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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Cu prilejul aniversării zilei de naș- 
tere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
un mare număr de mesaje, telegra
me și scrisori prin care comuniștii, 
oamenii muncii din întreaga țară — 
muncitori, țărani, intelectuali, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei, ro

mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — dînd glas sentimen
telor de înaltă prețuire, stimă și re
cunoștință ale întregului nostru po
por, i-au adresat călduroase felici
tări și urări de viață îndelungată, 
sănătate și fericire, de noi și mari 
succese in activitatea de supremă 
răspundere pe care o desfășoară, 
cu neobosită energie, în fruntea

partidului și statului, pentru înflo
rirea multilaterală a patriei socialis
te, pentru progresul și bunăstarea 
întregii națiuni.

Tuturor celor ce i-au trimis me
saje de felicitare și urări cu acest 
prilej sărbătoresc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat următoarea 
scrisoare de mulțumire :

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni, 8 februarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo- 
mico-Sociale și a Guvernului Republicii So
cialiste România.

în cadrul ședinței a fost dezbătut și apro
bat Raportul privind îndeplinirea planului 
național unic de dezvoltare economică și 
socială pe anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că, 
!n primul an al actualului cincinal, oamenii 
muncii din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, strins uniți in jurul parti
dului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au obținut rezulta
te de seamă in înfăptuirea obiectivelor sta- 
bi' ? Congresul al XII-lea al P.C.R.

Față anul precedent, au fost înregis
trate importante creșteri Ia producția indus
trială, s-au obținut o serie de rezultate po
zitive în agricultură, a sporit potențialul 
economic al patriei noastre. în 1981 au fost 
puse in funcțiune numeroase capacități de 
producție, asigurindu-se creșterea potenția
lului productiv al ramurilor economiei na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
rezultatele obținute in producția materială 
au determinat înregistrarea și în anul 1981 
a unui însemnat progres in ridicarea nive
lului de trai al întregului popor, prin creș
terea veniturilor obținute din retribuirea 
muncii și fondurile sociale, prin sporirea 
desfacerilor de mărfuri și extinderea servi
ciilor pentru populație.

S-a subliniat că, intr-o conjunctură mon
dială caracterizată prin instabilitate, infla
ție și șomaj, datorită căreia multe țări 
și-au restrins activitatea productivă, în anul 
trecut în România a fost dezvoltată produc
ția materială, s-au lărgit și modernizat ca
pacitățile de producție, s-au creat noi locuri 
de muncă, populația a beneficiat de un vo
lum sporit de bunuri și ’servicii, ceea ce 
evidențiază superioritatea economiei noas
tre socialiste, planificate, capacitatea ei de 
■ asigura bunăstarea și prosperitatea între
gului popor, progresul general al țării 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, că succesele obținute puteau fi 
mai bune dacă în toate sectoarele s-ar fi 
acționat cu mai multă răspundere pentru 
organizarea corespunzătoare a activității și 
mobilizarea tuturor forțelor materiale și 
umane de care dispune economia noastră.

în legătură cu aceasta, s-au evidențiat o 
serie de neajunsuri și deficiențe existente

in activitatea guvernului, ministerelor, cen
tralelor și unităților economice.

Comitetul Politic Executiv a trasat minis
terelor, centralelor, unităților producătoare, 
organelor de partid și de stat sarcina de a 
acționa cu fermitate pentru adoptarea mă
surilor necesare și creșterea exigenței și răs
punderii în asigurarea celor mai bune con
diții pentru îndeplinirea ritmică și la toți 
indicatorii a planului de producție pe acest 
an, acoperirea din țară a materiilor prime 
și energetice necesare, căutarea și găsirea 
de soluții pentru producerea înlocuitorilor 
și reducerea fermă a importurilor. S-a in
dicat să se acționeze cu consecvență pentru 
recuperarea unor restanțe din primul an al 
cincinalului, cu deosebire a produselor des
tinate exportului.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și aprobat Rapor
tul cu privire la reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor produselor 
agricole și majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimentare, crește
rea retribuției personalului muncitor, a 
alocației de stat pentru copii și a pensiilor.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că din inițiativa și sub conducerea nemij
locită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
ultimii doi ani, precum și în cursul lunii ia
nuarie 1982, a fost elaborat un complex de 
măsuri de o deosebită importanță privind 
actualizarea și îmbunătățirea prețurilor de 
producție și de livrare din industrie, pre
cum și a prețurilor de producție, contracta
re și achiziții din agricultură, măsuri care 
asigură stimularea producătorilor, crește
rea producției industriale și agricole și a 
veniturilor populației, îmbunătățirea con
tinuă a satisfacerii nevoilor de consum ale 
oamenilor muncit

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
reașezarea prețurilor de desfacere cu amă
nuntul a devenit o necesitate obiectivă pen
tru mersul ascendent al societății noastre 
socialiste, pentru realizarea unui, echilibru 
între veniturile populației și cheltuielile so
ciale, cu atît mai mult cu cit la unele pro
duse de bază prețurile de vînzare au rămas 
neschimbate de 25—30 de ani, deși venitu
rile populației au crescut de peste 10 ori în 
această perioadă, iar retribuțiile de peste 
7 ori. Comitetul Politie Executiv a apreciat 
că o continuare a finanțării de către stat a 
efectelor creșterii prețurilor de producție, 
livrare, contractare și achiziții ar provoca 
mari dezechilibre în viața economică, între 
cererea și oferta de bunuri de consum, între 
veniturile și cheltuielile populației.

în spiritul politicii consecvente a partidu
lui și statului de ridicare a nivelului de trai

al întregului popor, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit ca modificarea prețurilor de 
desfacere a produselor agroalimentare să 
nu afecteze veniturile oamenilor muncii. în 
acest scop, s-a prevăzut acordarea de com
pensații personalului muncitor, creșterea a- 
locației pentru copii și a pensiilor de asigu
rări sociale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
aceste măsuri reflectă preocuparea consec
ventă a conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru sporirea bunăstării materiale a în
tregului popor, in conformitate cu obiecti
vele stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului de ridicare continuă a calității 
vieții în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
pină la sfirșitul cincinalului actual,' volumul 
compensațiilor anuale acordate personalu
lui muncitor să fie integral recuperat pe ca
lea creșterii productivității muncii, reduce
rii continue a cheltuielilor materiale și va
lorificării superioare a materiilor prime și 
materialelor. Pentru realizarea echilibrului 
financiar, este absolut necesar ca in anul 
1982 să se recupereze cel puțin 30 la sută 
dip valoarea compensațiilor stabilite.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
Raportul privind îndeplinirea planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1981 și Raportul cu privire la reașe
zarea și corelarea pe principii economice a 
prețurilor produselor agricole și majorarea 
prețurilor cu amănuntul la produsele agro
alimentare, creșterea retribuției personalu
lui muncitor, a alocației de stat pentru co
pii și a pensiilor să fie supuse dezbaterii 
Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile de măsuri privind adu
cerea unor îmbunătățiri in ipunca de partid 
la nivel central și local.

Măsurile prevăd perfecționarea structurii 
organizatorice și activității aparatului C.C. 
al P.C.R., a comitetelor județene și a altor 
organe locale de partid, ale Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, constituirea la nivel 
central și județean a unor grupuri de in
structori obștești de partid, îmbunătățirea 
activității politico-ideologice și cultural 
educative în toate localitățile.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că măsurile adoptate vor con
duce la întărirea legăturii cadrelor de partid 
și de stat cu oamenii muncii, la concentrarea 
eforturilor tuturor forțelor în direcția înfăp
tuirii obiectivelor prioritare ale construcției 
socialiste, la creșterea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de activitate.

Municipiul Tulcea, ca dealtfel toate localitățile patriei, cunoaște o puternică dezvoltare. In fotografie : Vedere parțială a noilor construcții din centrul orașului

Pentru recolte sporite în acest an:

LUCRĂRILE niOE PRIMA VAR A - L/lCU MNINAIT NIVEL CALITATIV I
Sintem la începutul lunii februa

rie și ne mai desparte puțin timp 
de momentul declanșării campanie» 
agricole de primăvară. Este un in
terval de timp care, așa cum s-a 
subliniat la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., trebuie fo
losit din plin spre a se asigura cele 
mai bune condiții pentru executa
rea în perioada optimă a insămin- 
țărijor. Pe lingă acțiunile care _ se 
desfășoară in vederea încheierii pină 
la 20—25 februarie a reparațiilor la 
tractoarele și mașinile agricole, fer
tilizarea terenurilor cu ingrășăminte 
naturale și chimice, o atenție deose
bită trebuie acordată asigurării se
mințelor, condiționării și tratării lor. 
în acest an, problemele legate de ca
litatea semințelor au o importanță 
aparte. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuire, 
trebuie luate toate măsurile nece
sare pentru realizarea cu orice preț 
a densităților și a producțiilor pla
nificate. Aceasta presupune o răs
pundere sporită din partea organe
lor agricole centrale și locale, a 
specialiștilor din unitățile agricole 
pentru folosirea de semințe de bună 
calitate, cu valoare biologică ridica
tă, care să corespundă particularită
ților fiecărei zone pedoclimatice. Ce 
elemente noi au intervenit in legă
tură cu zonarea soiurilor și care este 
stadiul aprovizionării unităților agri
cole cu semințe ?

După cum am fost informați la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pe baza măsurilor sta

bilite la recentă consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., se urmă
rește cultivarea acelor soiuri și 
hibrizi de plante agricole care, po
trivit noilor planuri de culturi ce se 
aprobă in adunările generale ale 
unităților agricole, urmează să asi
gure. începind încă din luna mai. 
produsele necesare, pe specii de ani
male, pentru realizarea unei fu

a producțiilor medii la hectar. Zo
narea culturilor și, legat de aceasta, 
folosirea de semințe din soiuri și 
hibrizi cu productivitate ridicată tre
buie să răspundă cerinței esențiale 
ca în fiecare unitate agricolă să fie 
pus în valoare întregul potențial 
productiv al pămintului șî, în acest 
fel, să se obțină cantități sporite de 
produse agricole necesare economiei

Irebuie urgentate transferul și preluarea semințelor, 
trebuie respectate cerințele amplasării judicioase a culturilor
rajări raționale. Astfel, a crescut 
ponderea hibrizilor de porumb de 
mare randament, se extinde cultura 
ovăzului și a leguminoaselor desti
nate bazei furajere. De asemenea, 
au fost luate măsuri pentru asigura
rea in totalitate a semințelor pentru 
celelalte culturi agricole, prioritate 
acordîndu-se celor care urmează să 
fie insămînțate în prima epocă, 
cum sînt sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui.

Indiscutabil, pentru a se obține 
recolte sporite este necesar să fie 
respectată amplasarea judicioasă a 
culturilof- pe zone și microzone care, 
în condițiile pedoclimatice existente, 
să ofere posibilități certe de creștere

naționale, bunei aprovizionări a 
populației. Aceasta este în interesul 
tuturor unităților agricole, întrucît, 
potrivit noilor reglementări privind 
contractările și achizițiile de produse 
agricole vegetale, nivelul primelor 
acordate este cu atît mai ridicat cu 
cit cantitățile de produse de pe un 
hectar, livrate Ia fondul de stat, sînt 
mai mari. Prin urmare, în fiecare 
județ, în fiecare unitate agricolă, 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole au datoria să 
respecte . cu rigurozitate structura 
soiurilor și hibrizilor prevăzuți a se 
cultiva, să procure din timp semin
țele respective, să dovedească exi
gență și răspundere față de calita

tea lor, astfel Incit să existe garanția 
că, încă de la semănat, se va asigura 
densitatea prevăzută și se va pune 
o temelie bună recoltelor din 
acest an.

Pentru ca In fiecare unitate agri
colă să se poată semăna Ia tirppul 
optim cele mai potrivite soiuri și cei 
mal indicați hibrizi, potrivit reparti
țiilor făcute de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare trebuie 
transferate anumite cantități de se
mințe între diferite județe. Care 
este stadiul acestei operațiuni ?

ORZOAICA, din 1 160 tone au fost 
transferate 680 tone.; cele mai mari 
cantități sînt de expediat din jude
țele Neamț — 110 tone, Brașov — 100 
tone. Cluj — 60 tone.

OVĂZ : din 906 tone s-au expediat 
571 tone. Județul Argeș nu a trimis 
nimic din cele 111 tone prevăzute, 
iar județul Neamț mai are o res
tanță de 65 tone. Bihor — 55 tone. 
Iași — 46 tone.

IN PENTRU UEEI : din 1100 tone 
s-au transferat 859 tone ; cele mai 
mari cantități de expediat au jude
țele Brăila — 86 tone, Constanța — 
123 tone, Călărași — 62 tone.

FLOAREA-SOARELUI : din 846, 
tone au fost trimise 600 tone, res
tanțe înregistrîndu-se în județele 
Constanța — 105 tone, Călărași — 56 
tone, Olt — 17 tone.

Asigurarea semințelor este întir- 
ziată și la trifoi și lucernă — cul
turi care se însămințează în prima
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Doresc să exprim, pe această cale, cele mai calde mulțumiri organelor ți orga
nizațiilor de partid, de stat și obștești, organizațiilor Frontului Democrației ți Unității So
cialiste, ministerelor și celorlalte instituții centrale ți locale, precum și comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, care mi-au 
adresat telegrame ți mesaje de felicitare și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere. 
Consider aceste manifestări drept o expresie a dragostei, atașamentului ți profundei în
crederi în Partidul Comunist Român — in rîndurile căruia am crescut ți m-am format ca 
activist revoluționar — in politica partidului consacrată slujirii devotate a intereselor fun
damentale ale poporului de progres ți o viață mai bună, cauzei independenței ți suvera
nității țării, edificării in România a celei mai drepte ți umane orinduiri din istorie — orin- 
duirea socialistă ți comunistă.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a adresa, la rindul meu, 
tuturor celor ce mi-au trimis asemenea mesaje ți scrisori, comuniștilor și întregului nostru 
popor calde urări de sănătate și fericire, de succese și satisfacții tot mai mari in muncă și 
in viață, în activitatea pe care o desfășoară — în strinsâ unitate în jurul partidului — pen
tru înfăptuirea prevederilor actualului cincinal 1981-1985, a mărețului Program de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, 
de înălțare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres !“.

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Abdollah Jaîer Aii Jasebi,

viceprim-ministru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, pe Abdollah Jafer 
Aii Jasebi, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Islamice Iran, 
care, la invitația guvernului român, 
face o vizită de prietenie In țara 
noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Emilian Dobrescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne.

Au luat parte, de asemenea, Seyed 
Mohammad Hassan Ayatollahi, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Iranului la 
București, Morteza Sarmadi, consi
lier în Ministerul Afacerilor Exter
ne, prof. Abdollhamid Moadikhah, 
secretarul organizației din Q.O.M. a 
Partidului Republicii Islamice.

Viceprim-ministrul iranian a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj prietenesc din partea pre
ședintelui Republicii Islamice Iran, 
Sayed Aii Khamenei, a conduceții a* 
cestei țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită un 
mesaj prietenesc și cele mai bune 
urări președintelui Republicii Islami
ce Iran, conducerii țării.

In timpul convorbirii, s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că intre Româ
nia și Iran se dezvoltă relații prie
tenești, de strînsă colaborare, pe baza

BACĂU : Producție 

fizică peste plan
Printr-o mai judicioasă orga

nizare a producției și a muncii, 
folosirea mai bună a timpului 
de lucru, a mașinilor, instalații
lor și utilajelor de care dispun, 
oamenii muncii din industria 
județului Bacău au realizat în 
prima lună a acestui an o pro
ducție marfă suplimentară în 
valoare de 28 milioane lei. 
Aceasta se concretizează în 
58 000 tone produse petroliere, 
2 350 tone produse chimice, 
1 068 tone cărbune, 43 000 mp 
țesături, confecții și mobilier 
în valoare de aproape 7 mili
oane lei și alte produse nece
sare economiei naționale. Cele 
mai mari depășiri de plan le-au 
Înregistrat petrochimiștii din 
Borzești, minerii din Comănești, 
petroliștii din Moinești, texti- 
liștii din Buhuși. De menționat 
că întreg sporul de producție 
realizat a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. (Gh. Baltă).

BRAZI: 0 nouă 

instalație a intrat 
în funcțiune

Pe marea platformă Indus
trială de la Brazi, o nouă și im
portantă instalație, cea de fenol- 
ăcetonă, a început să producă, 
obțlnindu-se primele tone de 
produse de înaltă calitate. Noul 
și tnodernul obiectiv este cel 
mai mare de acest fel din țară, 
avind o capacitate dublă față de 
instalațiile similare existente, 
este dotat cu un sistem de co
mandă prin microprocesor pre
văzut cu camere de televiziune 
care supraveghează simultan în
tregul flux tehnologic. Majori
tatea utilajelor și agregatelor 
tehnologice sînt concepute și fa
bricate în țară, harnicii con
structori și montori care au 
înălțat obiectivul fac parte 
din grupurile de șantiere ale 
T.C.I, Ploiești și ale unită
ților specializate din antrepriza 
acestuia. Operatorii, inginerii și 
tehnologii de la această mare 
instalație petrochimică s-au an
gajat ca parametrii tehnico-eco- 
nomici prevăzuți în proiect să 
fie atinși cu mult înainte de 
termen. (C. Căpraru).

al Guvernului Republicii Islamice Iran
respectului și avantajului reciproc. A 
fost exprimată. dorința comună de a 
se acționa pentru amplificarea și 
aprofundarea continuă a acestor 
bune raporturi, pe tărim politic, 
economie, tehnico-științific, cultural 
și în alte sfere de activitate. In acest 
sens, s-a relevat importanța intensi
ficării și diversificării legăturilor e- 
conomice, corespunzător potențialu
lui în creștere al economiilor celor 
două țări. Ambele părți s-au pro
nunțat pentru valorificarea cit mai 
eficientă a posibilităților favorabile' 
existente, în vederea extinderii for
melor și domeniilor de cooperare, a 
sporirii schimburilor comerciale.

A fost manifestată convingerea că 
dezvoltarea susținută a conlucrării 
româno-iraniene este în folosul țări
lor și popoarelor noastre, slujind, 
totodată, cauzei păcii și Înțelegerii 
Intre națiuni.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale. S-a considerat că actuala 
situație politică mondială, de o de
osebită Încordare și complexitate, 
impune unirea și intensificarea efor
turilor tuturor statelor și popoarelor 
împotriva politicii imperialiste, pen
tru reluarea și oontinuarea destinde
rii, colaborării, respectul indepen
denței naționale a popoarelor, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a stărilor de război și con
flict din diferite zone ale lumii, pen

tru înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale, pentru realizarea idealurilor 
de pace, libertate și progres ale tu
turor națiunilor.

în acest cadru a fost evidențiată 
însemnătatea soluționării politice 
globale, juste și durabile, a conflic
tului din Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și recunoaște
rii drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său de a-și constitui un stat 
propriu, independent.

în cursul convorbirilor, s-a relie
fat importanța încetării grabnice a 
confruntării militare dintre Irak și 
Iran, pentru reglementarea, prin 
mijloace pașnice, a diferendelor din
tre aceste două state vecine și re
stabilirea relațiilor de colaborare și 
prietenie.

A fost reafirmată dorința Româ
niei și Iranului de a întări conlucra
rea dintre ele, în cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77“, al mișcării de 
nealiniere, de a-și aduce o contribu
ție activă la rezolvarea constructivă 
a marilor probleme care confruntă 
omenirea, la crearea unui climat de 
securitate, încredere și cooperare în 
întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Noi promoții în fața 
învățămîntului superior

CUM SE VA DESFĂȘURA 

CONCURSUL DE ADMITERE - 1982

In ultima vreme, tot mai mulțl cititori ai ziarului nostru ne solicită in
formații cu privire la organizarea și desfășurarea, in acest an, a concursu
lui de admitere in învățămîntul superior. Pentru a veni în întîmpinarea 
acestor solicitări, am adresat tovarășului prof. univ. dr. ing. Marin 
RAJDOI, adjunct al ministrului educației și invățămî'ntului, cîteva în
trebări referitoare la conținutul, metodologia și perioada de desfășurare 
a concursului de admitere, ediția 1982 :

— Pentru început, vă rugăm să pre
cizați data la care vor începe înscrie
rile și, respectiv, desfășurarea con
cursului de admitere.

— In anul 1982, concursul de admi
tere în învățămîntul superior va fi 
organizat și se va desfășura în con
formitate cu normele și prevederile 
cuprinse in edițiile 1980 și 1981 ale 
broșurii „Admiterea în învățămîntul 
superior", care rămîn valabile și pen
tru anul 1982. Ca atare, concursul de 
admitere va începe, pentru toate for
mele de învățămint (zi, seral și fără 
frecvență) la 15 iulie 1982. La profi
lurile Arhitectură și sistematizare, Fi
lologie, Educație fizică, Artă teatrală, 
cinematografică și televiziune. Arte 
plastice și decorative și Muzică, la 
care concursul se desfășoară pe etape, 
prima etapă începe la 8 iulie, iar eta
pa a II-a la 15 iulie. înscrierile la 
concursul de admitere se fac la secre
tariatele facultăților, în perioada 5—11 
iulie. La profilurile la care concursul 
începe la 8 iulie, înscrierile se fac in 
perioada 1—6 iulie. La profilurile Fi
lozofie, Istorie și Științe juridice^ în
scrierile candidaților«qe efectuează în
tre 1 și 5 iunie 1982.

Menționăm, de asemenea, că în 
acest an nu se va organiza concurs de 
admitere la specializările Arhitectură 
(conductori arhitecți) și Stomatologie 
cu durata de 3 ani.

— In privința condițiilor necesare 
pentru înscrierea la concursul de ad
mitere, ediția 1982, au intervenit mo
dificări față de anul precedent 2

— Nu. Condițiile de înscriere la 
concurs, precum și actele pe care tre
buie să le prezinte candidații sînt cele 
precizate în ediția 1981 a broșurii de 
admitere. Reamintim, așadar, că la 
specializările Agricultură, Horticultu
ra, Zootehnie, Medicină veterinară și 
Mecanică agricolă se vor putea înscrie 
numai absolvenți ai liceelor agroin
dustriale ; absolvenții liceelor de alt 
profil vor fi înscriși la concurs, la

specializările menționate mai sus, nu
mai dacă fac dovada că au lucrat în 
unități de producție agricolă cel puțin 
un an.

— Ce acte trebuie să prezinte la în
scriere absolvenții liceelor de alt pro
fil decit agroindustrial, prin care să 
facă dovada că au lucrat un an in uni
tăți de producție agricolă ?

— Ei trebuie să prezinte la în
scriere o dovadă, eliberată de condu
cerea unității respective de produc
ție agricolă, din care să rezulte că 
au lucrat în această unitate cel pu
țin un an. Pot beneficia de acest 
drept atît absolvenții care au lucrat 
în ferme de producție animală sau 
vegetală, cit și cei care au lucrat în 
alte unități agricole, cum sînt : oficii 
de îmbunătățiri funciare, oficii de 
pedologie și agrochimie, laboratoare 
cu caracter sanitar-veterinar, abatoa
re, puncte de însămînțări artificiale, 
unități de recepție, prelucrare și 
păstrare a produselor agricole, vege
tale și animale, de gospodărire a 
apelor, sectoare de producție din uni
tăți de cercetare și proiectare, sta
țiuni de mecanizare etc. Condiția, 
bineînțeles, este să fi lucrai efectiv 
în activități productive specifice aces
tor unități.

— Tineri absolvenți de liceu, dar 
nu agroindustrial, se interesează dacă 
pot să se înscrie la specializările 
amintite in condițiile in care locuiesc 
in comune cooperativizate și, paralel 
cu studiile liceale, au lucrat efectiv, 
alături de părinți, in cooperative agri
cole de producție.

— Da, se pot înscrie, dacă au lu
crat, paralel cu studiile liceale sau 
după absolvirea liceului, in cadrul 
cooperativelor agricole de producție? 
însumind, eventual pe mai mulți ani, 
numărul de zile de muncă (norme)

________Mihal IORDNNESCU 
(Continuare in pag. a IlI-a)
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ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl CERINȚELOR FORMULATE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU

OBIECTIVE $1SABCINI ESENȚIALE ALE PLANULUI PE 1382
ECONOMISIREA ENERGIEI

Economisirea severâ a energiei electrice, reducerea permanentă a 
consumurilor specifice in toate sectoarele producției materiale sint con
diții fundamentale pentru progresul economic al țârii. Așa cum a sub
liniat tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU in recenta cuvintare la intil- 
nirea cu activul de partid și de stat din județul Brașov, cea mai bunâ 
cale de asigurare a unor noi resurse energetice o reprezintă reducerea 
consumurilor, gospodărirea rațională a energiei, a combustibilului de 
care dispunem. Trebuie să facem totul pentru a asigura ca, in toate 
unitățile, folosirea rațională a energiei, a combustibilului să devină 
o preocupare de importanță deosebită — aceasta constituind o cerință 
obligatorie pentru buna desfășurare o activității in toate sectoarele 
de muncă.

Cum acționează pentru reducerea consumului de energie colecti
vele din două întreprinderi cu același profil de producție și care fo
losesc aceleași tehnologii de fabricație? lată tema anchetei noastre.

Alumina — principala materie pri
mă pentru realizarea aluminiului — 
se produce în două mari unități : la 
Oradea și Tuicea. La întreprinderea 
de aluminiu din Slatina, alumina 
expediată de la Oradea sau Tuicea 
se măsoară însă, fără îndoială, cu o 
singură balanță. Este oare posibil ca 
tona de alumină să cîntărească mai 
mult sau mai puțin dacă se fabrică 
la Tuicea ori la Oradea ? Evident, 
nu ! Și totuși, pusă pe o „balanță 
energetică" de data aceasta, vom 
avea o surpriză : alumina de la 
Tuicea „cîntărește" mai mult decît 
cea de la Oradea. Adică la Tuicea 
se consumă mai multă energie decit 
la Oradea pentru a produce aceeași 
cantitate de alumină. Concret, con
sumurile specifice de energie elec
trică și combustibili pe tona de alu
mină in anul 1981 se prezintă 
astfel •

Energie 
electrică
— kWh

Combustibil 
convențional

— kg —
Oradea 281.2 756
Tuicea . 389,9 763

Cum se explică această situație ? 
Comparativ cu unitatea din Oradea, 
Întreprinderea din Tuicea este oare 
mai slab dotată, aplică o tehnologie 
inferioară ? Specialiștii susțin și de- 

•monstrează că, din acest punct de 
vedere, lucrurile stau de fapt in
vers I „O comparație între cele două 
unități este interesantă și utilă prin 
concluziile care se pot desprinde — 
ne spune ing. Ion Lega, din cadrul 
Institutului de cercetări pentru in
dustria anorganică șt metale nefe
roase, șeful de proiect al unității din 
Tuicea. De la bun început trebuie să 
precizez că la Tuicea in majoritatea 
secțiilor de producție consumurile 
energetice ar trebui să fie cel mult 
egale cu cele de la Oradea. Iar in 
două secții de producție »— evapo
rare și leșiere — consumurile de 
energie ar trebui să fie in mod ca
tegoric mai mici la Tuicea. Și aceas
ta deoarece la evaporare, de pildă, 
pentru preîncăizirea soluțiilor se 
folosește o tehnologie modernă, care 
necesită un consum de abur mai 
mic. La fel stau lucrurile și in cazul 
secției de leșiere. La Oradea, încăl
zirea soluțiilor se face prin injecție 
directă de abur, iar la Tuicea prin- 
tr-un sistem de conducte, ceea ce 
presupune un consum de energie 
mai mic". ’

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
e.

în curtea întreprinderii de utilai 
petrolier din Tîrgoviste. zilele trecute se încărcau in vagoane cîteva 
lăzi voluminoase ce purtau etiche
te si inscripții într-o limbă străină. 
Ne interesăm ce conțin si aflăm că 
sint primele două instalații de in
tervenție la sonde din olanul pe a- 
cest an. care se livrează la export. 
Fiind vorba de produse cu ciclu re
lativ luna de fabricație, se înțele
ge. acestea au fost realizate, proba
te si finisate în ultima parte a a- 
nului 1981. Dealtfel, alte trei aseme
nea instalații au fost finalizate in 
avans Ia solicitarea unor parteneri 
de ceste hotare.

Alături, pe platoul de probe al 
secției montaj general sclipesc în 
soare instalații de diferite tipuri.

— Cele mai multe sînt pentru ex
port — ne informează lăcătușul Fi
lip Boboacă. Vedeți acele două tur
le albe ? Sînt cele mai moderne in
stalații de forai din sama P—80. Ri
dicarea si telescooarea turlei se co
mandă de la distantă. Dar avanta- 
iul lor cel mai important constă în 
fantul că Dot lucra la temperaturi 
ioase. Eu si echipa mea executăm 
instalația hidrostatică si pneumatică 
si vreau să vă soun că acordăm o 
mare atentie calității. încadrării stric
te in normele tehnoloeice si disci
plinei în producție. Muncitorii din 
secția noastră sint convinși că în
făptuirea în practică a sarcinilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C, al P.C.R. 
din noiembrie 1981 și, recent; la în- 
tilnirea cu activul de partid și de 
stat din județul Brașov, de a spori 
calitatea și eficiența muncii noastre 
va determina îmbunătățirea ac
tivității noastre, creșterea exportu
lui de instalații petroliere.

Opinie iudicioasă si realistă pe 
care aveam să o auzim de mai 
multe ori în discuțiile oe care le-am 
avut cu muncitori si cadre tehnice 
din întreprinderea tireovisteană. Iar 
acțiunile ce se desfășoară în aceste 
zile aici poartă amprenta unui ast
fel de mod de a sindl. Planului la 
export, care creste în acest an cu

PRAHOVA • „Imnurile cetății" 
șe intitulează manifestările politi
co-educative șl cultural-artistice 
care au loc la Ploiești și in comu
nele suburbane în luna februarie. In 
acest cadru au loc întîlniri cu 
juriștii pentru explicarea noilor 
decrete și legi, simpozioane, mese 
rotunde pe teme de autoapro- 
vizionare, disciplina muncii, se
siuni tehnico-științifice. De aseme
nea, muncitorilor din întreprinde
rile ploieștene li se prezintă spec
tacole de teatru și poezie, con
certe simfonice, filme artistice și 
documentare, expoziții de pictură, 
sculptură, grafică, afiș. (C. Că
prarii).

MEHEDINȚI • în sala Univer

Pot fi aduse in discuție și alte 
argumente care să demonstreze că, 
practic, la Tuicea consumurile spe
cifice de energie ar trebui să fie 
mai mici decît la Oradea. Și atunci 
de ce persistă această anomalie pă
gubitoare pentru economia națională?

Același profil, aceleași 
tehnologii-și totuși consumuri 

energetice diferite
FAȚA ÎN FAȚĂ ÎNTREPRINDERILE DE ALUMINA 

DIN ORADEA Șl TULCEA

Modul diferit in care se asigură 
funcționarea utilajelor reprezintă, 
după opinia tuturor specialiștilor cu 
care am discutat, principala cauză a 
consumurilor energetice diferite în 
cele două unități. Spre exemplifi
care, iată care au fost în anul 1981 
indicii de folosire la două din princi
palele categorii de utilaje :

— în procente —
La cuptoarele 
de calcinare

La autoclave

Oradea 98,77 99,86
Tuicea 86,47 94,57

Cifrele nici- nu ar mat necesita 
comentarii. în condițiile în care la 
întreprinderea din Oradea practic 
nu s-au înregistrat opriri accidentale 
ale utilajelor, este limpede că și e- 
nergia a fost consumată cu eficiență 
ridicată. Experiența acestei unități 
demonstrează în mod convingător le
gătura directă dintre consumul de 
energie și modul în care sînt ex
ploatate utilajele. Astfel, în urmă cu 
numai 2—3 ani, din cele cinci baterii 
de autoclave funcționau în medie 
numai patru, una fiind pe rind de
fectă sau in reparație. în această 
situație, consumul de energie elec
trică se ridică la peste 300 kWh pe 
tona de alumină. Oamenii muncii 
din întreprindere au căutat însă în 
permanență să-și ridice nivelul de

37 la sută fată de anul 1981. 1 se 
acordă, cum este si firesc." priorita
te. De aceea, un mare număr de 
măsuri întreprinse în .ultimul timp 
sint menite să asieure premisele 
realizării ritmice, în condiții calitativ 
superioare, a producției fizice desti- • 
nate exportului.

— O problemă care ne preocupă 
în mod deosebit este organizarea cit 
mai judicioasă a activității, astfel in
cit fiecare muncitor, maistru și in
giner să pună cît mai bine în va

Eficiente sporită prin înnoirea 
și modernizarea produselor 
DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ 

PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE

loare timpul de lucru sl miiloacele 
tehnice din dotare — ne-a sdus ing. 
Radu Tudor, șeful secției montai ge
neral. Deoarece in această Perioadă 
avem de realizat o comandă mare 
de macarale, canete hidraulice si 
mese Rotary pentru S.U.A.. Canada, 
U.R.S.S. si alte țări, am trecut la 
organizarea unei linii tehnologice noi. 
specializată pe aceste produse. în a- 
cest fel vom putea obține o ritmi
citate corespunzătoare, productivita
te înaltă, asigurind și o calitate su
perioară tuturor produselor.

Secția montaj general, care, eum 
se spune aici, „duce greul" in în
deplinirea planului de export, bene
ficiază de citva timp de spații noi 
de producție și de dotări tehnice 
care au eliminat o seamă de.locuri 
înguste. Sint de remarcat. în acest 
sens, standurile de probă pentru 
tracțiune la instalații si pentru în
cercarea macaralelor si capetelor hi-

sității cultural-ștlințifice din Dro- 
beta-Turnu Severin a fost prezen
tată o expunere despre mari răs
coale și războaie țărănești care au 
aVut loc de-a lungul secolelor în 
România. (V. Tătaru).

VASLUI • „75 ani de la răscoa
lele țărănești din 1907“ este gene
ricul sub care se desfășoară sim
pozioane organizate de Muzeul 
județean de istorie la Clubul tine
retului did Vaslui și de Muzeul 
„Vasile Pârvan" din Bîrlad — la 
întreprinderea de rulmenți din a- 
ceastă localitate. (Petru Necula).

CONSTANȚA • Cu participarea 
unui grup de scriitori din Bucu
rești condus de George Macoves- 
cu, a unor membri ai cenaclului 

calificare profesională și, ca urmare, 
au reușit să stăpînească tot mai 
bine procesele tehnologice. Totodată, 
au fost luate o serie de măsuri pen
tru perfecționarea tehnologiei și e- 
liminarea risipei. Bunăoară, pe baza 
analizelor făcute de specialiștii uni
tății, în ultimii ani au fost înlocui
te motoarele supradimensionate, ne
economice. Pe de altă parte, după 
cum ne-a spus ing. Lucian Silaghi, 
șeful compartimentului mecano-ener- 
getic, au fost executate prin autodo- 
tare o serie de instalații pentru re
cuperarea căldurii din gazele de ar
dere de Ia calcinare și chiar din a- 
lumină, care la încheierea ciclului 
de fabricație are o, temperatură destul 
de ridicată. Din calculele făcute re
zultă că numai prin recuperarea 
căldurii consumul de păcură se re
duce cu circa 20 kg pe tona de a- 
lumină.

Desigur, măsurile luate Ia Oradea 
pentru reducerea consumului de e- 
nergie sînt mult mai numeroase și 

de o mare diversitate. Nu am ptitea 
și nici nu ne propunem să le trecem 
pe toate in revistă. Un schimb de 
experiență direct între muncitori și 
specialiști din cele două unități, în 
care să se analizeze toate aspectele 
tehnice ale producției, ar fi mult 
mai lămuritor și util.

Să vedem cum se prezintă situa
ția la întreprinderea din Tuicea. De 
regulă, încercînd să justifice fie ne- 
realizarea producției, fie depășirea 
consumului de energie, specialiștii 
din unitate obișnuiesc să acuze ca
litatea unor utilaje. Acest lucru se 
face însă de aproape opt ani de zile, 
adică de cind au inceput să producă 
alumină primele utilaje, timp în care 
nu numai că s-ar fi putut, dar ar fi 
fost obligatoriu ca neajunsurile să 
fie eliminate. Ca atare, și in 
anul 1981 s-au înregistrat peste 1 000 
ore opriri accidentale la autoclave și 
1 950 ore la cuptoarele de calcinare.

' Iar funcționarea necorespunzătoare a 
unor utilaje se datorește, tocmai. 
modului în care sînt întreținute și 
reparate. Un singur exemplu. în ulti
mele luni, zidăria interioară -a cup
torului de calcinare nr. 1 a fost re
făcută de nenumărate ori. Și, totuși, 
numai după cîteva ore de funcțio
nare a cuptorului, zidăria s-a de
teriorat din nou, de fiecare dată. Șl 
iar s-a reparat, și iar s-a stricat, 
și... Dar lucrurile nu mai pot merge 
așa mai departe.

Funcționarea necorespunzătoare a 

draulice. Dar cea mal importantă 
realizare o constituie punerea în funcțiune, la atelierul forjă, a presei 
electrohidraulice de 400 tone-forță, pe 
care se matritează semifabricatele 
pentru racordurile speciale de mă
rime medie. Ce va însemna un a- 
semenea utilai pentru activitatea în
treprinderii ? Începînd din acest am 
secția racorduri speciale — a cărei 
producție va merge. în mare Parte, 
la export — va avea asigurată în 
mod ritmic, cantitatea de semifabri

cate necesară ; totodată, anual se va 
obține o economie de peste 1000 
tone de oțel aliat.

Discuția cu tovarășul Mircea lan- 
culescu. inginer-sef cu pregătirea 
fabricației, a stăruit asupra prevede
rilor de bază ale programului de ac
țiune consacrat sDoririi exportului si 
ridicării eficientei acestuia : înnoi
rea si modernizarea produselor, creș
terea competitivității acestora, acțiu
ne la care contribuie numeroase 
forte de concepție si execuție.

— întreprinderea noastră a reali
zat în ultimul timp o serie de in
stalații de forai si de intervenție la 
sonde cu parametri tehnici și ca
litativi superiori celor aflate în fa
bricație în anii nrecedenti — ne-a 
spus interlocutorul. De fapt, produ
cem ceea ce se caută in. prezent. 
Astfel, instalațiile De care le vom 
livra în acest an răsDund unor ce
rințe actuale oe olan mondial, cum 
ar fi punerea rapidă pe locație, si

„Ovidius" al revistei „Tomis" și a 
reprezentanților unor edituri din 
Capitală, în comuna Castelu din 
județul Constanța a avut loc o ma
nifestare culturală în cadrul lunii 
cărții la sate. Cu acest prilej, gaz
dele au prezentat o expoziție de 
carte și un frumos spectacol al for
mațiilor artjstice de amatori. 
(George Mihăescu).

GORJ • La Casa tineretului din 
Tg. Jiu a avut loc, cu participarea 
activelor sindicale din întreprinde
rile gorjene, un simpozion pe te

unor utilaje nu determină Insă nu
mai consumuri suplimentare, inutile 
de energie, ci și importante pier
deri de producție. La instalațiile de 
la cuptoarele de calcinare, de pildă, 
utilajele nefiind întreținute cores
punzător, se pierd însemnate canti
tăți de nitrat de aluminiu și alumină. 
Pe întregul flux tehnologic — de la 
turnul de preluare a hidratului pen
tru calcinare și pînă la silozurile de 
depozitare a aluminei — se risipesc 
importante cantități de materii pri
me. Totodată, datorită faptului că la 
o serie de instalații lipsește apara
tura de măsură și control, procesul 
tehnologic nu este condus pe baza 
parametrilor stabiliți, ci mai mult 
„după ochi“. Așa se și explică, 
dealtfel, randamentul diferit de ex
tracție a aluminei din bauxită în 
cele două unități: 81,9 la sută la 
Tuicea și 87 ia sută la Oradea. Iar 
consecința imediată este că în timp 
ce la Oradea se consumă 2,22 tone 
bauxită pentru o tonă de alumină, 
la Tuicea necesarul de bauxită se 
ridică la 2,41 tone pentru o tonă de 
alumină.

Este adevărat, așa după cum ținea 
să sublinieze și ing. Aurel Urcan, di
rectorul întreprinderii din Tuicea, in 
ultimul timp aici au fost luate o 
serie de măsuri pentru Îmbunătăți
rea activității de producție. Astfel, 
la șase autoclave au fost modificate 
registrele de încălzire, iar la alte in
stalații s-au făcut unele moderni
zări. Totuși, mai sînt multe proble
me nerezolvate. Bunăoară, la cupto
rul de calcinare nr. 1, lucrările pen
tru recuperarea căldurii au inceput 
în urmă cu trei ani, dar nu s-au 
terminat nici pînă în prezent. Con
sumul de energie putea fi mult 
mai mic dacă turbina de 12 MW de 
la centrala termică a întreprinderii 
era montată la vreme. Această 
turbină trebuia să producă energie 
electrică din anul 1980, folosind 
aburul tehnologic produs .de cen
trala termică, a cărui presiune tre
buie oricum redusă pe fluxul tehno
logic de la 100 atmosfere la 5 at
mosfere. Deci energia s-ar produce 
practic gratuit. Dar din cauza unor 
greșeli de execuție, turbina nu este 
montată nici'acum.

Așadar, la întreprinderea din Tui
cea există mari rezerve de reducere 
a consumului de energie și de spo
rire a producției. Practic, consumul 
specific de energie poate și trebuie 
să fie chiar mai mic decit la O- 
radea. Stă în puterea muncitorilor și 
specialiștilor din această unitate să 
contribuie la efortul general făcut 
In toate sectoarele de activitate pen
tru economisirea energiei. Să re- 
țjnem că, în acest an, în cele două 
Unități din Tulcep și Oradea urmează 
să se producă peste 530 mii tone de 
alumină. Reducerea cu numai unu 
la sută a consumului de energie e- 
chivalează cu o economie de peste 
120 000 MWh, ceea ce reprezintă a- 
proape jumătate din producția hi
drocentralei de la Bicaz. Un obiectiv 
pe deplin realizabil In ambele uni
tăți.

Ion TEODOR
Neculal AMIHULESE1 
Alexandru PETI

guranță ridicată in exploatare, po
sibilități de transport în locuri greu 
accesibile, consum redus de energie 
sr combustibil. Preocupările noastre 
sint îndreptate, concomitent, spre 
creșterea eficientei economice la toa
tă gama de produse. îndeosebi prin 
reproiectări constructive si tehnolo
gice. care determină reducerea con
sumului de metal si creșterea pro
ductivității muncii. Se înțelege că. 
întrucît asemenea instalații au un 
grad snorit de complexitate, incor- 
Dorind mai multă inteligentă tehni
că. si Dreturile pe piața externă sînt 
mai bune. Bunăoară, la instalația 
P—80—U. prin asemenea măsuri a- 
sigurăm îmbunătățirea' cu 4 ia sută 
a cursului de revenire. Desigur, a- 
vem multe asemenea produse De care 
le oferim la export. Doresc insă să 
subliniez că finalizarea unor Drodu- 
se noi solicitate la export întîrzie 
în anumite cazuri datorită greutăți
lor De care le întimpinăm în diocu- 
rarea autosasiurilor de la întreprin
derea de autocamioane Brasov. Uni
tatea cu care cooperăm ar trebui să 
înțeleagă că livrarea la export a u- 
nor instalații de forai ne care le rea
lizăm coresounde unor interese ma
jore ale economiei naționale si tre
buie să ne acorda tot SDriiinul. ou- 
nindu-ne la dispoziție cu promptitu
dine subansamblele necesare. >

— Colectivul intrenrinderii noastre 
este hotărît să înfăptuiască integral 
sarcinile din acest an, așa cum a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara din noiembrie 1981 și la 
recenta întîlnire cu activul de partid 
și de stat din județul Brașov — ne-a 
Bpus tovarășul Ion Bărbieru, secreta
rul comitetului de partid din întreprin
dere: Tot ce ne-am propus Pentru 
acest an — si am în vedere îndeo
sebi exportul — este De deplin reali
zabil. printr-o muncă bine organiza
tă. prin întărirea ordinii și discipli
nei. prin valorificarea integrală a 
priceperii si hărniciei muncitorilor si 
specialiștilor din întreprindere.

Gheorghe MANEA
< corespondentul „Scinteii" 

ma „Rolul creației de masă în In
troducerea tehnicii noi și sporirea 
eficienței activității economice, în 
contextul revoluției tehnico-științi
fice contemporane". (Dumitru Pru
nă).

CARAȘ-SEVERIN • La Reșița 
se desfășoară un interesant schimb 
de experiență al dirijorilor forma
țiilor corale și camerale premiate 
la Festivalul național „Cîntarea 
României" din județele Arad, Bi
hor, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hu
nedoara, Timiș și Mehedinți, cu

CUVÎNTUL CITITORILOR •»
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNOlIg*

„Reamintim o bună tradiție 
in dezvoltarea zootehniei"

Cu ani in urmă, cooperativa 
noastră avea 450 hectare teren des
tinat bazei furajere, dar produc
ția animalieră nu ne mulțumea. A 
dispărut și pășunea, ceea ce a avut 
un cuvînt greu in sensul dimi
nuării producției de lapte și carne. 
Și în comună s-au simțit curind 
rezultatele acestei practici greșite 
pentru că, datorită lipsei pășunii, 
mulți cetățeni au renunțat să mai 
crească animale. Analizînd aceste 
mari neajunsuri, am hotărît, încă 
în toamna anului trecut, să culti
văm o suprafață de 130 de hectare 
cu pășune pentru folosul coopera
tivei șl al cooperatorilor — cres
cători de animale. Sîntem încre
dințați că prin reînființarea pășu
nii, zootehnia, atit in cooperativă 
cît și în comuna noastră, va lua o 
mare dezvoltare. Am destinat ba
zei furajere o suprafață de 711 hec
tare* Mai mult de jumătate din a- 
ceastă suprafață este cultivată cu 
lucernă — nutreț foarte valoros — 
iar restul cu sfeclă furajeră, po
rumb de însilozare și alte plante 
furajere.

Pentru recuperarea materialelor 
trebuie recuperat intii... 

spiritul gospodăresc
Nu spun o noutate cînd afirm că 

o importantă sursă de economii o 
constituie recuperarea Si reutili- 
zarea a mari cantități de materiale 
de construcții rezultate din demo
lări. în mai multe ocazii.'am con
statat că se manifestă grijă la exe
cutarea operațiilor de demolare în 
multe zone ale Capitalei, recupe- 
rîndu-se multe din materiale. Am 
întilnit însă și unele cazuri de ri
sipă. Am in vedere situația exis
tentă în cadrul I.C.R.A.L. Cotro- 
ceni din sectorul 5, ai cărei lucră
tori se pare că nu au înțeles cum 
trebuie importanta recuperării și 
gospodăririi cu grijă a tuturor ma
terialelor ce pot fi revalorificate d& 
la demolări. Astfel, multe mate
riale bune ’sint distruse in timpul 
demolării ori cu prilejul încărcării 
și descărcării din mijloacele de 
transport sau se degradează în de
pozitul de materiale recuperate, 
amenajat de către I.C.R.A.L. Cotro- 
ceni pe strada Humulești.

Iată și un alt aspect care îngroașă 
risipa : ca să nu se poată spune că 
nu s-a recuperat nimic, au fost 
duse de-a valma la depozitul res
pectiv, cale de mai bine de 8 km, 
diverse materiale (tablă deterio
rată, bare si grinzi metalice, cără
mizi și țigle sparte, moloz etc), 
care trebuiau să ajungă direct la 
depozitele de colectare a fierului 
vechi sau la groapa de gunoi, evi- 
tîndu-se în acest fel cheltuiala su
plimentară de carburanți și forță de 
muncă.

Petre RUSE 
ecppomist, București

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Recondiționarea a numeroase piese de schimb a devenit la între

prinderea de construcții metalice Bocșa o importantă sursă de economii. 
Pe această cale, au fost recuperate și revalorificate In anul trecut di
verse piese în valoare de peste 1260 000 lei. (loan Rotărescu, muncitor) 
• Așteptăm din partea consiliului popular al comunei Stejari, județul 
Gorj, să inițieze acțiunile necesare pentru repararea drumului comunal 
pe distanța de peste 15 km devenită impracticabilă pentru circulația auto, 
precum și a podurilor deteriorate de pe raza localității. Sătenii sint pre
gătiți să contribuie cu toate forțele la realizarea în bune condiții a acestor 
lucrări (Aurelian Hurezanu, comuna Stejari, județul Gorj) • Lucrări 
edilitar-gospodâreșlî in valoare de 3 118 000 lei au realizat in anul recent 
încheiat prin muncă patriotică cetățenii comunei Sinpetru Mare din ju
dețul Timiș. în acest an, ei și-au propus să-și amplifice rezultatele, parti- 
cipînd din plin la edificarea a noi obiective. în prezent, ei iau parte la 
finalizarea lucrărilor la noul local destinat școlii, care cuprinde 8 săli de 
clasă, laborator, ateii er-școală etc. (Gheorghe Negricioiu, corespondent 
voluntar).

TUȘNAD, o stațiune recomandată pentru tratament, 
odihnă, turism

Adăpostită de munți, ferită de 
vinturi, stațiunea balneoclimaterică 
Tușnad este situată la o altitudine 
de 650 m, la poalele masivului vul
canic Harghita. Datorită pitorescu
lui, precum și confortului din 
hoteluri și vile, stațiunea se reco
mandă și pentru odihnă, vacante, 
turism, cu atît mai mult cu cit 
aerul pur, puternic ozonat, este 
bogat în aerosoli rășinoși și ioni ne
gativi. Atit factorii naturali de 
cură, cît și instalațiile moderne de 
tratament sînt indicate pentru tra
tarea unor boli funcționale ale 
sistemului nervos central, precum 
și a unor afecțiuni ale aparatului 
cardiovascular.

participarea unor compozitori și 
muzicologi. Formațiile laureate din 
Caraș-Severin au prezentat un reu
șit spectacol-concert demonstrativ. 
(Nicolae Cătană).

DÎMBOVIȚA • In căminul cul
tural din comuna I. L. Caragiale a 
avut loc o șezătoare literară con
sacrată împlinirii a 130 de ani de 
la nașterea marelui dramaturg al 
cărui nume ii poartă localitatea. 
Despre umanismul și universalita
tea personajelor caragialiene a vor
bit prof. univ. Ion Zamfirescu. 
(Gheorghe Manea).

BACAU • La Galeriile Muzeului 
de istorie și artă din Bacău a fost 
deschisă o interesantă expoziție de 
artă naivă a artiștilor plastici a-

Trebuie să spunem insă deschis 
că nu sintem cu totul mulțumiți. 
Și de ce ? Pentru că în ciuda efor
turilor noastre, nu putem încă asi
gura cantitatea de furaje necesară 
întreținerii animalelor pe toată pe
rioada de iarnă. Dacă am putea să 
organizăm in timpul verii în zo
nele de deal și munte tabere pen
tru animalele la îngrășat șl tine
retul taurin, am economisi o mare 
cantitate de furaje, care ar putea 
constitui un stoc Important de 
hrană pentru animale in timpul 
iernii. La noi în comună a existat 
in trecut o bună tradiție în orga- 

» nizarea acestor tabere, de vară, 
Care a fost însă părăsită deoarece 
organele de resort din județele de 
deal și munte n-au mai dat apro
bări pentru pășunat, din motive 
care nouă ni se par neîntemeiate. 
Ar -trebui să se înlăture această 
barieră, ținindu-se seama de inte
resele dezvoltării zootehniei.

Mircea BORA
inginer-șef al C.A.P. Otopeni, 
Sectorul agricol Ilfov

Nota redacției. Verifielnd aceas
tă scrisoare pe teren am constatat 
că semnalările corespondentului 
nostru voluntar sînt întemeiate. 
Vizitînd depozitul respectiv ne-am 
putut da seama de lipsa spiritului 
gospodăresc al celor cîțiva lucră
tori întîlniți aici, care mai mult se 
fac că muncesc la trierea și sor
tarea materialelor, aruncate claie 
peste grămadă în incinta unității.

într-un spațiu de circa 4 000 mp 
se pot vedea grămezi de țiglă și că
rămidă sfărîmate, stive mari de 
material lemnos (uși, ferestre, grin
duri etc), peste 40 de tone de ta
blă, fier-beton și grinzi metalice, 
toate ruginite, zeci de căzi de baie 
sparte, elemente de radiator sfărî
mate. rezervoare de combustibil, 
porți. uși și garduri metalice etc. 
Ce-i dreift erau și cîteva stive cu 
grinzi din lemn și seîndură. Uși și 
ferestre recuperate, pentru recon- 
diționare în atelierul de lemnărie... 
ce se așteaptă și se tot așteaptă a 
fi amenajat in acest depozit.

Aceasta fiind situația, sugerăm 
conducerii I.C.R.A.L. Cotroceni să 
acorde mai multă, atenție recupe
rării cu grijă gospodărească a ma
terialelor rezultate din demolări 
care pot fl revalorificate, să Impri
me în întreprindere, cu fermitate, 
un spirit de răspundere și disci
plină pentru a se asigura ordinea 
la depozitul respectiv și a se pre
veni Orice risipă. (Dumitru Manole).

Pentru petrecerea plăcută a timpu
lui liber, stațiunea dispune de bi
bliotecă, cinematograf, piscină șl 
alte mijloace de agrement. Organi
zatorii de turism oferă, totodată, 
celor sosiți aici un program variat 
de excursii șl drumeții în locuri și 
zone de un pitoresc aparte sau de 
interes deosebit.

Agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism, precum și cele 
ale întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante București stau 
oricind la dispoziția publicului pen
tru informații suplimentare și vin- 
zarea biletelor.

matori, laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României". Lucră
rile de pictură, semnate de maistrul 
Ion Mărie, de gospodina Catinca 
Popescu și tehnicianul Bică Wein
berg, redau aspecte din viața și 
munca oamenilor de pe meleagu
rile băcăuane. (Gh. Baltă).

TULCEA • Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă a 
organizat la sate o stagiune de dez
bateri și spectacole artistice, cu- 
prinzind simpozioane, mese rotun
de, dezbateri pe teme economice, 
istorice, științifice, urmate de spec
tacole artistice susținute de artiști 
și formații laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
(Neculai Amihuletei).

[FAPTUL;
I DIVERȘj
I Cale lungă, 

drum de fier...
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Zi de iarnă. Trenul de per
soane Rovinari — Tg. Jiu so
sește în gară fără nici un mi
nut intirziere. Lucru firesc. In 
cazul mecanicului de locomo
tivă Constantin Buteică punc
tualitatea este o obișnuință. 
Și. nu de ieri, de alaltă
ieri, ci de peste 35 de ani, de 
cind a condus tot felul de gar
nituri de tren pe distanțe mai 
lungi sau mai scurte. Cineva a 
făcut un calcul că Buteică a 
străbătut pe magistralele de 
fier ale țării o distanță egală cu 
de patru ori și jumătate ocolul 
Pămintului pe la Ecuator.

Un calcul făcut, in ziua ieșirii 
sale la pensie, cind trenul de 
persoane Rovinari — Tg. Jiu a 
ajuns in gară fără nici un mi
nut intirziere. Ca de obicei. 
Obișnuință pe care ne-o dorim 
pe toate traseele și în toate gă
rile.

Strict autentic
A tamponat o mașină, a tam

ponat-o și pe a doua, dar cind 
se îndrepta vijelios spre a treia, 
i s-a oprit brusc motorul. Cel 
de la volan a încercat să se facă 
nevăzut, dar n-a fost chip. In
tre el și omul în uniformă alb- 
albastră de la miliția Aradului 
a avut loc următorul dialog •

— Actele mașinii, vă rog !
— Vi le-aș da cu dragă'fhimă, 

dar nu le am.
— Permisul de conducere, vi 

rog.
— Vă rog să mă credeți ci 

vi l-aș da, dar n-am permis.
— Pină una, alta, o să suflați 

in fiolă.
— Aș sufla, dar e păcat de 

ea.
— Cum așa ?
— Păi, tot o să se înverzească. 

Așa că...
Așa că respectivul (Gheorghe 

Hotărau, măcelar din Nădlac) 
„împușcate" trei infracțiuni din- 
tr-un foc : furtul mașinii, lipsa 
permisului și conducerea sub 
influența alcoolului. Pentru toa
te trei răspunde acum in fața 
legii o dată și bine.

Cu cărțile 
pe masa

Degeaba au fost avertizați că 
jocul de noroc o să le aducă 
odată și odată ghinion. Ioan 
Perșoiu șl C. Victor din Zăr- 
nești. județul Brașov, nu se 
despărțeau de cărțile de joc 
nici să-i pici cu ceară. Dar, in- 
tr-o zi, cind se așteptau mai 
puțin, a „picat" și miliția în 
control. Cind unul dintre ei toc
mai se pregătea să zică „pas" 
sau „sec" — nu s-a stabilit cu 
exactitate intenția — amindoi 
au simțit... cacialmaua. Fiind 
recidiviști, au fost trimiși in 
fața instanței de judecată, care 
i-a condamnat pe primul la 4 
luni, iar pe al doilea la 5 luni. 
Din cele declarate de cei doi la 
proces se pare că au ajuns, in 
sfîrșit, la tilcul zicalei că noro
cul e după cum și-l face omul, 
adică prin muncă.
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Sârbâtoare 
la Biliești

De mult nu a mai fost așa de 
plină casa ja moș Vasile Tănase 
din Biliești, județul Vrancea. 
Au venit la casa părintească cei 
6 copii, nepoții și strănepoții 
pentru a-i ura bunicului „La 
mulți ani" în ziua in care aces
ta împlinea 100 de ani de viață. 
In capul mesei sărbătorești, ală
turi de cel aniversat, a luat loc 
și soția acestuia, care a împlinit 
95 de ani. Secretul longevității 
lor — munca și cumpătarea, pe 
care sărbătoritul le-a recoman
dat celor prezenți ca adevăruri 
cu deplină acoperire, verificate 
intr-un secol de viață.

Martorul... 
inculpat

Ca șef al văruitelor din Valea 
Mare Pravăț și Mihăești, jude
țul Argeș, Vasile Herache a tre
cut fictiv pe statele de retribu
ție persoane care nu munciseră, 
iar banii și i-a însușit. Printre 
martorii prezenți la proces s-a 
aflat și Ion Arsene, consătean 
al inculpatului, care a declarat că 
nu prestase nici o zi de muncă. 
Declarație pe care o dăduse in 
scris și la miliție. Dar iată că, 
in urma intervențiilor unor 
rude ale lui V.H., martorul Ar
sene le promite acestora că-și 
va retrage declarația. Cum a 
promis, așa a făcut. Numai că, 
din martor, Arsene a devenit 
acum inculpat, fiind trimis in 
judecată pentru infracțiunea de 
mărturie mincinoasă.

De s-ar potoli
Se numește Doru-Toadet Flue- 

rașu, de fel din Vatra Dornei. 
Este tinăr, voinic, bun de mun
că. Dar tocmai cu munca nu se 
omoară Fluerașu. Nici părinții, 
nici vecinii, nici tinerii de sea
ma lui, care și-au făcut un rost, 
nu au reușit pină acum sd-l 
potolească. Pentru că Flîierașu 
nu putea fi desprins cu una cu 
două de restaurant unde bea 
și tot bea pină cădea sub masă. 
Cind se „trezea", cit de cit, din 
beție, începea să devină agresiv. 
A fost judecat și condamnat. A 
promis că se face „băiat cumin
te". Dar „băiatul" nu s-a făcut 
„cuminte" și a continuat ca mai 
înainte. A fost judecat și con
damnat a doua oară. Din nou a 
promis, din nou și-a călcat cu- 
vîntul. Acum a fost judecat și 
condamnat la trei Itini, pentru 
a treia oară. Poate că — în sfir- 
Șit — s-o fi trezit!
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I 
I 
I 
I 
I 
I

Rubrică realizată de 
Petre POPA
Ji corespondenții „Scinteii*j
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Tovarășului E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general al Partidului Comunist din India (Marxist)

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist din India (Marxist) vă adresez calde felicitări și urări 
de noi succese in activitatea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din India (M), bazate pe 
stimă și respect reciproc, se vor dezvolta pe mai departe în interesul ce
lor două țări și popoare ale noastre, al cauzei păcii, destinderii, securității 
și independentei naționale, conlucrării și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

A apărut, în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate
VOLUMUL 20

EDITURA POLITICA

Sosirea la București a delegației 
Partidului Socialist Popular din Danemarca

ÎN ADUNĂRILE GENERALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE
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— ANALIZE APROFUNDATE ȘI MĂSURI TEMEINICE PENTRU

Luni după-amiază a sosit la 
București delegația Partidului So
cialist Popular din Danemarca, con
dusă de Gert Petersen, președintele 
partidului, care, la invitația C. C. al 
P.C.R., efectuează o vizită de prie
tenie in țara noastră.

Din delegație mai fac parte : 
Pelle Voigt, membru al C. C. al 
P.S.P., vicepreședinte al Comisiei 
internaționale a partidului, deputat,

Cronica zilei
, / Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a 
primit, luni, pe Jose de Ja Fuente, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al Republicii Cuba.

Cu acest prilej, au fost examinate 
probleme curente și de perspectivă 
ale schimburilor comerciale și 
colaborării economice dintre cele 
două țări și stadiul tratativelor pen
tru încheierea protocolului comercial 
pe anul in curs.

★
Luni a avut loc o Întrevedere in

tre Gheorghe Caranfil, ministrul in
dustriei chimice, și Rao Farman Aii 
Khan, ministrul petrolului și resur
selor naturale din Republica Islami
că Pakistan, care face o vizită în 
tara noastră.

fn timpul Întrevederii au fost e- 
vidențiate rezultatele fructuoase ale 
cooperării româno-pakistaneze in 
domeniul prelucrării petrolului și 
petrochimiei, relevindu-se noi posi
bilități pentru extinderea cooperării 
reciproc avantajoase dintre Româ

tv
PROGRAMUL 1
11.00 Viața satului
13,00 închiderea programului
18,00 Telex
16,M Viața școlii
16,30 Almanah plonlereso
16,50 Clubul tineretului
17,25 Viața satului
17,60 1001 de seri

> ȘTIRI SPORTIVE
• La Palatul sporturilor și cultu

rii din Capitală, in prezența a 6 000 
de spectatori, s-a disputat, luni sea
ra, îritîlnirea revanșă dintre echipele 
masculine de handbal ale României 
și Cehoslovaciei. Handbaliștii noștri 
au învins cu 22—16 (10—9). în prima 
partidă, desfășurată sîmbătă la Plo
iești, învinsese tot echipa României, 
cu 36—28.

• Concursul internațional mascu
lin de floretă pentru trofeul „Renâ 
Bougnol" s-a încheiat la Montpellier 
(Franța) cu victoria scrimerului ro
mei Petru Kuki, care l-a întrecut 

(Urmare din pag. I)
echivalent cu un an de producție 
agricolă. în acest scop, ei trebuie să 
prezinte dovezi eliberate de pre
ședintele cooperativei respective și 
avizate de direcția agricolă jude-

— Specializările amintite au ?i for
me de invățămint fără frecvență ; ce 
acte li se cer aici candidaților la în
scriere ?

— La specializările Agricultură, 
Horticultură, Zootehnie, Contabilitate 
și economie agrară vor fi înscriși la 
concurs candidați care prezintă reco
mandare de la locul de muncă, apro
bată de organele agricole județene 
și de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, precum și do
vada că lucrează în unități de pro
ducție agricolă, în specialitatea pen
tru care candidează, de cel puțin 
5 ani pentru specializările Agricultu
ră, Horticultură și Zootehnie, și de 
cel puțin un an pentru specializarea 
Contabilitate și economie agrară.

— Ce condiții sint necesare pentru 
înscrierea la concursul de admitere 
tn invățămintul superior artistic ?

— Aici se vor putea înscrie numai 
absolvenții de liceu care fac dovada 
că au participat la activitatea artis
tică de masă, în cluburi muncitorești, 
case de cultură, cămine culturale etc. 
și au fost premiați la orii - '’’"tre 
fazele concursurilor artist 
drul Festivalului național 
României", inclusiv la < 
artistice școlare, sau care 
ai unor concursuri artist 
ționale.

— Ce modificări au fo 
în disciplinele concursul 
tere din acest an ?

— La toate profiluri! 
zările, disciplinele de 
aceleași ca in 1981, cu u 
de adaptare la disciplin 
liceu de absolvenții p 
Bunăoară, la specializ! i
— p limbă străină, Ge> 
lui înconjurător nu si 3
ca disciplină de con' e
cu Geografia econon i
Aceasta din urmă răr iă 

șl Birthe Hansen, membră a Comi
siei internaționale a partidului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația daneză a fost întîmpinată 
de tovarășii Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C. C. al P.C.R., Emilia 
Sonea, membru supleant al C. C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C. C. al P.C.R., și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C. C. al P.C.R., de activiști de par
tid.

nia și Pakistan in domeniul indus
triei chimice.

★
în aceeași zi, loan Avram, minis

trul industriei construcțiilor de 
mașini, s-a întîlnit cu Rao Farman 
Aii Khan.

Cu acest prilej au fost analizate 
posibilitățile privind extinderea coo
perării între cele două părți in do
menii de interes reciproc.

★
Noi posibilități de cooperare tn do

meniul minier dintre cele două țări 
au fost analizate în timpul întreve
derii dintre Ion Lăzărescu, minis
trul minelor, și ministrul petrolului 
și resurselor naturale din Pakistan.

★
Tot luni a avut loc o Întrevedere 

intre Nicolae Murgu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Rao Farman Aii Khan. Au fost a- 
nalizațe noi posibilități de cooperare 
economică bilaterală.

La întrevederi a fost prezent Iqbal 
Hosain, ambasadorul Republicii Isla
mice Pakistan in țara noastră.

(Agerpres)
i

19,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal
20,20 Reportaj '82
20,40 Teatru TV : „1907" de Cezar Pe

trescu.
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Film serial pentru copii s „Min

gea”
20,46 Viața economică
21,16 Mic dicționar de operă si balet
22,10 Telejurnal

in finală cu 10—8 pe vicecampionul 
olimpic, francezul Pascal Jolyot. A- 
gențiile de presă subliniază evolu
ția foarte bună a campionului ro
mân, succesul său confirmind că se 
numără în continuare printre cei mai 
valoroși floretiști din lume.

• Concursul internațional feminin 
de floretă desfășurat la Leipzig, cu 
participarea a 69 de sportive din 6 
țări, a prilejuit un frumos succes ti
nerei sportive românce Elisabeta 
Guzganu, clasată pe primul loc in 
urma victoriei, cu 8—1, în finală sus1 
ținută cu Mandy Niklaus (R.D. Ger
mană).

SUPERIOR
obligatorie pentru toți candidați!, tn- 
trucît a fost studiată de absolvenții 
promoției 1982 in toate liceele. De 
asemenea, disciplinele de specialitate 
la alegere vor fi adaptate, ca denu
mire și conținut, disciplinelor pre
văzute în planurile de invățămint din 
licee, valabile pentru absolvenții pro
moției 1982. Aceste discipline vor fi 
afișate la fiecare instituție de învă- 
țămînt superior, corespunzător profir 
lurilor și specializărilor existente in 
cadrul acestora. La instituțiile de 
invățămint superior vor fi afișate, de 
asemenea, în termen util, secțiile de 
specializare pentru care se organi
zează concurs in anul 1982, precum 
și cifrele de școlarizare.

— Ce aspecte noi, de conținut sau 
de formă, comportă in acest an probe
le de concurs ?

— Conținutul probelor de concurs 
va fi stabilit pe baza manualelor 
școlare după care s-au pregătit, in 
anul respectiv, absolvenții de liceu 
din promoția 1982 ; avem deci în ve
dere ediția 1978 pentru manualele de 
clasa a IX-a, 1979 pentru clasa a X-a, 
1980 pentru clasa a Xl-a și 1981 pen
tru clasa a XH-a. Candidaților care 
s-au pregătit după alte ediții li se 
recomandă să confrunte manualele 
lor cu edițiile amintite.

Ca și în anii precedent!, admi
terea se face in jordinea descrescindă 
a mediilor generale obținute de can
didați, în limita numărului locurilor 
planificate pentru fiecare facultate 
sau profil și in funcție de situația 
militară a fiecărui candidat (încor- 
porabil și neîncorporabil).

Măsurile adoptate la nivelul Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui, cit și al instituțiilor de învăță- 
mînt superior — ne-a spus în înche
iere adjunctul ministrului educației și 
învățămintului — vor asigura desfă
șurarea concursului in condiții de 
obiectivitate deplină, respectarea in
tegrală a criteriilor de admitere sta
bilite, aprecierea fiecărui candidat in 
raport cu pregătirea sa și ,cu 
aptitudinile pentru profilul de invă
țămint și specializarea la care concu
rează.

BUNA ORGANIZARE A
Să pornim de la cîteva elemente 

și o întrebare firească. Cooperativa 
agricolă Olănești Sat este una din 
unitățile agricole . din județul Vîlcea 
care aq obținut rezultate bune în ul
timii ani. Situată în zona colinară 
și premontană, unitatea dispune 
doar de 60 hectare teren arabil, fiind 
profilată pe creșterea animalelor — 
750 de taurine și 3 700 de oi, și po
micultură — 547 hectare de livezi, 
din care 493 pe rod. Acestea fiind 
profilul producției și dimensiunile 
activității, se pune în mod firesc în
trebarea : ce posibilități are această 
unitate de a asigura de lucru o pe
rioadă cit mai îndelungată, pînă la 
300 de zile pe an, celor aproape 800 
de cooperatori, care anul trecut au 
muncit, mai mult sau mai puțin, în 
cooperativă ?

Această problemă capătă o impor
tanță capitală in lumina J măsurilor 
cuprinse în proiectul Legii privind 
retribuirea muncii in unitățile a- 
gricole cooperatiste, care stabilesc ca 
cel puțin 60-65 la sută din totalul 
populației legate de activitatea fie
cărei cooperative să îl constituie 
forța de muncă activă, veniturile lor 
urmînd să fie cu atît mai mari cu 
cit vor efectua un volum mai mare 
de lucrări pentru realizarea și de
pășirea producțiilor planificate. Ar
ticolul 14, alineatul 1 din proiectul 
noii legi cuprinde prevederi exprese 
pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv : „Pentru a se asigura participa
rea la muncă, in tot timpul anului, 
a unui număr cit mai mare de coo
peratori și creșterea treptată a gra
dului de ocupare a acestora pînă la 
300 de zile pe an, consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole 
sint obligate ca, pe lingă activitatea 
agricolă, să dezvolte activitățile de 
industrie mică, de construcții, pres
tări de servicii și altele asemănă
toare, vaiorificind pe deplin resur
sele de materie primă de care dis
pune fiecare unitate"...

— Tovarășe Aurel Vlădolu, vă 
propunem să intrăm direct în su
biect. în calitate de primar al ora
șului Băile Olănești, cum sprijiniți 
consiliul de conducere al cooperati
vei agricole să asigure de lucru 
forței de muncă, atît din oraș, cit și 
din satele aparținătoare, o perioadă 
cit mai mare din an ?

— într-adevăr, datorită condițiilor 
locale, profilul activității din coope
rativa noastră este destul de limitat, 
în zootehnie, ca și în pomiculiură, 
există momente — cositul fînețelor, 
stringerea și depozitarea furajelor,

Și în adunările generale din anii 
trecuți cooperatorii din Chechiș, ju
dețul Maramureș, și-au analizat ac
tivitatea cu multă exigență ; dar de 
data aceasta analiza a sondat și mai 
adine climatul creat de consiliul de 
conducere pentru participarea largă 
a fiecărui locuitor al așezării la în
deplinirea sarcinilor asumate da 
cooperativă.

Oamenilor le venea greu să se re- 
cqnoască în oglinda rezultatelor cu 
care cooperativa a încheiat anul 
1981, într-atît este de mare contra
dicția dintre aceste rezultate șl pă
rerea bună pe care acest sat o are 
despre sine, pe motive întemeiate, 
dintre dorința firească a locuitorilor 
de aici de a se situa printre fruntași 
și producțiile foarte modeste obținute 
de ei anul trecut în toate sectoarele.

Pe scurt, lucrurile stau cam așa î 
satul Chechiș, aparținător comu
nei Dumbrăvița, are drum asfaltat; 
casele ii sint toate noi, fără excepție, 
vreo 30 la sută din ele cu etaj, în 
sat se află vreo 15 autoturisme pro
prietate personală, peste 100 cetățeni 
solicită introducerea telefonului la 
domiciliu etc., etc., dar țăranii din 
Chechiș nu produc în agricultura 
lor nici atît cit le trebuie să consu
me ei. Planul la producția globală 
pe anul trecut a fost Îndeplinit in 
proporție de numai 70 la sută. De 
asemenea, în primăvara anului tre
cut, datorită neingrijirii furajelor de 
calitate slabă, lotul zootehnic s-a

Pentru recolte sporite in acest an
(Urmare din pag. I)
epocă — deoarece unitățile agricole 
din unele județe nu au trimis can
titățile respective la stațiile pentru 
decuscutare.

Deși culturile din epoca a doua se 
insămințează mai tîrziu, dacă a- 
vem in vedere cantitățile mari de 
semințe care se folosesc, este nevoie 
ca transferul între județe să fie in
tensificat pentru ca unitățile agri
cole să le poată avea la timp. Pină 
acum, din cele 27 000 tone de po
rumb au fost expediate altor județe 
16 862 tone, cele mai mari intirzieri 
tnregistrindu-se in județele Giurgiu, 
Călărași, Brăila, Mehedinți și Vas
lui.

Momentul începerii lucrărilor agri
cole de primăvară se apropie. De 
aceea, este necesar ca în cel mai 
scurt timp direcțiile agricole jude
țene, beneficiind de sprijinul 
Întreprinderilor de transport, să În
cheie transferul semințelor, respec- 
tînd Întocmai repartițiile făcute. 
Totodată, se impune ca unitățile 
agricole să ridice fără lntîrziere 
semințele repartizate, care se află in 
magaziile întreprinderilor județene 
de specialitate, astfel incit, la declan
șarea insămînțărilor, nimic să nu 
stînjenească desfășurarea normală a

LA DISTANTA. Cu «1“’ 
torul telefonului din imagine 
(realizat în R.F.G.), care se 
poartă aidoma unei genți, 
pot fi recepționate sau se

tăierile de rod șl recoltarea fruc
telor — cînd este nevoie de partici
parea întregii forțe de muncă pen
tru efectuarea acestor lucrări în 
timpul optim. Aceasta înseamnă 
însă ca, tn afara lucrătorilor perma
nent din zootehnie, să ocupăm 
restul forței de muncă doar circa 
două luni pe an. Și totuși, începînd 
din anul 1981 am avut aproape 200 
de cooperatori care au lucrat perma
nent in cooperativă, peste 300 de 
zile. Cum s-a reușit acest lucru ? 
Avem rezerve multe și variate : 
piatră pentru producerea varului, a- 
gregate de rîu, lemn provenit din 

Cum poate crește gradul 
de ocupare a forței de muncă

REPERE ALE UNEI VALOROASE EXPERIENȚE A COOPERATORILOR 
DIN OLĂNEȘTI SAT, JUDEȚUL VÎLCEA

doborîturi de vînt, pămînt argilos 
foarte bun pentru teracot, cărămi
dă, țiglă și olărit, o bogată tradiție 
artizanală, mulți meșteșugari pri- 
cepuți în fierărie, construcții și mul
tiple posibilități de preindustriali- 
zare a fructelor. Aceasta ca să mă 
refer la cele mal importante.

Aoordînd atenție deosebită reali
zării sarcinilor privind dezvoltarea 
producției agricole de bază — zoo
tehnia și pomicultura — cooperatorii 
au trecut la organizarea unor sec
toare de producție noi, auxiliare, 
dar foarte rentabile. Pe lingă secția 
de fabricare a teracotei, care func
ționează de mai mulți ani, au fost 
înființate un sector de producere a 
varului, unul de producere a cără
mizilor, unul de tîmplărie și o sta
ție de sortare a agregatelor de ba
lastieră, în toate cazurile fiind folo
sită numai materia primă existentă 
pe plan local. în plus, prin atelierul 
de fierărie, echipele de zidari, so- 
bari, instalatori, constructori șl că
răuși au efectuat prestări de ser
vicii către populație in valoare de a- 
proape 700 000 lei. Una peste alta, 
toate aceste activități au adus coo
perativei un venit suplimentar de

Vot pentru

subțiat eu 60 de animale — morta
lități și sacrificări din necesitate, 
înainte, cei din Chechiș vindeau fîn, 
iar acum îl cumpără.

Nu atît darea de seamă, cît mai 
ales cooperatorii care au luat cu- 
vintul s-au ocupat de cauzele aces
tei stări necorespunzătoare de lu
cruri, subliniind In unanimitate că 
principala cauză a acestor stări de 
lucruri este optica deformată a 
consiliului de conducere și a pre
ședintelui acestuia, care î.și desfășu
rau activitatea fără să se consulte 
cu oamenii, fără să asigure contro
lul și să aplice măsurile necesare 
întăririi disciplinei. în consecință, 
rodul unui astfel de stil de muncă, 
marcat de compromisuri, este în
totdeauna risipa, risipa de timp și 
de produse, neglijența, proasta gos
podărire și, în final, paguba, pe care 
o suportă nu numai cei neglijenți.

„Am fost un sat fruntaș — spu
nea în adunarea generală Victor 
Dobrican. — și acum uite unde am 
ajuns I Așa ceva noi nu putem ac
cepta. Cei cărora le încredințăm 
răspunderea trebuie să ia tn serios 
problemele conducerii și să-i mobi- 

lucrărilor. Odată cu măsurile care 
trebuie luate pentru asigurarea, In 
fiecare județ și unitate agricolă, a 
cantităților de semințe in structura 
de soiuri și hibrizi prevăzută, este 
necesară grăbirea condiționării și 
tratării semințelor din producția 
proprie.

Fiecare lnginer-șef din unitățile 
agricole, fiecare șef de fermă poartă 
o mare răspundere pentru calitatea 
semințelor ce vor fi puse sub brazdă 
in această primăvară. Ei au obliga
ția să cunoască și să controleze 
Însușirile calitative ale semințelor, să 
intervină atunci cînd ele nu cores
pund normelor prevăzute. Subliniem 
aceasta deoarece, din analizele 
efectuate în laboratoarele ' de 
specialitate, a rezultat ță în 
unele unități semințele au un pro
cent ridicat de corpuri străine sau 
o germinație redusă. Acum, șl nu 
mai tîrziu, trebuie luate măsuri 
pentru condiționarea șl tratarea aces
tor semințe, astfel îneît să existe 
garanția că după semănat vor răsări 
in întregime și se va realiza densi
tatea stabilită. Cu toată claritatea 
trebuie să se înțeleagă că de calita
tea semințelor, de respectarea nor
melor de densitate prevăzute de
pinde, tn mare măsură, nivelul re
coltelor din acest an.

pot efectua convorbiri tele
fonice la distanțe pînă la 
50 km. în acest scop, postul te
lefonic al persoanei respective 
este racordat la un emițător-re- 
ceptor radio. Dispozitivul cu
prinde un emițător-receptor si
milar care Înlesnește efectuarea 
convorbirilor dorite.

• „CARTE" ELECTRO
NICĂ DE TELEFON. ° 
mă britanică a introdus un sis
tem electronic cu ajutorul că
ruia pot fi aflate instantaneu 
numerele de telefon ale diferi
telor compartimente și secții ale 
întreprinderii respective și, fi
rește, ale personalului acestei 
întreprinderi. Prin simpla apă
sare a unui buton, pe un ecran 

MUNCII Șl 
circa 3,8 milioane lei care, In final, 
a determinat creșterea retribuției 
membrilor cooperatori, valoarea unei 
norme convenționale ajungînd la 
40,18 lei. Nu mai puțin important 
este faptul că prin înființarea a- 
cestor sectoare de producție s-au 
creat condiții pentru ca 104 membri 
cooperatori să aibă de lucru perma
nent in unitate, in afara celor 85 ce 
lucrează în zootehnie.

...Reluăm firul discuției cu tova
rășul Vlădoiu.

— Există și alte rezerve în a- 
eeastă privință 7

— Cred că nu e cazul să antici

pez. Proiectul Legii retribuirii mun
cii în unitățile agricole cooperatiste 
a fost dezbătut pe larg cu toți coo
peratorii —, pe echipe, formații de 
muncă și pe ferme. Am convin
gerea că, in adunarea generală de 
dare de seamă ia care veți participa, 
coqperatorii vor veni cu noi propu
neri pentru extinderea activităților 
anexă existente și înființarea altora 
noi...

...Și așa a fost. Dar-nu numai atît. 
Șl aceasta deoarece, în adunarea ge
nerală, cooperatorii s-au referit mal 
lntîî la ceea ce au de făcut în acest 
an pentru a spori și mai mult pro
ducția agricolă de bază. Trebuie să 
înțelegem — arăta tovarășa Maria 
Magdalena Oprescu, șefa fermei de 
vaci cu lapte — că numai sporind 
producția zootehnică putem realiza 
și depăși livrările de produse ani
maliere la fondul de stat Aceasta 
este și trebuie să fie principala sursă 
de creștere a veniturilor. Iar unita
tea noastră, cu cele 887 hectare de 
finețe naturale și peste 1 400 hectare 
de pășuni naturale, are condiții să 
crească un număr mai mare de tau
rine și ovine și să obțină producții 
mai mart Depinde numai de noi să

schimbarea 
păgubitoare
Uzeze pe toți ceilalți la treabă. Am 
rămas cu numai 7-8 atelaje la coo
perativă, deși cu ani în urmă aveam 
mulți cai. Cu actualele atelaje nil 
putem transporta la timp finul de 
pe cimp, dar nici vacile de la C.A.P. 
nu pot mînca finul plouat. Trebuie 
să se îndrepte lucrurile. De aseme
nea, pînă la sfîrșitul acestei ierni 
am mai putea trata cu marnă cel 
puțin 10 hectare, ■ dar s-o, facem 
acum I".

Oamenii se compară mereu cu ve
cinii lor și nu sint deloc mulțumiți 
cu ceea ce văd in ograda propriei 
cooperative. Cu ani In urmă, tn 
frunte se aflau el, chechișenii, dar 
Ia ce distanță sîrit acum de vecinii 
lor din Ocoliș, Groși, Lăpușel ! Și 
asta din cauza slăbirii ordinii și 
disciplinei. „Cum este admisibil ca 
40 la sută din producția de grîu să 
se fi pierdut din cauza recoltării 
prea tîrzii, în timp ce o grămadă 
de oameni din sat nu lucrau la 
C.A.P. tșl exprima nemulțumirea 
In adunarea generală cooperatorul 
Grigore Cupar. Așa ceva Ia noi nu 
s-a mai intimplat. De clnd n-am

' I1'" ................. ... • —........... .
Pregătiri Intense pentru campania agricolă de primăvarâ. La S.M.A. Ur. 
ziceni, județul Ialomița, se repară ultimele tractoare (prima fotografie). 
Pentru ca, după dezgheț, apa să nu băltească pe terenurile agricole, la 
C.A.P. Măgura, județul Teleorman, se execută canale de desecare (foto

grafia a doua)

DE PRETUTINDENI
apare numărul solicitat, însoțit, 
eventual, de un scurt mesaj 
cum ar fi : „plecat tn concediu" 
sau „revine la ora 17“ sau „se 
găsește tn biroul nr..." etc. Ca
pacitatea de inmagazinare a 
sistemului amintit este de 5 000 
de numere.

• IN LOCUL FIBRE
LOR DE STICLĂ - FIBRE 
DE PLASTIC. Datorită unei 
„premiere" tehnologice a spe
cialiștilor japonezi, fibrele op
tice care pină in prezent erau 
obținute din sticlă vor putea 
fi fabricate din mase plastice.

SPORIREA
strîngem cantități mal mari de fu
raje.

Cooperatorii nu, s-au lăsat prea 
mult invitați. Șefa fermei avea 
dreptate. Anul trecut s-au comis și 
greșeli care au dus la scăderea pro
ducției. Multe finețe s-au cosit cu 
lntîrziere, cînd ierburile erau lemni- 
ficate ; pe unele suprafețe, după co
sit, au trecut 10—15 zile pînă- să fie 
strîns finul ; scoaterea la pășunat a 
vacilor și oilor s-a făcut cu întîr- 
ziere, din care cauză de pe finețe 
nu s-a putut lua decît o singură 
coasă de fin. Iată deci suficiente mo
tive de nemulțumire pentru modul 

în care a condus activitatea consi
liul de-conducere. Propunerile făcute 
au dovedit că prin înlăturarea aces
tor neajunsuri se pot obține două și 
chiar trei coase de fin, iar prin ame
liorarea pășunilor să se realizeze 
10—12 tone de masă verde la hectar. 
Este o dovadă că la Olănești Sat 
cooperatorii au înțeles că prima lor 
îndatorire este aceea de a dezvolta 
producția agricolă, aceasta consti
tuind principala sursă de sporire a 
veniturilor, și apoi din celelalte ac
tivități.

„Anul trecut, activitățile anexă — 
spunea tovarășul Gheorghe Tîrcă, 
șeful sectorului industrial — ne-au 
adus venituri importante. E bine să 
extindem ce-am început și să înfiin
țăm alte activități noi".

Iată cîteva din propuneri.
• Executarea în regie proprie, de 

către echipa de construcții, a graj
dului și saivanului, prevăzute a se 
realiza în acest an. „Producem tot 
ce ne trebuie, de ce să plătim al
tora ?“.
• înființarea unei secții de pre

fabricate din beton la stația de sor
tare a agregatelor de balastieră.

unei optici

mai văzut Ia noi — așa cum se pe
trec lucrurile pretutindeni — ca 
președintele cooperativei, specia
liștii, brigadierii să fie mereu pe 
urma mecanizatorilor, să- controleze 
calitatea lucrării și să se bată pen
tru respectarea normelor stabilite 1“

Observațiile critice au avut în ve
dere și modul de gospodărire a tine
telor șl pășunilor, care au mare ne
voie de o masivă fertilizare. Potri
vit reglementărilor nou apărute cu 
privire la veniturile suplimentare pe 
care țăranii le pot obține, inclusiv 
din creșterea animalelor, vorbitorii 
au propus ca încă în această iarnă 
Bă se acționeze pentru îmbunătățirea 
stării de fertilitate a terenurilor care 
constituie baza furajeră a zooteh
niei. Aproape fără excepție, cei 
care au luat cuvîntul in acest sens 
— Vasile Tămaș, Alexandru Pavel, 
Vasile Bondrea, loan Tămaș, Vasile 
Ignat și alții — au spus că au în 
gospodăriile proprii îngrășăminte na
turale destule pentru a fertiliza su
prafețele destinate sectorului zoo
tehnic. în chiar ziua adunării gene
rale sosise și formația de tractoare

în felul acesta se înlătură unul 
din principalele inconveniente 
pe care le prezentau fibrele op
tice din sticlă, și anume pierde
rea a circa 30 la sută din pu
terea semnalului luminos la fie
care kilometru parcurs. în ca
zul fibrelor optice din plastic 
(un polimetil metacrilat), pier
derea se reduce la 15 la sută 
și specialiștii niponi afirmă că 
in curind ea va fi de 0 la suță.

• IMAGINI TV DE 
MARE CLARITATE. <* 
înseamnă TVID ? Aceste litere 
reprezintă prescurtarea cuvinte
lor „televiziune de înaltă defini
ție" (adică claritate a detaliilor). 
Pînă acum sistemul TVID era 
utilizat numai In circuit închis,

PRODUCȚIEI
• Organizarea unui atelier de pro

ducere a țiglei.
• înființarea unul sector de con

fecționare a căruțelor și roabelor.
• înființarea unui atelier de arti

zanat. „De ce turiștii aflați în Olă
nești să cumpere amintiri cu marca 
unor unități meșteșugărești din alte 
zone, cînd noi avem meșteri la fel 
de pricepuți ?“.
• Organizarea unul atelier de olă

rit. „E un meșteșug vechi aici, care 
a dus faima acestor meleaguri. Să 
dovedim că nu l-am uitat".

• Trecerea la organizarea unor 
acțiuni de preindustrializare : pro
ducerea sucurilor de fructe, a prune
lor uscate și a pulpei de fructe.

• Extinderea secțiilor de produ
cere a cărămizilor și a varului.

După încheierea dezbaterilor am 
discutat cu noul consiliu de con
ducere al cooperativei ales de adu
narea generală. Am solicitat răspuns 
la o singură întrebare : cum va ac
ționa pentru ca aceste propuneri să 
prindă viață intr-un timp cit mai 
scurt ? „De fapt, unele din propu
nerile făcute se regăsesc în planul 
privind extinderea activităților anexă 
ce ni l-am stabilit pentru acest an, 
ne-a spus tovarășul Nicolae Tudor, 
președintele cooperativei. Altele 
sint însă mai dificil de realizat. 
Avem nevoie de sprijinul consiliului 
popular și al altor organe județene. 
Conform programului stabilit pînă 
în anul 1984, prin dezvoltarea acti
vităților anexă, peste 350 de oameni, 
ceea ce înseamnă mai mult de 70 la 
sută din forța de muncă activă, vor 
lucra în cooperativă 300 de zile pe 
an". Am mai reținut că anul acesta 
cooperatorii din Olănești Sat și-au 
propus să realizeze venituri de 4,4 
milioane lei din activitățile anexă și 
prestări de servicii. Creșterea volu
mului de lucrări a permis ocuparea 
mai bună a forței de muncă. Dovadă, 
anul acesta adunarea generală a ho- 
tărît ca fiecare cooperator să efec
tueze minimum 150 de norme, față 
de 50 cite reveneau anul trecut pe 
un om.

Toate acestea sint doar cîteva re
pere ale unei experiențe ce dovedeș
te că prin spirit gospodăresc, prin 
punerea în valoare a tuturor posi
bilităților locale de înființare a unor 
activități anexă este posibilă creș
terea gradului de ocupare a forței 
de muncă, spre folosul atît al uni
tăților agricole, cit și al cooperato
rilor.

Aurel PAPAD1UC 
Ion STANCIU

pentru ducerea la Îndeplinire a aces
tei ample acțiuni.

„Pe lotul personal eu am cosit 
anul trecut — după fertilizare — de 
patru ori, dar la C.A.P. se usucă 
iarba in picioare, fără să fie dată la 
timp la cosit. Unii cooperatori cum
pără și acum, în iarna aceasta, fin 
din altă parte, de cite 4 000—5 000 lei, 
pentru ca să-și poată ține vaca, ob
serva Vasile Ignat. Avem, aici și gu
noi de grajd și marnă Care pot face 
dip fînețele noastre surse de veni
turi mari". Și atunci, am adăuga noi, 
n-ar mai fi nevoie să se insilozeze 
la C.A.P. iarbă seacă și roșcată, 
după care vacile nu dau lapte. De
altfel, acțiunea de fertilizare a în
ceput, aceasta fiind una din măsuri
le cuprinse și in programul prezen
tat adunării generale.

Fixindu-și obiectivele pentru acest 
an și modul de realizare a acestora, 
cooperatorii din Chechiș, pe teme
iul analizei făcute, au ajuns la con
cluzia că, în fruntea consiliului de 
conducere, în locul lui Vasile Oni- 
sim au nevoie de un om mai ener
gic și mai exigent, mai priceput, mai 
apropiat de oameni, și au acordat 
votul de încredere lui Gheorghe 
Cîmpean. A fi om bun, și-au zis ei, 
nu este același lucru cu a fi un pre
ședinte bun, vrînd să spună că, vo- 
tînd pentru un nou președinte al 
cooperativei, adunarea generală a 
votat, în fond, pentru o nouă optică 
a consiliului de conducere cu privire 
la ordine și disciplină *și pentru un 
stil de muncă mai eficient, care să 
constituie factori mobilizatori în în
deplinirea exemplară a indicatorilor 
de plan pe care și i-au stabilit în 
acest an.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

pentru filmarea operațiilor chi
rurgicale. Acum, grație unei 
tehnici noi, puse la punct de 
cercetătorii americani, sistemul 
va putea fi folosit și pentru 
transmiterea programelor obiș
nuite de televiziune. Diferența 
Intre televiziunea „clasică" și 
televiziunea de înaltă definiție, 
constă în faptul că în timp ce 
imaginile TV obișnuite sint al
cătuite din 625 de linii (sau 300 
de mii pînă la 400 de mii de 
puncte), imaginile de cel de-al 
doilea tip sint alcătuite din 1125 
de linii (sau peste 1 milion de 
puncte). Există, ce-i drept, un 
inconvenient. Pentru retransmi
terea imaginilor ID este nevoie 
de o bandă mai largă de unde ; 
tn schimb, claritatea detaliilor 
este incomparabil mai mare.



81

•■ :• -; C •" o ’’O ■' • ~ O’ *

:J.......--------J..............ÂiiMMVfcu
>

«j
'•>:h j£oi ĂSS:

K:W£

a

SL/
ișȘjța

9. gVK 
r Jef wz

i

•oiw!* L„-.

F w>f <1 > 
f• 9F «' w '■■ er '■■■O& d"*

I ‘
f®i B cc>fa * o cj HI

<>■'■■' =•>

^.•.•.•.;.;^.>;.v.;.ț

acțiuni Împotriva cursei Înarmărilor
R.F.G. :

Marșuri pentru pace —
BONN 8 (Agerpres). — Repre

zentanții a circa 250 de organiza
ții de luptă pentru pace din R.F.G. 
s-au reunit la Bonn, in cadrul unui 
congres federal, pentru a stabili pro
gramul de acțiuni pe perioada 
1982—1988, demonstrațiile și marșu
rile împotriva cursei înarmărilor, 
în favoarea dezarmării, pentru 
pace. în cursul primăverii vor fi 
organizate marșuri pentru pace in 
toate marile orașe ale R.F.G. Se

în toate marile orașe ale țării
preconizează, (le asemenea, desfă
șurarea la Bonn, în 1983, a unei 
uriașe manifestații împotriva pla
nurilor N.A.T.O. de amplasare pe 
teritoriul R.F.G. a rachetelor de tip 
„Pershing 11“ și „Cruise".

Agențiile internaționale de pre
să reamintesc că la 10 octombrie, 
anul trecut, peste 300 000 de persoa
ne au manifestat la Bonn împotri
va cursei iraționale a înarmărilor, 
in primul rind nucleare.

JAPONIA :

Cereri de lichidare a bazelor militare străine
TOKIO 8 (Agerpres). — în cen

trul administrativ al insulei Okina
wa, orașul Naha, a avut loc 
o demonstrație de masă îm
potriva bazelor militare, pentru 
dezarmare și pace. Participan
ts, care purtau lozinci ca „NU 
— bâzelor militare americane!", 
„NU — înarmărilor nucleare", 
s-au pronunțat împotriva cursei pe
riculoase a înarmărilor, pentru li
chidarea bazelor militare pe teri
toriile altor state, pentru întreprin
derea altor măsuri care să conducă 
la edificarea unei păci trainice in 
lume.

LONDRA 8 (Agerpres). — Japo
nezul Ryoichi Sasakawa, președin

tele „Societății mondiale pentru 
păstrarea memoriei victimelor răz
boiului", a adresat luni in ziarul 
britanic „Times" un apel tuturor fe
meilor din lume de a se uni în ca
drul organizației „Mamele pen
tru pace", in favoarea dezarmă
rii generale și totale. Dezarmarea 
completă — subliniază el — con
stituie condiția absolută pentru pace 
permanentă.

Ryoichi Sasakawa a invitat pe 
toți cei care ii impărtășesc ideile 
să-l contacteze, e.xpediindu-i mesa
je la Tokio pe adresa instituției al 
cărei nume este destul de sugestiv 
pentru obiectivele ei, respectiv 
„Fundația pentru mări albastre și 
pămint verde".

S.U.A. :

„NU I — unei noi Hiroshime"
WASHINGTON (Agerpres). — Pe 

străzile șl in piețele orașului ame
rican San Francisco au răsunat din 
nou lozinci in favoarea păcii.

După ce au parcurs străzile ora
șului, purtind pancarte și scandind 
lozinci ca „Opriți mașina de război 
americană!". „Nu armelor nuclea
re!", „Nu Hiroshima!", peste 6 00:) 
de persoane de toate vîrstele s-au 
adunat in Piața Uniunii — loc de
venit de mai multe decenii istoric 
pentru întrunirile oamenilor muncii 
și mitingurile in favoarea păcii. 
Particlpanții și-au exprimat pro

testul față de intensificarea activi
tăților militare americane în lume 
și de implicarea tot mai mare a 
S.U.A. în Salvador și au cerut 
transferarea fondurilor destinate 
proiectelor militare in favoarea pro
gramelor sociale, negocierea unui 
tratat de dezarmare și încetarea 
angajării americane in Salvador.

Manifestația antirăzboinică de la 
San Francisco a fost organizată de 
118 asociații, reprezentind organi
zații sindicale și cu caracter demo
cratic, grupuri studențești, precum 
și cercuri clericale.

AUSTRIA :

O nouă organizație a militanților pentru pace
VIENA 8 (Agerpres). — în orașul 

austriac 
o nouă 
numită 
care iși 
țiunilor

\ lor, pentru dezarmare,

Hmunden a fost înființata 
organizație obștească, de- 
,.Inițiativa pentru pace",- 
propune intensificarea ac- 
împotriva cursei inarmări- 

in primul

rind pentru dezarmare nucleară, 
pentru consolidarea păcii și dezvol
tarea colaborării intre state. Orga
nizații similare ale luptătorilor aus
trieci pentru pace au fost înființate
și in alte orașe ale țării.

O nouă rundă de negocieri 
între C. E. E. și S. U. A.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — O 
delegație la nivel înalt a Comisiei 
Pieței comune a sosit la Washington 
pentru noi negocieri, in încercarea 
de a convinge partea americană să 
evite un „război comercial" in ma
terie de exporturi vest-europene de 
oțel spre Statele Unite. Va fi discu
tată, de asemenea, politica agricolă a 
Pieței comune.

Deși, în cadrul unei conferințe de 
presă, ce s-a desfășurat imediat 
după sosirea delegației C.E.E., Wil
helm Haferkamp, vicepreședintele 
Comisiei Pieței comune, a încercat 
să acrediteze ideea că Statele Unite 
și „cei zece" nu-și pot permite un 
război comercial, tonul ultimelof de
clarații ale oficialităților de la Wa

shington „continuă să rămlnă ‘dur" 
— notează agenția France Presse — 
in special in ceea ce privește poli
tica agricolă comunitară, în acest 
sens, secretarul pentru problemele 
agriculturii,' J. Block, a avansat, in 
cadrul guvernului, problema necesi
tății adoptării unei „strategii inter
ministeriale" pentru a contracara po
litica agricolă actuală a C.E.E.

în programul delegației C.E.E. sînt 
incluse convorbiri cu reprezentantul 
prezidențial pentru comerț, William 
Brock, cu secretarul pentru comerț, 
Malcolm Baldrige, și cu secretarul 
pentru agricultură, J. Block

Aceasta este cea de-a treia serie 
de negocieri intre C.E.E. și Statele 
Unite in ultimele trei luni.

SCHIMB DL MESAJE ÎNTRE TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘUL SADDAM HUSSEIN• >

BAGDAD (Agerpres). — în Irak 
a. avut loc duminică un schimb de 
mesaje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Saddam Hussein, secretar 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Irak, 
cu ocazia primirii de către șeful sta
tului irakian a trimisului special al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, ambasadorul Constantin 
Flitan.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise președin
telui Saddam Hussein urări de sănă
tate și fericire personală, de pace 
și prosperitate popordlui irakian 
prieten.. .

Președintele Republicii Irak a trans
mis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere și profun
de mulțumiri pentru mesajul primit, 
precum și cele mai bune urări de 
sănătate și deplin succes, de bună
stare și progres poporului român 
prieten.

Desfășurată într-o atmosferă de de
osebită cordialitate, întrevederea a 
prilejuit o analiză a relațiilor bilate
rale de prietenie și cooperare fruc
tuoasă, care cunosc o continuă dez- 
voltare, în lumina hotăririlor adopta
te de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Saddam Hussein. Au fost, de ase
menea, discutate unele probleme in
ternaționale de interes comun.

Conferința internațională de la Aden în problema 
Orientului Mijlociu

Profund interes pentru Inițiativele de pace ale țării noastre
ADEN 8 (Agerpres). — La Aden 

se desfășoară lucrările Conferinței 
internaționale asupra problemei O- 
rientului Mijlociu și a pericolului 
consolidării militare a imperialis
mului, la care participă aproape 100 
reprezentanți ai diferitelor comitete 
pentru apărarea păcii din întreaga 
lume.

Luind cuvintul în plenul conferin
ței, reprezentantul Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
România, Ion Pascu, a prezentat ac
tivitatea consecventă și hotărîtă a 
țării noastre pentru lichidarea facto
rilor de încordare, tensiune și con
flict din viața internațională, pentru 
soluționarea problemelor complexe 
ale lumii în concordanță cu intere
sele și năzuințele vitale ale popoare
lor.

Un profund ecou în rîndul parti- 
cipanților au găsit inițiativele pă
trunse de înalta grijă și răspunde
re pentru destinele umanității ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pe linia opririi cursei înarmă
rilor, a reducerii cheltuielilor, efec
tivelor militare și armamentelor, a- 
părării libertății și independenței po
poarelor.

Reprezentantul român a prezentat, 
totodată, poziția partidului și statu
lui nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind reglementarea po
litică prin negocieri a conflictului 
din Orientul Mijlociu pentru reali
zarea unei păci globale, juste și trai
nice.

Critici la adresa practicilor 
discriminatorii In relațiile 

economice mondiale
MANILA 8 (Agerpres). — Preșe- 

4 dintele Filipinelor, Ferdinand Mar- 
, cos, a declarat că țara sa va acționa 
in vederea reducerii cu 50 la sută a 
dependenței de petrol în 1985, para
lel cu diversificarea și cu sporirea 
competitivității produselor destinate 
exportului.

în cadrul unei convorbiri desfășu
rate la Manila cu reprezentanți ai 
presei, șeful statului filipinez a de
nunțat „cercul vicios al recesiunii, 
protecționismului și prețurilor scă
zute la materiile prime exportate 
de țările în curs de dezvoltare, com
parativ cu prețurile ridicate practi
cate de statele dezvoltate", ca și rata 
excesivă a dobinzilor, fapt’ care se 
repercutează negativ asupra balan
țelor comerciale ale țărilor lumii a 
treia.

Rezultatele alegerilor 
generale din Costa Rica
SAN JOSE 8 (Agerpres). — Potri

vit rezultatelor parțiale ale alegeri
lor prezidențiale, desfășurate dumi
nică, difuzate la San Jose, candida
tul Partidului Eliberării Naționale 
din Costa Rica la funcția de șef al 
statului, Luis Alberto Monge, tota
lizează 63 la sută din voturi, fiind 
virtual cîștigător — transmit agen
țiile internaționale de presă. Cel 
de-al doilea candidat, Rafael Calde
ron Foumier, a întrunit 23 la sută 
din sufragii.

în urma scrutinului, la care au 
fost chemați să participe 1 200 000 
de alegători costaricani, vor fi de
semnați noul președinte al țării, ce 
va prelua oficial mandatul la 8 mai, 
doi vicepreședinți, 57 de deputati, 
precum și diverși membri ai orga
nelor municipale.

Întîlnirea reprezentantului P.C.R. 
cu secretarul general al P.C.F.

PARIS 8 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Petru Enache. membru 
supleant al Comitetului Politic EXe-‘ 
cutiv, secretar ai C.C. al P.C.R., care 
a luat parte la cel de-al XXIV-lea 
Congres al Partidului Cotnunist 
Francez, a avut o întîlnire cu to
varășul Georges Marchais, secretar 
general al P.C.F.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Georges Mar
chais un salut călduros, urări de să
nătate și cele mai calde felicitări 
pentru realegerea sa ca secretar ge
neral al P.C.F.

Secretarul general al P.C.F. a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sincere mulțumiri pentru 
urările adresate, împreună cu salutul 
său cordial de caldă prietenie.

Cu prilejul întilnirii, s-a exprimat 
dorința reciprocă de a se acționa in 
continuare pentru intărirea și dez

voltarea legăturilor de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.F., in interesul celor două 
partide; al popoarelor român și fran
cez, al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

*
-Conducerea P.C.F. a oferit o re

cepție in onoarea delegațiilor de 
peste hotare, participante la cel de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.F., la care 
a luat parte și delegația P.C.R.

în cuvintul rostit de tovarășul 
Georges Marchais au fost exprimate 
mulțumiri partidelor care au trimis 
delegații la congres, ca o expresie a 
raporturilor de prietenie și colabora
re cu P.C.F. Delegațiile participante 
aii fost rugate să transmită partide
lor respective, organelor de condu
cere mesajul de prietenie și solida
ritate al P.C.F. si urări de noi și 
importante succese in lupta și activi
tatea consacrate înfăptuirii idealuri
lor de libertate, democrație, dreptate, 
pace și progres social.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Turneul președintelui Egiptului în țări vest-europene
• întrevederile secretarului general adjunct al O.N.U.

cu premierul israelian
BONN 8 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, și-a 
încheiat luni vizita ofictală la Bonn, 
unde a conferit cu președintele 
R.F.G., Karl Carstens, cu cancelarul 
Helmut Schmidt, precum și cu alte 
oficialități vest-germane. Au fost e- 
xamipate probleme bilaterale, cu 
prioritate legate de cooperarea eco
nomică dintre cele două țări, pre
cum și aspecte ale relațiilor inter
naționale, cu accent pe evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu.

La sfîrșitul convorbirilor, preșe
dintele Mubarak și cancelarul 
Schmidt au participat la o conferin
ță de presă comună, în cursul că
reia au reafirmat, printre altele, 
dreptul la autodeterminare al po
porului palestinian. Totodată, ei au 
arătat că țările lor vor continua să 
acționeze in vederea unei reglemen
tări globale a situației din Orien
tul Mijlociu. ,

VIENA 8 (Agerpres). — Pupă 
turneul efectuat în mal multe țări 
vest-europene și S.U.A., președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a sosit la 
Viena, unde urmează să aibă con

vorbiri cu cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky. După cum re
levă agenția Associated Press, în 
centrul convorbirilor celor doi oa
meni de stat se vor afla probleme 
referitoare la evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Pri
mul mirțistru al Israelului, Menahem 
Begin, a avut o întrevedere cu secre
tarul general adjunct al O.N.U. pen
tru probleme politice ' speciale, 
Brian Urquhart, aflat intr-un turneu 
prin mai multe țări din regiune. Au 
fost examinate, cu acest prilej, as
pecte legate de situația din Orientul 
Mijlociți. Secretarul ‘ general adjunct 
al O.N.U. a avut, de asemenea, con
vorbiri cu ministrul israelian de ex
terne, Yitzhak Shamir,

Vizita în Israel a constituit ultima 
etapă a turneului lui Brian Urquhart. 
Anterior, el a avut consultări cu ofi
cialități din Liban. Siria și Iordania, 
precum și cu Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru‘Eliberarea Palesti
nei.

importante creșteri de prețuri în Norvegia
OSLO 8 (Agerpres). — Banca na

țională a Norvegiei a dat publicității 
la Oslo un raport asupra perspecti
velor economice și sociale ale țării. 
Astfel, pentru anul în curs, in Norve
gia se prevede o importantă creștere 
de prețuri și o agravare a șomajului.

Documentul consemnează, de ase
menea, îngrijorarea industriașilor 
norvegieni, care apreciază că com
petitivitatea produselor lor va înre
gistra anul acesta un recul de peste 
3 la sută.

Sl-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
reales secretar general al partidului

CONGRESUL P. C. FRANCEZ
Georges Marchais

PARIS 8 (Agerpres). — Duminică 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XXIV-lea Congres al Partidului Co
munist Francez. La congres. Parti
dul Comunist Român a fost repre
zentat de către o delegație condusă 
de tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Poliție Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Congresul a ales membrii Comite
tului Central, care, reunit in prima 
sa plenară, a ales Biroul Politic și 
Secretariatul C.C. al P.C.F., In func
ția de secretar general al partidului 
fiind reales tovarășul Georges Mar
chais. De asemenea, a fost adoptată 
Rezoluția celui de-al XXIV-lea Con
gres al P.C.F.. care, pornind de la 
analiza experienței și rolului partidu
lui în ultimele decenii, stabilește

obiectivele și orientările activității 
viitoare, căile avansării democratice 
spre socialism. responsabilitățile 
P.C.F. In noul context politic drn 
Franța, opțiunile, principiile și direc
țiile de acțiune ce vor fi promovate 
pe plan extern, precum și in miș
carea comunistă și muncitorească 
internațională.

în cuvintul de închidere, tovarășul 
Georges Marchais a asigurat pe 
participant, pe toți comuniștii fran
cezi, întregul popor că P.Q.F. va mi
lita neabătut pentru realizarea o- 
biectivelor sale strategice, va acțio
na cu hotărire pentru a șe manifes
ta in continuare ca pa ’^ revolu
ționar care să răspuij/" ^Xjirațiilor 
națiunii, astfel ca, îf^t’ .ună, cu ma
sele bopulare, să assure edificarea 
socialismului In culorile Franței.

GENȚIILE DE PRESA

VIZITA LA BELGRAD. Președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Serghei Kraigher, l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al Iranu
lui, Aii Akhbar Velayati, care 
efectuează o vizită la Belgrad. In 
cursul convorbirii care a avut loc 
— relevă agenția Taniug — s-a ex
primat satisfacția pentru progresul 
înregistrat in intărirea cooperării 
iugoslavo-iraniene, dorința comună 
de a promova în continuare dez
voltarea relațiilor bilaterale. Tot
odată, s-a evidențiat necesitatea 
rezolvării pe calea negocierilor a 
problemelor conflictuale existente 
in lume.

PREȘEDINTELE PAKISTANU
LUI, Zia-ul Haq, a apreciat drept 
încurajator raportul prezentat de 
ministrul pakistanez de externe, 
Agha Shahi, in legătură cu primele 
convorbiri pe care le-a avut, in' 
cursul recentei vizite efectuate la 
Delhi, asupra încheierii unui tratat 
de neagresiune între Pakistan și 
India. Cit privește posibilitatea u- 
nei intilniri la nivel înalt cu India 
in etapa actuală, trebuie pregătite 
condițiile cerute de o asemenea ac
țiune politică, a aiătat el, raențio- 
nînd că Pakistanul rămine fidel 
principiilor nealinierii și dorește să 
dezvolte relații prietenești cu ma
rile puteri și cu toate țările.

REZULTATELE ALEGERILOR
DIN LIECHTENSTEIN. Partidul

pe scurt
Uniunea Patriotică menți
nut ca partid majoritar, cu opt 
din cele 15 locuri în parlament.din ... ________ t
pierzînd insă trei mandate față de 
alegerile anterioare. Celelalte șapte 
locuri au fost ciștigate de repre
zentanții' Partidului Cetățenesc 
Progresist. La alegeri au participat 
90 la sută din cei 5 000 de cetățeni 
cu drept de vot. în Liechtenstein 
femeile 
Ia vot.

CONSILIUL MILITAR NAȚIO
NAL DIN SURINAME a desemnat 
in calitate de nou președinte in
terimar al țării pe Ramdat Mister, 
președintele Curții Supreme de 
Justiție — informează agenția 
France Presse.

în Liechtenstein
sint lipsite de dreptul

POPULAȚIA NEPALULUI nu
mără 15 OHO 000 locuitori, inregis- 
trindu-se o rată a creșterii anuale 
de 2,6 la sută —'a anunțat luni, la 
Katmandu, Oficiul național de sta
tistică nepalez, făcind cunoscute re
zultatele ultimului recensămint des
fășurat in această țară. In urmă cu 
10 ani, populația Nepalului era de 
numai 11550 000 locuitori.

POLITIA ITALIANA a arestat 
150 de teroriști și a descoperit 25 
de ascunzători ale acestora. De a- 
semenea, a fost confiscată o mare 
cantitate de arme grele, muniții și 
material exploziv. Pe de altă parte, 
la Roma s-a anunțat că justiția a 
hotăril începerea, la 14 aprilie, a 
procesului intentat unui grup de 
membri ai grupării teroriste auto
intitulate „Brigăzile roșii", sub a- 
cuzația de a-1 fi asasinat pe fostul 
premier italian, Aldo Moro, pre
ședinte al Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creștin.

Astăzi se reiau 
lucrările reuniunii 
general-europene 
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I de la Madrid

Interesele securității și cooperării europene, ale păcii și destinderii internaționale impun:

SĂ SE FACĂ TOTUL PENTRU DESFĂȘURAREA CONSTRUCTIVĂ A REUNIUNII 
DE LA MADRID, PENTRU ÎNCHEIEREA EI CU REZULTATE POZITIVE

Astăzi urmează să fie reluate la 
Madrid lucrările reuiriunii, general- 
europene, eveniment important al 
actualității internaționale, spre care 
iși îndreaptă, in mod firesc, atenția 
popoarele continentului, dornice de 
pace, destindere și colaborare, in in
teresul fiecăruia și al întregii uma
nități.

Așa cum este cunoscut. România 
socialistă a acordat permanent o im
portanță deosebită obiectivului secu
rității și cooperării europene, pro
blemă care s-a înscris ca o orientare 
statornică a întregii sale politici ex
terne. Edificarea unei securități trai
nice și dezvoltarea unei colaborări 
rodnice, egale in drepturi pe conți r 
nent a constituit și constituie o 
preocupare centrală în gindirea 
politică și acțiunea practică a 
secretarului general al partidului 
nostru, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îrT a- 
cest spirit, țara noastră a parti
cipat activ la reuniunea de Ta Ma
drid, a formulat numeroase propu
neri constructive și a susținut pro
punerile pozitive ale altor state, fiind 
permanent animată de dorința ca 
această reuniune să îndreptățească, 
speranțele popoarelor europene, să 
se concretizeze prin adoptarea unui 
document final cit mal substanțial, 
de natură să stimuleze transpunerea 
în viață, ca un tot unitar, a preve
derilor Actului final de Ia Helsinki, 
să impulsioneze eforturile pentru 
realizarea unei securități trainice și 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
între toate statele continentului.

Dind expresie acestei poziții constan
te. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Ca țară europeană, România 
acționează cu toată fermitatea pentru 
securitate și cooperare în Europa. Ac
ționăm ca Ia reuniunea ce se desfășoa
ră la Madrid să se obțină rezultate cit

mai pozitive, să se convoace conferința 
pentru încredere și dezarmare pe 
continentul nostru, să se asigure con
tinuitatea procesului de securitate și 
cooperare început Ia Helsinki, prin 
organizarea de noi reuniuni, să se 
adopte măsuri de dezvoltare a încre
derii și cooperării in Europa".

Desigur, desfășurarea reuniunii de 
la Madrid a fost influențată de con
dițiile vieții internaționale, marcată 
de accentuarea încordării, intensifi
carea luptei pentru sfere de influ
ență ’și a contradicțiilor intre state 
și grupări de state, recrudescența po
liticii de forță și apariția a noi fo
care de conflict în diferite părți ale 
lumii — în mod deosebit de cursa 
vertiginoasă a înarmărilor, in primul 
rind nucleare.

Toate acestea au creat, în lume și 
pe continent, o situație deosebit de 
complexă. Dar, după concepția 
României, exprimată in repetate rîn- 
duri de președintele țării, se impune 
cu atit mai mult să nu se precupe
țească nici un efort pentru reușita 
reuniunii, astfel incit aceasta să iși 
desfășoare lucrările în mod construc
tiv, să se soldeze cu rezultate bune 
pentru cauza păcii și securității, să 
aibă efecte pozitive asupra an
samblului vieții internaționale. Im
portant este ca împrejurările com
plicate de pe arena internațională să 
nu influențeze negativ desfășurarea 
reuniunii de la Madrid, ei, dimpotri
vă, ca Încheierea cu succes a aces
teia să aibă repercusiuni favorabile 
asupra climatului politic general.

Există, in acest sens, anumite pre
mise favorabile. Astfel, datorită efor
turilor stăruitoare depuse de un 
mare număr de țări, printre care și 
România, au fost obținute progrese 
substanțiale în procesul de redactare 
a documentului final. La sfîrșitul a- 
nului trecut, cind s-a stabilit prin

consens suspendarea lucrărilor, par- 
ticipanții dispuneau de un proiect de 
document elaborat de țările neutre 
și nealiniate și apreciat, în ansam
blu, în mod pozitiv — ceea ce este 
de natură să netezească drumul spre 
finalizarea sa. De asemenea, a fost 
adoptat prin consensul tuturor pârti
ei panților angajamentul ca lucrările 
să se termine în termen de o lună 
de Ia reluarea lor, prin adoptarea 
unui document substanțial șl echi
librat.

Interesele păcii, ale întăririi secu
rității și cooperării pe continent și 
în întreaga lume cer să se facă pași 
concreți Înainte pe această cale, in
cit, pornindu-se de la ceea ce a fost 
convenit pînă acum, să se treacă 
neîntîrziat la soluționarea, In conti
nuare, a problemelor rămase în sus
pensie, asigurîndu-se rezolvarea lor 
potrivit așteptărilor și intereselor de 
pace și progres ale tuturor națiunilor 
Continentului.

De cea mai mare Însemnătate ar 
fi. în această privință, cristalizarea 
unui acord privind convocarea unei 
conferințe pentru măsuri de încredere 
și dezarmare în Jîuropa, ca cerință 
vitală a realizării unei securități e- 
fective și trainice, întreaga experien
ță internațională demonstrind că 
securitatea’se poate întări numai prin 
măsuri concrete în direcția dezar
mării. în același timp în fața reu
niunii stă sarcina asigurării continui
tății procesului de edificare a secu
rității și cooperării pe continent, prin 
stabilirea datei și locului viitoarei 
reuniuni — pe care, așa cum este 
știut, România s-a oferit să o găz
duiască.

încheierea la timp și cu succes a 
reuniunii este cu atit mai necesară 
cu cit, chiar in perioada desfășurării 
lucrărilor sale, au crescut și mal

mult primejdiile la adresa păcii con
tinentului și lumii Întregi. Este, 
astfel, cunoscut că in acest răstimp 
au fost adoptate deciziile și măsurile 
de amplasare a noilor rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Europei — care și așa a 
fost și este continentul cel mai Înar
mat —’ precum și hotărîrea de a se 
trece la producerea bombei cu neu
troni. Toate acestea sînt de natură să 
supună unor pericole din cele mai 
mari însăși viața popoarelor europene, 
practic a tuturor popoarelor lumii.

Acestea sînt problemele reale, pro
blemele fundamentale pe care în
săși viața le pune in fața reuniu
nii de la Madrid. în mod firesc, ele 

<’ trebuie să stea in centrul atenției 
participanților, asupra lor trebuie să 
se axeze dezbaterile.

în această privință este de o strin
gentă actualitate sublinierea clară fă
cută de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care arată : „Tocmai 
acum, cind in lume sint atit de multe 
probleme de soluționat, nu trebuie să 
admitem ca atenția popoarelor euro
pene să fie atrasă spre alte probleme, 
ci să fie îndreptată numai și numai 
in direcția opririi amplasării rachete
lor și înlăturării lor definitive, a rea
lizării unor relații noi pe continen
tal european, înfăptuirii principiilor 
securității și cooperării intr-o Europă 
unită, bazată pe egalitate, pe respec
tul orinduirii sociale din toate ță
rile".

Intr-adevăr, în actualele împreju
rări nu există pe continent și în 
lume o problemă mai importantă 
decît stăvilirea cursei Înarmărilor, 
oprirea amplasării și trecerea la re
tragerea din Europa a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, care creează 
pericolul distrugerii în citeva clipe 
a acestui milenar leagăn al civiliza
ției. Nimic nu este mai important

decit salvgardarea păcii, apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, 
al popoarelor, la viață, la existență 
liberă, independentă și demnă. De 
aceea este de însemnătate primor
dială să nu se permită, sub nici o 
formă și sub nici un motiv, abaterea 
atenției reuniunii de la Madrid, ca 
și a opiniei publice europene, spre 
alte probleme, marginale — să se 
facă totul pentru ca întreaga aten
ție să se concentreze numai și nu
mai asupra problemelor cu adevărat 
esențiale, de care depind nemijlocit 
asigurarea păcii șl securității in Eu
ropa, soarta națiunilor continentului.

Popoarele europene — sublinia re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
au multe probleme comune. Sint In 
joc însăși viața, existența lor șl de 
aceea ele trebuie să-și întărească e- 
forturile, să acționeze mai unit pen
tru a asigura promovarea unei po
litici noi, bazate pe egalitate, pe res
pectul independenței și suveranității 
fiecărui stat, al orinduirii sociale din 
fiecare țară, al dreptului fiecărui 
popor de a-și soluționa singur pro
blemele, fără nici un fel de ames
tec din afară, de a colabora, pe prin
cipiile echității și avantajului re
ciproc, pentru dezvoltarea fiecărei 
țări.

Aceasta este voința supremă a po
poarelor. Pentru oricine dorește să 
pornească de la realități, să țină 
seamă de ele este limpfede că una 
din evoluțiile cele mai importante 
petrecute in ultima vreme o consti
tuie marije mișcări populare pen
tru pace șl dezarmare, împotri
va amplasării „eurorachetelor", ac
țiunile de masă din tot mai multe 
țări ale Europei, și, in general, ale 
lumii pentru înlăturarea primejdiei 
nucleare, pentru reluarea cursului 
spre destindere și cooperare, pentru 
statornicirea unor relații de înțele

gere șl respect reciproc in Europa 
și pe Întreg globul.

în lumina acestor deziderate fun
damentale, este necesar ca toate gu
vernele reprezentate la Madrid, fac
torii politici să manifeste luciditate, 
spirit constructiv, să se situeze pe 
poziții raționale, punind pe primul 
plan aspectele esențiale de care de
pind in mod hotărilor pacea, secu
ritatea, cooperarea pe continent, in
cit reuniunea să se poată încheia cu 
rezultate pe măsura așteptării po
poarelor. Și-ar asuma o grea răs
pundere oricine ar iniția acțiuni me
nite să contravină acestor cerințe 
fundamentale.

încheierea cu succes a reuniunii 
de la Madrid impune ca, paralel cu 
acțiunea constructivă a factorilor po
litici, a reprezentanților guvernelor, 
să se intensifice eforturile opiniei 
publice, să se asigure mobilizarea ce
lor mai largi forțe social-politice ale 
continentului. Este necesar ca po
poarele. adevărați făuritori ai isto
riei, să-și spună cit mai răspicat 
cuvintul, să-și facă mai puternic 
auzit glasul, incit reprezentanții ce
lor 35 de state participante la reu
niune să acționeze in spiritul dezi
deratelor supreme de pace și înțe
legere ale tuturor locuitorilor con
tinentului,

în ce o privește, România — așa 
cum a reafirmat în aceste zile pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — ma- 
nifestind același spirit de inaltă res
ponsabilitate față de Interesele po
poarelor europene, ale celorlalte po
poare ale lumii, va face totul, în 
strinsă conlucrare cu celelalte state 
participante, pentru încheierea cu re
zultate pozitive ale forumului de la 
Madrid, in conformitate cu cerințe
le destinderii și securității, ale salv
gardării păcii și înfloririi civilizației 
pe continent, și pe întreaga planetă.

OLEODUCUL BEIRA-UMTALI, 
care va asigura transportul de ți
ței către Zimbabwe, va intra curlnd 
in funcțiune. In prezent, cea mai 
mare parte â itnpbrturilnr de petrol 
pentru a acoperi necesarul de 
600 000 tone anual al statului zim- 
babwian este tranzitată prin Repu
blica Sud-Africană, la un cost 
foarte ridicat, peste 100 dolari pe 
tonă. Oleoducul va pune capăt 
dependenței Republicii Zimbabwe 
de R.S.A. in acest sector important 
al economiei naționale.

UN INCENDIU DE MARI PRO
PORȚII s-a produs în noaptea de 
duminică spre luni la hotelul „New 
Japan", din Tokio. Potrivit prime
lor informații, peste 30 de persoa
ne și-au pierdut viața, iar alte 23 
au suferit arsuri puternice.

CĂDERI MASIVE DE ZAPADA 
ÎN TURCIA. In unele provincii ale 
țării traficul rutier a fo» 're'ir at. 
De asemenea, au fost aet e re
țelele electrice și legăturii telefo- / 
nice. Sute de localități montane sint 
izolate de restul țării.

Lupte puternice . 
între trupele 

guvernamentale 
și forțele insurgente 

în Salvador
SAN SALVADOR 8 (Agerpres). — 

Efectivele batalionului „AtlacatI", 
antrenate de experți militari ameri
cani pentru lupta antigherrilla, au 
declanșat, luni, un atac asupra bari
cadelor ridicate de insurgenți pe 
străzile orașului Usulutan, capitala 
departamentului Usulutan — rela
tează agenția Prensa Latina. După 
cum s-a mai anunțat. Frontul Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.) din Salvador deține 
sub contrpl, de mai multe zile, orașul 
și șoselele de acces spre această lo
calitate importantă din nord-estul 
țării.

O coloană a forțelor armate sal- 
vadoriene care se îndrepta spre lo
calitatea San Francisco Gotera, si
tuată la 100 km de Usulutan, a căzut 
intr-o ambuscadă a forțelor insur
gente, lingă Usulutan. Autoritățile 
de la San Salvador nu au precizat 
numărul celor uciși sau răniți in a- 
ceste înfruntări.

Schimburi puternice de focuri In
tre forțele insurgente și trupele tri
mise împotriva lor au mai fost sem
nalate, In ultimele 24 de ore, și in 
zona vulcanului Guazapa, lingă San 
Salvador, ca și in departamentele 
Santa Ana și San Miguel din vestul 
țării.

RF.G.t Procesul unui grup 
de neonaziști

BONN 8 (Agerpres). — în cadrul 
procesului care se desfășoară Ia 
Stuttgart (capitala landului Baden- 
WUrttemberg) împotriva unui grup 
de neonaziști vest-germani, unul din
tre inculpați, membru al organiza
ției extremiste „Acțiunea germană", 
acuzat de comiterea a șapte aten
tate cu bombe și prove 'area unor 
incendii criminale, a dej ăluit exis
tența unor legături strinse între or
ganizațiile neofasciste din R.F.G. și 
grupuri similare din străinătate.
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