinești. (Gh. 
Baltă).

TIRGU MUREȘ : Prin auto-

utilare
în scopul reducerii efortului va

lutar al tării și diminuării perioa
dei de staționare a instalațiilor in 
timpul reparațiilor, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la 'secția 
de utilaje a combinatului chimic 
,.Azomureș“ din Tg. Mureș au asi
milat numeroase utilaje și piese de 
schimb de o mare complexitate 
tehnică. între acestea se numără 
labirintul tip fagure (o premieră in 
țara noastră), labirinții de etanșare, 
rotoare, lagăre . axiale ' și radiale, 
precum și o largă gamă de piese 
de schimb. Această activitate a 
permis, intre altele, ca la secția de 
îngrășăminte complexe NPK timpii 
de staționare in perioada reviziilor 
să se reducă in anul precedent de 
la 60 la numai 30 de țile. ceea ce 
echivalează că o producție supli
mentară de 74 milioane lei. iar va
loarea reparațiilor, executate, pe 
ansamblul combinatului. Însumează 
peste 190 milioane lei. (Gheorghc 
Giurgiu).

HIDROCENTRALA TURNU:

A început 
acumularea apei in lac
La cea de-a 13-a unitate energe

tică construită pe riul Olt, hidro
centrala Turnu. care Wa ridica pu
terea electrică instalată pe acest riu 
lg 540 MW, a inceput acumularea 
apei in lac. Aceasta operație, hotă- 
ritoare pentru Începerea probelor 
tehnologice la noul obiectiv hidro
energetic. încununează eforturile 
constructorilor și mentorilor care, 
practic, și-au încheiat misiunea ce 
le-a fost 'încredințată în această 
zonă. Volumul lacului noii hidro
centrale va fi de 13 milioane mc. 
cantitate suficientă pentru punerea 
în funcțiune a celor două hidroa- 
gregate ale centralei ce va avea o 
putere instalată de 70 MW. (Ion 
Sianciu).

MIDIA-NĂVODAR! :

Primele 1 000 tone gaze 
lichefiate

Colectivul Combinatului petrochi
mic Midia-Năvoclari a obținut pri
mele 1 000 tone de gaze lichefiate 
in instalația de fracționare gaze 
aflată in probe tehnologice. Tot aici 
sint în probe alte trei instalații, cea 
de reacție catalitică, de hidrofinare 
benzină și de desulfurare gaze, care 
încheie execuția primei platforme 
tehnologice a combinatului. Finali
zarea acestor instalații permite o 
mai bună valorificare a materiei 
prime — țițeiul — și obținerea unor 
produse petroliere superioare, cum 
sint : gaze de chimizare, benzine cu 
cifră octanică ridicată, precum si o 
mare parte din gama de produse 
aromatice. (George Mihăescu).
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Noile reglementări “ COINTERESAREA MATERIALĂ A ȚĂRĂNIMII]
privind contractările • - - •  --------------------------------------------------------------------- _____------------------------------------—_
șiaohizițiiie»pore.c /N CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

STIMULENTELE SlNT MARI,
dar trebuie aplicate ferm și alte măsuri 
pentru creșterea producției de sfeclă de zahăr

. 7

Opinii și propuneri ale unor cadre din agricultură privind 
rezolvarea mai rapidă a unor probleme tehnice și organizatorice

între culturile tehnice, sfecla de zahăr are o importantă deosebită. 
Asigurarea cantităților de zahăr- necesare bunei aprovizionări a popu
lației depinde de creșterea nivelului producției de sfeclă de zahăr obți
nute Ia hectar. La noi in țară, în condițiile aplicării corecte a tehnolo
giei. se pot obține recolte medii de sfeclă de zahăr de 40 tone la hectar 
in cultură neirigată și de 60 tone in regim irigat. Realizarea unor ase
menea niveluri este stimulată și mai mult de recentul decret ai Consiliului 
de Stat privind sporirea cointeresării producătorilor agricoli. In aceste 
zile, concomitent cu întocmirea planurilor de producție, in fiecare unitate 
agricolă cultivatoare de sfeclă de zahăr se fac calcule, se chibzuiește cu 
spirit gospodăresc pentru realizarea unor producții cit mai mari, care 
să permită unităților obținerea unor venituri superioare. Iată, concret, 
cum acționează specialiștii, cooperatorii și mecanizatorii de la C.A.P. 
Căldărești, județul Buzău.

și pe terenuri arate în primă
vară. în 1982 toate cele 280 hec
tare sînt amplasate intr-o singură 
solă, omogenă ca fertilitate, numai 
după cereale păioase. O altă pro
blemă : fertilizarea terenului cu 
îngrășăminte chimice și organice.

pentru a respecta raportul între 
elementele nutritive — azot, fosfor 
și potasiu. în 1981 am administrat 
cite 300 kg la hectar de superfos- 
fat simplu, substanță brută ; azot 
nu am dat însă nici măcar un kilo
gram. deoarece ne-a sosit abia în 
luna iulie. Pentru acest an. ca să 
obținem 40 tone sfeclă la hectar, 
așa cum ne-am propus, avem ne
voie de 140—180 kg azot in sub
stanță activă la hectar și 110—130 kg 
de fosfor. Aceste cantități ar trebui 
să ajungă în unitate înainte de

■ începerea semănatului. Consider că 
aprovizionarea cu îngrășăminte 
chimice pentru sfecla de zahăr ar 
fi bine să se facă de către între
prinderea de industrializare a. 
sfeclei de zahăr Buzău, aceasta 
fiind titulară de contract, deci di
rect interesată în realizarea pro
ducțiilor planificate.

Tendința este să folosim Ia în- 
sămînțări numai sămîntă mono
germă. Pentru acest an vom cul
tiva 70 la sută din suprafață cu 
sămînță monogermă și 30 la sută 
cu plurigermă. Aceasta în ideea de

sfeclei de zahăr ; cele folosite âu 6 
eficacitate redusă, 25—30 la sută, și 
trebuie aplicate de două-trei ori. 
între timp însă, dăunătorii nu stau 
pe loc. Resimțim lipsa unui 
pozitiv de incorporare a 
delor granulate, care au 
tru larg de acțiune.

— Desigur, acestea sînt 
de fond, care se regăsesc 
unități cultivatoare de sfeclă 
zahăr din țară. Soluționarea lor se 
află sub semnul urgenței și tre
buie să-i implice pe toți factorii de 
la toate nivelurile in creșterea' pro
ducției sfeclei de zahăr. Tovarășe 
inginer Anton Popescu, reprezen- 
tați la această discuție. în calitate 

. de director adjunct, unitatea con
tractantă a producției — întreprin
derea de industrializare a sfeclei 
de zahăr Buzău. Cum sprijiniți uni
tățile agricole în soluționarea 
blemelor supuse atenției de 
ședințele C.A.P. Căldărești ?

— Prin Decretul privind 
tractările și achizițiile de produse 
agricole vegetale, unității noastre 
îi revine obligația de a contribui

dis- 
insectici- 
un spec-
probleme 
și în alte 

de

pro- 
pre-
con-

LA C.A.P. CĂLDĂREȘTI, JUDEȚUL BUZĂU
Cum pot crește veniturile cooperativei din cultura sfeclei de zahăr

FIECARE ZI - FOLOSITA DIN PUN
PENTRU BUNA PREGĂTIRE

A CAMPANIEI UE PRIMĂVARĂ
VASLUI: Prin îmbunătățiri funciare — suprafețe 

mai mari de teren productiv !

— Tovarășe loan Burloiu. în ca
litate de președinte si inginer-sef 
al C.A.P. Căldăresti. din tabelele 
pe care ni le-ați prezentat rezultă 
cit se poate de convingător avan
tajele create prin acordarea pri
melor de producție in raport cu 
diferite 
le veți 
pe cele 
tiva cu 
ția medie planificată ____
este de 34 tone. Totodată, afirmați 
că pe terenurile cooperativei. în
cadrate în categoria I de favorabi- 
litate pentru cultura sfeclei de 
zahăr, s-ar putea obține o produc
ție de peste 40 tone la hectar. în 
acest caz. așa cum rezultă si din 
tabel, veniturile cooperativei se 
dublează față de situația în care 
s-ar obține doar 22 tone la hectar, 
baremul limită de la care începe 
acordarea primelor de producție. 
Este bine că v-ați propus să obți
neți 40 tone la hectar, dar în cinci
nalul trecut producția medie la 
hectar a fost de 26 500 kg. Mai mult,

niveluri de recoltă pe care 
obține. Am mai reținut că 
280 hectare ce se vor cul- 
sfeclă în acest an. produc- 

la hectar

în 1981, producția medie la hectar 
a fost și mai mică — doar 16 300 kg.

— Este adevărat, din 1973. cind 
am obținut 55 tone sfeclă de 
zahăr la hectar in condiții de neiri- 
gare. producția a urmat un curs 
descendent. Și aceasta datorită fap
tului că de la un an la altul nu 
am putut respecta unele verigi din 
tehnologia culturii. Am invătat din 
propriile greșeli, din neajunsuri și 
în momentul de față știm cum să 
acționăm pentru a obține produc
țiile pe care pămintul nostru poa
te să le dea. înlăturarea 
neajunsuri depinde 
noastră mai bună, 
nizată.

— Ce înțelegeți 
noastră mai bună, 1 
ganizată" ?

— Aș începe 
culturii, care depinde de noi. Con
diția de bază este ca sfecla să fie 
amplasată numai după cereale pă
ioase. Din păcate, in anii trecuți 
nu reușeam să facem o amplasare 
corectă, avind și situații cind eram 
nevoiti să insămințăm sfecla chiar

multor 
de munca 

mai bine orga-
prin „munca 

mal bine or-

cu amplasarea

Nivelul producției 
realizate 
(kg/ha)

Prima de pro
ducție acordată 

(lei/tonă)

Suprafața 
cultivată 
(hectare)

Producția 
livrată la 

fondul de stat
Veniturile realizate 

(lei)

La ha 
(kg)

Totală 
(tone)

La prețul de 
contractare

Prime de 
producție

Venitul 
total

22 001 150 280 22 001 6160 2 125 200 924 000 3 049 200
26 001 225 280 26 001 7 280 2 511 600 1 638 000 4 149 600
34 000
(planul

cooperativei) 225 280 34 000 9 520 3 284 000 2 142 000 5 426 000
40 000 250 280 40 000 11 200 3 864 000 2 800 000 6 664 000

Dragostea și grija pentru pă- 
mint i-au determinat pe coope
ratorii din Codăești, județul Vas
lui. să execute lucrări prin care 
să-i sporească rodnicia si chiar să 
extindă suprafața arabilă. Ei au 
defrișat arbuști, au nivelat rîpi. au 
desființat drumuri și au redat cir
cuitului productiv 23 hectare de te
ren arabil. Aceste suprafețe sînt 
pregătite pentru a fi insămintate în 
primăvară.

„Suprafața cîștigată poate părea 
mică, dar e însemnată dacă ne gin- 
dim că prevăzuserăm să mărim fon
dul funciar doar cu două hectare 
pe întreaga cooperativă — ne spu
ne Vasile Pitac, vicepreședintele 
consiliului popular comunal. Ne-am 
ocupat și noi. firește. Dar au par
ticipat la lucrări aproape 280 de 
oameni, cu hirlete. lopeti. cazmale. 
Unii cooperatori ca Ion Hurja. Cos- 
tache Astratine. Constantin Ceaușu 
s.a. au fost sufletul acțiunii, ei în
șiși mobili zi nd consătenii la aceas
tă muncă. Chiar zilele trecute, în 
adunarea cetățenească, care a 
dezbătut cifrele de plan pentru 1982 
și măsurile pentru înfăptuirea auto-

aprovizionării. cetățenii au hotărît 
ca, pină la primăvară, să măreas
că suprafața arabilă cu alte 3 hec
tare".

Prin acțiunile desfășurate de 
conducerile unităților agricole și 
cu sprijinul consiliilor popu
lare. in numeroase localități din 
consiliile agroindustriale Codăești. 
Ivănești. Vaslui. Zorleni. Bîrlad. 
Tătărani au fost recuperate supra
fețe mari de teren. în alte locuri, 
ritmul acestor lucrări este nesatis- 
fâcător. Ca urmare, pină acum, ola
nul pe județ la creșterea suprafeței 
arabile a fost realizat doar în pro
porție de 36 la sută. în unele 
locuri nu s-a trecut nici măcar la re
partizarea sarcinilor pe ferme si pe 
echipe. Nu credeți, tovarăși primari 
și conducători ai întreprinderilor 
județene de specialitate, că este ne
cesar să se urmărească mult mal 
îndeaproape șl cu răspundere a- 
ceastă activitate și să se impulsio
neze mai energic lucrările ? Fiind
că acum este timpul lor.

Petru NUCULA (
corespondentul „Scinteii*

IALOMIȚA : îngrâșâmintele naturale din unități — 
mai repede transportate la cîmp I

în anii trecuți n-am reușit să fa
cem fertilizarea de bază încă din 
toamnă. Acum situația este mult 
mai bună. Avem fertilizate cu fos
for 180 hectare, iar pe restul supra
feței împrăștiem gunoi 
bine fermentat — mraniță, cite 30 
tone ' ' '

— Ce alte probleme se cer a fi 
soluționate pentru obținerea unor 
producții

— Sînt 
timp a

de grajd
la hectar.

mari la hectar ? 
mai multe. Asigurarea la 
îngrășămintelor chimice

Cum pot crește veniturile cooperatorilor

In anul 1982In anul 1981

Numele 
cooperatorilor

Suprafa
ța anga

jată 
(ha)

Produc
ția plani

ficată 
(kg)

Produc
ția reali

zată 
(kg)

Venitul 
reali
zat 
(lei)

Suprafa
ța anga

jată 
(ha)

Produc
ția plani

ficată 
(tone)

M.Lupașcu 0,90 31 500 19 500 1 365 0,85 28,9
M. Alexandru 0,90 31 500 22 240 1 556 0,85 28,9
Gh. Dragomir 0,90 31 500 23 408 1 638 0,85 28,9

2 094,4 2 653,7 3 550,2 4 160,2
2 094,4 2 653,7 3 550,2 4 160,2
2 094,4 2 653,7 3 550,2 4 160,2

la 22 la 26 la 34 peste 34 
tone tone tone tone

Retribuirea cuvenită 
(lei)

a renunța la o lucrare manuală 
foarte costisitoare : răritul. Proble
ma este că semănătoarea SPC-8 nu 
asigură cerința de bază a semănă- 
rii bob cu bob la sfecla de zahăr. 
Pe aceeași alveolă a semănătorii se 
adună cite 5—6 boabe. De aici re
zultă o pierdere de sămîntă, o ră
sărire neuniformă a culturii și ne
cesitatea efectuării răritului care, 
de fapt, nu mai este prevăzută în 
plan. Lucrurile se complică și mai 
mult cind trebuie să semănăm cu 
SPC-12, care este total necorespun- 
zâtoare pentru sâmînța monoger
mă. Implicit, ne trebuie semănă
tori cu o precizie mai mare, altfel 
pățim ca anul trecut, cînd nu ne-a 
ajuns sămința monogermă pentru 
a insămînța întreaga suprafață.

Obținerea de recolte mari la 
cultura sfeclei de zahăr nu este posi
bilă fără rezolvarea urgentă a 
blemei combaterii eficiente a 
nătorilor. în ultimii ani. in 
noastră s-a intensificat atacul 
Săritei și al rățișoarei. 
de ore, gărgărița sfeeiei distruge 
toată cultura. Nu putem interveni 
eficient, deoarece nu se fac trata
mente cu substanțele specifice

pro- 
dău- 
zona 
găr- 
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activ la realizarea producției con
tractate, avind in acest scop mai 
multe mijloace de acțiune. Un 
mijloc eficient de a controla 
și a asigura realizarea fază cu 
fază a tehnologiei de produc
ție ar fi acordarea creditelor de 
producție unităților cultivatoare de 
sfeclă numai pe baza certificării 
de către noi a efectuării acestor lu
crări. Concomitent, trebuie să ne 
îmbunătățim și noi calitatea mun
cii de îndrumare. Or, in prezent, 
din 39 agenti de cultură doar 19 
sînt tehnicieni, iar restul sînt țărani 
cooperatori pregătiți prin cursuri de 
scurtă durată.

Concluziile acestei discuții pun 
în evidență un lucru : producția de 
sfeclă de zahăr poate crește sub
stanțial. Pentru aceasta este ne
voie să fie soluționate operativ 
toate problemele de care deoind 
aplicarea cit mai corectă a tehno
logiei, organizarea judicioasă a 
muncii, astfel ca lucrările de semă
nat din primăvara acestui an să 
poată incepe în cele mai bune 
condiții.

Aurel PAPADITJC 
Stelian CHIPEK

Producțiile bune de sfeclă de 
zahăr și legume obținute in ultimii 
ani de unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Grivita se da- 
toresc folosirii îngrășămintelor na
turale. Și acum. în cooperativele a- 
gricole din Grivita. Traian. Smirna. 
Miloșești, Iazu. Scînteia și la aso
ciația economică intercooperatistă 
Scînteia mai sînt de transportat 
peste 60 000 tone gunoi de grajd, 
din care 35 000 tone numai la amin
tita asociație. Pentru ca această lu
crare să se desfășoare intr-un ritm 
intens. în cadrul consiliului au fost 
create trei formații mari, alcătuite 
fiecare din două mijloace de încăr
cat, 11 cupluri de remorci si trei 
mașini de împrăștiat gunoi.

Tinînd seama că zilnic fiecare 
formație transportă 400—450 tone, 
lucrarea va fi încheiată in 3—4 
zile la cooperativele din Grivita, 
Smirna și Iazu, urmind ca imediat 
să fie mutate la Miloșești. Traian si 
Scînteia. iar la asociația economică 
intercooperatistă — la începutul lu
nii februarie. S-a dat prioritate 
unităților cooperatiste, deoarece în 
acest consiliu vor fi cultivate 1600 
hectare cu sfeclă de zahăr și 500 
hectare cu legume, culturi ce a.u 
neapărată nevoie de îngrășăminte

naturale. Sub directa îndrumare a 
inginerilor șefi si șefilor de fermă, 
gunoiul crud este transportat și de
pozitat în platforme la capătul so
lelor. iar cel fermentat este admi
nistrat cu ajutorrul mașinilor.

Trebuie rezolvată, in schimb, 
problema transportării celor 35 000 
tone de gunoi de la asociația eco
nomică intercooperatistă Scînteia. 
Din această cantitate. 3 500—4 000 
tone se află în platformă. Ia supra
față. care in 10—12 zile va fi trans
portată și administrată pe terenu
rile ce vor fi insăm’ntate cu lu- 
cernă și alte plante furajere. Se 
caută o soluție pentru a fi scos gu
noiul din cele 12 bataluri, in care 
S-au depozitat 30 000 tone. S-a în
cercat cu graifere, apoi cu dragline, 
dar. asa cum ne spunea tovarășul 
Trif Melinton. directorul S.M.A. 
Grivita. nu s-a ajuns la nici un re
zultat. Este de datoria specialiști
lor care au proiectat batalurile de 
la această crescătorie de taurine 
să dea acum soluția pentru a se 
trece neîntirziat la folosirea celor 
aproape 30 000 tone îngrășăminte 
naturale.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii*

DISCIPLINA
La început și la sfîrșit de săptămină

CUM ESTE FOLOSIT EFECTIV TIMPUL DE LUCRU?
ANCHETA „SCINTEII" PE DOUĂ 

ȘANTIERE DE INVESTIȚII
Continuăm anchetele „Scinteii" pe tema disciplinei in muncă, locali- 

tind de această dată investigațiile pe șantierele unor obiective de investiții. 
Este limpede că și aici, in activitatea de construcții-montaj, ordinea și dis
ciplina constituie un factor decisiv pentru realizarea planului, pentru pu
nerea in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor prevăzute. Și in acest 
an trebuie introduse în circuitul productiv 800 de obiective și capacități 
Importante. Să reflectăm asupra unui calcul sugestiv : intr-un minut, pe 
șantierele țării se realizează investiții in valoare de 1,3 milioane lei, iar 
intr-o oră - 78 milioane lei ! Așadar, iată problemele urmărite de ancheta 
noastră :

• Cînd începe și cînd se încheie programul de lucru ?
• Cit din timpul zilei de muncă este folosit efectiv ? 
® Care sînt cauzele și efectele abaterilor de la dis

ciplina muncii ?
9 Care este atitudinea factorilor de răspundere ?

Pentru respectarea termenelor, 
organizarea și disciplina 

sînt de nedespărțit
Luni, 11 ianuarie, ora 7. începe o 

nouă săptămină de lucru pe șantie
rul unui mare și important obiectiv 
industrial aflat in plină construcție : 
întreprinderea de anvelope din Dro- 
beta-Turnu Severin. Ritmurile de 
lucru planificate riguros în graficele 
de execuție trebuie să asigure in
trarea in producție a primei capa
cități. de 150 mii anvelope de trac
tor. la 30 iunie și finalizarea, pină 
In decembrie, a altei capacități pen
tru 20 mii anvelope gigant. Care 
«te „radiografia" primei zile de 
lucru din această săptămină ? Sint 
eforturile constructorilor în concor
dantă eu sarcina de mare răspunde
re de a realiza la termenele stabili
te noua investiție ?

Un prim fapt pozitiv. La ora de 
Începere a programului, la nume
roase puncte de lucru, activitatea 
constructorilor și mentorilor sc des
fășoară din plin, ceea ce denotă că 
sarcinile sint bine nominalizate pe 
oameni și pe formații de lucru. 
Ritmul muncii pulsează viu pe ma
rele șantier, constructorii cunoscînd 
și prețuind valoarea fiecărei ore, 
fiecărui minut. La stația de cone
xiuni lucrează 17 zidari șl 8 dul
gheri, sub Conducerea maistrului Ion 
Țăruș. Programul zilei prevede pu
nerea in operă a 10 mc betoane, 250 
mc zidărie șl montarea a 50 de tu
buri la lucrarea de canalizare afe

rentă. Primele betoane au și sosit, 
se toarnă de zor.

— E ^ger strașnic dar, după cum 
se vede, asta nu ne împiedică să ne 
desfășurăm activitatea — ne spune 
maistrul Ion Țăruș. Trebuie să ne 
încadrăm în graficul zilei. Pină la 
ora 9,30 vom turna 5 mc de beton.

Se va respecta graficul de execu
ție al acestei formații de lucru ? „Da, 
precizează maistrul, dar cu prețul 
unor eforturi suplimentare din par
tea întregii echipe, deoarece trei 
constructori — Dumitru Bică. Vale- 
rlu Cirstoiu și Constantin Stoica — 
nu s-au prezentat la lucru".

Așadar, cei trei Încep săptămină 
cu... o zi de repaus luată cu de la 
sine putere. Prețul absentei lor se 
traduce exact în.tr-0 posibilă restan
tă de 1.2 mc beton. 30 mc zidărie. 
6 tuburi de canalizare, care trebuie 
recuperată de ceilalți oameni din 
echipă.

La secția de amestecare însă, in
disciplina șl dezorganizarea se pare 
că se... completează. Intilnim patru 
constructori care mal mult trag de 
timp, căutind să scoată din pămin
tul înghețat niște fier beton uitat 
acolo din toamnă. Numele lor : Vic
tor Baicu, Constantin Tănaee, Ion 
Pădureanu și Mihai Diaconu. La O 
așa treabă — zic ei — i-a pus mai
strul Constantin Dudă. Maistrul 
pare surprins de întrebările ce i le 

punem în legătură cu nominalizarea 
sarcinilor pe oameni, cu productivi
tatea fiecărui constructor, cu orga
nizarea activității formației din 
subordine. De fapt este și greu să 
răspunzi la astfel de întrebări în 
condițiile în care pină la ora 11 nu 
sosiseră încă pe șantier 6 dulgheri 
(din 10 n.n.), 3 betoniști și 4 zidari.

Sarcini importante revin in aceas
tă perioadă și montorilor de pe șan
tier. Țlnînd seama de volumul deo
sebit de mare de mașini și instalații 
aflate in stoc, de fronturile largi de 
lucru asigurate, montorii și-au luat 
un angajament mobilizator : in 
cursul lunii ianuarie vor executa lu
crări de montaj peste plan in va
loare de 15 milioane lei. Angaja
ment posibil de îndeplinit printr-o 
ordine și disciplină de fier, printr-o 
organizare superioară a întregii ac
tivități. La montarea instalației de 
negru de fum lucrează echipa con
dusă de Constantin Plăvițu.

Datorită complexității lucrărilor, 
a calității ireproșabile ce o impune 
executarea montajului, o cerință de 
prim ordin o constituie acordarea 
asistentei tehnice permanente din 
partea specialiștilor șantierului. Și 
prin această prismă trebuie apre
ciată ca pozitivă activitatea ingine
rului șef Gheorghe Liviu, a șefului 
de lot — inginerul Dorin Ivancov, 
și a subinginerului Savu Toma din 
cadrul Trustului de montaj utilaj 
chimic București, pe care i-am regă
sit. de-a lungul zilei, la punctele 
cele mai fierbinți ale șantierului.

„Radiografia" acestei prime zile 
de lucru a săptămînii pe șantier, 
aspectele surprinse la fața locului 
nu pot fi despărțite de stadiul ge
neral al lucrărilor, de sarcinile ce 
revin în continuare constructorilor 
și montorilor. în acest sens, ingine
rul loan Buzulică, directorul tehnic 
al întreprinderii de anvelope, pre
ciza :

— Ținind seama de stadiul actual 
al lucrărilor de construcții-montaj 
și de ritmul în care se muncește ne 
șantier, pină la finele lunii februa
rie vor fi puse în stare de funcțio
nare o serie de utilaje și instalații 
care în momentul de fată se află în 
stadii avansate de montaj. Totuși, pen
tru respectarea termenelor de punere 
în funcțiune a primelor capacități, 
eforturile constructorilor și monto
rilor trebuie amplificate în perioada 
imediat următoare. Motivul ? La o 
serie de lucrări s-au acumulat res
tanțe. Restante care sînt evaluate la 
stația de conexiuni la aproape două 

luni, iar la stația de racord adine 
— de aproape o lună. Tot din cauza 
unor rămineri in turnă, montorul nu 
lucrează în ritmul prevăzut la tur
nul de termoetirare.

Răspunderea cu care se muncește 
în general pe șantier dă garanția că 
aceste rămineri in urmă pot fi re
cuperate. Cu o condiție : disciplina 
și ordinea si se întroneze pc deplin 
în cadrul fiecărei formații de mun
că, la fiecare punct de lucru. Orice 
lipsă de la lucru (in ziua raidului, 
în unitățile constructorului s-au în
registrat 28 absente nemotivate, iar 
la montori — sase absente), orice 
diferente in organizarea muncii 
diminuează capacitatea de exe
cuție a șantierului, împiedică rea
lizarea lucrărilor in ritmul pre
văzut. Tocmai de aceea, comuniștii, 
toți lucrătorii de pe șantier care 
și-au făcut un titlu de cinste din a 
respecta permanent ordinea și dis
ciplina în muncă trebuie să judece 
cu Exigență, deschis, muncitorește 
pe acei constructori și montori care 
consideră că săptămină de lucru în
cepe marțea și nu chiar din prima 
zi și la primele ore ale săptămînii.

Un „rău inevitabil** care se poate evita 
prin mai multă exigență

Două zile la rînd — simbătă și luni 
11 ianuarie — ne-am aflat pe șan
tierul Uzinei electrice din Doicești. 
Am ales deci, pentru investigația 
noastră, „capetele" săptăminii. adică 
ziua de sfîrșit și cea de început a 
unei săptâmîni de lucru. Cu alte cu
vinte. ne-am propus să vedem care 
este prezenta constructorilor la pro
gram. Or. ce-am constatat 1 Citeva 
zeci de muncitori au „scurtat" cu 
de la sine putere programul de ac
tivitate din cele două zile cu o oră. 
două și chiar mai multe. Fiecare 
după bunul său plac, după cum avea 
interes să plece sau să mai stea pe 
șantier. O situație exactă a numă
rului de absenți și de ore bune de 
muncă irosite in aceste zile n-am 
putut obține de la nimeni, pentru 
că nimeni — nici șefii de echipă, 
nici maiștrii, nici șeful de șantier — 
nu și-a propus să țină o asemenea 
evidentă. Pentru că dacă ar tine-o, 
atunci in mod normal ar trebui să 
facă șl pasul următor — adică să ia 
măsuri drastice pentru combaterea 
unor asemenea acte de indisciplină. 
Se pare încă că. aici. lipsa de atitu
dine și tolerarea tacită a chiulangii
lor fac, și încă de multă vreme, casă

Valoarea timpului de lucru pe șantiere

bună. Altfel cum se poate explica 
faptul că, simbătă. trecind pe la 
punctele de lucru. împreună cu to
varășul Eugen Gheorghe. inginerul 
șef al șantierului, am întilnlt destui 
constructori plecind acasă cu mult 
înainte de terminarea programului, 
salutindu-șl in schimb șeful cu cor
dialitate. Luni dimineață, lucrurile 
s-au repetat întocmai. îl întrebăm 
pe tovarășul Eugen Gheorghe :

— Care este valoarea lucrărilor 
Ce pot fi realizate de un om într-o 
oră ?

— în funcție de calificarea aces
tuia și, bineînțeles, de lucrarea pe 
care o execută, producția unui con
structor ajunge la citeva sute de lei.

Comentariile sînt de prisos. Nu 
este insă de prisos să stăruim asu
pra mentalității care generează ase
menea nedorite situații. Există cadre 
de conducere, pe unele șantiere, in 
optica cărora s-a cuibărit convinge
rea că absența masivă de la pro
gram, simbătă și lunea, este un „rău 
inevitabil", că orice eventuală mă
sură pentru aducerea lucrurilor pc 
un făgaș firesc, de responsabilitate 
și disciplină, este sortită eșecului.

Mai poate . surprinde pe cineva 

faptul că pe acest șantier nu s-a 
realizat anul trecut sarcina <le creș
tere a productivității muncii ? Nici
decum. Așa cum nu poate miră pe 
nimeni nici faptul că. la numeroa
se lucrări — ventilatorul de gaze 
arse, canalizările, etanșarea sălii ca- 
zanelor șl a sălii turbinelor, turnul 
de răcire — s-au Înregistrat mari 
restante.

— Mai grav e faptul că în luna 
martie urmează să fie pus in func
țiune aici cel de al doilea grup de 
200 MW ne-a precizat tovarășul 
Zoldy Mikloș, Inginerul șef al uni
tății beneficiare. Pentru aceasta mal 
trebuie executat un volum destul de 
mare de lucrări. Din păcate, con
structorul motivează restantele ac
tuale șl ritmul scăzut de lucru prin 
numărul insuficient de muncitori.

Ceea ce nu este deloc adevărat ! 
Chiar și numai constatările noastre 
infirmă categoric asemenea justifi
cări. O paranteză : toleranta față de 
indisciplinați manifestată de Cadrele 
de conducere de pe șantier nu pro
vine din ..bunătate" sau din prea 
multă „înțelegere". Dimpotrivă, ea 
nu este altceva derit „plapuma" 
care acoperă propriile neajunsuri 
ale unui factor de răspundere sau 
altuia. Dovada : luni. 11 ianuarie, 
aproape de ora 9. maistrul Gheorghe 
Lazăr nu sosise încă pe șantier. Cu
rat exemplu de „disciplină" !

— întîrzie autobuzul de la Tîrgo- 
viște. încearcă să-l scuze un mun
citor.

Bineînțeles, în lipsa maistrului, 
nici acesta nu avea ce face.

— Realitatea este că cine se scoa
lă devreme găsește autobuze destule 
care să-1 aducă la timp pe șantier, 
tine să spună in replică montorul 
Nicolae Stan. Consider că ordinea 
și disciplina. întronate, ferm, la fie
care punct de lucru, trebuie să con
stituie esența climatului de muncă 
in care ne desfășurăm activitatea, 
în această privință trebuie să se 
facă puternic simțită exigenta co
lectivă, pentru ca orice abatere de 
la conduita muncitorească să fie 
combătută cu toată severitatea. Ceea 
ce. trebuie să recunoaștem, nu prea 
s-a intimplat pe șantierul nostru.

Continuăm investigația și la stația 
de utilaje, subunitate care servește 
și șantierul din Doicești. La ora 9. 
stația părea că abia se dezmorțește 
după un somn lung. „Zestrea" ei 
tehnică de mai multe milioane de 
lei. in loc să producă, stătea de ore 
în șir nefolosită, datorită slabei or
ganizări și neasigurării unor condiții 
elementare pentru perioada de iar
nă, cum este apa caldă necesară 
pornirii motoarelor.

— Șantierul de construcții trebuia 
să ne tragă și nouă o conductă de 
apă caldă, pentru că el este benefi
ciarul Utilajelor noastre — ne spune 
impiegatul Gheorghe Nanciu.

Nu știi ce să mai crezi I împreju
rimile sint împinzite de conducte cu 
agent termic. Aburul țișnește și se 
răspindește prin zeci de îmbinări 
slăbite, iar mecanicii se vaită că n-au 
apă caldă. Chiar nu pot face nimic ? 
Din păcate, situația folosirii utilaje
lor in acel moment vorbește de la 
sine despre lipsa de spirit gospodă
resc, de răspundere și disciplină 
din această unitate : din 25 autobas
culante ieșiseră din garaj numai 3 ; 
din 5 excavatoare lucra unul ; toate 
cele trei automacarale stăteau de
geaba.

Am prezentat constatările noastre 
șefului de șantier, ing. Radu Gălă- 
țeanu. și secretarului biroului orga
nizației de partid. Stelian Bărcun. 
Ni s-au dat asigurări că vor fi luate 
măsuri grabnice pentru Înlăturarea 
acestor neajunsuri. ..în primul rînd 
vom dezbate cu toți oamenii muncii 
de pe șantier prevederile recentului 
Decret privind instituirea unor re
guli de exploatare șl întreținere a 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor, 
întărirea ordinii și disciplinei, ne-a 
spus tovarășul Stelian Bărcun. De 
asemenea, vom acționa in vederea 
îmbunătățirii transportului muncito
rilor pe șantier și asigurării unor 
condiții corespunzătoare de desfășu
rare a activității".

Consemnind aceste promisiuni, 
facem la rindul nostru promisiunea 
că vom mai reveni. .

Virqiliu TĂTARII 
Gheorqhe MANEA 
Dan CONSTANTIN y



SCÎNTEIA — simbătă 16 ianuarie 1982 PAGINA 3

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. I)
combinatului — creat în ultimul de
ceniu — perspectivele sale de dez
voltare. precum si o serie de indica
tori economici din care rezultă că 
siderurgiștii de aici și-au îndeplinit 
principalele sarcini pe anul recent 
încheiat. Se arată că otelarii din Tir
goviște au creat o serie de oteluri 
superioare — rapide, inoxidabile, re
fractare, aliate, înalt aliate — au a- 
similat. tehnologii noi de fabricație. 
De asemenea, gazdele informează că, 
în actualul cincinal, combinatul. în 
dotarea căruia majoritatea agrega
telor sint de proveniență româneas
că, are de înfăptuit sarcini deose
bite cerute de nevoile economiei 
noastre naționale, precum si de so
licitările la export. Urmează astfel 
să se dubleze si chiar să se tripleze 
producțiile la diferite mărci de oțe
luri speciale care se realizează pen
tru prima diată în tara noastră, eli- 
minîndu-se importul acestora. Se 
subliniază, totodată, că modernul 
combinat metalurgic din Tirgoviște 
are bune relații si fructuoase schim
buri economice cu întreprinderi si
milare din Bulgaria prietenă.

Vizitînd, in continuare, laminorul 
de profile mici si sirmă. tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov 
sint informați în legătură cu capa
citatea acestui modern agregat — 
130 000 tone anual — intrat în func
țiune anul trecut. Gazdele arată că 
aici se produc oteluri unicat în tara 
noastră pentru scule si rulmenți, pre
cum și oteluri de arc. oare înlocuiesc 
importul in acest domeniu.

La laminorul de degroșare este 
urmărit cu interes complexul proces 
tehnologic de transformare a oțelu
lui turnat in oțelăria proprie a com
binatului, in blumuri-țagle. care ur
mează a fi prelucrate pentru diferi
te necesități.

O bună impresie a făcut oaspeți
lor gradul înalt de tehnicitate con
statat si la laminorul de benzi e- 
lectrotehnice. unde se produce tabla 
pentru diferite motoare electrice si 
tabla silicioasă pentru nevoile eco
nomiei noastre naționale. Se relevă 
că acest agregat lucrează în prezent 
la o capacitate de 80 000 tone a- 
nual. urmînd a se dezvolta în cursul 
acestui an cu încă 60 000 de tone.

Gazdele informează că în toate 
sectoarele combinatului metalurgic 
tirgovistean sint in curs de execu
ție si montaie mașini si utilaie noi 
menite să asigure ridicarea continuă 
a calității otelurilor la parametri cu- 
noscuti oe olan mondial.

Pe parcursul vizitei în aceste sec
toare de bază ale combinatului, to
varășul Todor Jivkov se oprește în 
fata unor locuri de muncă, urmă
rește cu atentie si interes diferite 
procedee moderne de lucru, cere ex
plicații referitoare la caracteristicile 
mașinilor si utilajelor din dotarea u- 
nitătii. se interesează de diversifi
carea producției în anii următori.

Ca de fiecare dată cînd se află 
în mijlocul colectivelor de oameni ni 
muncii, discutînd cu muncitorii, cu 
specialiștii din combinat, tovarășul 
Nicolae Ceausescu s-a interesat de 
modul cum se înfăptuiesc sarcinile 
de producție, cum este asigurată pu
nerea in funcțiune la termen a noi
lor capacități de producție. Secreta
rul general al partidului a indicat 
să se grăbească realizarea progra
mului de asimilare a produselor noi 
în unitate, să se folosească mai ra
tional suprafețele de producție exis
tente. prin montarea altor linii de 
fabricație. S-a cerut ca aceste pro
bleme să fie analizate in adunări
le generale ale oamenilor muncii, 
centru a se găsi modalitățile si căile 
cele mai eficiente de rezolvare.

La plecare, tovarășul Todor Jivkov 
• semnat în cartea de onoare a com
binatului, a felicitat cu căldură pe 
muncitori, tehnicieni si ingineri pen
tru înfăptuirile de pînă acum si le-a 
urat să se mențină mereu in fruntea 
Întrecerii pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție în cele mai bune 
condiții. Metalurgiștii prezenti aplau
dă din nou cu insuflețire pe cei doi

Cei doi conducători de partid și de stat sint intimpinați cu caldă ospitalitate

conducători de partid și de stat, 
ovaționează pentru prietenia dintre 
cele două țări socialiste vecine.

In continuare, s-a vizitat o altă 
unitate importantă de pe platforma 
industrială tirgovișteană _ ÎNTRE
PRINDEREA DE STRUN
GURI „SARO" - unde distinșii 
oaspeți sint salutați de Gheorghe Pe
trescu. ministrul industriei de ma- 
șini-unelte. electrotehnică si electro
nică, de un mare număr de munci
tori. ingineri și tehnicieni, care au 
făcut tovarășilor Nicolae Ceausescu 
și Todor Jivkov o primire deosebit de 
călduroasă.

După o scurtă prezentare a profi
lului intreprinderii. care realizează, 
într-o gamă variată, strunguri para
lele și automate, directorul unității. 
Lucian Mititelu, îi conduce ne înalții 
oaspeți prin atelierele de fabricație, 
unde li se prezintă unele tipuri re
prezentative de strunguri, create re
cent de constructorii de mașini din 
Tirgoviște.

Tovarășul Todor Jivkov. ceilalți 
oaspeți bulgari urmăresc cu atentie 
modul de asamblare a unor strunguri 
complexe, cu diametre de prelucrare 
cuprinse între 630 și 1280 mm. cer 
explicații în legătură cu parametrii 
tehnico-economici de funcționare a 
acestor mașini-unelte. Gazdele arată 
că întreprinderea exportă strunguri 
în mai mult de 40 de țări de ne toate 
continentele, inclusiv in R.P. Bulga
ria. Se menționează că. la cererea 
beneficiarilor. întreprinderea poate 
fabrica, in afară de strunguri, si alte 
mașini-unelte și mașini-agregat com
plexe pentru diferite necesități spe
ciale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sint informați că ur
mează a se asimila, în anul curent, 
o serie de strunguri noi automate, 
multiax și cu comenzi numerice ce
rute de nevoile economiei naționale, 
precum și la export. în atelierele vi
zitate, înalții oaspeți iau cunoștință 
de gradul înalt de automatizare a 
lucrărilor, de tehnologiile moderne 
aplicate și generalizate, de preocu
pările colectivului pentru optimizarea 
și diversificarea producției, fapt ce 
permite muncitorilor să realizeze 
produse de înaltă calitate, la nive
lul tehnicii mondiale, și care acope
ră o gamă variată de lucrări. Se 
relevă că utilajele și tehnologiile 

aplicate sint în marea lor majoritate 
de concepție, proiectare și fabricație 
românească.

Ca și la combinatul metalurgic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
treține și aici cu muncitorii, cu mem
brii conducerii unității, interesîn- 
du-se de stadiul îndeplinirii unor 
sarcini de plan. Secretarul general 
al partidului indică să se folosească 
mai judicios capacitățile de produc
ție, să se realizeze mai rapid pro
gramul de asimilări de produse noi 
prevăzut pentru acest an.

La încheierea vizitei, semnind în 
cartea de onoare a întreprinderii, 
tovarășul Todor Jivkov adresează 
felicitări colectivului unității și îi 
urează noi succese in dezvoltarea și 
modernizarea continuă a fabricației 
de mașini-unelte.

Pe tot parcursul acestei fructuoase 
vizite — la Combinatul metalurgic 
și la întreprinderea de strunguri din 
Tirgoviște — muncitori și muncitoa
re au ieșit cu bucurie în fața celor 
doi conducători de partid și de stat, 
le-au mulțumit pentru cinstea de 
a le fi oaspeți dragi, le-au oferit 
flori, i-au aplaudat și le-au a- 
dresat la acest început de nou 
an tradiționala urare româneas
că „La mulți ani !“, au ovaționat cu 
entuziasm pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele român 
și bulgar.

După vizitarea acestor două unități 
economice, coloana oficială.de mașini 
străbate principalele artere ale ora
șului pină la sediul comitetului ju
dețean de partid.

înalții oaspeți sînt informați despre 
sistematizarea zonei centrale a mu
nicipiului Tirgoviște. care, prin mo
dernele construcții înălțate sau aflate 
in curs de realizare, păstrează spe
cificul arhitecturii locale, asigurind. 
totodată, dotările social-culturale și 
comerciale în măsură să satisfacă 
necesitățile acestui mare centru in
dustrial al țării.

Pe întregul traseu străbătut, pe 
care erau arborate drapelele de stat 
ale României și Bulgariei, se aflau 
mii si mii de tîrgovisteni. care au 
ținut să-i salute pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov cu cele 
mai alese sentimente de stimă si 
respect. Prin ovații și urale. ei și-au 
exprimat bucuria de a-i avea ca 
oaspeți dragi, și-au manifestat depli
na satisfacție fată de noua întîlnire 
dintre cei doi conducători de partid 

și de stat — moment important in 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
bunelor relații dintre partidele, țări
le și popoarele noastre. Această 
atmosferă entuziastă este întregită de 
dansuri populare executate de artiști 
amatori, de cîntece patriotice inter
pretate de coruri reunite ale între
prinderilor si instituțiilor din oraș.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov au răspuns cu prietenie 
caldelor sentimente manifestate de 
oamenii muncii.

în fața comitetului județean de 
partid, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost așteptati de un 
mare număr de locuitori ai orașului, 
care au făcut oaspeților o primire 
deosebit de călduroasă. S-a scandat 
din nou „Ceaușescu — Jivkov!“. s-a 
ovaționat pentru prietenia si colabo
rarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria, dintre 
popoarele celor două țări. Regăsim 
in această ambiantă insufletitoare 
trăinicia și profunzimea bunelor ra
porturi rom ano-bulgare.

La sediul comitetului județean de 
partid, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au avut o scurtă în
tîlnire cu membri ai birourilor 
comitetelor județean și municipal 
de partid.

După ce a mulțumit încă o dată 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov pentru vizita întreprinsă 
pe aceste meleaguri, primul secretar 
al comitetului județean de partid _a 
înfățișat unele aspecte ale dezvoltă
rii economice și sociale a județului 
Dîmbovița și a municipiului Tirgo
viște, subliniind că acestea au cu
noscut o deosebită înflorire. în spe
cial in ultimul deceniu și jumătate, 
6Ub conducerea și Îndrumarea direc
tă a celui mai iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Todor Jivkov a mulțu
mit din nou pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat pe întregul parcurs 
al vizitei, subliniind, totodată, că 
i-au făcut o deosebită impresie reali
zările colectivelor unităților vizitate. 
Secretarul general al C.C. al P. C. 
Bulgar și-a exprimat dorința de a se 
dezvolta colaborarea cu întreprinde
rile vizitate, precum și convingerea 
că actuala vizită in Republica Socia
listă România va da un nou impuls 
colaborării multilaterale dintre cele 
două țări, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și colaborării în lume.

Dejun in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășului Todor Jivkov

In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a to
varășului Todor Jivkov. secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Florea 
Ristache. prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R.. pre
ședintele consiliului Donular jude
țean, a oferit, vineri, un dejun.

Au participat tovarășii Gheorghe 
'Oprea, Stefan Andrei, Emilian Do- 
brescu. Neculai Agachi. ministrul in
dustriei metalurgice, Gheorghe Pe
trescu, ministrul industriei de mașini- 
unelte, electrotehnică și electronică, 
membri ai birourilor comitetelor jude
țean și municipal de partid, alte per
soane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Petăr Mla- 
denov, Andrei Lukanov. Milko Balev, 
alte persoane oficiale bulgare.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe .aceste stră
vechi meleaguri românești, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid a exprimat, în toastul său. 
bucuria pentru vizita pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au făcut-o în muni
cipiul Tirgoviște. Vorbitorul a relevat 
că românii si bulgarii au avut, din 
cele mai vechi timpuri, strinse le
gături și schimburi de bunuri mate
riale și spirituale, au luptat împreună 
pentru împlinirea aspirațiilor lor de 
libertate, independentă și progres 
social — legături care în anii socia
lismului. prin contribuția esențială a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov. au fost ridicate pe o 
treaptă superioară, au căpătat noi 
dimensiuni. El a subliniat că noua 
vizită a tovarășului Todor Jivkov in 
tara noastră confirmă dezvoltarea tot 

In timpul vizitei la combinatul metalurgic

mai intensă a colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare. în in
teresul accelerării construcției noii o- 
rînduiri în România și Bulgaria.

în toastul său. tovarășul Todor 
Jivkov a exprimat calde mulțumiri 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita municipiul Tirgoviște. de a cu
noaște realizările importante obținu
te de oamenii muncii din acest mu
nicipiu in diferite domenii de activi
tate, sub conducerea Partidului Co
munist Român în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. evocînd bunele 
relații care s-au statornicit si se dez
voltă intre Partidul Comunist Bulgar 
Si Partidul Comunist Român. între 
Republica Populară Bulgaria si Re
publica Socialistă România. între 
popoarele bulgar și român. Vorbi
torul a relevat caracterul deosebit de 
rodnic al întilnirilor și dialogu
rilor purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Noi — a subliniat tovarășul To
dor Jivkov — am fost cei care am 
simțit pulsul poporului român și po
porului bulgar.de a trăi în prietenie 
și colaborare, de a merge umăr la 
umăr, și rezultatele sînt deja pozi- 
tive“. Această nouă întîlnire cu to
varășul Nicolae Ceaușescu — a spus 
vorbitorul — va marca un pas impor
tant in dezvoltarea în continuare a 
colaborării, economice. în dezvoltarea 
legăturilor noastre în toate sferele de 
activitate, aceasta corespunzînd inte
reselor celor două partide, țări si po
poare. slujind cauzei Păcii si socia
lismului în întreaga lume.

La dejun s-a toastat pentru priete
nia dintre poporul român și poporul 
bulgar, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria. în sănă
tatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

După dejun, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov s-au în
dreptat spre stadionul municipal, de 
unde, cu un elicopter special, au 
părăsit orașul Tirgoviște.

Pe întregul traseu străbătut prin 
oraș, precum și la stadion, împodobit 
sărbătorește cu drapelele celor două 
țări, se aflau mii de oameni ai mun
cii care au ținut să salute din nou pe 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Todor 
Jivkov, ovaționînd pentru continua 
dezvoltare a relațiilor de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre poporul român 
și poporul bulgar.

Pe stadion, o companie alcătuită 
din membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

Oamenii muncii veniți să salute 
la plecare Pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov aclamau 
pentru întărirea continuă a prieteniei 
româno-bulgare. pentru dezvoltarea 
colaborării dintre partidele, țările șl 
popoarele noastre, scandau cu însu
flețire ..Ceaușescu — Jivkov !“ Tineri, 
pionieri și șoimi ai patriei au oferit 
buchete de flori conducătorilor de 
partid și de stat ai României si Bul
gariei.

în această atmosferă entuziastă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov și-au luat rămas bun de la 
membrii birourilor comitetelor jude
țean și municipal de partid, au salu
tat cu prietenie miile de oameni al 
muncii aflati în tribunele stadionu
lui. le-au mulțumit pentru ospitali
tatea deosebită de care s-au bucurat 
în timpul vizitei, le-au urat multă 
sănătate și fericire.

oficial%25c4%2583.de
bulgar.de
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ION JALEA - Bogdan I, domn al Moldovei MIHAI COȘAN
- Octavian Goga

Realitățile și realizările României

Complexa diversitate ne 
care privitorul o poate 
constata străbătînd sălile 
Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia este desigur măr
turia unei elevate conști
ințe de sine a artiștilor 
contemporani, a viziunii 
lor lucide asupra multiple
lor posibilități de comuni
care pe care le conțin de
opotrivă pictura, sculptura ci «yrnficn

In SCULPTURA, orien
tarea sore investigarea 
sensibilă a lumii a dus 
la crearea unor lucrări 
de o simplitate intens evo
catoare. cu un accent mai 
ferm de data aceasta pe 
claritatea rostirii, menite 
să pună în valoare atît ca
lități expresive proprii, cit 
si conținuturi variate, să 
recompună imaginea de 
ansamblu a unei arte an
corate în actualitate, o artă 
în care esteticul este îmbi
nat cu asumarea unor res
ponsabilități civice. Toc
mai acest interes pentru 
problemele esențiale ale 
individului si societății au 
determinat prezenta unui 
umanism conceput ca ati
tudine deopotrivă generoa
să si militant fermă. De
sigur. problemele impuse, 
de ritmul dezvoltării sculp
turii românești actuale sint 
cu mult mai amole decit 
reușește să le prezinte ex
poziția actuală. Raportul 
(esențial in sculptură) cu 
ambianta urbanistică, inte
grarea armonică a creații
lor acestui domeniu în spa
tiile publice, realizările ob
ținute. lucrările de reală 
calitate artistică create de 
sculptorii bucureșteni in 
cadrul numeroaselor tabere 
și simpozioane de sculptu
ră ce au avut loc in 
multe puncte de interes 
cultural ale tării între
gesc fără îndoială cu 
proouneri interesante si 
realizări de prestigiu pre
zentarea si evoluția direc
țiilor fundamentale înre
gistrate în acest domeniu 
în răstimpul ultimului an.

Salonul „ relev.ă. acum, 
mai pronunțai deoît altă
dată. felul în care sculpto
rii bucureșteni se consacră 
investigării permanentelor

nul Moldovei", In care 
Ion Jalea, evocînd un mo
ment al istoriei noastre, a 
imprimat ansamblului un 
echilibrat ritm compozi
țional : lucrarea maestru
lui Ion Irimescu în care 
frumusețea materialului 
folosit pune în valoare fi
nețea suprafeței modela
te ; o sculptură ca ..Griul" 
în oare forma auster con
cepută. emblematic mar
cată de silueta spicelor, a 
reprezentat pentru Ion 
Vlasiu mijlocul exprimării 
unei idei generoase.

Tendința de a reliefa 
calitățile materialului fo
losit. de a pune, de pildă, 
in valoare frumusețea, căl
dura lemnului se relevă in 
..Vestitorul dimineții" de 
Gh. Iliescu-Călinești, lu
crare ce se înscrie armonic 
jn soatiu : in ampla miș
care compozițională a lu
crării lui Pavel Bucur ; in

lor" Liei Doina. în simpli
tatea tăioasă a planurilor 
compoziției lui Gavril Co- 
voschi ; in construcția de
cisă. echilibrată a lucrării 
lui Ion Iancut. Pasiunea 
statornică a sculptorilor 
bucureșteni de a fixa ex
presii si atitudini revela
toare. de a portretiza, 
poate fi remarcată intr-un 
impresionant (nu numai 
prin dimensiuni) portret 
al lui Octavian Goga de 
Mihai Coșan. în portretele 
semnate de Liana Axinte, 
lucrări care vădesc o în
țelegere a funcției armoni
ce a formelor în ansam
bluri de dimensiuni mo
numentale. în frumusețea 
marmorei, pusă in valoare 
cu autoritate de Gabriela 
Manole Adoe ; în minuția 
si finețea cu care a fost 
realizat portretul lui Geor
ge Bacovia de Emilian Po
pescu. in portretele reali-

valoare de o panotare a- 
decvată. sculptura ne aoa- 
re oarecum vitregită. Nu 
numai pentru că spațiul 
nu îngăduie prezentarea 
unor lucrări de mai mare 
anvergură, ci si pentru că 
pregătirea acestui sector 
al Salonului ni se nare 
deficitară sub raportul ca
lității muzeografice al ex
punerii. al receptării, de 
Pildă, cu totul inadecvate 
a unor lucrări lipsite de 
soclu.

In rotonda Sălii mici a 
Palatului, selecția de GRA
FICA. parcimonios opera
tă. aduce în atentia vizita
torilor o succintă antologie 
a preocupărilor artiștilor 
bucureșteni de a imoune 
grafica ca pe un limbaj 
sugestiv, mobilizator de 
energii. Ca și in mani
festările anterioare grafica 
ilustrează firești mutații 
de interes, o extindere a

ION VLASIU - Griul

Actualitatea marilor valori

ÎNSEMNĂRI DESPRE SCULPTURA ȘI GRAFICA
DIN SALONUL MUNICIPAL AL ARTELOR PLASTICE

rigoarea construcției volu
metrice la Ovidiu Maitec.

Există fără îndoială în 
sculptură un raport speci
fic si necesar între căută
rile stilistice — reflex al 
unei laborioase munci in
dividuale si necesitatea 
unei exprimări ideatice ve
hiculate cu ajutorul aces
teia. in care se regăsesc 
si se îmbină fertile căutări 
ale gindirii plastice actua
le. Sint trasee ale unor 
evoluții ce not fi. de oildă. 
descifrate în subtila deli
catețe a modelajului la 
lîoria Flimind sau în aten
ția acordată expresivității 
figurii portretizate, la Du
mitru rasima, în ecourile 
spațiale armonice ale 
sculpturilor lui Aurelian 
Bolea sau Nicolac Flcissig ; 
in gravitatea unui ..Me
mento" de EI5d Kocsis : in 
farmecul slmolu al ..Mlri-

zato de Constantin Foame
te. cu intalezerea clară a 
rosturilor construcției com
poziționale. in armoniile 
volumetrice prin care Ioa
na Kassargian a încercat 
să exprime armoniile mu
zicii eneseiene. efortul fără 
de margini al creației in
tr-o compoziție închinată 
muzicianului român.

în numele unei dorite 
coneizii a limbaiului. al 
unei asceze in exprima
re se întilnesc insă in 
sălile de exoozitie si ex
presii de^adate ale uma
nului, alături de expe
diente ale unor aluzii fi
gurative, care, și de această 
dată, nu reprezintă opți
uni serioase, ci mai curînd 
compromisuri in aria vastă 
a posibilităților de orcani- 
za_e si construcție plastică.

Spre deosebire de pictu
ră. reprezentată mult mei 
amnlu si mai bine pusă in

gamei tradiționale a mij
loacelor care-i erau speci
fice jn favoarea obținerii 
unor valori de picturalii 
tate.

Indiferent de tehnica fo
losită. lucrări de grafică 
«părtinind unor artiști cu 
nume de rezonantă in 
peisajul plasticii contem
porane demonstrează ace
eași preocupare (oe oare o 
constatam și jn celelalte 
sectoare ale expoziției) de 
a explora cu îndrăzneală, 
cu originalitate, aspectele 
variate no care viata con
temporană le nune la in- 
demîna artiștilor. O ates
tă lucrările de marcată 
distincție ale Ltgiei Maco- 
vei. armonia cromatică 
densă si prețioasă a lucră
rilor lui Constantin Baciu, 
binecunoscuta măiestrie in 
mînuirea culorii pe care 
privitorul o poate recu
noaște in lucrările semnate

de Ion Murariu, Maria 
Constantin. Mariana Pe- 
trascu, La.jos Balogli. Cla- 
rette Wachtel ; linia sigură 
in buna tradiție clasică a 
lucrărilor lui Mircea Ola- 
rian. Marcel Olinescu î 
sensibilitatea. inteligenta 
cu care Ileana Micodin, 
Hortensia Masichicvici. Va
sils Socoiiuc, loan Untch, 
Corina Beiu, Ion Octavian 
Panda. Ileana Dăscălescu. 
Eva Cerbu, Ana Goiici. Ră- 
duș Jugăurs, Teodor Hrib, 
Mala Bedivan Zatnfirescu 
S-a. au creat lucrări care, 
flecare în parte, pun in 
valoare personale calități 
yt^tize.

Mai mult decit sculptura 
— selecția de grafică ne 
apare în acest an net de- 
zavantaiată de prezentarea 
în rotonda Sălii mici a 
Palatului. Nu numai dato
rită luminii artificiale des
tul de slabe, nepotrivite 
unei receptări adecvate, ci 
mai ales datorită faptului 
că această parte a expozi
ției nu este pusă mai larg 
la dispoziția marelui pu
blic iubitor de artă. Ro
tonda a devenit de faut 
foaierul unei săli de cine
matograf. aeeesul in expo
ziție fiind rareori admis si 
celor care nu doresc să vi
zionezi filme.

Marina PKEUTU

M-am gindit adeseori că 
Liviu Rebreanu ar fi putut 
face din „Pădurea spinzu- 
raților" o excelentă carte a 
eroismului belicos si a dra
mei acestui eroism. Desi
gur, drama poporului ro
mân transpare cu o clari
tate extraordinară din pa
ginile acestei tulburătoare 
denunțări a vicleniilor po
liticii imperiale. Numai că 
Liviu Rebreanu a impins 
durerea spre dimensiunile 
universalității denunțând 
războiul ca pe o absurditate: 
nu negind eroismul solda
tului, armatelor sau națiu
nilor, ci demonstrind că 
tunurile și ura au califica
rea de a deteriora ceea ce 
e bun în natura umană. Și 
Remarque și Hemingway 
și alții au făcut aceiași lu
cru, ceva mai tfrziu insă, 
și — cred că nu greșesc — 
fără a fi in cunoștință de 
cauză cu romanul lui Re
breanu. Asta nu are impor
tantă prea mare, judecind 
în absolut (în particular am 
fi îndreptățiți să regretăm 
circulația deficitară a căr
ții, circulația ei prin lume, 
adică). Vreau să spun că 
Liviu Rebreanu a găsit aci, 
in spațiul nostru, probleme 
de discutat, si ce proble
me ! „Pădurea spinzurați- 
lor“ este un roman al epo
cii. dar, prin depășirea 
simplei calități de martor 
conștiincios, nu-i vorbă, 
cartea rămine de o actuali
tate dintre cele mai severe, 
Pilduitoare din toate punc
tele de vedere și mai ales 
probind rangul de scriitor 
român universal al lui Li
viu Rebreanu.

Desigur, cine crede că 
poezia-literatura , este o 
„nobilă gratuitate" vădește 
aptitudinea unei foarte se
rioase conservări, in inte
riorul căreia nu instinctul 
este ultima resursă de su
praviețuire. Pe de altă par
te. cine îsi Închipuie că o 
poemă, cit de minunată ar 
fi ea. ar opri un război 
odată început, supralicitea
ză funcțiile literaturii. Și

atunci îmi pun întrebarea: 
de ce a scris Rebreanu ? 
De ce scriem mereu ? Evi
dent, nu oricine poate fi 
scriitor, cum nu oricine 
poate fi strungar, dar am
bele meserii sint meserii, 
onorabile, folositoare și ore- 
supunînd talent, muncă, ri
goare, disciplină. Desigur, 
nu este cazul să supralici
tăm „puterea" de acțiune a 
literaturii, dar in nici un caz 
nu putem fi de aco.d cu 
adepții „nobilei gratuități" 
a literaturii. Un roman, un 
poem pot și aș indrăzni să 
adaug chiar trebuie să dea

grei, frămîntați. cu dezastre 
și împliniri dramatice, pe 
scurt un popor trecut prin 
asemenea evenimente in
cit, îmi paie, nu întotdea
una am avut răgazul de a 
ne drămui timpul prea 
bine. Alături de eroism, sa
crificii, ș-ar fi putut naște 
și sentimentul unej fatali
tăți. Dar și înțelepciunea I 
Alături de caractere exem
plare s-au ivit și speculan
ții de bunuri materiale Și 
morale și așa mai departe. 
Simțul civic, atitudinile 
morale ferme, simțul critic 
in evaluarea unor eveni

OPINII de Viorel ȘTIRBU

răspunsuri unor chestiuni 
care ne frămintă. unor 
întrebări și aspirații, avînd 
astfel darul de a consolida 
moral, sufletește. Omul tre
buie să fie in măsură să-și 
însoțească faptele mari de 
sentimente inalte.

Și, iarăși, cred că litera
tura e in măsură să ajute. 
Există, în orice societate, 
oameni ce nu au însuși
rea de a privi in ei înșiși, 
oameni ce caută să scape 
de răspunderi scormonind 
in jur, nemulțumiți de în
datoririle ce le au și nedo
rind de fapt nici un fel de 
îndatoriri afară de cele 
confortabile, care nu sint 
îndatoriri, sint puneri la 
adăpost. Cred că literatura 
are ce spune și acestor oa
meni.

Noi sîntem un popor ce 
ne mîndrim, pe bună drep
tate, cu o extraordinară 
cultură folclorică. Ne min- 
drim și cu literatura unor 
mari scriitori. Sîntem un 
ponor cu o foarte lungă is
torie. dar în același timp 
sintem un popor tinăr. In
stituțiile noastre naționale 
moderne abia au o tra
diție de peste o sută 
de ani. O sută de ani

mente. autodisciplina sint, 
pentru unii, excepții, cind 
de fapt toate acestea ar tre
bui să se numească pur si 
simplu comportament nor
mal. Acestea, toate la un 
loc, dau forță și prestigiu 
unor preocupări literare in 
depășirea simplei condiții 
de martor. Ele dau forță 
unei literaturi al cărei me
saj social-politic — trans
mis. se înțelege, in haina 
celei mai alese expresivi
tăți — are influentă asupra 
cititorului.

în ultimii ani s-au scris 
multe cărți, viguroase toc
mai prin lucrare la rădă
cina fenomenelor. O gin- 
dire originală, angajată te
lurilor noastre de mai bine 
este, fără îndoială, in plină 
și fertilă afirmare. Nu po
vara puvlntelor se resimte 
in cărțile remarcabile din 
acești ani (căci nu cuvin
tele produc noțiuni), ci 
strădania afirmării concep
telor. a ideilor filozofice și 
morale ce ne caracterizează.

S-au șeris romane istori
ce necesare — se știe de ce 
necesare : pentru cunoaște
re de sine, cit și pentru 
corectarea unor falsuri. 
S-au scris romane ce ne

vorbesc despre anii ’50. Se 
scriu romane despre ce se 
petrece azi. Care sint mai 
bune, nu știu, socot că ci
titorul și timpul vor opera 
selecția necesară. Ce știu 
este că realitatea româ
nească de azi oferă scriito
rului nenumărate resurse.

Avem problemele noas
tre, experiența noastră de 
organizare politică, sociala, 
instituționala, orice popor 
are problemele sale, se în
țelege, dar, în privința li
teraturii naționale, imi 
apare firesc ca ea să pună 
umărul la strădaniile de 
aici, căci sint destule și 
mari.

Aminteam de Liviu Re
breanu. Aș putea vorbi și 
de Marin Preda care, în 
„Moromeții", propune un 
țăran foarte român si în a- 
celasi timp cit se poate de 
universal. Nu că filozofia 
iui Moromete ar fi oriunde 
și oricum aplicabilă, dar, 
asimilată, îmbogățește orice 
univers spiritual. Mimînd 
realități indigene și scor
monind în filozofia de via
tă (și nu numai de viată) a 
altora ne punem în situa
ția provincialului venit Ia 
București să se convingă, 
poftim, că intr-adevăr 
Bucureștii sint capitala tă
rii. Nu înțeleg de ce tre
buie să ne jenăm de valo» 
rile noastre morale, ca să 
nu zic și de cele artistice, 
pe care trebuie să le facem 
cunoscute lumii, confrun- 
tindu-le cu ale altora, dia- 
logind. Nu ne găsim in po
ziție subalternă față de ni
meni. Indiferența față de 
noi înșine, neîncrederea 
izvorîtă din temerea unora 
că n-am fi în pas cu o 
modă sau alta pot fi cel 
mult slmptome ale unui 
snobism pernicios. Si vom 
afirma mereu valorile noas
tre nu doar de dragul de a 
ne afirma, ci și pentru că 
astfel ne vom aduce și citi- 
mea de contribuție la cul
tura europeană șl la cul
tura lumii întregi.

Alte 13 „Rotonde 13“

istoriei noastre. creării 
unor efigii, reprezentative 
pentru cultura românească, 
pentru întreaga dezvoltare 
de astăzi a tării, pentru 
împlinirile ei durabile. In
tr-un mare număr de lu
crări expuse pot fi recu
noscute viziuni artistice 
bine conturate în timp, bi
necunoscute si unanim a- 
preclate. O demonstrează, 
de pildă, lucrări anartinind 
unor maeștri de necontes
tat ai artei noastre, lu
crări ca „Bogdan I. dom-

în ziua de 13 a fiecărei luni, la 
Muzeul literaturii române au loc 
dezbaterile uin cadrul „Rotondei", 
unde sint evocate personalitatea, 
viața și activitatea unor mari scrii
tori români. Mărturia celor care 
l-au cunoscut, alături de care au 
trudit pe fila manuscrisului destinat 
să îmbogățească literatura națională, 
să adauge noi și noi semne de 
Înaltă cinstire aduse scrisului româ
nesc. este notată și selectată cu 
grijă, adăugam materialului icono
grafic existent și documentelor scri
se. în acest tel s-au strihs mărturii 
și date revelatoare despre unii din 
cei mai mari clasici ai noștri. Con
semnăm aici apariția celui de-al 
doilea volum al ..Rotondei 13", 
volum intre coperțile căruia citito
rul poate intilni amintirile revela
toare ale unor iluștri contemporani 
ai noștri despre mari scriitori pe 
care i-au cunoscut. Aleși din do
meniul poeziei, al criticii literare și 
al romanului, scriitorii evocați sint: 
Lucian Blaga. V. Voicuiescu. Ion 
Vinea. Adrian Maniu. G. Ibrăileanu. 
Alice Voinescu. Vladimir Streinu. 
Liviu Rebreanu. Hortensia Panadat- 
Bengescu. Anton Holban. Gala Ga- 
laction. Elena Văcărescu, Iiarie Vo- 
ronca. Cum arată profesorul Edgar 
Papu. „manifestările «Rotondei 13- 
promovează și ele ceea ce a inițiat 
neu'tatul Peroessicius. întemeietorul 
muzeului, odată cu începutul de e- 
ditare integrală a operelor emines
ciene. și ceea ce actualul director 
amplifică, extinde, teoretizează și 
aplică in practică". „Rotonda 13" 
aduce, prin mărturia participanți- 
lor, un material adesea inedit, prin

care se facilitează pătrunderea din
lăuntru a operei, făcîndu-ne să cu
noaștem antecedentele ei, ea niște 
nevăzute „vase comunicante" cu au
torul respectiv. Se obține, astfel, 
dosarul sau arhiva unei opere, in 
care se eaută acele fire adesea igno

rate care se întrețes laolaltă intre 
biografie și operă, dintre actele 
existenței spirituale și configurarea 
universului artistic pină la cristali
zarea lui finală.

Textele din padinile celui de-al 
doilea volum al ..Rotondei 13“ re
prezintă transcrierea de pe banda 
de magnetofon a evocărilor desfă
șurate in cursul anilor 1973—1980. 
Mărturiile și comentariile aparțin 
unor scriitori, critici și istorici lite
rari ca: Șerban Ciocuiescu. Edgar 
Papu. Henriette Yvonne Stahl. Ov. 
Papadima. Al. Bălăci. Iorgu Iordan,

Horia Lovinescu. Al. Philioplde. Au
rel Baranga ș.a. Fie că este vorba 
despre autorul Poemelor luminii 
sau al Spiritului critic în cultura 
românească, despre cel care a ridicat 
prin Ion și Răscoala demnitatea 
romanului românesc la treapta uni
versalității șau despre cea care a 
revoluționat proza noastră prin Con
cert din muzică de Bacb, avem 
permanent in față mărturii pline de 
interes atit pentru cei evocați, cit 
și pentru evocatorii înșiși, căci ei 
produc astfel și documente semnifi
cative pentru propria lor biografie 
spirituală, revelatoare pentru idea
lurile pe care le-au slujit si in nu
mele cărora au militat prin scris, 
prin atitudine civică și inte
lectuală. Cit privește spiritul 
larg comprehensiv ai acestor pre
țioase evocări, ne mărginim să cităm 
din mărturia lui Al. Dima Ia evo
carea. in 13 aprilie 1973. a lui Lucian 
Blaga: „Poeții, scriitorii nu trăiesc 
numai prin ooera lor. prin care 
trăiesc în mod natural. Ei trăiesc și 
prin altceva. Prin personalitatea lor. 
Prin ceea ce, prin toți porii lor. au 
afirmat în vremea lor. La Vlahuță 
era o siluetă etică si o ținută so
cială care își aveau rădăcinile mai 
îndepărtate, in sfjrșitul secolului 
trecut, era un sentiment, o solidari
tate umană care l-a impresionat pe 
Blaga".

Volumul, bogat ilustrat cu foto
grafii ale celor evocați, se bucură 
și de o elegantă ținută grafică (Vic
tor Mașek), demnă de o tipăritură 
ce-si ciștigă un binemeritat pres
tigiu.

De citeva zile s-a încheiat primul 
an al celui de-al VII-lea cincinal 
— cincinalul calității și eficientei — 
„cu rezultate importante in toate sec
toarele de activitate" — cum apre
cia tovarășul Nicolae Ceausescu — 
ceea ce reprezintă o bază bună pen
tru înfăptuirea obiectivelor planului 
din 1982. Ampla expunere a secre
tarului general al partidului la 
Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice si Sociale, intreg cuprinsul 
Legii pentru adoptarea Planului na
tional unic de dezvoltare economico- 
socială ne anul 1982 pun in eviden
tă ideea că cel de-al doilea an al 
cincinalului actual se înscrie ca o e- 
taoă deosebit de importantă in ac
centuarea caracterului intensiv al 
dezvoltării economico-sociale. în În
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XlI-lea al partidului ; el are drept 
caracteristici definitorii lărgirea ba
zei pronrli de materii prime si e- 
nergie. dezvoltarea intensivă a agri
culturii. modernizarea industriei, 
creșterea mai rapidă a eficientei e- 
conomice. mobilizarea tuturor rezer
velor in vederea asigurării unei noi 
calități a muncii și vieții poporu
lui nostru.

Orientate în direcția unei si mai 
puternice activizări a tuturor resur
selor economiei noastre naționale, 
prevederile planului De acest an sint 
stabilite in ideea evaluării temeini
ce. resDonsabile a Dotentialului eco
nomic si tehnico-știintific de care 
dispunem in etaDa actuală. în acest 
context, de cunoaștere exactă a for
ței economiei noastre. Dlanul reflec
tă. in intreasa sa construcție, pro
blemele create ca urmare a nereali- 
zărilor survenite in ultimii ani in 
unele domenii importante ale eco
nomiei naționale, neaiunsuri reliefa
te. intr-un spirit de inalță exigen
tă. in expunerea tovarășului Nico'ae 
Ceausescu Ia plenara Comitetului 
Central al oartldului. Ar mai fi de 
adăugat la ceie de mai sus si fap
tul că in stabilirea princioalilor in
dicatori s-au avut in vedere influen
ta crizei economice mondiale, cele
lalte complicații survenite în viata 
internațională, urmărlndu-se dimi
nuarea la minimum a efectelor 
acestora asupra economiei noastre.

Nivelurile preconizate prin Plan 
nu sint rezultatul simplei extrapolări 
a tendințelor de dezvoltare înregis
trate Dină acum, ci exprimă nece
sitatea stringentă a realizării unor 
profunde modificări structurale, im
puse de ridicarea nivelului calitativ 
al economiei noastre. Tocmai din a- 
ceastă perspectivă a fost plafonată 
sau chiar ne alocuri diminuată fa
bricarea unor produse energo și ma- 
terialo-intensive. ineficiente, in fa
voarea creșterii substanțiale a sec
toarelor primare, care asigură baza 
de materii prime, nreeum si a ra
murilor prelucrătoare de Înaltă teh
nicitate. care valorifică superior re
sursele materiale sj de forță de 
muncă.

O atentie deosebită va fi acor
dată asimilării în fabricație de pro
duse noi și modernizate, cu consum 
redus de energie si materii pri
me. precum si producției de mate
riale pentru electronică, energetică 
nucleară, aviație, de noi tipuri de 
mașini, utilaie. aparate si instalații 
cu randamente si fiabilitate sporite, 
cu consumuri energetice si greuta
te proprie reduse, cu performante 
tehnico-economice si funcționale la 
nivelul realizărilor din țările indus
triale dezvoltate.

Pe acest fond, de așezare mai ju
dicioasă a ritmurilor de dezvoltare 
a diferitelor ramuri și subramuri, s-a 
asieurat o creștere de ansamblu di
namică a economiei noastre națio
nale : valoarea producției marfă in
dustriale urmează să crească în 1982 
cu 4,7 Ia sută, iar cea a producției 
globale a agriculturii cu 6.0—-7.9 la 
sută. Să mai adăugăm si faptul că 
venitul national va spori cu 5.5 la 
sută. într-o conjunctură economică 
mondială dominată de numeroase 
semne de întrebare, la care, din oă- 
cate nici azi nu se pot da răspun
suri precise, ritmurile de creștere pe 
care ni le-am propus situează Româ
nia. si in anul 1982. cu mult peste 
media europeană si mondială Sint 
demne de luat în seamă aceste 
ritmuri chiar si pentru simplul fapt 
că. la actualul stadiu de dezvolta
re a economiei noastre, exprimă spo
ruri absolute considerabil mai în
semnate fată de perioadele anteri
oare. cind preponderentă era dez

voltarea extensivă. Un procent de azi 
Înseamnă cu mult mai mult decit 
un procent de acum cinci sau zece 
ani în urmă.

Semnul cel mai pregnant al o- 
rientării spre dezvoltarea intensivă 
a economiei îl reprezintă creșterea 
sensibil mai rapidă a venitului na
tional — cu 5,5 la sută — jn raport 
cu produsul social — cu 4.5 la sută. 
Pe alt plan, orientarea sore o tot 

Planul pe 1982-etapă importantă in accentuarea 
caracterului intensiv ai dezvoltării economice, 
in înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xll-iea
mai înaltă eficientă economică este 
evidențiată și de corelația dintre 
ritmurile de creștere a produetiei 
nete industriale — 5,6 la sută — și a 
producției marfă — 4,7 Ia sută, în
clinată sensibil in favoarea celei din
ții. Aceste devansări de ritmuri 
pun în evidentă un vast și complex 
proces de diminuare a cheltuielilor 
materiale de producție, reflectat in 
primul rînd orin diminuarea cheltu
ielilor la 1 000 lei producție sau ve
nituri brute : cu 15,5 lei in industria 
republicană, cu 62.9 lei în agricul
tura de stat, cu 10 lei în constructii- 
montai si cu 7,2 lei in activitatea 
de transport.

Un aport insemnat la reducerea 
cheltuielilor materiale de producție 
il va avea în acest an creșterea a- 
preciabilă a ponderii reciclării ma
teriilor prime și materialelor refo- 
losibile — volumul acestora urmind 
să se maioreze. De ansamblul eco
nomiei, cu 16 la sută fată de anul 

1981. Desigur, procesul de atragere 
in circuitul economic a resurselor 
materiale refolosibile va fi în
soțit de reducerea simțitoare a 
consumurilor specifice de materii pri
me, materiale, energie și combustibil 
la nivelul normelor de proiect sau al 
realizărilor unităților fruntașe, de eli
minarea fenomenelor de risipă in 
gospodărirea acestora.

Dezvoltarea cu prioritate și mol 

buna utilizare a bazei de materii 
prime și energetice a pconomiei na
ționale se conjugă strîns cu moder
nizarea radicală a structurii indus
triei prelucrătoare. Semnificativ in 
acest sens este faptul că in meta
lurgie. de exemplu, ritmuri superi
oare se înregistrează tocmai la Pro
dusele cu prelucrare avansată — 
benzi silicioase pentru industria e- 
leetrotehnică. otel aliat si rapid, cord 
metalio etc. ; in construcția de ma
șini — accentul se pune oe produc
ția electronică, mecanică fină, de e- 
chioamente hidraulice si pneumatice, 
masinilor-unelte agregat. instalațiilor 
de mare complexitate, navelor ma
ritime specializate, mașinilor agrico
le multifuncționale : in industria chi
mică. in condițiile menținerii can
tităților de titei supus prelucrării la 
nivelul anului 1981. respectiv la 25 
milioane tone, s-a stabilit creșterea 
producției cu 18—27 la sută în indus
tria cauciucului sintetic și produselor 

macromoleculare, industria fibrelor si 
firelor chimice, anvelopelor și mase
lor plastice ; importante creșteri sint 
prevăzute si în industria produselor 
de sinteză fină si mic tonai. Cit pri
vește industria materialelor de con
strucție se limitează la strictul ne
cesar fabricația produselor enereoin- 
tensive — ciment, prefabricate din 
beton armat, cărămizi ceramice, tu
buri din azbociment.

înalta eficiență se impune în a- 
cest an dreot o caracteristică esen
țială a tuturor ramurilor, fără ex
cepție. In agricultură — cealaltă ra
mură de bază a economiei — tre
cerea la o nouă calitate se reflectă 
in înfăptuirea unei noi revoluții atit 
în ce privește baza tehnico-materia- 
lă, cit si metodele de exploatare a 
pămîntului. intr-un reaim de seve
ră economisire a resurselor materia
le. Folosirea intensiva a factorilor de 
producție din agricultură se relevă 
in faptul că pentru acest an s-a pre
văzut creșterea producției nete agri
cole într-un ritm superior fată de 
industrie — 6,8 la sută, fată de 5,6 
la sută.

Intensa mobilizare a resurselor este 
definitorie si pentru sectorul inves
tițiilor. unde preocuparea esențială 
0 constituie concentrarea fondurilor 
Si mijloacelor materiale pentru 
accelerarea punerii în funcțiune 
a capacităților planificate. în con

dițiile reducerii volumului to
tal de investiții fată de prevederi
le cincinalului. 95 la sută din fon
durile alocate sint destinate conti
nuării lucrărilor aflate in execuție, 
dotării cu mașini si utilate a supra
fețelor disponibile, realizării progra
mului construcțiilor de locuințe si a- 
bia 5 la sută revin începerii de lu
crări noi.

Una din pîrghiile esențiale de ridi
care in etaoa actuală a eficientei 
economice o reprezintă creșterea ac
centuată a productivității muncii. 
Tocmai de aceea planul cuprinde o 
sporire a productivității muneii. cal
culată oe baza producției nete, de 
7 la sută în industria republicană și 
6 la sută în activitatea de construc- 
tii-montai. Căile de acțiune sint 
binecunoscute : ridicarea aradului de 
mecanizare si automatizare, folosirea 
deplină a timpului de lucru, sporirea 
calificării forței de muncă. îmbunătă
țirea organizării producției și a 
muncii, întărirea ordinii și-disciplinei 
în muncă.

Accentuare^ caracterului intensiv 
al dezvoltării economiei noastre im
pune ample perfecționări și in func
ționarea mecanismului eeonomico- 
social, în intreg ansamblul relațiilor 
sociale. In spiritul ideilor secretaru
lui general al partidului, al expune
rii sale la plenara din noiembrie 1081 
a C.C. al P.C.R. au fost aduse îmbu
nătățiri unor legi, au fost adoptate 
decrete de o deosebită importanță, a 
căror fermă aplicare este vital ne
cesară pentru bunul mers al activită
ții economice, pentru valorificarea in
tegrală a potențialului tehnic al 
unităților productive și a capacităților 
colectivelor de muncă. Recentul de
cret al Consiliului de Stat privind în
tărirea ordinii și disciplinei, menit să 
asigure buna desfășurare a activității 
in toate sectoarele vieții economico- 
sociale. este el însuși expresia impu
nerii răspunderii și disciplinei drept 
o cerință obligatorie pentru fiecare 
om al muncii, ca o condiție indis
pensabilă pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice. Avem 
așadar un cadru legal perfecționat in 
care responsabilitatea in muncă se 
poate manifesta nestingherit. Im-

portant este acum ca acest cadru să 
fie judicios și intens folosit, in in
teresul mobilizării tuturor resurselor 
societății, pentru realizarea unui au
tentic salt calitativ jn toate dome
niile activității economico-sociale.

Intensificarea proceselor producției 
materiale, sporirea eficientei econo
mice isi găsesc reflectarea in creș
terea nivelului de trai al poporului, 
în strinsă legătură cu extinderea ac
tivității economice, numărul persona
lului muncitor va spori cu 50 mii. 
Se acordă atentie deosebită dezvol
tării industriei ușoare si alimentare, 
diversificării structurii sortimentale, 
îmbunătățirii finisajului, in condițiile 
folosirii mai bune a resurselor de 
materii prime din tară. Un rol de 
seamă în ridicarea nivelului de trai 
vă avea dezvoltarea industriei mici. 
Se va continua in ritm alert con
strucția de locuințe, va fi dezvoltată 
baza materială a sectorului social- 
cultural. în suita acestor progrese se 
cuvine adăugată si creșterea venitu
rilor totale reale ale populației cu 2,7 
la sută și cu 3,2 la sută ale țără
nimii. ceea ce va asigura creșterea 
desfacerilor'de mărfuri cu 4,6 la sută.

Aceste prevederi capătă o deose
bită semnificație in condițiile cind 
mase largi ale populației din nume
roase țări sint confruntate cu pro
blemele restringerii producției si șo
majului, cu lipsa cronică de lo
cuințe și cu inflația de mari 
proporții. Ele ne prilejuiesc o dată 
mai mult posibilitatea să reflec
tăm asupra adevărului că numai 
munca noastră, a tuturor, de 
înaltă calitate si eficientă, constituie 
singurul Izvor a! bunăstării. Convinși 
de această realitate, confirmată de 
mai bine de trei decenii de înain
tare fermă oe calea progresului si 
bunăstării, să ne dăruim cu toată 
energia muncii. în acest al doilea an 
din cincinal, să facem totul, fiecare 
la locul său de muncă, pentru a da 
întregii noastre activități împlinirile 
calitative superioare stabilite de 
partid. în interesul înfloririi patriei, 
al bunăstării noastre, a tuturor.

Ioan ERHAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei SUB SEMNUL PRIETENIEI

Dragă tovarășe.

In numele poporului angolez, al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al Guver
nului Republicii Populare Angola și al meu personal, vă transmit sincere 
mulțumiri pentru urările ce mi-au fost adresate de Excelenta Voastră, to
varășe președinte, cu prilejul aniversării independenței țării mele.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma solidaritatea militantă a po
porului angolez cu poporul României în întărirea luptei împotriva imperialis
mului, neocolonialismului și apartheidului, pentru triumful cauzei socia
lismului.

Vă rog să acceptați, dragă tovarășe, asigurările celei mai înalte și 
distinse conslderațiuni.

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

0 expoziție de materiale recuperabile
IN INTIMPINAREA CONGRESULUI COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

BUNURI CU
—Iunie 1981. Din inițiativa Comi

tetului municipal de partid București, 
în Capitală s-a organizat o expoziție 
cu materiale recuperabile din diferi
te întreprinderi bucureștene. Scopul 
expoziției : o ofertă deschisă pentru 
« ameni inventivi, către colectivele 
harnice, o invitație generală de a se 
căuta soluții de valorificare si trans
formare a acelor așa-zise „deșeuri" 
in produse utile economici naționale.

Aflîndu-ne printre „vizitatorii" in
solitei expoziții, am notat cîteva din 
replicile reprezentanților cooperației 
meșteșugărești — prezenți în calitate 
de beneficiari potențiali ai exponate
lor : „Cupoanele de la -Inox» sint 
exact ce ne trebuie pentru a face 
brățări de ceasuri" ; „comerțul ne tot 
cere blacheuri, dar nu aveam din ce 
l" face. Or. resturile din tablă de la

.lectrotehnica» sint tocmai bune 
' intru așa ceva" ; „plăcile defecte de 

\jnbalaj de la întreprinderea de sticlă 
sint un înlocuitor excelent de materie 
primă pentru cutii. Și noi care con
sumam lemn bun!“...

...Ianuarie 1982, platforma de pro
ducție cooperatistă din cartierul Mi
litari. In secțiile cooperativelor „Teh- 
nometalica", „Arta aplicată". „Chimi
ca" și „Arta lemnului" proiectele 
conturate la expoziția de anul trecut 
au devenit acum realitate! Pe porțile 
unităților de aici intră zilnic zeci de 
camioane cu resturi din tablă cosito
rită sau din otel, cu bucăți de sîrmă. 
lemn și mase plastice, care pînă mai 
ieri luau drumul topitoriilor sau al 
gropilor de gunoi. Acum, mîinile is
cusite ale meșteșugarilor le transfor
mă în bunuri utile populației si ne
voilor de aprovizionare ale economiei 
naționale. Aceleași camioane ies zil
nic de pe porțile unităților meșteșu
gărești. încărcate cu articole de uz 
casnic și gospodăresc, piese de mo
bilier. unelte agricole, articole de 
podoabă și artizanat, jucării, produse 
de mercerie și decor, subansamble 
necesare marii industrii etc.

— Este firesc să se ocupe coopera
ția de prelucrarea resturilor de 
materiale — ne spune Savu Da- 
videscu. vicepreședintele coope
rativei „Tehnometalica". In între
prinderile industriale, cu dotări 
de înaltă tehnicitate si criterii de 
productivitate ridicată, acest lucru 
este practic imposibil. Acolo este ne
voie de partizi întregi de materie 
primă. în cantități care să permită 
croiri si prelucrări de mare serie. Or. 
noi. cooperația, putem pune în va
loare pe cale meșteșugărească fiecare 
capăt de material, indiferent de mă
rime sau de cantitatea disponibilă.

— O asemenea activitate nu este 
nerentabilă?

— Nici vorbă. Achiziționînd aceste 
materiale la preturi corespunzătoare 
și prelucrîndu-le superior, obținem o 
rentabilitate - deosebit de ridicată. 
Practic, la toate produsele realizate

In cadrul preocupărilor pentru 
buna aprovizionare a populației de 
a sate, magazinele cooperației de 

consum asigură cumpărătorilor un 
bogat si variat sortiment de măr
furi industriale. Pe măsura creșterii 
veniturilor, a numărului de locuințe 
noi. atît la orașe cit și la sate, se 
înregistrează o creștere importantă 
a cerințelor pentru articolele de uz 
gospodăresc.

Complexele comerciale, superma- 
gazinele, supercoopurile si magazi
nele specializate expun o gamă 
largă de produse electrotehnice : 
cele mai noi tipuri de televizoare 
din producția internă, cu circuite 
integrate și ecrane de 31—65 cm ; 
radioreceptoare portabile (Gloria, 
Madrigal, Cora. Pescăruș etc.) și 
staționare (Cosmos. Ultrason. Lira. 
Milcov. Bucur), precum și acceso
riile respective, diferite corpuri de 
iluminat — lustre, lampadare, ve- 
ioze si tuburi fluorescente, aspira
toare de praf si multe altele.

Pentru dotarea locuințelor, marile 
magazine universale si specializate

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

18 și 19 Ianuarie, tn țară : Vremea va 
Ii in general frumoasă, cu cerul va
riabil. mai mult senin în sudul țării, 
izolat in regiunile din nordul țării se 
vor semnala precipitații slabe. Vintul

ADEVĂRAT DE
înregistrăm beneficii de pînă la 20— 
25 la sută.

Desigur, dincolo de aspectul efici
entei este de reținut faptul că. prin 
prelucrarea materialelor refolosi- 
bile de către cooperația mește
șugărească. se economisesc can
tități însemnate de materie pri
mă bună, care poate primi alte des
tinații. Bunăoară, numai în cursul a- 
cestui an cooperația meșteșugărească 
din Capitală urmează să prelucreze 
4 000 tone deșeuri metalice. 4 500 mc 
deșeuri din lemn. 500 tone deșeuri 
chimice, zeci de tone de deșeuri tex
tile ș.a.. degrevînd astfel balanțele de 
aprovizionare ale economiei. în le
gătură cu suplimentarea ofertei de 
bunuri puse la dispoziția populației 
aflăm de la șeful serviciului tehnic-

Din experiența 
x cooperativelor 

meșteșugărești 
din Capitală

producție al Uniunii cooperației meș
teșugărești din Capitală că prin re
țeaua proprie de magazine sau tjrin 
unitățile de vînzare ale comerțului se 
oferă lunar cumpărătorilor articole 
din cele mai diverse categorii in va
loare de peste 10 milioane lei.

Preocuparea cooperației meșteșu
gărești pentru punerea în valoare a 
fiecărui gram și centimetru de ma
terial recuperabil și refolosibil pri
vește nu numai deșeurile marii in
dustrii. ci și propriile deșeuri, rezul
tate în secțiile meșteșugărești de 
prelucrare. S-a creat chiar si o zonă 
compactă de unități — Dudești- 
Cioplea — unde sint colectate pentru 
prelucrare majoritatea materiale
lor refolosibile din atelierele coo
perației bucureștene. Aici, me
seriașii cooperativelor „Electrobo- 
binaj", „Radio-Progres" și „Me
talica" transformă deșeurile din sec
țiile de serie ale cooperației in bucșe, 
șaibe, cleme, piese mărunte Pentru 
aparatura de măsură, articole de uz 
casnic etc. Este o activitate în care 
sint antrenați peste 1 500 de oameni.

— Deși nu este o activitate nouă, 
prelucrarea materialelor recuperabile 
a căpătat o amploare mai mare in 
unitățile noastre abia în partea a 
doua a anului trecut — precizează 
Grigore Mosor, președintele Uniunii 
cooperativelor meșteșugărești din ra
mura metal-lemn-chimie-constructU 
din municipiul București. Potrivit 
indicatiîWr formulate de tovarășul 
Nioolae Ceausescu la Consfătuirea cu 
activul si cadrele de bază din coope
rație si consiliile populare, ne-am 

O gamă variată de produse în magazinele 
cooperativelor de consum

ale cooperativelor de consum din 
toată tara oferă cumbărătorilor nu
meroase tipuri de mobilă : camere 
de dormit, camere de zi. sufragerii.

va sufla slab, pină la moderat. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 12 șl 
minus 2 grade, izolat mai coborîte. Iar 
maximele între minus 5 șl plus 5 grade, 
local mal ridicate. Ceață cu depunere 
de chiciură dimineața și seara, tn 
București : Vremea va fl In general 
frumoasă, cu cerul variabil mai mult 
senin. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Minimele vor fi cuprinse între, 
minus 6 și minus 2 grade, iar maximele 
între plus 1 și plus 4 grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri după-amiază, pe G. B. 
Suvorov, adjunct al ministrului in
dustriei electronice al U.R.S.S.. care 
se află în tara noastră cu ocazia pri
mei ședințe a grupei permanente de 
lucru de colaborare economică și teh
nică în domeniul electronicii dintre 
Republica Socialistă România si U- 
niunea Sovietică.

In timpul întrevederii, evidențiin- 
du-se bunele raporturi de cooperare 
economică și tehnico-știintifică sta
tornicite între tarile noastre, au fost 
analizate posibilitățile și căile de am
plificare și diversificare. în continua
re. a acestor raporturi. în interesul

și rezultatele ei;
EXPOZIȚIE

organizat activitatea pentru a depista 
și introduce în circuitul economic 
orice resursă materială disponibilă. 
Ne-am alcătuit în acest sens și un 
plan amănunțit pînă în 1985. stabilind 
să mărim de peste 10 ori actualul vo
lum de materiale recuperabile si re
folosibile valorificate de unitățile 
meșteșugărești. Vrem ca. pînă la 
sfirșitul actualului cincinal, să reali
zăm aproape 30 la sută din întreaga 
producție cooperatistă din materiale 
recuperabile și refolosibile. In plus, 
ne-am propus să extindem de aproa
pe 50 de ori activitatea de pre- 
luare-recondiționare-vinzare a bu
nurilor de folosință îndelungată achi
ziționate de la populație : aparate de 
radio, televizoare. mobilă, ceasuri, 
frigidere, alte aparate casnice si 
chiar autoturisme. Sint angajamente 
mobilizatoare, dar pe deplin realiza
bile, dacă avem în vedere capacita
tea tehnică și organizatorică a uni
tăților noastre.

Din discuțiile purtate cu repre
zentanții cooperației meșteșugărești 
bucureștene. am reținut si cîteva pro
puneri de natură să impulsioneze ac
tivitatea de preluare si prelucrare a 
materialelor recuperabile si refolo
sibile. Este vorba, în primul rind. de 
modalitatea de cunoaștere, de către 
unitățile meșteșugărești, a materiale
lor de acest fel existente in întreprin
derile industriale. Se știe că. pe mă
sură ce se perfecționează tehnologiile 
de fabricație din întreprinderi, pe 
măsură ce se schimbă profilul de 
producție al întreprinderilor indus
triale. unele deșeuri dispar si apar în 
schimb altele. Tocmai datorită acestui 
proces continuu, meșteșugarii susțin 
că ar fi bine să funcționeze un fel de 
dispecerat (eventual la bazele de a- 
provizionare tehnico-materială). unde 
să se cunoască situația reală din în
treprinderile industriale. Foarte utilă 
ar fi — au sugerat interlocutorii — 
elaborarea unui catalog al materiale
lor recuperabile existente in între
prinderi, cu posibilitatea înnoirii sale 
periodice.

în al doilea rînd. este vorba de 
simplificarea sistemului de achizițio
nare a acestor materiale. In prezent, 
pentru achiziționarea oricărui kilo
gram de material recuperabil si rero- 
losibil. se solicită cooperativelor 
aprobări mai numeroase decit pentru 
obținerea de materii prime obișnuite. 
Cunoscindu-se de la începutul anului 
— prin filele de plan — cantitățile de 
materiale recuperabile și refolosibile 
la care au dreptul cooperativele, fi
resc ar fi ca ele să aibă dreptul să 
le colecteze direct, pe măsură ce -le 
depistează în întreprinderi — înca- 
drîndu-se. bineînțeles. în repartițiile 
globale date inițial.

Mihai IONESCU

bucătării, garnituri de holuri, bi
blioteci. fotolii, scaune diferite.

In fotografie : magazinul super- 
coop „Ozana", din Tg. Neamț.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 15 ianuarie 1982

Extragerea 1 : 13 50 14 3 81 46 43 
41 54

Extragerea a Iî-a : 17 70 I 20 27 18 
59 61 55 

construcției socialiste și comuniste în 
ambele țări.

La întrevedere a participat Gheor
ghe Petrescu, ministrul industriei de 
mașini-unelte. electrotehnică și elec
tronică.

A fost de față V. L Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în aceeași zi. Vasile Baltac, secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
de Mașini-Unelte, Electrotehnică si 
Electronică, și G. B. Șuvorov au 
semnat Protocolul primei ședințe a 
grupei permanente de lucru de co
laborare economică și tehnică în do
meniul electronicii dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică.

Documentul prevede măsuri con
crete. menite să conducă la dezvol
tarea cooperării româno-sovietice în 
domeniul componentelor electronice, 
binescoapelor alb-negru și color, uti
lajelor tehnologice și materialelor 
pentru industria electronică, al teh
nicii de calcul și utilizării electronicii 
in toate sectoarele de activitate, in
clusiv in conducerea automată a pro
ceselor tehnologice. De asemenea, aii 
fost convenite programe de colabora
re economică și tehnică pe anul 1982 
și pe termen lung între unități eco
nomice și de cercetare din cele două 
țări in domeniile de vîrf ale elec
tronicii și microelectronicii.

★
Tovarășul Ion Teșu. ministrul 

agriculturii si industriei alimentare, 
a primit, vineri dună-amiază. De 
L. N. Kuznetov. adjunct al minis-

Omagiu lui
Uniunea scriitorilor și Muzeul li

teraturii române au organizat, vi
neri, in Capitală, manifestarea 
„Omagiu lui Eminescu". Dedicată 
împlinirii a 132 de ani de la naș
terea „luceafărului" poeziei româ
nești, seara omagială a fost deschi
să de Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, și de 
Alexandru Oprea, directorul mu
zeului. In continuare, au fost pre
zentate comunicările „Permanența 
liricii eminesciene"^ de Edgar Papu, 
și „Tălmăcirea in muzică a creației 
poetului", de compozitorul Doru 
Popovici. Programul serii a fost 
completat de un recital poetic mu
zical, susținut de actorii Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu, Mariana Cercel, 
Cristina Deleanu, Dinu lanculescu 
și Ștefan Velniciuc. Și-au mai dat 
concursul soprana Virginia Mânu și 
pianista Lavinia Tomulescu-Coman.

La Galați s-a desfășurat, vineri, 
simpozionul cu tema „Universalita
tea operei lui Eminescu". la care 
au participat cadre didactice, oa
meni de cultură și artă, numeroși 
elevi și studenți, manifestarea în- 
scriindu-se in suita de acțiuni cul
tural-educative și artistice organi
zate sub genericul „Eminesciana".

In ciclul acelorași manifestări, la 
Biblioteca județeană „V. A. Urechia"

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Melodii populare
8,55 Eminesciana — emisiune llterar- 

artistică
9,15 Teleșcoală
9.58 Film artistic : „Orașul văzut de 

sus".
11,20 Teleșcoală
12,00 Centre muzicale ale țării — Bacău 

(II)13,03 Telex
13,05 La slirșlt de săptămlnă
18,35 Săptămlnă politică
13,50 100'1 de seri

Știri sportive
La Ziirich au fost stabilite grupele 

preliminare ale Campionatului euro
pean de fotbal pentru echipe de ti
neret (jucători pină la 21 de ani). E- 
chipa României face parte din grupa 
a V-a. alături de selecționatele Ceho
slovaciei, Italiqi și Ciprului.

Componența celorlalte grupe este 
următoarea: Grupa I: R.D. Germană. 
Belgia, Scoția. Elveția; Grupa a Iî-a: 
U.R.S.S.. Portugalia. Polonia. Finlan
da; Grupa a III-a: Ungaria, Anglia. 
Grecia. Danemarca; Grupa a IV-a: 
Bulgaria, Iugoslavia. Țara Galilor, 
Norvegia; Grupa a Vl-a: R.F. Germa
nia, Austria. Turcia. Albania; Grupa 
a Vil-a: Spania, Olanda. Islanda; 
Grupa a VIII-a: Franța, Luxemburg. 
Suedia.

★
Astăzi și miine se desfășoară pe 

pista de dimensiuni olimpice de la 
Miercurea Ciuc ediția a 5-a a Con
cursului internațional de patinaj vi
teză al României, competiție la care 
vor participa sportivi și sportive din 
R.P.D. Coreeană. R.D. Germană. Un
garia, U.R.S.S. și România.

Condițiile de concurs sint excelen
te, iar temperatura de minus 20 de 
grade asigură b gheață de foarte bună 
calitate.

Din Iotul sportivilor români fac 
parte, printre alții, Tiberlu Kopacz, Ion 
Opincariu. Dezideriu Jenei. Zsolt Za- 
karias, Eva Sandor. Simona Todorut 
și Mihaela Timiș. în timp ce dintre 
oaspeți se remarcă patinatori valoroși 
precum Helmut Warnick (R.D. Ger
mană). Serghei Dumanov (U.R.S.S.) 
și Emese Hunyady (Ungaria).

★
Turneul zonal masculin de șah de 

la Băile Herculane a continuat vi
neri cu desfășurarea partidelor run
dei a 6-a. Ftacnik l-a învins pe Ra
dulov. S-au încheiat remiză parti
dele : Gheorghiu — Spiridonov. 
Gheorghiev — Schmidt. Inkiov — 
Fanago, Csom — Ribli. Pinter — 
Ghindă si Ciociltea — Meduna. în 

trului agriculturii din Uniunea So
vietică. care, in fruntea unei dele
gații. face o vizită în tara noastră.

Cu acest Drilei au fost evidenția
te rezultatele colaborării tehnico- 
Stiintifice si economice în domeniul 
agriculturii dintre cele două țări si 
s-au stabilit noi domenii de dezvol
tare a colaborării pentru perioada 
Următoare.

în aceeași zi. Emilian Mihăilescu, 
adiunct ai ministrului agriculturii si 
industriei alimentare, si L. N. Kuz
netov au semnat Protocolul privind 
colaborarea tehnico-stiintifică în do
meniul agriculturii dintre Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
si Academia de stiinte agricole si 
silvice din Republica Socialistă 
România si Ministerul Agriculturii si 
Academia Unională de științe agri
cole „V. I. Lenin" ale U.R.S.S. pe 
anul 1982 si direcțiile principale ale 
colaborării oină in anul 1990.

★
Vineri, tovarășul Petre Gigea, mi

nistrul finanțelor, a primit pe Geof
frey Tyler, director asistent in De
partamentul pentru Europa din ca
drul Fondului Monetar Internatio
nal (F.M.I.). care se află intr-o vi
zită in fana noastră.

în timpul întrevederii s-au eviden
țiat colaborarea fructuoasă dintre 
România și Fondul Monetar Inter
național. precum și unele probleme 
privind șxtinderea in viitor a aces
tei colaborări.

A participat Iulian Bituleanu. ad
junct al ministrului finanțelor.

(Agerpres)

Eminescu
din municipiul dunărean s-a orga
nizat o bogată expoziție de carte 
intitulată semnificativ : „Luceafă
rul literaturii românești", reunind, 
printre altele, primele ediții ilus
trate ale poetului de la IpOtești, 
scrierile sale social-politice. pre
cum și numeroase volume de isto
rie și critică literară apărute de-a 
lungul vremii referitoare la opera 
marelui poet.

tn ambianța cărții, în aceste zile 
de ianuarie, au mai avut loc spec
tacole și audiții de cintece pe ver
surile poetului, recitaluri din lirica 
sa, susținute de artiști amatori Și 
actori de la teatrul dramatic gălă- 
țean.

La Muzeul de artă din Ploiești a 
avut loc. vineri, o seară omagială 
consacrată împlinirii a 132 de ani 
de la nașterea lui Mihai Eminescu. 
Viața și opera marelui poet român 
au fost evocate de istoricul și criti
cul literar Valeria Ripeanu. direc
torul Editurii „Eminescu", și de cri
ticul de artă Ruxandra lonescu. Ac
tori ai teatrelor din localitate au 
citit dim creația poetului și au in
terpretat un ciclu dintre cele mai 
cunoscute romanțe pe versuri emi
nesciene.

(Agerpres)

19,00 Telejurnal
19.30 Contemporanii noștri
19,50 Teleenciclopedta
20.30 Film serial : ..Tranzacția". Premie

ră pe țară. Producție a studiouri
lor americane de televiziune. Epi
sodul 1

21.15 Mica bibliotecă veselă.
22,05 Telejurnal o Sport

* 22,30 Nocturnă TV
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.30 ..Cintarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran.
20.35 Maeștrii artei muzicale românești
21.15 Muzică românească de jaz
21.35 Orizont tehnlco-științific
22,05 Telejurnal a Sport
22.30 Nocturnă TV

clasament continuă să conducă Zol- 
tan Ribli (Ungaria) cu 5 puncte.

Turneul de „blitz" ooen din 
cadrul Festivalului sahist „Her- 
cules-82“ s-a încheiat cu victoria 
lui E. Helmer (Cluj-Napoca) cu 
8,5 puncte din 9 posibile. La femi
nin, victoria a revenit sahistei 
Iuliana Olărașu-

BUZĂU • Numeroși locuitori ai 
cartierului 23 August din municipiul 
Buzău au participat la un cadran 
politic organizat de casa municipală 
de cultură pe tema „Vibrantă che
mare a României la dezarmare, 
colaborare și pace în lume". A 
urmat apoi un recital de versuri 
intitulat „Glasul României, glas de 
pace", susținut de artiști amatori 
din Buzău. (Stelian Chiper).

VASLUI • „Florile muncii în 
cununa țării" este genericul unui 
ciclu de acțiuni cultural-artistice cu 
care a debutat cea de-a patra edi
ție a Festivalului național „Cin
tarea României". La Fălciu. Tătă- 
rani. Văleni, Todirești, Murgeni, 
Roșiești. Pădureni. Iana. Banca, 
Zorleni au avut loc spectacole mu- 
zical-coregrafice, expoziții de artă 
populară, de carte social-politică, 
întilniri cu brigăzi științifice și alte 
activități care au atras mii de oa
meni ai muncii. (Petru Necula).

TELEORMAN • Secția propa
gandă a comitetului județean de 
partid a organizat la Alexandria o 
dezbatere-instruire cu tema „Forme 
și mijloace folosite in activitatea de 
educare ateist-științifică". Au parti
cipat secretarii adjuncți cu proble
me de propagandă ai comitetelor 
comunale de partid, lectori și pro
pagandiști ai comitetului județean 
de partid. (Stan Ștefan).

ALBA O în comuna Noșlac, ju
dețul Alba, a fost inaugurat un

TRAINICE, AL COLABORĂRII

MULTILATERALE
Se împlineso astăzi 34 de ani de 

la incheierea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală dintre România si Bulgaria. 
Document de mare însemnătate, 
primul de acest gen Încheiat de 
România dună instaurarea puterii 
populare. Tratatul româno-bulgar. 
încheiat la 16 ianuarie 1948. a creat 
un cadru propice pentru dezvoltarea 
și fldîncirea, in noile condiții isto
rice. a tradiționalelor relații de prie
tenie și bună vecinătate dintre țări
le noastre.

între popoarele român si bulgar 
s-au statornicit de-a lungul veacu
rilor legături trainice de întrajutora
re în lupta comună împotriva asu
pririi străine, pentru eliberare na
țională. pentru libertate și progres. 
Este bine cunoscut, de pildă, faptul 
că numeroși patriot! bulgari au gă
sit in România adăpost împotriva 
prigoanei din propria lor tară, or
ganized de aici lupta de eliberare 
națională și socială. Lupta dusă în 
comun de ostașii români și volun
tarii bulgari, alături de armatele 
ruse. în războiul 
pentru indepen
dentă din 1877— 
1878 a înscris o 
pagină eroică în 
cronica priete
niei româno-bul- 
gare. Momente
memorabile în is
toria relațiilor
dintre popoarele 
noastre au în
scris. de aseme
nea, manifestă
rile de solidari
tate înternaționa- 
listă dintre mișcările muncitorești 
și socialiste, iar apoi dintre partidele 
comuniste din țările noastre in lupta 
grea pentru apărarea intereselor vi
tale ale clasei muncitoare și maselor 
largi ale oamenilor muncii.

Clădite pe un astfel de fundament 
trainic, prietenia și colaborarea din
tre România și Bulgaria au dobîndit 
in anii construcției socialiste noi 
valențe, un conținut tot mai bogat, 
stimulate fiind de comunitatea de 
orinduire. de identitatea telurilor si 
aspirațiilor fundamentale ale celor 
două popoare — construirea societă
ții socialiste, promovarea progresu
lui si păcii.

Prevederile documentului încheiat 
în 1948 au fost îmbogățite și dezvol
tate in noul Tratat de prietenie, co
laborare si asistentă mutuală, sem
nat in 1970 de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

Printr-o fericită coincidentă, anul 
acesta, aniversarea orimului Tratat 
româno-bulgar are loc in zilele vizi
tei ce se desfășoară in tara noastră 
a tovarășului Todor Jivkov, vizită 
primită cu bucurie de popoarele ro
mân și bulgar, cu convingerea că 
actualul dialog la nivel înalt va da 
un nou impuls colaborării în diver
se domenii ale construcției socialiste 
din țările noastre.

Dind o înaltă apreciere relațiilor 
statornicite intre popoarele noastre, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia in toastul rostit cu prilejul 
acestei vizite : „As dori să exprim 
convingerea că partidele și statele 
noastre vor întări și mai puternic co
laborarea dintre ele, că vom face in 
așa fel incit relațiile noastre să con
stituie un exemplu de relații intre 
două state socialiste vecine, hotări- 
te să-și făurească orinduirea socia
listă in strinsă colaborare. întărind 
totodată colaborarea cu celelalte țări 
socialiste, cu toate forțele progresis
te și antiimperialiste". La rîndul său, 
tovarășul TODOR JIVKOV a relevat 
cu același orilei: „Relațiile dintre Re
publica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România, dintre cele 
două partide și popoare ale noastre 
sini prietenești, frățești. Iar noi dăm 
o înaltă apreciere a tot ceea ce s-a 
realizat in acești ani. Doresc să men
ționez meritele personale ale tovară
șului Ceaușescu pentru bunele rela
ții și colaborarea fructuoasă dintre 

34 de ani de la incheierea 
primului Tratat de prietenie, 

colaborare și asistentă 
mutuală româno-bulgar

modern cămin cultural care dispu
ne de o sală pentru activități cul
tural-educative cu 300 de locuri, 
bibliotecă etc. Pe scena noului edi
ficiu. formațiile artistice de ama
tori din comună au prezentat pri
mele spectacole în cadrul fazei de 
masă a Festivalului „Cintarea 
României". (Ștefan Dinică).

GORJ O Sub genericul „Să cu
noaștem legislația țării", brigăzile 
științifice județene au organizat 
expuneri și dezbateri pe platforme
le miniere de la Rovinari. Jilț și 
Motru. in alte centre muncitorești, 
în vederea explicării și însușirii re
centelor decrete ale Consiliului de 
Stat. (Dumitru Prună).

BIHOR • Sediul filialei orădene 
a Arhivelor Statului a devenit de 
cîteva luni gazda unor expoziții 
documentare deosebite. Aici a avut 
loc. recent, și vernisajul unei expo
ziții cu tema „Bihorul în izvoare 
cartografice vechi", deschisă publi
cului in tot cursul primelor două 
luni din acest an. (Al. Peti).

VILCEA • Secția propagandă a 
comitetului județean de parfid a 
realizat un film cu titlul „Timp 
folosit, timp irosit". Această anche
tă în imagini surprinde un larg 
evantai de aspecte contrastante din 

noi. Relațiile șl colaborarea dintre 
Bulgaria și România pot să devină 
intr-adevăr un model de relații și 
colaborare dintre state socialiste ve
cine".

Aceste aprecieri își găsesc o vie 
întruchipare în toate sferele vieții 
sociale. De pildă, relațiile economi
ce cunosc un ritm susținut de dez
voltare ; dacă volumul schimburilor 
comerciale s-a dublat în cincinalul 
trecut fată de perioada precedentă 
de cinci ani. în cursul actualului cin
cinal urmează să crească de 2.3 ori. 
Alături de creșterile cantitative se 
cuvine subliniată afirmarea tot mai 
puternică a indicilor calitativi, ex
presie a nivelului atins de cele două 
tari în domeniul industrializării, al 
valorificării superioare a resurselor 
naturale de care dispun.

în cadrul legăturilor economice, 
sporește continuu ponderea produse
lor realizate prin cooperare si spe
cializare în producție. Exemple grăi
toare als acestei rodnice conlucrări
sint importantele obiective in curs
de înfăptuire în comun pe Dunăre,

si anume uzina 
de utilai greu 
Giurgiu—Ruse și 
complexul hidro
tehnic Tur nu Mă
gurele — Nico- 
pole. La cea 
de-a XV-a sesiu
ne a Comisiei 
mixte guverna
mentale româno- 
bulgare de cola
borare economică 
Si tehnico-știin
tifică au fost sta
bilite noi măsuri 

și acțiuni vizînd lărgirea și diversi
ficarea in continuare a colaborării și 
cooperării economice si tehnico-sti- 
ințifice in domeniile metalurgiei, 
energiei electrice, construcțiilor de 
mașini, electronicii și electrotehnicii, 
industriei chimice, transporturilor, 
agriculturii si industriei alimentare, 
precum si in alte sectoare de interes 
reciproc. S-a convenit, totodată, li
vrarea reciprocă de ansamble. sub
ansamble și piese de schimb, ele
mente hidraulice si pneumatice, teh
nică de calcul.

Se lărgește și se diversifică an de 
an conlucrarea pe tărimul culturii, 
științei, invătămintului. turismului, 
contribuind la o apropiere tot mai 
strinsă si la o cunoaștere reciprocă 
tot mai aprofundată a creațiilor spi
rituale ale popoarelor noastre.

Totodată, România și Bulgaria co
laborează activ în domeniul vieții 
internaționale, pronuntindu-se cen
tru crearea unui climat de securita
te, pace si cooperare în Balcani. în 
Europa si în întreaga lume, pentru 
oprirea cursei înarmărilor si înfăp
tuirea dezarmării, pentru statornici
rea unor raporturi echitabile intre 
state, pentru găsirea de soluții con
structive problemelor complexe cu 
care se confruntă omenirea in pre
zent.

Factorul determinant al dezvoltării 
neîntrerupte, pe multiple planuri, a 
colaborării româno-bulgare îl con
stituie relațiile de prietenie frățeas
că si solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Comu
nist Bulgar, un rol deosebit de im
portant avind întilnirile frecvente 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov, întilniri 
care au devenit p practică sistema
tică. deosebit de fertilă.

împlinirea a 34 de ani de la inche
ierea primului Tratat de prietenie, 
colaborare si asistentă mutuală ro
mâno-bulgar constituie pentru po
porul român un nou prilej de a-și 
exprima sentimentele de caldă prie
tenie iată de ponorul frate bulgar, 
voința nestrămutată de a acționa 
pentru dezvoltarea in continuare a 
conlucrării bilaterale. în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in întreaga lume.

Silviu PODINA

mai multe întreprinderi industriale 
ale județului privind respectarea 
sau încălcarea normelor de ordine 
și disciplină în producție. (Ion 
Stanciu).

TIMIȘ • La Casa armatei din 
Timișoara și-au început activitatea 
un cerc dc istorie a patriei și un 
cerc de cultură și civilizație româ
nească. ambele îndrumate de cu- 
noscuți specialiști, care. în colabo
rare cu cenaclul literar „loan Sla
vici". oferă cadrelor militare, fami
liilor acestora, ofițerilor de rezervă 
și veteranilor din războiul antifas
cist o bogată suită de mani
festări cultural-știintifice și artisti
ce. (Cezar Ioana).

BOTOȘANI • Sub egida mu
zeului județean a apărut de sub 
tipar lucrarea „Arta populară din 
județul Botoșani — ceramica", sem
nată de doctor in etnografie Angela 
Paveliuc Olariu. Sint scoase în evi
dentă trăsăturile specifice zonei 
ale acestei vechi îndeletniciri. în
deosebi in centrele Mihăileni. Hu- 
dești. Sulița. Frumușica. Ștefănești. 
(Silvestri Ăilenei).

MEHEDINȚI • La casele de cul
tură, cluburile și căminele cultu
rale din județ s-au organizat me
dalioane. evocări și seri literare sub 
genericul „Mihai Eminescu — lu
ceafărul poeziei românești". Tot
odată. in sala bibliotecii județene 
s-a deschis expoziția de carte „Edi
ții Eminescu". (Virglliu Tătaru).

© „CONTINENTUL
GHEȚII". Cercetătorul sovie
tic S. V. Tomirdfaro afirmă că
in perioada ultimei glaciatiuni 
in zona Oceanului Arctic s-a 
format o placă de gheata de o 
grosime uriașă, care a legat în
tre ele continentele nordice si
deasupra căreia s-a format un 
strat de loess din praful adus 
de ne continente de vînturile 
puternice. în timpul celor patru 
luni cind soarele nu apunea, 
clima fiind uscată, stratul de 
loess se încălzea puternic, pri
mind umiditate de la gheata de 
dedesubt. în aceste condiții, in 
cursul verii polare în regiunea 
respectivă creșteau ierburi înal
te. o adevărată prerie pe care

pășteau mamuți, cai sălbatici și 
alte animale. în timpul iernii, 
în.trucit oceanele deschise se 
aflau la mare distantă, precipi
tațiile erau extrem de reduse si 
deci preria nu se acoperea de 
zăpadă, animalele putindu-se 
hrăni cu iarbă uscată. Cu circa 
zece mii de ani în urmă, apele 
calde ale Golfstreamulul au 
pătruns sub imensa platoșă de 
gheată incepind să o topească, 
iar continentul de gheață, „Arc- 
tida", s-a rupt în bucăți. Noua 
ipoteză explică și o serie de alte 
mistere polare.

® NOU PROCEDEU 
DE PURIFICARE A APEI. 
Specialiștii francezi au elaborat 
un nou procedeu, care permite

eliminarea din apa destinată 
consumului a nitraților. sub
stanțe care sint conținute in 
cantități tot mal mari datorită 
deversării de diferite deșeuri 
industriale. Noul procedeu uti
lizează bacterii, care, într-un 
mediu sărac in oxigen, și-1 
procură singure, prin descompu
nerea nitraților. O stație de epu
rare utilizind acest procedeu ur
mează să fie construită la 
Cragny, capacitatea instalații
lor fiind de 1 600 metri cubi de 
apă pe zi.

• UN IMPORTANT 
EXPERIMENT MEDICAL. 
Cercetători în domeniul geneti
cii de la Universitatea Stanford, 
din California, au anunțat că

sint ne cale de a identifica 
„unii dintre factorii care tie că 
declanșează, tie că mențin în 
funcțiune sistemul genetic de 
autoreoroducere". Prof. Arthur 
Kornberg, laureat al Premiului 
Nobel oentru sintetizarea acizi
lor ribonucleici. a declarat că 
pentru prima dată a reușit să 
fie reprodus, in afara unei ce
lule. întregul ansamblu al pro
cesului de autoreoroducere din 
celulele unei bacterii, iar acest 
proces s-a autodeclanșat. Efor
turile se îndreaDtă. in prezent, 
spre identificarea proteinelor 
naturale soecifice care se află

la originea procesului de autore- 
producere avind rolul de declan
șare sau inhibare a lui. Desci
frarea acestui mecanism, care 
este valabil oentru toate celu
lele vii. inclusiv oentru cele 
umane, ar outea permite înțe
legerea modului in care apare 
si evoluează cancerul si. In con
secință. s-ar putea aiunge la 
tratarea lui.

• COLECȚIONARUL 
DE CACTUȘI.Janos Farkas- 
din orașul Idzaka (R.P. Ungară), 
a reușit să-și formeze o colecție

de 2 000 de cactuși diferiți, iar în 
sera sa cultivă 25 000 de exem
plare de asemenea plante țe
poase. Nici măcar in pustiul 
Arizonei, sau în alte zone de 
deșert nu există mai multe soiuri 
de cactuși, colecția lui Farkas 
numărîndu-se printre marile co
lecții particulare din Europa. 
Familia Farkas a inceput să 
cultive cactuși prin 1953, și pină 
în prezent nu a abandonat a- 
ceastă îndeletnicire.

• INTERVENȚII CHI
RURGICALE ÎNAINTE DE 
NAȘTEREA PACIENTU
LUI. Chirurgii din S.U.A. și 
Marea Britanie au efectuat cu 
succes primele operații asupra

fătului înainte de naștere, cu 
scopul îndepărtării unor malfor
mații congenitale. în acest scop, 
s-a recurs la prelevarea de li
chid amniotic cu ajutorul se
ringii pentru a se verifica dacă 
fătul nu are anomalii genetice ; 
ei au reușit să obțină, de ase
menea, imagini exacte ale fătu
lui cu ajutorul sondajelor cu 
ultrasunete. Au urmat apoi in
tervenții chirurgicale asupra 
unor fetuși suferind de boli con
genitale.

• DUPĂ OPT SECO
LE. In anul 1195, sultanul Ia- 
kub el-Mansur, din dinastia 
berberă a almohadiziior. l-a în
vins pe regele Alfons al VIII-lea 
al Castiliei. în cinstea acestei

victorii sultanul a dat poruncă 
să se înalte la Marrakech, capi
tala statului, un minaret. Si nu 
unul obișnuit, ci unul ieșit din 
comun, care să incinte nu numai 
privirea, ci să acționeze si asu
pra simțului mirosului celor ee 
se află în preajma Iui. în pre
zent acest monument. înalt de 
67 de metri, continuă să fie unul 
din punctele de atracție ale ora
șului marocan Marrakech. întoc
mai așa cum l-a dorit sultanul, 
pentru că meșterii care l-au 
înălțat nu numai că i-au confe
rit o armonie arhitectonică desă- 
vîrșită. dar au adăugat, in mor
tarul care leagă intre ele blocu
rile de piatră, mari oantităti de 
mosc. După aproape opt secole 
parfumul continuă să se mal 
simtă.

I
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„Acțiunile pentru pace din Europa
LISABONA

in continua extindere"
Președintele Portugaliei a primit pe

WASHINGTON 15 (Agerpres). - 
Săptăminalul economic american 
„International Business Week“ a 
consacrat recent un articol mișcări
lor pentru pace din Europa occiden
tală, incercind . să 
orientări în 
tor grupări

, războiului.
Relevînd, 

zațiile care 
au reușit să mobilizeze 5 milioane 
de demonstranți la marșurile păcii 
din Europa, revista subliniază că 
militanții au organizat la Anvers o 
reuniune in cadrul căreia partici- 
panții au propus organizarea unui 
forum european care să inițieze 
convocarea unei conferințe oficiale 
in favoarea păcii ; ei au apreciat că 
o asemenea manifestare ar da un 
nou impuls mișcării și ar putea 
orienta eforturile intr-o direcție cu 
totul nouă.

Pe de altă parte, articolul relevă

identifice noi 
cadrul acțiunilor aces- 
care luptă împotriva

intre altele, că organi- 
militează pentru pace

faptul că' militanții propun soluții 
cum ar fi recunoașterea oficială a 
zonei denuclearizate scandinave și 
crearea de noi asemenea zone in 
țările Benelux, in Balcani și in 
Orientul Mijlociu.

Este evidențiată, totodată, acțiu
nea mllitanților pentru pace din 
Europa de nord, așa-numitul „grup 
de la Copenhaga", de a extinde 
mișcarea atrăgind adeziunea unor 
militanți similari din Grecia, Italia, 
Spania, Franța și alte țări.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc o nouă 
întîlnire a oamenilor de 
vietici și americani, 
examinării problemelor 
securității internaționale 
rii armamentelor. Delegațiile — 
relatează agenția T.A.S.S. — au 
continuat dezbaterea problemelor 
ridicate în cursul întilnirii prece
dente, de la Moscova.

știință so- 
consacrată 
asigurării 
și limită-

Mișcarea de nealiniere are o mare responsabilitate 
în actualele condiții internaționale 
Declarațiile președintelui Republicii Sri Lanka

BELGRAD 15 (Agerpres). — Miș
carea de nealiniere are o responsabi
litate istorică pent™ buna desfășu
rare a relațiilor interstatale si obli
gația de a juca un rol poîitiv in oon- 
ditiile sporirii tensiunii irttjernationa- 
le. apreciază președintele Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka, Ju
nius Richard Jayawardene. intr-un in-

terviu acordat ziarului iugoslav „Oslo- 
bodjenje". El s-a pronunțat pentru 
soluționarea disputelor dintre state 
pe cale pașnică si a pledat în fa
voarea propunerii srilankeee privind 
formarea unei comisii pentru solutio
narea disputelor de frontieră dintre 
tarile nealiniate.

PAKISTAN: Federal Consultativ
a aprobat programul

ISLAMABAD 15 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor Consiliului Federal 
Consultativ din Pakistan, deschise la 
începutul săptămînii de președintele 
Zia-ul Haq, participanții au dezbătut 
și aprobat programul de politică ex
ternă al tării, prezentat de ministrul 
afacerilor externe. Agha Shahi. Purtă
torul de cuvint al consiliului a decla-

rat că cei 288 de membri ai acestui 
organism înființat în decembrie 1981 
în locul parlamentului și-au exprimat 
deplina încredere în politica ex
ternă a guvernului.

Dezbaterile din cadrul consiliului 
vor continua asupra unor chestiuni de 
politică internă, precizează agenția 
Reuter.

india: Program privind dezvoltarea
economico-socială a țării

mice și petrol, precum și în transpor
turi. Relevînd necesitatea dezvoltării 
in continuare a economiei. Indira 
Gandhi a subliniat importanta creș
terii productivității muncii atît în ’ 

in industrie.

DELHI 15 (Agerpres) — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi a 
făcut cunoscut — in cadrul unei cu
vântări radiodifuzate — un program 
de dezvoltare economică și socială 
a tării, care are ea tel creșterea ni
velului de viată, in special pentru 
păturile sărace. Programul prevede 
îmbunătățirea agriculturii, asigurarea 
bunurilor necesare pentru populație 
din producția internă, ajutorarea pă
turilor dezavantajate. îmbunătățirea 
învătămintului și a asistentei sani
tare. precum și creșterea eficientei 
întreprinderilor din sectorul public. 
Subliniind că în urmă cu doi ani eco
nomia Indiei era afectată intr-un 
mbd periculos de inflație, că sistemul 
de producție era amenințat și că sta
bilitatea tării era în pericol, premierul 
indian a subliniat că. în special in 
ultimul timp, s-au obtinut progrese 
notabile in producția de electricitate, 
cărbune, ciment. îngrășăminte chi-

terii productivității 
sectoral agricol, cit și

★
Primul ministru al ____  ___

Gandhi, a procedat vineri la o re
maniere guvernamentală. Ministrul 
finanțelor, M. R. Venkataraman. a 
fost numit în funcția de ministru al 
apărării, deținută pină în prezent de 
premier. Ministrul comerțului. Pra
nab Kumar Mukherjee, a devenit mi
nistru al finanțelor, iar ministrul pe
trolului, P. C. Sethi, a fost numit în 
fruntea Ministerului Căilor Ferate, 
în locul lui Kedar Pandey. care a de
venit ministrul irigațiilor. Portofoliul 
Ministerului Petrolului și Chimiei 
este deținut de Shjv Shankar, care a 
fost pină acum ministrul justiției.

Indiei. Indira

ambasadorul României
LISABONA 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Portugheze, ge
neralul Antonio Ramalho Eanes. a 
primit, vineri, pe Larisa Munteanu, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare în calitate de ambasador 
al Republicii Socialiste România.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președinteleRepublicii 
Socialiste România, au fost transmi
se șefului statului portughez un 
salut și cele mai bune urări, precum 
și dorința dezvoltării relațiilor bi-

laterale. în interesul celor două po
poare. al cauzei păcii și securității 
în Europa.

Mulțumind, președintele Antonio 
Ramalho Eanes a rugat să 
transmită tovarășului 
Ceaușescu. președintele 
Socialiste România, salutul său cor
dial. Evocînd bunele raporturi exis
tente intre cele două tari, a subli
niat că există condiții ca acestea să 
înregistreze, in continuare, un curs 
ascendent.

se 
Nicolae 

Republicii

AMERICA CENTRALA

Lupte violente
SAN SALVADOR 15

— Avioane aparținind forțelor ae
riene salvadoriene au 
zilele trecute, zona de nord-est a tă
rii. unde se află sute de refugiați 
din regiunile unde au loc. în pre
zent. puternice schimburi de focuri 
între armată și forțe insurgente —• 
relatează agenția Prensa Latina, ci
tind agenția salvadoriană de presă, 
Salpress. Localitățile San Jose si El 
Zapote, situate în departamentul 
Lempira, au avut mult de suferit 
de pe urma acestor atacuri. Au fost 
făcute numeroase victime în rindul 
populației civile și au fost distruse 
imobile.

Frontul Farabundo Marți pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) a dat 
publicității un comunicat in care se 
arată că. in perioada 7—10 ianuarie, 
forțele armate salvadoriene au pier
dut. in luptele cu insurgenții. 24 de 
combatanți. Totodată, s-a precizat 
că F.M.L.N. a preluat controlul în 
ultimele zile asupra localităților 
Jocoaitique și Corinto și că lupte 
puternice se dau in prezent in zona 
munților El Tigre. El Joyol și El 
Portillo.

s

în Salvador
(Agerpres).
bombardat.

Socialiștii propun, de asemenea, 
„lansarea unui apel pârtilor impli
cate în conflictul din Salvador Pen
tru aiungerea la o situație politică 
negociată. Orice intervenție militară 
străină nu ar putea fi interpretată 
decît ca o agresiune împotriva păcii 
mondiale", se precizează in docu
ment.

Economia occidentală
MAREA BRITANIE: Inflația 

persistă
LONDRA 15 (Agerpres). — Rata 

anuală a inflației in Marea Britanie 
s-a menținut și în iuna decembrie a 
anului trecut la nivelul de 12 la sută 
înregistrat in noiembrie, s-a anunțat 
oficial la Londra. Dealtfel. în tot 
cursul anului 1981. rata inflației a 
oscilat in jurul acestei cifre, preci
zează agenția AiP„ reamintind că. în 
ianuarie 1980. aceasta fusese de 10,9 
la sută. Aceeași sursă relevă că gu
vernul 
eeputul lui 1981. să_reducă. pină la 
sfirșitul anului, 
sută, dar dobinzile ridicate si 
factori au făcut cu neputință acest 
lucru. La rîndul său. agenția France 
Presse constată că rata anuală a in
flației de 12 la sută constituie un 
net progres fată de 15,1 la sută. în 
1980, și 17,2 la sută, in 1979, însă 
continuă să fie mai ridicată decît cea 
de 10,3 la sută moștenită de conser
vatori la preluarea puterii de la labu
riști, in mai 1979.

Un alt indicator — mai exact — al 
costului vieții, indicele preturilor și 
impozitelor, a marcat însă, in 1981, o 
creștere și mai mare — 15,6 la sută.

britanic promisese, la în-
inflația sub 10 la

alti

R. F. GERMANIA: 
încetinirea ritmului economic

BONN 15 (Agerpres). — Sub titlul 
„R.F. Germania — șomajul, calul de 
bătaie politic", cotidianul „Le Figaro" 
scrie printre altele: In cadrul guver
nului de la Bonn se vorbește de o 
„reacție de panică politică" creată de 
sumbrul bilanț economic al coaliției 
aflate la putere. Ministrul economiei, 
Otto Lambsdorff, a declarat: Știm cu 
toții că dacă vom avea două milioane 
de șomeri in februarie vom fi supuși 
unor presiuni politice.

Cel mai pesimist este Institutul din 
Kiel, care prevede' 1,7 milioane de 
șomeri în 1982 ; cel mai optimist este 
cel al puternicei confederații sindica
le, care speră intr-o stabilizare la 1,5 
milioane.

Șomajul șl încetinirea ritmului eco
nomic provoacă o criză profundă ale 
cărei semne se manifestă de mai 
multi ani. Cauzele sint datorate în
deosebi intrării pe piața muncii a 
unui nou eșalon de tineri evaluat la 
200 000.

S.U.A.: „Ford” înregistrează 
pierderi de 700 milioane 

dolari
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Pentru prima oară din 1956. an în 
care firma americană „Ford" și-a fă
cut intrarea la bursă, reprezentanții 
acestei companii americane construc
toare de autovehicule au anunțat că.

V

MADRID 15 (Agerpres). — Grupul 
parlamentar al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol a Prezentat 
Congresului Deputatilor o moțiune 
in care solicită din oartea acestui 
for să-si exprime oficial îngrijorarea 
fată de o eventuală interventie a 
S.U.A. în America Centrală si Ca- 
raibe. Propunerea socialiștilor, men
ționează agenția E.F.E.. se bazează 
De afirmații recente ale Pentagonu
lui ootrivit cărora S.U.A. ar Dutea 
interveni 
zonă. în 
Salvador

cu forte armate in această 
mod special în Nicaragua, 
si Cuba.

înfruntări între 
și insurgenți

DE GUATEMALA 15 
— într-un comunicat dat 
la Ciudad de Guatemala,

CIUDAD
(Agerpres). 
publicității 
forțele armate guatemaleze au ară
tat că in înfruntările avute cu in
surgenții. in ultimele ore. au fost 
ucise peste 40 de persoane — trans
mite agenția I.P.S. Mișcarea insur-

Luptători Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională 

in acțiune

forțele armate 
în Guatemala

gentă „Armata insurecțională a 
săracilor" (E.G.P.) a precizat, simul
tan. intr-un alt comunicat, că in ac
țiune au fost uciși mai multi mili
tari guatemalezi și că au fost captu
rate importante cantități de arme 
muniție.

ORIENTUL MIJLOCIU
---------------------------------------------------------------- :--------- 1----------------------- -

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., Alexander 
Haig, și-a incheiat vizita in Israel, 
unde a avut convorbiri cu primul 
mihistru, Menahem Begin, și cu mi
nistrul afacerilor externe. Yitzhak 
Shamir. Anterior, el a vizitat Egiptul.

în cursul unei conferințe de presă

incertitudini și probleme deschise la început de an
în primul trimestru al anului curent, 
acționarilor nu le vor fi distribuite 
dividende.

Președintele firmei, Philip Cadwell, 
a arătat că hotărârea a fost luată 
„din cauza continuării crizei de pe 
piața automobilelor și a incertitudini
lor privind perspectivele generale ale 
economiei".

Firma „Ford" a înregistrat în pri
mele nouă luni aic anului trecut 
pierderi de circa 700 milioane dolari.

In prezent, conducerea firmei ne
gociază cu reprezentanții sindicatu
lui muncitorilor din industria auto
mobilelor (U.A.P.) reinnoirea antici
pată a contractului colectiv, intențio
nând să obțină „concesii" în domeniul 
salarial din partea sindicatului.

★
Potrivit unui sondaj guvernamen

tal in rindul industriașilor și oameni
lor de afaceri din S.U.A., citat de 
agenția A.P.. aceștia intenționează 
6ă ignore apelul guvernului de a in
vesti mai mult în economia ameri
cană în 1982 pentru a declanșa o re
lansare a activității. Sondajul publi
cat de Ministerul Comerțului de la 
Washington evidențiază că cercurile 
financiar-industriale nu numai că nu 
sint pregătite să investească in 1982, 
ci chiar intenționează să reducă chel
tuielile pentru noi fabrici si noi echi
pamente cu 0,5 la suta.

niere, nivelul de 2 milioane de șo
meri va fi atins spre mijlocul anului 
1982. apoi depășit cu 50 000 pină la 
100 000 la sfirșitul anului. în date 
nete, punctul culminant se va situa 
spre sfirșitul lui 1982. El ar putea 
depăși 2 200 000 persoane în stare de 
șomaj.

Se scontează și pe o creștere a pre
turilor de consum in 1982. Pentru 
acest an se consideră că ritmul anual 
de creștere al preturilor să atingă 15 
la sută. Creșterea prețurilor bunuri
lor importate de Franța a atins pînă 
acum nivelul considerabil de 19 la 
sută.

Bugetul statului pe 1982 va cunoaște 
un deficit între 115 și 120 miliarde de 
franci, superior cu 40 miliarde franci 
celui din 1981 și cu aproape 90 mi
liarde franci celui din 1980. în total, 
deficitul balanței comerciale a Fran
ței ar putea fi în 1982 de ordinul a 
70 miliarde de franci, in comparație 
cu 58 miliarde franci in 1981 și 61,5 
miliarde franci in 1980 — anii care 
au suferit din plin consecințele creș
terii foarte mari a prețului petrolu
lui. Deficitul balanței de plăți curente 
s-ar putea situa in jurul a 40 mi
liarde de franci.

Și

organizate înainte de plecare, Haig 
a afirmat că Statele Unite vor face 
eforturi pentru relansarea negocieri
lor asupra autonomiei palestiniene, 
fără a se fixa insă o dată limită cen
tru încheierea lor. El a menționat că 
ar putea întreprinde un nou turneu 
în Orientul Mijlociu spre sfirșitul 
acestei luni.

AMMAN 15 '(Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
Chedli Klibi, secretarul general al 
Ligii Arabe, aflat la Amman în ca
drul turneului1 pe care îl intreprinde 
în mai multe, țări arabe. Postul de 
radio Amman >a anunțat că discuții
le s-au concentrat asupra situației 
actuale în Orientul Mijlociu în urma 
recentei anexări de către Israel a 
înălțimilor Golan, teritoriu aparținind 
Siriei. Au fost examinate, totodată, 
perspectivele convocării reuniunii 
arabe la nivel înalt.

Chedli Klibi a fost primit de pri
mul ministru si 
terne iordanian.

de ministrul de ex-

CANADA: Record al 
falimentelor din cauza 

ratelor ridicate ale dobinzilor
OTTAWA 15 (Agerpres). — Numă

rul falimentelor de firme industriale 
și comerciale a crescut in Canada 
anul trecut cu 22 la sută, atingind, ni
velul record de 8 055 — a anunțat
Departamentul pentru problemele 
consumatorilor și corporațiilor de la 
Ottawa.

Majoritatea experților, relevă agen
țiile de presă, evidențiază că princi
palul motiv al falimentelor din 1981 
au fost ratele ridicate ale dobinzilor.

FRANȚA: Dificultăți 
în stabilizarea șomajului
PARIS 15 (Agerpres). — Economia 

franceză va cunoaște o creștere mo
derată în 1982, intre 2,5 și 3 la sută, 
scrie cotidianul „Le Figaro". în a- 
ceastă perspectivă — consideră ziarul 
— este greu de atins obiectivul oficial 
de stabilizare a șomajului.

Deși, in 1977. 1978 si 1979. creșterea 
produsului intern brut a fost mai 
mare de 3 la sută, aceasta nu a per
mis evitarea unei creșteri cu aproxi
mativ 180 000 a numărului persoane
lor in căutarea unui loc de muncă, 
în 1982, creșterea P.I.B. va fi probabil 
inferioară celor trei ani menționați, 
în date corectate de variațiile sezo-

Amploarea pătrunderii 
mărfurilor japoneze pe piața 

occidentală
BRUXELLES 15 (Agerpres).— După 

cum rezultă dintr-un studiu al re
vistei „India Today", pe marginea 
acerbei concurente căreia trebuie să-i 
facă față firmele vest-europene din 
partea celor japoneze, vînzările de 
automobile nipone în țările din Eu
ropa occidentală s-au apropiat in anul 
1981 de un milion unități. în timp ce 
în urmă cu 12 ani nivelul lor era zero. 
Cota parte a Japoniei pe piața vest- 
europeană a industriei de automobile 
variază intre 20 Ia sută in Elveția 
și 35 la sută în Danemarca. Totodată, 
exporturile japoneze au eliminat 
faimoasa industrie britanică a moto
cicletelor. De asemenea. în domeniul 
industriei ceasurilor, mărci ca Seiko 
și Citizen au înlocuit pe cele elve
țiene. Companiile electronice nipone 
furnizează in prezent toate tuburile 
pentru minitelevizoarele color utili
zate in Europa occidentală și au a- 
caparat 81)—90 Ia sută din piața video- 
casetotoanelor.

Aceste cîteva date sintetice indică 
amploarea pătrunderii mărfurilor ja
poneze pe piața occidentală și explică 
îngrijorarea producătorilor vest-euro- 
peni și a celor de peste ocean. în 
această situație, principalele companii 
vest-europene se vor intîlni în cursul 
acestei luni la Bruxelles pentru a se 
găsi modalitățile in vederea punerii 
sub control a penetrației produselor 
purtînd emblema ..Made in Japan".

Poporul român, cercurile largi ale 
opiniei publice din România socia
listă urmăresc cu atenție desfășura
rea evenimentelor din Polonia, nu
trind convingerea că realizarea de 
progrese pe calea normalizării situa
ției va avea o deosebită importanță 
atît pentru evoluția social-politică a 
tării prietene, cît si pentru ansam
blul climatului politic de ne con
tinent. Veștile care ne sosesc din 
Republica Populară Polonă arată că 
in prezent Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, guvernul tării, forțele 
politice si sociale din această tară 
acționează in tot mai strânsă unitate, 
hotărite să asigure depășirea greută
ților. îmbunătățirea situației econo- 
mico-sociale. în vederea creării con
dițiilor pentru ridicarea stării ex
cepționale. reluarea cursului dezvol
tării democratice și reintrarea în 
normal a activității în întreaga Po
lonie.

România socialistă. Partidul Co
munist Român s-au pronunțat și se 
pronunță în modul cel mai ferm ca 
problemele Poloniei să fie soluțio
nate de poporul polonez însuși, fără 
nici un amestec din afară. Trebuie 
spus însă că, tocmai în aceste con
diții. cind poporul polonez acționea
ză cu tot mai multă fermitate pentru 
a-și soluționa de sine stătător pro
priile probleme, intr-o serie de țări 
din Occident se fac declarații Si se 
propun măsuri care nu sint deloc 
de natură să vină in sprijinul efor
turilor pentru normalizarea situației 
din Polonia, ci. dimpotrivă, nu pot 
decît să creeze noi obstacole si greu
tăți în calea rezolvării problemelor, să 
adincească si mai mult dificultățile 
prin care trece poporul polonez. Ast
fel. se preconizează măsuri cu carac
ter de boicot economic, se încearcă 
să se exercite presiuni, să se dea 
„sfaturi" in intenția de a impune li
nia și conduita pe care să o urmeze 
autoritățile Doloneze. In acest con
text se înscriu măsurile adoptate in 
ultimul timp de Administrația S.U.A., 
precum și recentele măsuri enunțate 
în Declarația de la Bruxelles a sesiu
nii ministeriale speciale a N.A.T.O. 
— acțiuni de natură să afecteze direct 
pe toți cetățenii Poloniei, să împie
dice eforturile pentru redresarea eco
nomică și revenirea la normal a si
tuației din această tară, să amplifice 
încordarea internațională.

Poporul nostru a luat act cu profun
dă îngrijorare de aceste măsuri, ne 
care le consideră

; normele dreptului internațional, 
mod evident, ele reprezintă încălcări 
inadmisibile ale principiilor indepen
dentei si neamestecului in treburile 
interne ale altui stat. Nimeni, nici un 
stat sau grup de state nu are și nu-și 
poate aroga dreptul de a dicta altui , 
stat independent și suveran modul 
în care sărși soluționeze problemele 
interne, nimeni nu poate prescrie in 
mod oficial unui alt guvern cu cine să 
discute, ce măsuri să adopte si ce nu. 
Se știe că neamestecul în treburile 
interne ale altuia este un principiu 
de bază, esențial, al relațiilor inter
naționale — si orice încălcare a sa 
nu poate decit să genereze încorda
re, contravenind spiritului de des
tindere, intereselor bunei conviețuiri, 
colaborării si înțelegerii 
poare. -

Desigur. în legătură cu 
tele dintr-o tară sau alta 
păreri diferite, opinii

incompatibile cu
în

intre oo-
evcnimen- 
pot exista 
deosebite.

Există probleme de soluționat în di
ferite țări, atit din Europa, cit și de 
pe alte continente — și în legătură 
cu modul in care se acționează pen
tru soluționarea lor pot fi exprima
te aprecieri diferite. Convingerea 
României a fost și este însă că ni
meni nu își poate atribui dreptul de 
a considera opiniile sale drept obli
gatorii și a încerca să impună pro
priile puncte de vedere asupra căilor 
de soluționare, exercitînd presiuni 
și reînviind practicile perimate ale 
politicii de ingerință si dictat.

în mod evident, asemenea practici 
sint într-o flagrantă contradicție cu 
normele dreptului international, se 
află in totală incompatibilitate cu 
prevederile Cartei O.N.U.. ale Actu
lui final de la Helsinki, pe care 
și-au pus semnătura toate statele 
europene — inclusiv S.U.A. — deci 
și acele state care încearcă acum. în 
mod deschis, să intervină in trebu
rile interne ale poDorului polonezi 
Astfel de încercări nu pot decit să 
ridice noi obstacole in calea depăși
rii problemelor din Polonia, să com
plice revenirea la normal în această 
tară.

In același timp, trebuie subliniat că 
asemenea măsuri nu pot să nu aibă 
repercusiuni in ce privește intensifi
carea încordării internaționale, fiind 
in contradicție cu aspirațiile po
poarelor de a se reduce tensiunea pe 
continent, de a se face totul ca anul 
1982 să marcheze o cotitură în direc
ția reluării și continuării cursului 
spre destindere si colaborare. în Eu
ropa Si. in general. în lume sint si 
așa destule probleme acute nerezol
vate, incit rațiunea impune abținerea 
de la orice acțiuni de natură să com
plice și mai mult stările de lucruri 
existente.

Așa cum sublinia președintele 
României socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, incă înainte 
de sesiunea Consiliului N.A.T.O.. în 
ajunul Anului nou, „din păcate și in 
Europa au intervenit complicații, iar 
în ultimul timp s-au adoptat o serie 
de poziții care vin direct in contra
dicție cu principiile destinderii, ca 
principiile adoptate in comun de ță
rile semnatare ale documentelor de 
Ia Helsinki. Se recurge din nou Ia 
sancțiuni economice, la tot felul de 
măsuri care nu pot decit să agraveze 
relațiile din Europa și din întreaga 
lume, să ridice obstacole noi in calea 
destinderii".

în ceea ce îl privește, poporul ro
mân. prin glasul celui mai autorizat 
exponent al națiunii, prin cuvintul 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, și-a 
exprimat de la început convingerea, 
că poporul polonez, actionînd în 
strînsă unitate, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
dispune de forțele si capacitatea ne
cesare pentru depășirea crizei si asi
gurarea dezvoltării socialiste, demo
cratice a tării, pe calea progresului 
și bunăstării, a libertății si indepen
dentei; Desigur, in legătură cu adop
tarea măsurilor cu caracter excep
tional și instaurarea stării de asediu 
ar fi fost mult mai bine dacă nu 
s-ar fi ajuns la asemenea măsuri ; 
dar. în situația creată, este prefera
bil că au acționat înseși autoritățile 
legale ale Poloniei, punindu-se ca
păt manifestărilor anarhice, tendin
țelor de dezintegrare a statului, evi- 
tindu-se o confruntare internă spre

care împingeau anumite cercuri din 
Polonia și care s-ar fi putut solda 
cu urmări din cele mai tragice, cu 
consecințe incalculabile. Poziția fer
mă, clară și principială a României 
socialiste este că — spre binele po
porului polonez și în consens cu in
teresele înțelegerii, colaborării și 
destinderii în Europa — nu trebuie 
să se întreprindă nimic de natură să 
ducă la agravarea situației din Po
lonia, la prelungirea crizei, la întîr- 
zierea ridicării măsurilor excepțio
nale adoptate, la îngreunarea efor
turilor de redresare economică.

în actualele împrejurări, cind se 
intensifică înarmările si sporește 
încordarea internațională, trebuie să 
se facă totul pentru a se împiedica 
abaterea atenției noDoarelor. a opi
niei publice mondiale SDre probleme 
marginale, care privesc treburile in
terne ale unei țări sau alta și care 
pot si trebuie rezolvate de oonoarele 
acestora. De baza dreptului lor su
veran de a-si decide singure soarta. 
Este vital necesar ca Doooarele să-si 
concentreze atenția si să acționeze 
cu tot mai multă fermitate pentru 
soluționarea problemelor fundamen
tale. de care deDind intr-adevăr 
oacea si securitatea omenirii, cum 
sint încetarea cursei înarmărilor si 
înfăptuirea dezarmării. înlăturarea 
pericolului de război, micșorarea în
cordării si creșterea încrederii între 
state, dezvoltarea raporturilor de co
laborare internațională. apărarea 
dreptului tuturor națiunilor la viată, 
la existentă liberă si 
dependentă.

Interesele poporului 
perativele revenirii 
această tară, ale reluării dialogulu 
național si dezvoltării Poloniei w 
calea principiilor democratici socia
liste. precum și cerințele întăririi în-' 
crederii internaționale impun să se 
renunțe la măsurile de amestec în. 
treburile poporului polonez. Adevă- 
râtii prieteni ai poporuliii polonez 
trebuie să-l ajute să depășească si
tuația de criză, să-l sprijine in efor
turile sale de a asigura ca activita
tea economică, viata organizațiilor 
politice, sociale si obștești să reintre 
în normal — si nu să-i creeze greu
tăți suplimentare prin presiuni eco
nomice si discriminări. Adevăratii 
prieteni ai poporului polonez nu pot 
fi decît cei ce se pronunță si spriji
nă orientarea constructivă a acelor 
forțe politice si sociale care doresc 
și acționează pentru dezvoltarea so
cialistă independentă a Poloniei, cei 
ce contribuie la întărirea unității și 
conlucrării tuturor acestor forte.

Poporul român, ca prieten sincer 
al poporului polonez. își exprimă 
încă o dată speranța că acesta, ac
tionînd in strînsă unitate, concen- 
trindu-și eforturile în direcția redre
sării economice, întăririi ordinii și 
disciplinei sociale, unirii tot mai 
strînse a tuturor forțelor politice și 
sociale care militează pentru dez
voltarea socialistă, democratică a 
tării, va reuși, sub conducerea 
P.M.U.P., să-și soluționeze pină la 
capăt problemele, să asigure înain
tarea Poloniei pe calea progresului, 
reluarea locului demn cuvenit în 
concertul general al națiunilor, 
aceasta constituind, totodată, o con
tribuție importantă Ia cauza păcii și 
colaborării internațibna’e, a destin
derii și înțelegerii in Europa și în 
lume.

dezvoltare in-
polonez, im-3' 
la normal. îi

0 nouă violare a spațiului 
aerian al R.P.D. Coreene
PHENIAN 15 (Agerpres) — Un 

avion de recunoaștere de tipul 
,.Sr-71“, aparținînd forțelor armate 
americane, a violat, la 14 ianuarie, 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, in 
regiunea peninsulei Kangryong și la 
est de localitatea Kosong. Subliniind 
necesitatea încetării imediate a unor 
ase-meriea acte ostile, agenția A.C.T.C. 
subliniază că R.P.D. Coreeană nu a 
provocat și nu va provoca niciodată 
pe nimeni, dar cere cu fermitate 
se pună capăt acțiunilor care pun 
pericol pacea în zonă și în lume»

l
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SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL O.U.A. intre 22 februarie , 
1 martie, la Addis Abeba urmează să se desfășoare sesiunea ordinară 
a Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane. Sesiunea din 
februarie este consacrată în mod tradițional examinării problemelor buge
tare și administrative. Este de așteptat însă ca in acest an sesiunea să 
prilejuiască intense consultări și în problema desemnării viitorului secretaț 
general al O.U.A. Mandatul actualului secretar general al O.U.A., Edem 
Kodjo, expiră în luna iunie.

I
%

Pentru abolirea politicii de apartheid
LUSAKA 15 

cuvîntare rostită Ia deschiderea se
siunii Adunării Naționale, președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, a 
subliniat că Africa de Sud trebuie 
să se retragă imediat din Namibia 
si să nună capăt acțiunilor sale 
agresive si de destabilizare îndrep
tate împotriva statelor africane. El 
a cerut, totodată, statelor occidenta
le să exercite presiuni asupra re
gimului de la Pretoria pentru a se

(Agerpres). — într-o împlini aceste deziderate. De ase
menea. președintele Kaunda a cerut 
abolirea sistemuiui institutionalizat si 
rusinos al apartheidului din Africa 
de Sud.

Președintele Zambiei si-a expri
mat. cu același prilej, snriiinul fată 
de Organizația Ponorului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) care luptă 
de Dește un deceniu si iumătate 
pentru independenta Namibiei, teri
toriu ocupat ilegal de rasiștii de la 
Pretoria.

LA GENEVA, NEGOCIERI 
U.R.S.S. — S.U.A. La Geneva a 
avut loc, vineri, o nouă ședință 
plenară intre delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. participante la negocierile 
privind limitarea armamentelor nu
cleare în Europa, informează agen
ția T.A.S.S.

RIGORILE IERNII
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Această iarnă deosebit de capricioa
să continuă să se facă simtită cu 
putere in Statele Unite, unde valul 
de frig a provocat in ultimele săp- 
tămini un mare număr de victime.

Frigul afectează chiar 
sudice din Statele Unite, 
statul Georgia, unde în 
de ani nu a nins, stratul ... _____
depășește 40 de cm. perturbind pu
ternic activitatea economică si so
cială — majoritatea școlilor, bănci
lor, întreprinderilor și magazinelor 
au fost închise miercuri si joi la 
Atlanta. De asemenea, 750 000. res
pectiv aproape 30 la sută din locui
torii statului Alabama, au fost 
privați de electricitate din cauza 
penelor de curent provocate de In
temperii. In statul Dakota de Nord 
termometrul nu a urcat in ultimele 
zile peste nivelul de minus 18 gra
de. iar viteza vintului a atins 160 
km/h. In statul Massachusetts, din 
nord-estul S.U.A., au fost deja 
epuizate toate fondurile publice 
destinate deszăpezirii și serviciilor 
de salubritate.

Serviciile meteorologice america
ne consideră că timpul nu pare să 
se amelioreze in următoarele cîteva 
zile.

regiunile 
Astfel, in 
ultimii 42 
de zăpadă

PARIS 15 (Agerpres). — Franța 
cunoaște o iarnă deosebit de capri
cioasă. In timp ce pe Coasta de 
Azur mimozele au înflorit cu o lună 
mai devreme, iar in Corsica turiștii

au început să facă plajă și baie, in 
departamentele din nordul țării 
mercurul termometrelor a coborit, 
in ultimele două zile, la minus 20 
de grade. Pe de altă parte, regiu
nile din centrul Franței sint afec
tate de inundații ce au luat propor
ții puțin obișnuite.

Ca urmare a deteriorării liniilor 
de înaltă tensiune — firele rupin- 
du-se sub greutatea gheții și zăpe
zii — 150 000 de locțiitori din Nor- 
mandia sint lipsiți de energie elec
trică și căldură. De asemenea, 
proximativ 90 000 de locuitori au 
rămas fără legături telefonice 
departamentele Oise si Eure-et- 
Loire. Unele departamente din cen
trul țării sint practic acoperite de 
ape. Au fost compromise mii de 
hectare de culturi, grădini și vii, 
fiind deteriorate, totodată, căile ru
tiere și feroviare.

Apele continuă că facă ravagii in 
Bretagne și departamentul Val-de- 
Mame, unde numeroase localități 
rurale sint izolate de restul tării, 
tn zona pariziană. Sena a atins 
șapte metri, un nivel asemănător 
fiind inreglstrat cu 27 de ani in 
urmă.

Valoarea pagubelor materiale a- 
duse economiei franceze este greu 
de apreciat. Potrivit unor calcule 
preliminare, in ultima lună cifra 
pierderilor depășește 1,5 miliarde 
franci. Valoarea avariilor numa1 pe 
căile rutiere și feroviare se cifrea
ză la 350 000 000 franci.

ADUNAREA POPULARA A 
R.P.S. ALBANIA. ÎNTRUNITĂ IN 
SESIUNE LA TIRANA, l-a ales De 
Adil Carcani. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.A.. în func
ția de președinte al Consiliului de 
Miniștri ai R.P.S. Albania — in
formează agenția A.T.A. Adunarea 
dezbate proiectul planului cincinal 
de dezvoltare a economiei si cul
turii tării De anii 1981—1985. pre
cum si proiectele de Dlan si de bu
get De 1982.

INTRE GUVERNELE NEPALU
LUI ȘI R. P. CHINEZE A FOST 
SEMNAT UN ACORD privitor la 
reconstruirea unui important pod 
de la granița comună a celor două 
țări și a șoselei care leagă punctul 
de frontieră cu capitala nepaleză — 
Katmandu. Construcțiile respective, 
menționează agenția China Nouă, 
au fost grav avariate in cursul 
inundațiilor deosebit de puternice 
care s-au produs in vara anului 
trecut pe teritoriul din partea de 
nord a Nepalului.
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ALEGERE. Hans Hoegh (Norve
gia) a preluat, vineri, funcția de se
cretar general al Ligii Societăților 
de Cruce Roșie, succedind lui 
Henrik Beer (Suedia). In virstă de 
55 de ani, Hans Hoegh a fost pre
ședinte al Crucii Roșii norvegiene 
în perioada 1975—1981. Din Liga 
Societăților de Cruce Roșie, fonda
tă in 1919. la Paris, fac parte 128 de 
societăți naționale de Cruce Roșie, 
din 128 de țări, între care și Româ
nia.

COMISIA INDEPENDENTĂ PEN
TRU DEZARMARE SI PROBLE
MELE SECURITĂȚII, prezidată de 
fostul premier suedez Olof Palme, 
se va întruni. în zilele de 22—24 ia
nuarie, in apropiere de Bonn, s-a 
anunțat oficial. Reuniunea va fi 
consacrată in principal problemelor 
ridicate de armele chimice.

PE- 
CUELLAR — RONALD 
Secretarul general al 

de Cuellar, a 
New York cu 
Unite. Ronald 
de cuvint al 

că

ÎNTREVEDERE JAVIER 
REZ DE 
REAGAN.
O.N.U., Javier Perez
avut o întrevedere la 
președintele Statelor 
Reagan. Purtătorul 
secretarului general a declarat 
interlocutorii au analizat o serie de
chestiuni de importantă primordia- 

| lă pentru Națiunile Unite.

SESIUNE. La Vientiane au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii Adunării 
Populare Supreme a R. D. P. Laos. 
Deputății au dezbătut și adoptat 
raportul cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare a tării în 
anul 1981 și liniile directoare ale 
dezvoltării social-economice pe 
anul 1982. precum și bugetul de stat 
pe anul financiar in curs.

CONVORBIRI MEXICANO-CA- 
N’ADIENE. Președintele Mexicului. 
Jose Lopez Portillo, a avut o nouă 
rundă de convorbiri cu primul mi
nistru canadian. Pierre Elliott Tru
deau. Deși nu s-au dat publicității 
detalii. în capitala Mexicului se 
apreciază că discuțiile s-au referit 
la realizarea unui acord de coope
rare in domeniul folosirii energiei 
nucleare in scopuri casnice — in
formează agenția Reuter.

DATORIA EXTERNA A BRAZI
LIEI se va cifra, la finele acestui 
an. Ia aproximativ 70 miliarde do
lari — transmite agenția Reuter, 
citind surse oficiale. în anul tre
cut, această datorie a fost de 61,4 
miliarde dolari.

GREVA FEROVIARILOR 
MAREA BRITANIE. Greva celor 
26 090 de mecanici de tren si alți 
muncitori feroviari din Marea Bri- 
tanie, declanșată la 13 ianuarie, a 
continuat joi, făcînd să înceteze a- 
proaoe întreaga circulație feroviară 
din tară. Sindicatul muncitorilor 
feroviari solicită compensarea, cel 
puțin parțială, a scăderii put-rii de 
cumpărare ca urmare a inflației ce 
continuă să se mențină la un ni
vel de aproape 13 la sută.
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