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OPRIORITATE DEZVOLTĂRII BAZEI ENERGETICE
Șl DE MATERII PRIME A ȚĂRII

tru evitarea imburuienării culturilor
- erbicidarea terenului care va fi se
mănat cu sfeclă de zahăr la C.A.P.

Sintana, județul Arad

lucrare de mare Importanță pen

Producția de țiței 
poate să crească 

mai mult!
în asigurarea bazei de materii prime și energetice necesare dez

voltării in ritm susținut a economiei naționale, sarcini deosebit de 
importante revin petroliștilor. Ziarul nostru a înfățișat în ultimul timp, 
in mod sistematic, preocupările și experiențele unor colective de pe
troliști din diferite zone ale țării care, întelegind cerințele actuale 
majore ale economiei naționale, acționează cu responsabilitate și 
abnegație pentru realizarea planului pe acest an. pentru sporirea con
tinuă a producției de țiței. Prezentăm astăzi preocupările și rezultatele 
colectivului de oameni ai muncii de la Schela de extracție Tîrgoviște.

La ultima adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii de 
1 ' /‘Aa de extracție Tîrgoviște,
pa mții la dezbateri au stăruit 
mui .Supra cauzelor care au deter
min,". nerealizarea integrală a pro
ducției de țiței in anul 1981. O evi
dentă stare de nemulțumire față de 
rezultatele obținute s-a dega
jat din intervențiile lor, din in
sistenta cu care au analizat, pînă in 
cele mai mici amănunte, fiecare din 
neajunsurile existente in activitatea 
schelei. Punind însă în discuție per
spectiva anului ce abia începuse, 
insatisfacția a 
lăsat loc, de fie
care dată, hotărî- 
rii și optimis
mului : producția 
poate atinge un 
nivel ridicat, au 
susținut partici- 
panții Ia dezba
teri, aducînd în a- 
cest sens nenumă
rate argumente 
și propunind nu
meroase măsuri 
pentru înfăptui
rea acestui im
portant obiectiv. Am revenit, după 
mai bine de o lună de zile, printre 
petroliștii tîrgovișteni.

FONDUL DE SONDE — UTILI
ZAT LA ÎNTREAGA CAPACITATE. 
„Chemarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu petroliștilor de a 
asigura din producția internă canti
tăți sporite de țiței a avut un pu
ternic ecou in rindurile colectivului 
nostru — ne-a spus Dumitru Balica, 
directorul adjunct al schelei. Orice 
cantitate de țiței extrasă peste 
prevederile de plan, fie ea cit 
de mică, constituie un răspuns mun
citoresc, prin fapte, la această însu- 
flețitoitee chemare, o adevărată iz- 
bindsj iiț muncă pentru fiecare for
mația, de lucru. Ca să o obțină este 
necesite, in primul rînd, să asigure 
buna funcționare a capacităților de 
producție, adică a întregului fond de 
sonde aflate în exploatare. Dealtfel, 
aceasta reprezintă preocuparea noas
tră numărul unu in eforturile de a 
da patriei mai mult petrol".

Un studiu efectuat de un colectiv 
de specialiști, care a analizat apro
fundat sondă cu sondă, a pus la dis
poziția conducerii schelei un tablou 
cuprinzător al problemelor, mari și 
mici, cu care se confruntă secțiile de 
producție. S-a constatat, cu acest 
prilej, că deficiențe semnalate cind 
și cind, intr-un loc sau altul, sint 
de fapt neajunsuri mai generale, care 
frinează ritmul extracției. Aceasta a 
permis să se intervină cu măsuri 
acolo unde acestea se impuneau ;

Râspunzînd cerințelor 
actuale ale economiei 

naționale, petroliștii 
tîrgovișteni acționează 

hotărît pentru îndeplinirea 
și depășirea planului 

pe acest an

la nivelul schelei, dar și direct la 
sonde, în funcție de particularitățile 
fiecăreia. Ca urmare, s-au realizat 
numeroase operații, ca retrageri, 
schimbări de diametre de pompare, 
precum și diverse tratamente în 
straturi care au diminuat simțitor 
pierderile de țiței datorate interven
țiilor.

Un adevăr verificat, nu o dată, .aici 
la Schela Tirgoviște : formațiile de 
lucru care se remarcă prin ordine, 
disciplină și răspundere obțin rezul
tatele cele mai bune în producție. 
După opinia celor mai buni maiștri 

și sondori-șefi. la 
activitatea de in
tervenție, unde 
operativitatea și 
competența hotă
răsc repunerea în 
funcțiune în timp 
scurt a sondelor, 
se cere o ordine 
exemplară. Un 
caz, de care se 
ocupau comitetul 
de partid și con
ducerea secției a 
doua Mănești, 
constituie cea 

mai convingătoare demonstrație a 
faptului că disciplina și spiritul de 
răspundere sint termeni de bază in 
ecuația producției. Despre ce este 
vorba ? Sondorul-șef Ștefan Bușică 
nu executase la una dintre sonde în
treaga gamă de operații prevăzută in 
program, iar efectiil s-a făcut simțit 
imediat : intervenția următoare a 
luat timp mai mult, fiind necesare 
lucrări suplimentare, care. în final, 
au dus la o pierdere de circa 10 
tone de țiței. Asemenea situații au 
apărut și in alte secții, dar cu o 
frecvență tot mai redusă, și ele au 
fost analizate și dezbătute în colec
tiv pentru a li se pune capăt cu de- 
săvîrșire. De asemenea, numărul ab
sentelor nemotivate, ale căror con
secințe negative se răsfring tot 
asupra producției, s-a redus in pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului de peste două ori față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

CREȘTEREA FACTORULUI FI
NAL DE RECUPERARE A ȚIȚEIU
LUI DIN ZĂCĂMtNT — O IMPOR
TANTA REZERVA. în ultimul timp, 
rezultatele cele mai bune ale sche
lei se obțin în zona Mănești-Drăgâ- 
ești, structură pe care se aplică una

Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)
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Se numește Elonica Pleu, dar toți navigatorii care 
alcătuiesc echipajul petrolierului „Crișana", de 85 000 
tdw. i se adresează firesc și simplu : mama Elonica, 
cu toate că nu se află in nici un grad de rudenie cu 
nici unul dintre ei. Ar putea să i se adreseze in schimb 
cu apelativul de „soră" de la profesia ei de soră me
dicală Pe navă, dar, vedeți, această denumire pare 
mult prea comună și prea de serviciu. Pentru că grija 
ei față de echipaj începe cu grija pentru sănătatea fie
căruia, pentru a preveni orice îmbolnăvire, pentru a 
alina orice durere și continuă cu supravegherea atentă 
a alcătuirii meniurilor și a celor mai bune rețete culi
nare, care țin de fapt de competența intendentului și 
a bucătarului, pină la ținuta vestimentară corectă. Cu 
toți nasturii cusuți, cu pantalonii căleați la dungă, cu 
gulerul ștaif, preocupări de data aceasta personale, ale 
fiecăruia de pe navă.
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Despărțirea de cei de acasă, drumurile lungi și »in-

Au îndeplinit
planul

trimestrial
50 unități industriale 

din județul Prahova
Pînă ieri, 50 de colective mun

citorești din județul Prahova 
au anunțat îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
primul trimestru al anului. A- 
cest avans de timp cîștigat le 
dă posibilitatea să realizeze, 
peste prevederile planului tri
mestrial, produse in valoare de 
aproape 300 de milioane de lei. 
Cele mai bune realizări au În
registrat mina Filipeștii. de Pă
dure, rafinăriile Ploiești-Sud și 
Vega. Combinatul petrochimic 
Ploiești, întreprinderea de an
velope „Victoria" Florești, în
treprinderea „Dorobanțul" Plo
iești. (Constantin Căpraru).

26 unități economice 
din județul Vaslui

Un număr de 26 colective de 
oameni ai muncii din unități 
economice vasluiene au rapor
tat îndeplinirea înainte de ter
men a planului la producția 
marfă industrială pe primul tri
mestru al anului. Avansul de 
timp cîtigat creează posibili
tatea ca, pînă la finele lunii 
martie, colectivele unităților 
respective să realizeze supli
mentar o producție-marfă in
dustrială în valoare de peste 
65 milioane lei. (Petru Necula).

15 unități economice 
din județul Constanța

Colectivele a 15 unități eco
nomice din județul Constanta 
și-au. îndeplinit sarcinile de 
plan pe pifimul trimestru 
la 'producția fizică. Printre 
acestea se numără Combinatul 
petrochimic Midia-Năvodari, în
treprinderea „Energia", între
prinderea de,celuloză și hirtie 
Palas, întreprinderea de elec- 
trocentrale, întreprinderea de 
ulei, Topitoria de in Mangalia. 
Depășirile de plan ce vor fi rea
lizate pînă la sfîrșitul lunii sint 
evaluate la aproape 70 milioane 
lei. (George Mihăescu).

Industria municipiului 
Slatina

Oamenii muncii din industria 
municipiului Slatina au înde
plinit ieri, 29 martie, sarcinile 
de plan pe primele trei luni ale 
anului la productia-marfă. Pînă 
la sfirșitul primului trimestru se 
vor produce peste plan 1000 
tone aluminiu, 530 km cabluri 
electrice din aluminiu, 99 tone 
țevi pentru irigat. 108 tone uti
laj tehnologic pentru industria 
alimentară ș.a. (Emilian Rouă).

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ, UN IMPORTANT OBIECTIV
ÎN FATA OAMENILOR MUNCII DIN AGRICULTURĂ:

9 

Insămînțări pe aproape un milion de hectare!
Ritmul lucrărilor agricole de primăvară spo

rește cu fiecare zi, datorită atît bunei organizări 
a muncii, cit și îmbunătățirii timpului. Pînă ieri, 
29 martie, au fost însămințate 363 600 hectare 
cu diferite culturi din prima epocă. Cele mat 
bune rezultate au fost obținute în județele . 
TIMIȘ, unde au fost însămintate 31 535 hectare, 
IALOMIȚA - 28 722 hectare,' BUZĂU - 27 011 
hectare, ARAD - 24 040 hectare. Lucrările pot și 
trebuie să fie însă mult intensificate. O dovadă 
în acest sens sint rezultatele mult diferite obți
nute, de exemplu, la semănatul sfeclei de zahăr. 
In județul Arad au fost insămînțate 95 la sută 
din suprafețele prevăzute, Buzău - 68 la sută, 
Iclomița - 54 la sută, Timiș — 46 la sută, în timp

ce în alte județe, care au beneficiat de condiții 
de lucru aproximativ asemănătoare, rezultatele 
la semănatul acestei culturi sint nesatisfăcătoare : 
Constanța — 9 la sută, Dolj — 12 la sută, Călă
rași - 22 la sută, Olt - 28 la sută.

In această săptămînă, SUPRAFEȚELE IN- 
SĂMINȚATE TREBUIE SĂ SPOREASCĂ CU 
927 000 DE HECTARE, îndeosebi cu sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui. In județele 
sudice vor fi insămînțate 25 000 hectare 
cu porumb, care urmează să fie recoltate 
mai devreme pentru a fi folosite in hrana 
animalelor sub formă de pastă.

Ținînd seama de condițiile naturale din aceas

tă primăvară, cind aprovizionarea solului cu apă 
este mai redusă, se impune ca, pretutindeni, să 
se manifeste maximă răspundere pentru calitatea 
lucrărilor. La pregătirea terenului, esențial este 
să se prevină pierderea umidității. In acest sens, 
specialiștii trebuie să stabilească modul de exe
cutare a lucrărilor în funcție de starea solului, 
precum și cele mai adecvate utilaje. Scopul ur
mărit este ca solul să fie mobilizat numai pe 
adîncimea de semănat, astfel îneît semințele să 
cadă pe pat umed, spre a se asigura încolțirea 
și răsărirea lor rapidă și uniformă — condiție de 
care depinde în mod hotărîtor realizarea den
sității optime.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Folosiți din plin tractoarele și celelalte utilaje agricole, organizați temei
nic munca pentru a însămînța în fiecare zi suprafețe cit mai mari!

Acordați cea mai mare atenție calității lucrărilor, asigurați densitățile 
optime la hectar spre a obține în acest an recolte sporite la toate culturile!

PE 06KHIE 0 HMARA A MUNCII 1EMEK. 
A EFORTULUI NEÎNTRERUPT

TRANSMITE DE LA FAȚA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SClNTEII"

ASTĂZI, DIN JUDEȚUL ARAD

Trei zile la rind — simbată, duminică și luni — am străbătui zonele 
agricole ale Aradului. Am pornit de la o discuție cu tovarășul Pavel 
Aron, primul secretar al Comitetului județean de partid Arad. „Cred că 
nu greșesc — ne-a spus dinsul — dacă vă spun că se simte la oamenii de 
aici un nou mod de a gindi asupra agriculturii, de a gindi și de a munci 
in agricultură. De aceea, și in această campanie veți intilni, sint sigur, 
oameni puși pe o muncă serioasă, acțiuni și inițiative care să ducă la 
o eficientă maximă. Totul a fost pregătit cu minuțiozitate, cu ambiție, 
am putea spune. Iar asta veți observa in rezultatele din eimp".

Ne-am deplasat la fața locului,
Dacă-ți cunoști 

meseria 
și iubești pămîntul
Pecica, o comună vestită m 

Romania pentru piinea sa și pă- 
\ mintul ei pufos ca miezul pîinii —

in cileva unități agricole din județ.
cernoziom. Cîmpie întinsă. Consiliul 
agroindustrial Pecica cuprinde o 
suprafață de peste 30 000 hectare, și 
are in componența sa șase coope
rative agricole, două întreprinderi 
agricole de stat, două asociații de 
stat și cooperatiste, o stațiune de 
cercetări.

Prima zi cu adevărat de primă
vară, soare cald, nici un pic de 
vint : tractoriștii, sute și sute de 
oameni oriunde te întorci îi găsești 
muncind.

E ora mesei de prînz. De pe tar
laua la care ne-am oprit, trei trac
toriști s-au tras la margine, s-au 
așezat pe pămînt. Și-au desfăcut 
.ștergarele cu merinde... Și vorbesc 
intre ei.

— Pe unde s-o fi dus inginerul 
nostru ?

— D’apăi, s-o fi dus iară să ne 
măsoare.,.

— Acu îl vezi că vine și zice : 
2 centimetri mai sus.

— Ori două santime mai adine...
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gurătatea pe mare creează stresuri, apa de băut din 
tancuri devine după șapte zile nepotabilă, aerul con
diționat din sala mașinilor a rezolvat problema activi
tății la temperaturi de peste 40 de grade, dar sub cerul 
Africii sau Orientului Mijlociu căldurile pot provoca 
insolații sau deshidratări. Pentru toți insă, femeia 
aceasta de 46 de ani, numai suflet și inimă, are leacul, 
sfatul și gindul cel mai potrivit, motiv pentru care 
niciodată jurnalul de bord al navei n-a înregistrat 
vreun eveniment deosebit din punctul de vedere al 
activității ei. Și totuși, o singură dată a fost complet 
neputincioasă. Nu pe mare, pe uscat... Se întorsese la 
sfirșitul anului trecut din voiaj, cu daruri pentru cel 
care o aștepta de fiecare dată, cu inima deschisă, omul 
cu care impărțea jumătate din viață. Și, exact in noap
tea de revelion, fulgerător, inima soțului ei a încetat 
să mai bată, transformind marea bucurie a revederii 
intr-o despărțire definitivă. A rămas mai bine de două 
luni să mediteze la neșansa de a nu fi avut copii și 
era hotărită să nu mai navigheze. Pentru cine și pen
tru ce ?

— Pentru noi ! au rostit intr-un glas toți tovarășii 
ei de muncă, membrii echipajului, care au venit după 
ea, in grup, acasă, in frunte cu comandantul. Șt pe
trolierul „Crișana" a ridicat zilele trecute ancora, cu 
destinația Nigeria, Elonica Picu aflindu-se ca 
na la postul ei de navigator sanitar.

totdeau-
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Meseria de navigator, socotită altădată prin excelen-
l bărbătească, este profesată in prezent și de nu- ■

I
ță bărbătească, este profesată in prezent și — — 
meroase femei de pe navele flotei noastre comerciale. 
Tuturor, după tradiție : „Cart bun !“.

George MIHĂESCU

— No, că iată mereu îi nemul- 
țămit...

Intervenim.
— Este prea pretențios ingine

rul ?
— Sufletul ni-1 scoate ; toată ziua 

e cu centimetrul.
— Om rău...
— Apoi nu vorbiți așa de el, că-i 

păcat ! Om rău inginerul nostru 
nici în glumă să nu ziceți asta. E 
cel mai bun om pentru noi. Tînăr, 
deștept, iute...

■— Păi, nu spuneați dv. T
— Una-i una, alta-i alta ! Dacă 

n-ar face el așa. ce-ar fi ? Unde
(Continuare în pag. a III-a)

Noutăți urbanistice 
in străvechea cetate a Sibiului

Noutăți în albumul cu re
velatoare imagini ale împli
nirilor socialiste de care 
beneficiază oamenii muncii 
sibieni — români, germani, 
maghiari — sint prezente la 
tot pasul : ansamblul de lo
cuințe Vasile Aaron, cu 
peste 4 000 de apartamente, 
redimensionarea Pieței Uni
rii și construirea Casei de 
cultură a sindicatelor, hote
lul „Continental", magazi
nul universal „Dumbrava", 
Casa modei, pasaje pieto- 
nale subterane, noul bazin 
acoperit „Olimpia", zeci de 
magazine și unități presta
toare de servicii, cămine 
studențești, școli, creșe și 
grădinițe. Nu de mult s-au 
dat în folosință primele 
blocuri din noul ansamblu 
de locuințe ce se înalță în 
cartierul Ștrand și care va 
număra, in final, 3 000 de 
apartamente. Este cel de-al 
10-lea ansamblu de locuințe 
construit în ultimii 15 ani 
in Sibiu, care au îmbogățit 
zestrea locativă a munici
piului cu peste 20 000 de 
apartamente.

încă o noutate o consti
tuie lucrările de renovare 
desfășurate în orașul vechi : 
peste 200 de clădiri aflate in 
perimetrul traseelor turisti
ce — Piața Republicii, Pia
ța 6 Martie, străzile N. 
Bălcescu, V. I. Lenin, 1 
Mai, Turnului, Tîrgu Pește
lui ș.a. — și-au recăpătat 
Înfățișarea inițială.

Noi perspective deschid 
municipiului prevederile din 
acest an ale planului de 
dezvoltare economico-socia- 
lă in profil teritorial. „A- 
ceste prevederi, ca și an
gajamentele pe care ni 
le-am asumat ca răspuns la 
chemarea la întrecere a 
Consiliului popular muni
cipal Bacău, constituie pen
tru noi un vast și complex 
program de lucru — ne 
spune tovarășul Nicolae 
Spătar, primarul Sibiului. 
Chiar și numai volumul lu
crărilor de investiții sociale 
vorbește elocvent în acest 
sens. Avem de executat, 
printre altele, aproape 2 800 
de apartamente, dintre care

peste 1 000 în noile cartiere 
de locuințe Valea Aurie și 
Rahova, un hotel, o sală de 
sport, spitalul neuropsihia- 
tric infantil, lucrări de ex
tindere a liniei de tramvai, 
de îmbunătățire a alimen
tării cu apă potabilă și ex
tindere a rețelei termice in 
ansamblul Terezianum, lu
crări de sistematizare și 
modernizare pe Calea Dum
brava, in microzona între
prinderii „Record" și al
tele".

Pină la finele actualului 
cincinal vor fi construite 
și date în folosință peste 
14 000 de apartamente, un 
spital județean cu 420 de 
paturi, 'Zeci de unități co
merciale și prestatoare de 
servicii. Sint obiective im
portante care vor conferi 
alte dimensiuni orașului, 
contribuind în același timp 
la ridicarea nivelului de 
viață și civilizație al sibie- 
nilor.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii" 

Foto : Fred Nuss

Modernizarea producției-teren fertil 
de creativitate tehnico-științifică

O caracteristică esențială a actua
lului plan cincinal o constituie ridi
carea pe toate căile și in toate do
meniile de activitate a eficienței 
economice. Această cerință, fie că se 
exprimă prin gradul tot mai ridicat 
de valorificare a materiei prime, 
consumuri specifice de materii pri
me, materiale, energie și combustibil 
tot mai reduse, fie prin productivita
tea muncii mereu mai înaltă, ori prin 
calitatea superioară a produselor etc., 
reprezintă o sinteză a activității 
tehnologice, are deci un caracter 
științific. Ca atare, creșterea conti
nuă a eficienței economice se poate 
realiza numai prin sporirea influen
ței și ponderii factorilor științifici in 
procesul de producție, prin creșterea, 
capacității întreprinderilor de a fo
losi larg cuceririle tehnicii moderne.

Relația dintre promovarea progre
sului tehnico-științific și creșterea 
eficienței economice are însemnătate 
vitală in procesul trecerii la o nouă 
calitate superioară. în acest sens, ho- 
tăririle Congresului al XII-lea pun 
un accent deosebit pe afirmarea pu
ternică a activității creatoare desfă
șurate de oamenii muncii, pe anga
jarea in cel mai inalt grad a crea
ției tehnico-științifice originale la 
soluționarea problemelor pe care le 
ridică dezvoltarea și modernizarea 
industriei, agriculturii și a celorlalte 
ramuri ale economiei. In lumina 
acestor cerințe, alături de cele 200 000 
de cadre care lucrează efectiv in 
activitatea de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, este mai mult 
decit firesc ca personalul ingineresc 
și cadrele tehnice din producție să 
joace un rol nou, activitatea lor să 
capete o pondere sporită în cerceta
rea științifică.

întreaga economie națională dispu
ne în momentul de față de aproape 
două milioane de cadre tehnice și in
ginerești, un potențial de creație 
apreciabil, care poate contribui sub
stanțial la ridicarea nivelului calita
tiv și de eficiență al întregii activi
tăți economice. Procesul de integrare 
a științei cu producția, implicarea tot 
mai puternică a instituțiilor de cer
cetare științifică, învățămîntului su
perior in unitățile economice produc

tive au cooptat spre activitatea de 
creație un număr mare de specialiști 
din producție.

Dar cu toate rezultatele remarca
bile obținute în această privință, 
există încă o considerabilă rezervă de 
inteligență tehnică nevalorificată. Bu
năoară, judecind din punctul de ve
dere al cererilor de brevete de inven
ții solicitate, în anul 1981, Oficiului 
de stat pentru invenții și mărci, se 
constată că 21 la sută vin din partea 
unităților industriale, revenind cam 6 
cereri de brevete la 1 000 de cadre 
tehnico-inginerești. Apreciind însă că

Cum și cu ce rezultate 
participă specialiștii 

din întreprinderi 
la creșterea eficientei 

economice

aproape jumătate din acestea sint 
elaborate de centrele și laboratoa
rele de cercetări și proiectări uzina
le, deci de oameni a căror sarcină 
directă este cercetarea științifică și 
tehnologică, și luind în considerație, 
totodată, că multe dintre ele pro
vin de la un singur autor — acei „in
ventatori de profesie", destul de mulți 
în întreprinderile noastre — obser
văm că nu in întregime marea masă 
a inginerilor, tehnicienilor și maiștri
lor a fost atrasă spre activitatea de 
creație tehnică. Există, de asemenea, 
o mare discrepanță în aportul jude
țelor la îmbogățirea fondului de in
venții al țării ; 13 dintre ele au sub 
10 cereri de brevete pe an. în pofida 
faptului că valoarea producției in
dustriale în economia județului este 
de peste 10 miliarde de lei. Consi
derăm totodată ca insuficientă preo
cuparea pentru creația tehnico-științi- 
fică a unor județe, cum ar fi Dîmbovi
ța, Buzău, Bihor, Alba, Olt, puternic 
dezvoltate industrial, cu întreprin
deri mari de interes republican, care 
numără mii de ingineri, subingineri 
și cadre tehnice de înaltă calificare, 
iar în unele din ele, ca Hunedoara,

de exemplu, există mari institute de 
cercetare științifică și de învățămînt 
superior.

Din analizele realizate în cîteva 
mari întreprinderi din țară se rele
vă faptul că, deși aici posibilitățile 
și dotările materiale sint uneori mai 
mari decit cele din institutele de 
cercetări, nu există încă un cadru 
suficient de bine organizat pentru 
cercetare, că planurile de invenții și 
inovații ale întreprinderilor, elaborate 
pe baza propunerilor formulate de 
către oamenii muncii și care privesc 
în mod direct procesele de produc
ție, au un caracter formal : temele 
cuprinse nu sint distribuite concret 
spre rezolvare, pe colective de spe
cialiști. De pildă, Ia Șantierul naval 
din Constanța, in anul 1980, planul 
cuprindea 24 de teme, din care s-a 
rezolvat doar una, iar în anul 1981 
din cele 63 teme propuse s-au reali
zat mai puțin de zece. O situație 
mai mult decit critică o întîlnim la 
întreprinderea „Timpuri noi" din 
București, care în ultimii 5 ani nu a 
mai înregistrat nici o cerere de in
venție sau inovație, ceea ce denotă 
o slabă activitate de creație tehnică 
față de posibilitățile existente aici, 
în unele mari întreprinderi, ca de 
exemplu „23 August" din București, 
temele conținute în plan sint aceleași 
cu cele ale institutelor de cercetări 
uzinale care le deservesc, fapt care 
limitează participarea la rezolvarea 
lor a specialiștilor din întreprinderile 
respective.

Semnificative ni se par șl conclu
ziile unui test făcut de către Comite
tul municipal de partid al Capitalei, 
cu prilejul căruia s-a urmărit in în
treprinderi, în raport de numărul in
ginerilor și tehnicienilor, și cite teme 
cu o eficiență economică de peste 
25 000 lei anual s-au rezolvat in
tr-un interval de 4 luni ale anului 
1981. S-a constatat astfel că există 
unități cu sute de ingineri și tehni
cieni care nu au rezolvat decit 2—5 
teme.

Din cele prezentate mal sus, iar

Vlalcu RADU
(Continuare In pag. a III-a)
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fFAPTUL! 
I DIVERSi

Pasiuni comune '
Frații Marin și Nelu Rotaru 

sint tineri învățători in satul lor I 
natal Giurcani, comuna Găgești, 

I județul Vaslui. Amindoi au ace- I
leași pasiuni : literatura, muzi- | 
ca, arheologia, arta plastiă.

Cercetările lor efectuate impreu- ■ 
nă cu specialiști ai muzeelor din I 

I Vaslui, Iași și Birlad au fost in- •
cununate de importante desco
periri arheologice, de inființarea I 

Iunui muzeu sătesc și elaborarea I
unor documentate referate și 
comunicări susținute in sesiuni I 
științifice alături de istorici re- I 

I numiți sau publicate in reviste
de specialitate. In același timp, . 
frații Rotaru sint prezenți in I 
multe expoziții cu lucrări origi- ■ 

Inale de sculptură inspirate din
istoria patriei. La Școala gene- I 
rală Giurcani, ei au reunit in- | 
tr-un cerc de artă plastică pe 
aproape toți copiii satului și a- ■ 

Iproape toți au devenit cunoscuți I
de acum in toată țara — și nu ■ 
numai in țară — prin creațiile 
lor, adevărate explozii de culoare I 
și fantezie. Nici nu se mai poate | 

Iține evidența premiilor colective
și individuale cucerite prin par- | 
ticiparea la expoziții și con- I 
cursuri. Printre laureați, pre- ’ 

Imiați și medaliați se află și pio- , 
nierii Larisa și Dragoș, copiii I 
celui mai mare dintre cei doi I 
frați Rotaru.I Ca vijelia

I
I

I
I
I
I

La un ceas după miezul nopții, 
un echipaj al miliției aflat la 
intersecția Șoselei Sălaj cu stra
da Amurgului din București a 
făcut semn autoturismului 4-B- 
726 să tragă pe dreapta.

— Asta s-o creadă ei ! — a 
zis unul din cei doi pasageri din 
mașină, Ion Melenciuc. Să-i 
dăm bătaie, să-l punem la în
cercare. să vedem care pe care.

Mașina cu pricina a trecut pe 
lingă echipajul miliției ca o vi
jelie. A urmat o... urmărire ca-n 
filme. Pină la urmă, bolidul a 
fost abandonat. Și s-a aflat că 
fusese furat de cei doi. care vor 
trebui să răspundă acum in fața 
legii.

Cheful n-a mai 
avut loc

Să facem cunoștință : Olimpiu 
Stănilă — directorul complexu
lui de taurine din Rupea ; Sto- 
ian Smochină — medic veteri
nar •; Vasile Toader și Manole 
Bucur — ingineri, șefi de ferma.

Cei patru s-au hotărit deunăzi 
să facă un chef de pomină.

Locul chefului : acasă la di
rector.

Cu ce ? Cu ce o să le aducă 
tractoristul Remus Coțac. Acesta 
a primit dispoziții să scoată din 
magazie o importantă cantitate 
de furaje concentrate necesare 
animalelor complexului, pe care 
să le vindă unui amator de chi
lipir — Nicolae Pălășan din Ru
pea. Cu banii încasați urma să 
se acopere cheltuielile chefului. 
N-au mai avut ce să acopere, 
pentru că afacerea a fost desco
perită.

Urmarea : toți patru, in frun
te cu directorul, au fost desti
tuiri din funcție. Plus ce mai 
urmează.

întrebări fără 
răspuns

I
I
I

I
I

I
I

I

IMai intii o cifră : 069293661.
Este seria unui cauciuc iao,-,- 
cat la întreprinderea „Danubia- 

Ina“ din București. Unul din cele 
patru ale unei remorci. Este 
singurul și, din păcate, prea 

I puțin relevantul semn de recu
noaștere al remorcii cu pricina 
părăsită intr-o noapte in plin 
centrul satului Iosaș din comu- 

Ina Gurahonț, județul Arad.
Cine a părăsit remorca ? De ce 

a părăsit-o ? Cum de n-a mai 
I venit după ea 7 Din ce unitate 

o fi fost dată lipsă la inventar 
sau... casată ?

Iată citeva întrebări fără răs- 
Ipuns, la care se mai adaugă 

una : de cind zace acolo remor
ca părăsită ? La această intreba- 

Ire ne-a răspuns corespondentul 
nostru voluntar Alexandru Her- 
lău din localitate : „Zace — și 

I n-avem ce-i face — de peste un 
an de zile"-

Punct și de la capăt.
I La locul lor

Patru indivizi, fiecare cu cite

Iun sac in spinare, se strecurau, . 
la adăpostul întunericului, prin
tre liniile de manevră din stația 
C.F.R. Baia Mare. Deslușindu-le 1

I umbrele, ceferistul Ioan Colț 
și-a zis : „Nor, apăi lucru curat 
nu-i“. Le-a aținut calea și a in-

I cercat să-i oprească, dar cei pa
tru au dispărut in noapte. Dar ■ 
nici ceferistul nu s-a lăsat.

IAlertind conducerea stației, prin 
toate difuzoarele a fost lansat 
semnalul de alarmă. Toți cefe- | 
riștii aflați la datorie la ora a-

Iceea din noapte i-au înconjurat ■ 
pe cei patru indivizi — loan | 
Pop, Giarfas Csaba, S. Mihai și

I Aurel Deac. Apoi, sacii cu cele 1 
furate au fost duși la locul lor, 
iar cei patru se află acum tot 
la... locul lor.

I Acf iresponsabil j

I

I

Șofer de meserie. Teodor Ni- 
mat știa mai bine ca oricine ce \ 
pericol mare prezintă alcoolul 
la volan. Știa acest lucru, dar 
credea că lui nu i se poate in- I 
timpla nimic, pentru că are 
multă experiență. Multă expe- I 
riență, dar și multă iresponsabi
litate, cind s-a urcat beat la vo
lanul mașinii personale 2-CJ-326. 
Pornind la drum prin comuna ■ 
Poieni, județul Cluj, T.N. n-a 
apucat să conducă drept decit 
300 de metri, pentru că, pierztnd 1 
controlul volanului, a lovit un 
cetățean din Cugtr, care venise 
in vizită la rudele lui. Omul I 
și-a pierdut viața, iar șoferul, 
beat și laș, a fugit de la locul > 
faptei. Dar nu și de aspra ju
decată care-l așteaptă.

Rubrică realizată de
Petre POPA t
și corespondenții ;,Scînteii"

Centrul de greutate al activității 
-in mijlocul oamenilor muncii

Comuniștii, indiferent de locul în 
care lucrează, sint oamenii faptelor. 
Oameni de acțiune, promotori ai 
noului, exigenți in primul rînd cu 
munca proprie, care-și măsoară ne
încetat forțele in confruntare cu pro
blemele tot mai complexe, mai di
ficile, hotărîți să le rezolve, să de
pășească greutățile, depășindu-se 
astfel pe ei înșiși. In conferințele de 
dare de seamă și alegeri ale organi
zațiilor de partid din sectoarele 1 și 
3 din municipiul București am re
găsit acest adevăr, pregnant ilustrat 
în dezbaterile ce au avut loc in spi
ritul unei analize lucide, responsa
bile.

Din dările de seamă și din inter
vențiile pe marginea lor s-au des
prins numeroase exemple edifica
toare pentru modul în care comu
niștii, organizațiile de partid au 
reușit să conducă și să mobilizeze 
colectivele de muncă pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan, pe temeiul valorificării supe
rioare a resurselor existente. Așa, 
de pildă, oamenii muncii de la în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie“ au îndeplinit planul la 
toți indicatorii, punînd un deosebit 
accent pe suplimentarea exportului. 
La întreprinderea „Timpuri noi" 
unde, cu doi ani în urmă, rezultate
le erau nesatisfăcătoare, pe baza 
reorganizării tuturor secțiilor și în
deosebi a compartimentelor de con
cepție, s-a trecut la modernizarea 
rapidă a producției, ceea ce a deter
minat un puternic reviriment. Prin 
folosirea intensivă a utilajelor, in
troducerea unei tehnologii de înalt 
randament, gospodărirea rațională a 
materiilor prime și a timpului de 
lucru, la întreprinderea de cabluri 
și materiale electroizolante produc
tivitatea muncii a crescut anul tre- 
cjit cu aproape 60 la sută față de 
1978. Asemenea succese au înre
gistrat și alte colective de întreprin
deri, a căror însumare se oglindește 
în ansamblul realizărilor celor două 
sectoare, care au încheiat primul an 
al cincinalului actual cu un rodnic 
bilanț de fapte și împliniri.

Toate acestea sint mărturii ce pun 
In lumină preocupările organizații

Producția de țiței poate să crească mai mult!
(Urmare din pag. I) 
dintre cele mai eficiente metode de 
recuperare secundară a țițeiului — 
injecția cu polimeri — cu ajutorul 
unei moderne instalații puse in 
funcțiune in anul 1981.

— Dirijarea atentă a injecției în 
strat a dus la o antrenare mai pu
ternică in sonde a țițeiului — ne-a 
explicat inginerul Aurel Ionel, direc
tor tehnic al schelei. Astfel, factorul 
final de recuperare pe această struc
tură va ajunge la 48 la sută, nivel 
comparabil cu cele mai bune reali
zări pe plan mondial. Folosim, con
comitent, . combustia subterană pe 
structura Ochiuri și injecția conven- 
țiorfelâ de apă la Răzvad-Gura Oc- 
niței. Tot la Ochiuri (zăcămînlul 
Dacian) experimentăm injecția cicli
că de abur. Potrivit programului de 
sporire in continuare a producției de 
țiței, vom extinde aceste metode și 
pe alte structuri, cum sint cele de 
la Doicești și Șuța.

Care este aportul procedeelor și 
tehnologiilor avansate la creșterea 
producției ? Iată, pentru ilustrare, o 
cifră : peste 40 la sută din cantita
tea de țiței se obține pe baza apli
cării măsurilor de creștere a facto
rului final de recuperare.

NOI SONDE ÎN PRODUCȚIE. 
Pentru a scoate țiței mai mult pe
troliștii caută noi „rezerve" la su
prafață, in puterea lor de a se orga
niza mai bine, de a folosi cu randa
ment ridicat utilajele și instalațiile. 
Dar, în același timp, ei conturează 
noi „rezerve" și în adîncimile stra
turilor geologice.

— Cercetăm, la ora actuală, for
mațiuni mai puțin cunoscute la Ani- 
noasa, Priseaca, Șotînga și Vulcana 
— ne-a spus ing. Liviu Radu, 
geologul-șef al schelei. Efectuăm, de 
asemenea, foraje de cercetare in
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AUTOAPROVIZIONAREA — experiențe, inițiative, măsuri gospodărești
în așteptarea interlocutorului (to

varășul Constantin N. Constantin, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Alexandria) răsfoim citeva 
date din istoria centrului de reședin
ță teleormănean Da, Alexandria e 
tinără. Reiese nu din numărul ani
lor — nici 150 — care au trecut de 
la înființarea ei, căci de născut, la 
fel ca multe alte urbe, s-a născut... 
bătrinâ, într-un timp care „avea 
răbdare" sau, mai mult, trecea pe 
lingă ea moțăind. Tinerețea Alexan
driei o ilustrează pregnant deveni
rea ultimelor două decenii. în mai 
puțin de 15 ani, populația orașului 
aproape s-a dublat (1968 — 22 837 lo
cuitori ; 1981 — 45 630 locuitori). Cu 
un personal muncitor de 15 ori mai 
numeros. Oameni a căror competen
ță și hărnicie se materializează in 
întreprinderi ce definesc prin înseși 
denumirile lor nivelul de dezvoltare 
a Alexandriei : „de rulmenți", „de 
panouri și tablouri electrice", „de a- 
parate și accesorii pentru con
strucții".

De reținut, totodată, faptul că cir
ca 60 la sută din locuitorii munici
piului și-au schimbat în acești 15 
ani domiciliul, mutîndu-se în blocuri 
noi. Lucrările de construcții conti
nuă. se înalță străzi întregi de 
blocuri — „Libertății", „Bucureștiu- 
lui“, „Grivița roșie". „Dunării". „1 
Mai"... Urbanizare — Dezvoltare — 
întinerire 1

Primul vicepreședinte al munici
piului, abia sosit de pe teren (de Ia 
„izlazul municipal"), are insă de fă
cut o paranteză.

— Urbanizarea, ține el să preci
zeze, înseamnă o înaintare, un pro
gres pe care toată lumea îl dorește. 
Una e să locuiești în apartament, și 
alta într-o căsuță de paiantă. Așa 
că renunțăm cu plăcere la... lipsa de 
confort. Dar oare tot ce înseamnă 
trecut este într-adevăr „vechi", „ne
gru" 7 Adică tradiția alexandrienilor 

lor de partid de a ridica calitatea 
muncii politico-organizatorice, de a 
imprima stilului și metodelor lor de 
muncă girul unei eficiente sporite.’ 
în consens cu cerințele etapei ce o 
străbatem. încă o dată, se confirmă 
astfel că numai prin deplasarea 
centrului de . greutate al activității 
de partid în verigile de bază, in 
mijlocul oamenilor, la locul lor de 
muncă, așa cum cere cu deose
bită insistență tovarășul ^Nicolae 
Ceaușescu. organizațiile de ’ partid 
își pot afirma plenar rolul condu
cător în toate sectoarele vieții eco- 
nomico-sociale, de adevărate state

ÎNSEMNĂRI de la conferințele sectoarelor
1 și 3 DIN CAPITALĂ

majore în concentrarea energiilor 
oamenilor muncii spre obiectivele 
fundamentale ce urmează a fi a- 
tinse.

în perspectiva acestor cerințe, por
nind de la realitățile existente, în 
luările lor de cuvint, participanții la 
conferințe au abordat, critic și auto
critic, aspecte multiple privind spo
rirea eficienței muncii de partid, ne
cesitatea integrării ei in problema
tica de stringentă actualitate a fie
cărui colectiv, prin afirmarea unui 
puternic spirit combativ față de lip
suri și neajunsuri. Astfel, s-a rele
vat că unele unități nu și-au înde
plinit in totalitate planul la produc
ția fizică, nu au realizat integral sar
cinile prevăzute la export, au depă
șit nivelul cheltuielilor materiale, au 
rămineri în urmă în asimilarea de 
produse noi, înregistrează niveluri 
scăzute de productivitate față de do
tarea tehnică modernă ce o dețin. 
Dările de seamă prezentate și îndeo
sebi vorbitorii au subliniat că toate 
aceste deficiențe sint deopotrivă nea
junsuri ale activității comuniștilor, 
reflectind insuficienta cuprindere și 
folosire a tuturor pîrghiilor muncii 
politico-organizatorice, un anumit cli
mat de automulțumire care au favo

prelungirea vestică a rezervelor de 
gaze de la Finta. Punem, totodată, 
in exploatare noi sonde pe struc
turile mai vechi. Programul pe acest 
an prevede intrarea in producție a 
30 de sonde noi. care vor contribui 
Ia ridicarea nivelului actual al pro
ducției.

MATERIALE, PIESE DE SCHIMB 
SI ECHIPAMENTE CU PARAME
TRI SUPERIORI. în perioada care 
a trecut din acest an. colectivul 
Schelei de extracție Tîrgoviște a 
realizat pește prevederile planului 874 
tone țiței. Posibilitățile, spun mun
citorii și specialiștii cu care am dis
cutat, sint însă mult mai mari. De 
ce nu se pun în valoare ? Un răs
puns l-ar putea oferi următoarea 
situație : zilnic, 50—60 de sonde nu 
produc din diverse cauze. Cele 27 de 
brigăzi de intervenție existente nu 
le pot repune pe toate în funcțiune, 
așa că. pentru a mai atenua pier
derea de țiței, se acordă prioritate 
sondelor cu debite mari. Este totuși 
normal ca un număr atit de mare 
de sonde să aibă nevoie de inter
venții in același timp ? Categoric nu. 
Directorul schelei, ing. Toma Panțu, 
ne lămurește cum stau lucrurile.

Problemele despre care ne-a vor
bit directorul schelei au fost ana

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat reamintește proprietarilor de 
clădiri (apartamente) și alte con
strucții situate in raza orașelor și 
municipiilor că, potrivit prevederi
lor legale, trebuie să plătească pină 
la 31 martie a.c. 50 la sută din pri
mele de asigurare datorate pe anul 
1982. După această dată se plătesc 
majorări de intirziere.

de crescători de vite și de păsări să 
fie „înăbușită" de blocurile de locu
ințe ? Sîntem și vom continua să fim 
un centru agroindustrial puternic. 
Adică, un centru în care industria și 
urbanizarea nu numai că nu împie
dică, ba, dimpotrivă, favorizează dez
voltarea producției de bunuri agro- 
alimentare.

...Cifre care, aparent, par să reflec
te un paradox : în cele 3 904 curți 
existente anul trecut în municipiu

Locuitorii Alexandriei continuă buna tradiție 
de crescători de animale

se aflau 242 vite cornute mari ; anul 
acesta, ca' urmare a demolărilor, nu
mărul curților a scăzut la 3 616 —
deci cu 188 Numărul bovinelor din 
gospodăriile — împuținate — însă... 
a crescut. Este de 270.

Să fie o excepție în ce privește 
bovinele ? Nu, pentru că și la cele
lalte specii de animale, și la păsări 
sînt creșteri, chiar mai mari. Nu
mărul porcilor a crescut de la 421 'a 
1 160 ; al oilor — de la 1 544 la 3 181; 
al caprelor — de la 87 la 252 ; al 
cailor — de la 161 la 264 ; al păsă
rilor - de la 25 728 la 32 446... Lista 
ar putea consemna și creșterea nu
mărului familiilor de albine sau a- 
pariția in gospodării a iepurilor de 
casă sau a nutriilor. Ne oprim însă 
aici, repetînd și subliniind că aceste 
creșteri ale numărului de animale 
au loc în condițiile reducerii numă
rului de gospodării cu curte in mu
nicipiu. Și există perspective ca 

rizat apariția, pe alocuri, a unor ma
nifestări de formaliștii și rutină. Cri- 
ticind asemenea neajunsuri, cei mai 
mulți dintre ffarticipanți au relevat, 
totodată, căile și remediile pentru în
lăturarea lor, pentru îmbunătățirea 
substanțială a muncii concrete de zi 
cu zi desfășurate de fiecare organi
zație de partid. Dintre numeroasele 
opinii exprimate in această privință 
consemnăm : o mai judicioasă re
partizare de sarcini concrete fiecă
rui membru de partid și urmărirea 
atentă, perseverentă a îndeplinirii 
lor (Maria Diaconu, secretara comi
tetului de partid de la întreprinde

rea textilă „Dacia") ; întărirea con
trolului pe toate treptele, astfel in
cit acesta să nu se reducă la inspec
ții formale, ci să constituie un spri
jin efectiv în înfăptuirea hotărîrilor 
și măsurilor adoptate (Mihalache Ni- 
culescu, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate); renunțarea 
la ședințe ce nu-și au rostul, pre
cum și la întocmirea de situații inu
tile, acordîndu-se prioritate muncii 
concrete, vii, întotdeauna cu obiecti
ve precis conturate în fiecare com
partiment (Dumitru Badea, secreta
rul comitetului de partid de Ia în
treprinderea „23 August") ; folosirea 
judicioasă și eficientă a activului de 
partid prin consultarea Iui sistema
tică, antrenarea acestuia la luarea 
deciziilor și înfăptuirea lor (Ilie Bo- 
loga, secretarul comitetului de partid 
de Ia întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie").

Componentă inseparabilă a activi
tății de partid în întregul său, mun
ca politico-educativă a ocupat in ca
drul dezbaterilor un loc deosebit, re- 
levîndu-se necesitatea racordării ei 
la imperativele formării omului nou, 
profund implicat și pe deplin con
știent de îndatorirea patriotică de a 

lizate cîteva zile mai tîrziu, în cadrul 
unui schimb de experiență organizat 
la Schela de extracție Moreni. Cu 
acest prilej, aveam să constatăm câ 
greutățile pe care le întimnină son
dorii din Schela de extracție Tirgo- 
viște se fac simțite și in alte schele 
petroliere. Le prezentăm succint: con
strucția de mașini, chimia, mctaiui- 
gia, industria ușoară și alte sectoare 
nu asigură cantități suficiente de 
materiale, scule, piese de schimb și 
aparatură care condiționează reali
zarea sarcinilor in cercetare, foraj și 
extracție, iar parametrii tehnici și 
calitativi ai celor pe care le livrează 
nu sint, întotdeauna, corespunzători; 
asimilarea unor instalații, aparate și 
piese care s-au adus pînâ de curind 
din import se desfășoară greoi.

Desigur, este pozitiv că, pornind 
de la concluziile • desprinse cu acest 
prilej, chiar în zilele următoare 
schimbului de experiență a fost în
tocmit. îmDreună cu reprezentanți ai 
ministerelor amintite, un program de 
acțiune menit să înlăture, in citeva 
luni, aceste neajunsuri. Important 
este acum ca aceste măsuri să fie 
finalizate grabnic, așa cum cer nu 
numai interesele colectivelor schele
lor de extracție, ci, mai presus de 
orice, interesele economiei naționale.

ADAS,
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță persoanele care au 
avut încheiate asigurări mixte de 
viață, la care a expirat perioada 
pentru care au fost contractate, să 
se prezinte la unitățile ADAS res
pective pentru a-și încasa sumele 
asigurate.

scăderea acestora in continuare să 
fie totuși însoțită de sporirea numă
rului de vite și păsări.

— Cum se poate ?
— Se poate. Cu condiția ca prin

cipiile autoaprovizionării să se în
făptuiască concret printr-o muncă 
de zi cu zi, prin sprijin eficient dat 
producătorilor. Tocmai avind in ve
dere importanța unui asemenea spri
jin, îrfainte de a-i îndemna pe oa
meni să contracteze produse anima

liere cu statul, Întregul activ al con
siliului municipal a fost mobilizat 
să-i indemne pe oameni la... muncă. 
La muncă pe izlazul municipal. La 
astupat gropile, la netezitul mușu
roaielor, la căratul gunoiului, la arat 
pentru lucernă. Poate sună cam ciu
dat expresia „izlaz municipal", dar 
la noi se potrivește. Oamenii au vă-> 
zut că au cu ce să crească animale
le și atunci au semnat contractele, 
cum se spune, cu „amindouă miini- 
le“. Cu aceleași mîini cu care au 
muncit „izlazul municipal", de 160 
hectare. Și — de ce n-am spune^o ?
— cu care își ridică sumele impor
tante de bani pe care le primesc de 
la stat in schimbul produselor lor.

Răsfoim cîteva situații privind ci
frele indicatorilor planului de con
tractări cu statul din gospodăriile cu 
curți ale municipiului : lapte de vacă
— plan de contractări 800 hectolitri, 
contracte încheiate — 842 hectolitri; 
lapte de oaie — 568 hectolitri, con- 

participa, prin munca sa cotidiană, 
la înfăptuirea hotărîrilor stabilite de 
cel de al XII-lea Congres al parti
dului. în consens cu punctele de ve
dere exprimate, acest obiectiv este 
deosebit de important întrucît, în 
ultimă instanță, de nivelul de con
știință al oamenilor muncii, de pre
gătirea lor politică și profesională 
depind folosirea eficientă a tehnicii 
moderne, gospodărirea rațională a 
fiecărui gram de materie primă, a 
fiecărui kilowatt-oră, a timpului de 
lucru, intr-un cuvint afirmarea, prin 
rezultate superioare in producție, a 
exigențelor autogestiunii și autocon- 
ducerii muncitorești. Tocmai de a- 
ceea, în dezbateri s-a insistat asu
pra îmbogățirii conținutului muncii 
politico-educative spre a-i conferi 
valențe formative de substanță, com- 
bătîndu-se tendințele de festivism și 
superficialitate prin apelarea la șa
bloane și generalități neconvingă
toare.

Ținînd seama de faptul că în aces
te două sectoare își desfășoară acti
vitatea numeroase instituții de artă 
și cultură, organizațiile de partid, 
asa cum au arătat unii vorbitori, au 
datoria să valorifice mai bine marele 
potențial de inteligență al fiecărui 
colectiv pentru creșterea aportului 
acestora la lărgirea orizontului de 
cunoaștere al maselor, la cultivarea 
unei atitudini înaintate față de va
lorile etice ale muncii.

Iată de ce în hotărîrile adoptate 
și-a găsit expresia voința comuniști
lor de a milita cu fermitate și res
ponsabilitate pentru ca fiecare orga
nizație de partid să se afirme puter
nic in viața și activitatea tuturor co
lectivelor de muncă, să soluționeze 
cu operativitate sarcinile deosebite 
ce le revin in acest an și pe între
gul cincinal, ridicind pe o treaptă 
superioară calitatea întregii munci 
de partid, în concordanță cu exigen
țele actualei etape a edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in țara noastră.

Constantin VARVARA 
Dumitru TIRCOB

Întreprinderea pentru construcții 
de mașini, și utilaj greu din Giur
giu : în pregătire o nouă șarjă 

de metal
Foto : Eugen Dichiseanu

tracte încheiate — 568 hectolitri. în 
ce privește cantitățile de carne, gos
podăriile cu curți din Alexandria 
urmează să predea statului 112 000 
kilograme. Garanții că aceste cifre 
vor fi acoperite în produsele respec
tive ?

— Una din garanții este reali
zarea, ba chiar depășirea lor anul 
trecut — ne spune interlocutorul. în 
1981. contractele la carne, totalizind 
110 000 kilograme (față de planul de

106 000 kilograme), au fost onorate 
cu un plus chiar — 143 300 kilogra
me. Deși cifra de plan este anul a- 
cesta mai mare, sint sigur că și ea 
va fi depășită. O altă garanție o con
stituie oamenii. Pasiunea lor pentru 
creșterea animalelor, dublată de co
interesarea lor materială conform 
reglementărilor legale.

— Ce se va intimpla cind, totuși, 
va intra în curți... buldozerul ?

Răspuns prompt :
— Oamenii se vor muta la blocuri, 

iar în spațiile deocamdată libere din 
oraș vor construi grajduri ușoare, 
dar călduroase, din materiale ieftine 
și lesne de demontat, in care vor 
crește animale.

Și totuși — întrebări. întrebări : 
dacă omul locuiește la bloc înseam
nă că. in timpul nopții, vitele sînt 
lăsate de izbeliște ?, Apoi spațiile li
bere „deocamdată" inseamnă că oda
tă și odată nu vor mai fi libere. Și 
atunci ?

r
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lașiul edilitar 1982
Anul 1982, cel de-al doilea an al 

actualului cincinal, va îmbogăți 
zestrea edilitară a municip ului 
nostru cu noi obiective. Astfel, se 
vor construi peste 6 000 de aparta
mente, care vor da contur bulevar
delor „Independenței", „30 Decem
brie", „7 Noiembrie", „Tudor Vla- 
dimirescu", cartierelor „Galata", 
„Nicolina", „Păcurari" etc. în zona 
centrală se vor încheia construcția 
noului hotel cu 320 de locuri și a 
unui restaurant pentru 500 de per
soane. Tot aici vor fi finalizate un 
complex turistic pentru tineret, 
noul palat al justiției și un teatru 
pentru copii și tineret. în zona ba
rierei de cale ferată din cartierul 
„Nicolina" se vor construi un pasaj

Fierul vechi — mai repede 
spre furnale

în municipiul Biăila, în incintele 
unor unități, există mari cantități 
de fier vechi care, in loc să fie 
expediate operativ oțelăriiior pa
triei spre a reintra în circuitul eco
nomic, sint lăsate pradă ruginii. 
Pentru exemplificare, iată cîteva 
cazuri : în depozitul de la linia a 
7-a C.F.R., pe Vadul Schelei — 
chiar al întreprinderii de colectare 
a metalelor — sute de tone de fier 
vechi stau în bălțile de apă formate 
în incintă ; alte cantități de metal 
așteaptă in condiții asemănătoare la 
unitatea autoservice a cooperativei 
„Metalochimica", la șantierul naval, 
la combinatele de fire artificiale și 
de celuloză și hîrtie. O situație 
necorespunzătoare există și la în
treprinderea de utilaj greu „Pro
gresul", unde 25 de vagoane încăr
cate cu fier vechi se află de anul 
trecut pe o linie din spatele uni
tății. în așteptarea... expedierii, în 
timp ce alte mii de tone de fier 
vechi se află de o parte și de alta 
a liniei ferate, pe o lungime de

Un pasaj denivelat și consecințele 
lui păgubitoare

Lucrînd la o unitate economică 
din comuna Amnoasa, mă deplasez 
zilnic cu autobuzul din municipiul 
Petroșani pină in această localitate. 
Sint vizibile eforturile ce se fac 
pentru a se asigura condiții bune 
de călătorie, precum și un transport 
eficient, economicos. De aceea, nu 
găsesc nici o justificare pentru 
perpetuarea de ani de zile a unor 
stări de lucruri păgubitoare, la 
care mă voi referi in cele ce ur
mează.

Autobuzul de pe ruta Petroșani 
— Aninoasa traversează calea fe
rată în stația C.F.R. Iscroni peste 
un pasaj cu două linii. Pină la a- 
cest pasaj circulația auto din 
ambele sensuri se desfășoară nor
mal. Cind trec peste pasaj, autobu
zele încep însă să vibreze, se rup 
arcuri, ușile sar din balamale etc. 
Cauza? Șinele curente nu au con- 
trașină, nu sint îngropate in pasaj, 
avind tălpile la nivelul solului. Șo

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Dezvoltarea și modernizarea rețelei turistice din județul Gorj. în 

acest an se va construi la Drăgoeni un han cu camere confortabile, o 
microcentrală la complexul Sohodol, unde se va înălța și un motp, va 
fi modernizată întreaga stațiune Săcelu. (Zamfir Podăriță, corespondent 
voluntar, Tg. Jiu). • Așteptăm ca întreprinderea pentru recuperarea' și 
valorificarea materialelor refolosibile din județul nostru, Vaslui, să'inter
vină pentru a se crea modalități de a se prelua operativ asemenea mate
riale si din localitățile rurale. Am in gospodăria mea din satul Popești 
citeva sute de kilograme de metale vechi (feroase și neferoase), zeci de 
kilograme ■de maculatură, cîteva sute de sticle și borcane etc., dar n-am 
cui să le predau. în situația mea sînt multe alte gospodării sătești. (loan 
Preotu, satul Popești, comuna Miclești, județul Vaslui). • Chiar dacă n-a 
sosit vremea ștrandului, nu trebuie să privim nepăsători cum acest mult 
căutat Ioc în anotimpul călduros din Tirgoviște se degradează. îm
prejmuirea s-a deteriorat, ușile de la cabine au... dispărut, instalația 
electrică — stricată, țevile pentru dușuri — rupte, printr-un hidrant se risi
pește de multă vreme apa. Unde sint oare gospodarii .’are au răspunderea 
acestei incinte a sănătății și odihnei ? (Mișu Avanu, Tîrgoviște). • Exemple 
bune de urmat. în comuna noastră. Lungești — Vîlcea, există mulți 
săteni renumiți crescători de animale, cu bună experiență in acest do
meniu. De exemplu. Ionică Bărbulescu Cojocaru din satul Fumureni se 
ocupă, de mulți ani, cu pasiune de creșterea vacilor de rasă și numai din 
prăsilă proprie. Anual el contractează cu statul și predă 500—600 litri de 
lapte si tăurași de peste 400—500 kg greutate. Alți săteni. Ilie Spirleanu 
din satul Dumbrava și Constantin Preoteasa din satul Carcadiești. s-au 
profilat pe creșterea porcilor, contractînd și livrind anual cite 4—5 și, res
pectiv, 15—20 porci, de diferite vîrste și greutăți. (Liviu Ionete, profesor, 
comuna Lungești, județul Vîlcea).

— La ambele întrebări, viața a și 
dat răspunsuri, precizează interlocu
torul. Trebuie să aveți in vedere că 
distanțele dintre blocurile de locu
ințe și grajdurile amintite nu-s atit 
de mari, că grajdurile nu-s chiar 
în cimp, că mai sint și vecinii. La 
cea de-a doua întrebare, răspunsul 
este : cind respectivele terenuri nu 
vor mai fi libere, oamenii se vor 
muta la bloc și... vor crește mai de
parte animale. Așa cum se va in- 

timpla curind cu cele zece familii 
din străzile „Eroilor" și „Fabricii". 
Familii care cresc aproape 600 de oi. 
La demolările care vor începe aici 
în curind nu putem renunța. Nici la 
oi însă. în dezvoltarea noastră ca 
centru agroindustrial au loc și una 
și alta. Cum procedăm ? Simplu. 
Căutăm, căutăm și iar căutăm re
zerve de teren, căutăm disponibili
tăți. Și cind cauți este imposibil să 
nu găsești. De pildă, înainte de a 
intra în micile clădiri, buldozerele 
au intrat în păminturile pline de 
gropi de pe malul Nanovului — la 
cîțiva kilometri de oraș — și le-au 
nivelat. Apoi le-am arat și le-am 
cultivat. Le-am repartizat aici cres
cătorilor de oi parcele pentru sai
vane, pășune și pentru căsuțe de-o 
cameră. Familiile, bineînțeles, la 
blocuri,

Privind lucrurile realist, trebuie să 
recunoaștem că oricît s-ar dezvolta 
procesul de urbanizare a Alexan

rutier denivelator și un pod peste 
rîul Nicolina, care vor asigura o 
mai buna legătură intre centrul 
civic și unele cartiere ale munici
piului. Rețeaua de distribuție a apei 
va crește cu 7.2 km, iar cea de ca
nalizare cu încă 2 km. Se vor ex
tinde liniile de tramvai cu 3,6 km. 
Pe strada Ștefan cel Mare, in plin 
centrul municipiului, a început con
strucția unui modern complex de 
locuințe cu spații comerciale la 
parter, care vor fi legate între ele 
prin galerii și pasaje acoperite de 
cupole de sticlă.

Gheorghe ZAIȚ
inspector la Consiliul popular 
municipal lași

aproape 2 km. Este vorba de di
verse construcții metalice devenite 
inutile, blumuri, lingouri, role de 
diferite mărimi, armături, tablă etc.

în vederea creșterii operativității 
în expedierea fierului vechi către 
oțelării, propun să se analizeze po
sibilitatea comasării depozitelor mai 
mici sau mai mari, dispersate în 
incintele întreprinderilor, intr-un 
depozit mare, ce s-ar putea ame
naja pe terenul din spatele între
prinderii „Progresul", unde există 
condiții de depozitare. sortare și 
expediere, avind linii de'garare 
C.F.R. și utilajele necesare de 
balotare, încărcare, descărcare și 
care să fie administrat de între
prinderea de colectare a metalelor. 
Și, pe lingă aceasta, ar trebui 
schimbată și optica unora față de 
importanta problemă a recuper5-if 
metalului vechi și reintroduce 
acestuia in circuitul productiv.

loan TOADER 
muncitor Brăila

ferii, pentru a mai ameliora situa
ția, mai pun pe lingă șine lemne, 
cărămizi sau alte materiale. Dar 
asta nu-i o rezolvare, deoarece în 
acest mod la tracerea pasajului se 
formează coloane întregi de mașini 
și nu este bine nici pentru circula
ția trenurilor. Consiliul popular 
Aninoasa a făcut nenumărate de
mersuri la factorii competenți, in
clusiv la Regionala C.F.R. Timi
șoara, pentru ca acest pasaj din 
stația Iscroni să fie construit co
respunzător și pentru circulația 
auto. în afara unor promisiuni, nu 
a reușit însă să rezolve nimic. Cind 
vor fi oare onorate aceste promi
siuni, pentru a putea fi evitată de
teriorarea mijloacelor de trnsport 
auto ?

Voicu UNGUR
deputat în consiliul popular 
comunal Aninoasa, 
județul Hunedoara

driei, oricît ar avansa pe calea mo
dernizării; oricite blocuri noi s-ar 
construi — tot vor mai râmine se
rioase rezerve de teren, dacă nu in 
spațiul intravilan, măcar la margi
ne, la periferie. Asta va fi situația 
timp de nu puțini ani — poate 10, 
poate 15, poate 20. Și asta este, de 
fapt, situația majorității covirșitoare 
a orașelor din țară, care se dezvoltă 
pornind de la un nu prea îndepărtat 
profil exclusiv agrar...

Nu ne-am putut reprima dorința 
de a vizita citeva din familiile vii
torilor „călători" pe ruta „stină- 
bloc" din strada Eroilor. Le-am vizi
tat pe cele ale fraților Gheorghe 
Gheorghe, la nr. 3 (78 oi), și Alexan
dru Gheorghe, la nr. 3-bis (65 oi), 
sau Haralambie Mihai, Ia nr. 27 (70 
oi), și Florea Mihai, tot nr. 27 (40 oi). 
Și ei, frați. Toți se pregăteau pentru 
„moderna transhumantă" — din că
suțele modeste în blocuri noi. Nu 
fără emoția firească. Dar cu o emo
ție pentru un nou care-ți înalță 
viața pe o altă treaptă. Notăm doar 
o frintură din dialogul purtat cu 
Gheorghe Gheorghe : „Cum primiți 
urbanizarea locurilor unde ne 
aflăm ?“. „Bine, cu bucurie. Cu lapte 
și brînză pentru cei ce o aduc. Că 
o aduc cu socoteală bună".

— Iar mai departe ? — l-am în
trebat pe primul vicepreședinte al 
municipiului, în timp ce treceam pe 
strada Libertății, unde-și înalță con
tururile viitoarele blocuri ale Ale
xandriei.

— Mai departe va fi ca și acum. 
Numai că la un alt nivel. Urbani
zarea va continua să facă mai fru
moasă viața oamenilor, nelipsind-o 
însă de pasiunea de a produce bu
nuri agroâlimentare.

Dealtfel, asupra acestei pasiuni a 
gospodarilor din Alexandria vom 
mai reveni.

Laurențiu DUȚĂ 
Ștefan STAN
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Vizita delegației parlamentare 
din Republica Zimbabwe

*
Luni dimineața, tovarășul Nicolae 

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut o întrevedere cu 
delegația parlamentară din Republica 
Zimbabwe, condusă de Didymus Noel 
Edwin Mutasa, președintele Camerei 
Adunării, care, la invitația M.A.N., 
efectuează o vizită în țara noastră.

In timpul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de informații în legă
tură cu organizarea, activitatea și 
preocupările celor două foruri legis
lative. De ambele părți s-a subliniat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări și par
lamente, exprimindu-se dorința de a 
le adinei și diversifica în continuare, 
in spiritul convorbirilor și înțelegeri
lor la nivel înalt, pentru a contribui 
la întărirea și aprofundarea raportu
rilor de prietenie și conlucrare in di
ferite domenii de activitate, la mai 
buna cunoaștere reciprocă.

S-a apreciat, de asemenea, că par
lamentele și parlamentarii din Româ
nia și Zimbabwe, printr-o conlucrare 
tot mai strînsă in viața internaționa
lă, prin eforturi comune, iși pot adu
ce o contribuție mai activă la crea
rea unui climat de destindere, secu
ritate, încredere și colaborare în 
lume, corespunzător intereselor și as
pirațiilor de progres și prosperitate 
ale celor două țări și popoare; în fo
losul cauzei generale a Înțelegerii și 
păcii în lume.

La întrevedere au luat parte Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Margareta Hausăer, secre
tar al M.A.N., Ion Sălăjan, pre
ședintele Comisiei constituționale și 
juridice a M.A.N., Mihai Drăgă- 
nescu. deputat.

A fost prezent Mishek Chenyika 
Hove, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al Republicii Zimbabwe ia. 
București.

publicii Socialiste România, și tova
rășii Canaan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, și 
Robert Mugabe, prim-ministru al Re
publicii Zimbabwe, pentru extinderea 
și amplificarea acestora, pentru lăr
girea schimburilor economice și co
merciale.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte actuale ale vi'eții politice in
ternaționale, subliniindu-se necesita
tea intensificării eforturilor din par
tea tuturor statelor, inclusiv a parla
mentelor, ift vederea opririi cursei 
înarmărilor, a trecerii la măsuri 
efective de dezarmare generală și 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru instaurarea unui climat de 
încredere și pace in Europa, Africa 
și in celelalte continente, pentru li
chidarea subdezvoltării și înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Zim
babwe la București.

★
După-amiază, parlamentarii zim- 

babweeni au efectuat o vizită la In
stitutul de medicină și farmacie din 
București.

pun cu răspundere temelia nou recolte
haine(Urmare din pag. I)

specialiști

singuri.

cu toate 
tovarășul

i consiliu 
de lucru, 
duc mai

Oameni care
am ajunge ? Fiecare trebuie să-și 
facă datoria. El ne spune adesea : 
„dacă-ți cunoști meseria și iu
bești pămintul, scoți tot mai mult 
de la el".

Pe tînărul inginer loan Brezean, 
șeful fermei nr. 3 de la C.A.P. 
„Steagul roșu", Pecica. nu l-am 
găsit, dar. iată, l-am cunoscut prin 
oamenii lui și aproape că e de 
ajuns.

Pe primul plan - 
calitatea lucrărilor

*
Tovarășul ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, s-a întilnit, Iutii, 
cu delegația parlamentară din Zim
babwe.

, Cu,,, acest prilej a avut loc un 
x'rțîfnb de păreri referitor la stadiul 
actual și perspectivele de dezvoltare 
a raporturilor de cooperare și cola
borare dintre România și Zimbabwe 
în diferite domenii de interes comun, 
exprimîndu-se dorința reciprocă de 
a se acționa, în conformitate cu în
țelegerile convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re

★
în aceeași zi. Biroul Marii Adu

nări Naționale a oferit un dineu in 
onoarea delegației parlamentare 
zimbabweene.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, s-a toastat în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a tovarășilor Canaan So
dindo Banana, președintele Repu
blicii Zimbabwe, și Robert Mugabe, 
prim-ministru al Republicii Zim
babwe, pentru prietenia și colabo
rarea dintre popoarele noastre, pen
tru destindere, pace și colaborare 
internațională.

★
Duminică, delegația parlamentară 

din Republica Zimbabwe a vizitat 
cartiere de locuințe din Capitală, 
metroul și Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România și a a- 
sistat la un spectacol folcloric.

(Agerpres)

Cronica zilei

„Nu ne dă mina 
să pierdem nimic!“
Ne întîlnim în cimp cu președin

tele cooperativei „Steagul roșu", 
tovarășul Edgar Csiki. Urmează o 
scurtă discuție între el și tova
rășul loan Coroiu, directorul direc
ției agricole județene.

Coroiu : Uite. Csiky, am vrea să 
faci aici, la tine, o experiență, să 
insămințezi de săptămîna viitoare 
vreo 20 hectare cu porumb.

Csiky : Și cine plătește ?
Coroiu : Ce . să plătească ?
Csiky : Dacă nu iese nimic, cine 

plătește paguba ?
Coroiu : 20 de hectare din atîtea 

sute...
Csiky : Chiar și un hectar nu-mi 

pot permite să risc. Sint de acord 
numai dacă-mi dați un hibrid tar
div. cu producție mare, să pot 
eventual să-1 culeg pentru siloz. 
Altfel nu. Noi aici nu ne jucăm.

Coroiu : Fie și așa !
O oră mai tîrziu îl întîlnim, tot 

pe cîmp, pe președintele cooperati
vei de alături. Anton Kdmuves.

Coroiu : Uite, vrem să- 
repetă propunerea).

Komiives : Și cine plătește ?
Coroiu : Ce să plătească ?
Kbmiives : Dacă nu răsare, cine 

plătește ?
Coroiu : 20 de hectare sint o pro

blemă pentru voi ?
Kdmilves : Sint. Și o jumătate de 

hectar e o problemă cind nu pro
duce. Dacă îmi dați un hibrid 
dublu...

Coroiu : Bine, de atord.
Concluzia pentru noi : acești 

bărbați din Pecica. pe cernoziomul 
lor, nu se joacă.

(și

calitate 
îl în- 
Aurel 

de re- 
Terenul 

ex- 
campania 

ușoară 
arături de toamnă, 

calitatea este 
ireproșa- 

trebuie să 
verigă a

C.A.P. „23 August" din Curtici. 
Lucru intens, organizare temeinică 
la pregătirea terenului și semăna
tul sfeclei de zahăr. Ce înseamnă 
pentru dumneavoastră o 
deosebită a lucrărilor ? —

, trebăm pe șeful fermei. 
Martoiu. „Sigur, un plus 
coltă. Cum o realizăm ?
arat din toamnă se lucrează 
cepțional. Și dacă vreți, 
de primăvară este cea mai 
dacă ai făcut 
Dar nu-i suficient, 
dată și de funcționarea 
bilă a mașinilor. Apoi 
aplici adecvat fiecare 
tehnologiei. Iar semănatul este o 
verigă. Și incă cea mai importantă. 
Să mă refer la sfecla de zahăr. în 
ferma pe care o conduc cultivăm 
210 hectare. Esențială este densita
tea. Sămința ce o avem nu-i prea 
bună. Are germinație 75—76 la 
sută. De aceea, la semănat asigu
răm 320 000—360 0p0 boabe la hec
tar. astfel ca să ne rămînă 
100 000—120 000 de plante 
bile. Acum vă rog să mă scuzați. 
Trebuie să fug la semănători. Ceva 
nu-i în regulă". Un episod din 
multe altele.. O dovadă că mecani
zatorii, specialiștii sint hotărîți să 
facă o primăvară a calității la in- 
sămințarea culturilor.

cooperative agricole din 
sint peste 30 de puncte i 
Nu știu la care să mă 
intii.

— Dar peste tot aveți 
și alte cadre de răspundere.

— Este adevărat. Toți specialiștii 
și celelalte cadre de conducere din 
cooperativă sint în cimp. Altfel nici 
nu se poate acum. Dar apar atitea 
probleme, aparent mărunte, pe care 
ei nu pot să le rezolve

■ Este nevoie și de ajutorul nostru.
Era ora 12 și inginerul-șef ne 

înșirase o listă întreagă de probleme 
rezolvate pină la acea oră. de care 
depindea direct bunul mers al lu
crărilor.

Duminica
de

- III
lucru

din

rămînă 
recolta-

„Nu știu unde 
sa merg mai intii"

O mașină oprește intr-un nor de 
praf. Grăbit, coboară Dumitru Dia- 
conescu, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Curtici. „Vin de la 
.fermă de legume a cooperativei 
„23 August" — ne spune acesta, 
unde a apărut un necaz. în loc de 
cartofi pentru sămință din soiul 
Ostara. ne-a venit un alt soi care 
are tuberculii foarte mici. Cu di
rectorul stațiunii de mecanizare — 
Nicolae Gherman, a trebuit să 
schimbăm reglajul mașinilor de 
plantat. Acțpn au intrat în brazdă.

— Și de ce atita grabă ?
Păi cum să nu fie. In cele 6

Cu gîndul 
la porumb...

„La această oră culturile
epoca intii se seamănă pe ultimele 
suprafețe. Sintem acum cu gindul 
la porumb...". Dialogul cu tovară
șul Teodor Șerban, directorul 
I.A.S. „Scinteia", l-am purtat sîm- 
bătâ după-amiază. Aici, ca și in 
multe alte unități agricole, specia
liștii priveau înainte, la etapa ur
mătoare a campaniei de primăvară.

— Cum adică, „cu gîndul la 
porumb" ?

— Ieri, vineri, am avut in sol 5 
grade. Asta inseamnă că luni sau 
marți vom avea în sol temperatu
ra necesară începerii însămințării 
porumbului din hibrizii timpurii 
destinați producerii de porumb 
pastă pentru furajarea animalelor.- 
Vremea s-a încălzit și temperatura 
din pămînt crește vertiginos. Nu 
avem ce aștepta. De azi am intrat 
cu toate forțele la pregătirea tere
nului, și erbicidat. Vrem să creăm 
un larg front de lucru pentru ca 
semănatul să se desfășoare din 
plin. Numai așa putem încheia în- 
sămînțarea acestei culturi in cel 
mult 10 zile, cît. ne-am propus.

Sosit între timp, tovarășul Radu 
Mihai, directorul trustului I.A.S. 
Arad, ne confirma că in toate cele 
13 I.A.S.-uri din județ se lucrează 
intens la pregătirea și erbicidarea 
terenurilor pentru insăniințarea 
porumbului, florii-soarelui și soiei.

„Azi, duminică, lucrăm 
forțele" — ne asigură 
Nicolae Mihalache, director adjunct 
al direcției agricole județene. 
Pornim in județ, pe drum de cimp, 
spre zonele colinare. De o parte și 
de alta a drumului — zeci de for
mații de tractoare. Un sondaj prin 
stația radio montată pe mașină, ne 
edifică asupra lucrărilor ce se exe
cută. Tovarășul Mihalache ia le
gătura, rind pe rînd. cu stațiunile 
de mecanizare din Sînleani, Șiria.. 
Arad, Felnac și Tîrnova.

întrebare : la ce se lucrează și 
cu ce forțe ?

Răspuns : se seamănă pe ultimele 
suprafețe culturile 
și se pregătește 
floarea-soarelui și

Oprim la C.A.P. 
aflau in cimp Marian Ochiros. in- 
ginerul-șef al cooperativei, și Ion 
Falcan, președintele consiliului 
agroindustrial Șiria. Se trag ulti
mele brazde la sfecla de zahăr. 
„Avem toate forțele in cimp — ne 
spune tovarășul Falcan. Acum, cind 
timpul are valoare inzecită, dumi
nica este pentru noi zi de lucru și 
nu una obișnuită. Vrem să o facem 
zi record". într-adevăr, în toate 
unitățile din consiliu pe unde am 
trecut — „Podgoria", Mișca, Galșa, 
I.A.S. Barațca — se lucra 
forțele, ca dealtfel în tot

Seara tîrziu consemnam 
zilei de duminică. Au fost 
te cu diferite culturi din epoca 
intii 4 500 hectare, cu 200 in plus 
față de viteza zilnică planificată. 
Au fost pregătite 9 500 hectare pen
tru porumb și floarea-soarelui și 
au fost plantate cu 
hectare. Cu adevărat

din epoca intii 
terenul pentru 
porumb.
Șiriana. Aici se

cu toate 
județul, 
bilanțul 

semâna-

legume 300 
o zi-record.

La I.A.S. „Scinteia" a început semă
natul porumbului și, in acest scop, 
se acționează pe un front larg la 

pregătirea terenului

Luni dimineață au fost deschise la 
București lucrările celei de-a VIIl-a 
sesiuni a Comitetului mixt al Cen
trului comun O.N.U.D.I. — România.

în ședință inaugurală au luat cu
vintul Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, și David 
Charles Ganao, directorul Diviziei 
conferințe, informații publice și re
lații externe din cadrul Secretaria
tului O.N.U.D.I., copreședinți ai co
mitetului. Vorbitorii au relevat acti
vitatea fructuoasă desfășurată de 
centru în cei zece ani de la înfiin
țare pentru sprijinirea eforturilor 
proprii ale țărilor în curs de dezvol
tare pe calea accelerării industriali
zării și consolidarea independenței 
lor economice și politice. S-a subli
niat, totodată, că înființarea și boga
ta activitate a centrului reprezintă o 
expresie elocventă a importanței pe 
care România, personal președintele 
Nicolae Ceaușescu. o acordă dezvol
tării colaborării dintre România și 
O.N.U.D.I.. intensificării conlucrării 
reciproc avantajoase cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare.

Din partea directorului executiv al 
O.N.U.D.I., Abd-El Rahman Khane, 
s-au transmis mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru atenția 
acordată bunei 
România și O.N.U.D.I. 
dezvoltării economice 
mase în urmă.

Directorul Oficiului_
rești al Centrului comun O.N.U.D.I. 
— România, Ion Marinescu, a pre
zentat apoi raportul de activitate pe 
anul 1981 și principalele elemente 
ale programului de lucru pentru pe
rioada 1982—1983.

Au participat Abdel Salam Dajani, 
directorul Centrului de informare al
O. N.U. la București, și Raymond Ra- 
benold, reprezentantul rezident al
P. N.U.D. in România.

dintre 
vederea

cooperări
în 

a țărilor ră-

de la Bucu-

în cursul zilei de luni. Gheorghe 
Caranfil-, ministrul industriei chimice, 
l-a primit pe David Charles Ganao. 
Cu acest prilej au fost eviden
țiate realizările Centrului comun 
O.N.U.D.I. — România în folosul ță
rilor în curs de dezvoltare, prin rea
lizarea unor obiective economice și 
pregătirea de cadre necesare in in
dustria chimică. S-a exprimat, de 
asemenea, hotărîrea comună de a 
sprijini și în viitor activitatea cen
trului.

în aceeași zi. D. C. Ganao a fost 
primit de Gheorghe Dolgu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. în 
cursul întrevederii s-au relevat 
buna colaborare dintre România și 
O.N.U.D.I., preocupările comune pen
tru instaurarea noii ordini economice 
internaționale de natură să favori-

zeze progresul țărilor slab dezvolta
te. pentru micșorarea și eliminarea 
marilor decalaje care le separă da 
statele puternic industrializate.

★
între manifestările de amploare 

dedicate aniversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Co
munist și a 25 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România s-a aflat 
concursul „File de luptă și muncă 
avîntată pentru triumful idealurilor 
comuniste", acțiune cu caracter de 
masă, desfășurată succesiv la toate 
nivelurile organizațiilor U.T.C., la 
care au participat mii de tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți, in
telectuali, militari.

Concursul s-a constituit într-un 
cadru stimulativ al interesului tutu
ror categoriilor de tineri pentru stu
dierea și cunoașterea istoriei glo
rioase a poporului și a patriei, a 
luptei clasei muncitoare, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
pentru libertate socială și indepen
dență națională, pentru triumful 
idealurilor socialismului și comunis
mului în țara noastră.

Un loc important a fost ocupat de 
cunoașterea, de către întregul tine
ret al patriei, a tinereții revolu
ționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a vieții și activității 
neobosite a secretarului general al 
partidului, exemplu de eroism, dă
ruire patriotică și strălucit spirit 
revoluționar, pentru înfăptuirea, 
aspirațiilor și idealurilor poporului 
nostru.

în cadrul tematicii de concurs, un 
accent deosebit a fost pus, de ase
menea, pe cunoașterea aprofundată 
a principalelor aspecte din istoria 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
contribuției tineretului, a organiza
ției sale revoluționare, în marile 
bătălii de clasă organizate și con
duse de partid, a sarcinilor de mare 
răspundere ce revin tineretului in 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
a Programului P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. •

Echipajele, reprezentînd județele 
patriei, municipiul București și 
Ministerul Apărării Naționale, califi
cate în urma desfășurării etapei ju
dețene a concursului, s-au întrecut 
în fața unui numeros public în ca
drul etapei finale, organizată în 
Capitală, luni, 29 martie 1982. în 
urma probelor susținute, juriul con
cursului „File de luptă și muncă 
avîntată pentru triumful idealurilor 
comuniste" a declarat drept cîștigă- 
toare următoarele echipaje : județul 
Tulcea, locul I : municipiul Bucu
rești, locul II ; județul Bihor, lo
cul III.

(Agerpres)

t
16.25 Clubul tineretului
17.25

PROGRAMUL 1

11,00
11,05

11,25

12.10
12,35

Telex
Din marea carte a patriei. Stator
nici pe acest pămînt
Roman foileton : „La 
Episodul 3 
Cadran mondial 
Pentru curtea și grădina 
voastră 
Laureat! al Festivalului 
„Cîntarea României" 
Telex

barraca".

dumnea-

național

16,00 _____
16,05 Școala, producția și cercetarea. 

Anchetă-dezbatera

IALOMIȚA • în cadrul acțiuni
lor dedicate împlinirii a 20 de ani 
de la încheierea cooperativizării a- 
griculturii, Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului Ia
lomița, in colaborare cu consiliul 
agroindustrial Cocora, a organizat, 
la Căminul cultural din comuna 
Grindu, o sesiune omagială, la care 
și-au depănat ginduri și amintiri 
țărani cooperatori ■ din Grindu și 
Reviga și au prezentat comunicări 
științifice prof. dr. docent Dumitru 
Teaci, secretar științific la Acade
mia de știin(e agricole și silvice, 
prof, dr. Ștefan Lache, prof. dr. 
Ovidiu Bădina. de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu". (Mihai Vișoiu).

ALBA • Sub genericul „Spic 
mănos pe masa țării", în consiliile 
unice agroindustriale au fost orga-

Tribuna experienței ■ Izvoare 
inițiativei muncitorești 
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economica
Teatru TV : „A venit o fată" 
Huszar Sandor
Patria în primăvară. Emisiune 
versuri în lectura autorilor

22.15 Telejurnal

17.50
20.00
20,20
20.30

21,55

20,00
20,20

21,10
22,15

ale

de

de

PROGRAMUL 2

Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice. 
Brâncuși, tăcere și faptă
Mic dicționar de operă și balet 
Telejurnal

nizate manifestări omagiale consa
crate împlinirii a 75 de ani de la 
răscoala din 1907 și a 20 de ani de la 
încheierea cooperativizării agricul
turii, urmate de spectacole artistice 
susținute de formațiile participante 
la Festivalul național „Cîntarea 
României". (Stefan Dinică).

MARAMUREȘ • Casa orășe
nească de cultură din Vișeu de Sus 
a găzduit cea de-a cincea ediție a 
festivalului cultural-artistic „Ar
monii de primăvară", o manifestare 
cuprinzătoare de educație patriotică 
și revoluționară. Au participat nu
meroase formații artistice de inter
pretare și creație din localitate, 
precum și invitați din alte județe. 
(Gheorghe Susa).

CARAȘ-SEVERIN • Orașul Ora- 
vița a găzduit două manifestări ju*

înfățișează semăna-
Foto : A. I’apadiuc

Intr-adevăr, cuvintul „calitate" are corespondent în imaginea 
tul sfeclei de zahăr la C.A.P. Sînmartin x

f'%A, 4
• 1.

„Primăvara vine 
o dată pentru toți..."

In toată discuția noastră, aici, în 
cimp, pe ogoarele C.A.P. „23 
August", a intervenit o scurtă 
pauză. Și am auzit deodată cum 
curge vîntul cald al primăverii, 
peste arătura imensă. Clipa idilică'" 
a fost întreruptă de vorba caldă, 
ascunzînd insă o ușoară tensiune, a 
inginerului-șef al cooperativei, Ana 
Viszhganyo, care s-a adresat to
varășului Gheorghe Pușcău, secre
tarul comitetului județean de par
tid cu problemele agriculturii, 
participant la raidul nostru.

— E bine, e frumos, spunea in
ginera, oamenii, vedeți, au impîn- 
zit cimpul, iși fac datoria. Este 
timpul să lucrăm acum din plin. 
Veniți în sectorul legumicol 
vedeți ce zor este.

— Poate trecem și pe acolo.
— Treceți, cum nu, că oamenii 

au niște întrebări.
— Ce întrebări, Ana ?
— Păi, de două zile stă mașina 

noastră la porțile combinatului 
chimic să ridice îngrășămintele 
pentru grădină și ei nu le dau.

— Mă interesez, Ana. Vi le 
da.

— Nu mă tem că nu ni le 
da. nu acesta-i baiul. Dar să le 
acum, cind ne 
cine știe cind, că timpul și pămin
tul nu așteaptă, 
pentru toți odată, nu cu țîrîita.

arde buza.

să

vor

vor 
dea 
Nu

Primăvara vine

„Teoretic 
treaba merge, 
dar practic..."

După ce am lăsat in urmă în
treprinderea agricolă 
„Scinteia" pătrundem, 
șoseaua națională, in 
cimpiei. Revenim la C.A.P. Sint- 
ana. Cimpul — plin de oameni. 
Se semăna sfecla — ultimele hec
tare — și ne-a plăcut ogorul fru
mos, afinat neted. primind 
sămința. Ne-am oprit și în altă par
te unde, răzlețite, lucrau trei ma
șini la plantarea cartofilor. Aștep- 
tind la capul locului întoarcerea 
unuia dintre tractoare, ne-am în
tristat descoperind că, pe o por
țiune de 10—20 de metri in adin- 
cimea locului, cartofii de sămin
ță rămîneau la suprafață.

Mecanizatorul Iosif Virciu se 
plinge ; „Nu distribuie mașina 
cum trebuie..., am verificat, tere
nul nu-i discuit aici, ...nu țipa 
cartofii mașina, nu-i țipa cum tre
buie. Vedeți, teoretic, treaba 
merge, dar practic mai greu".

Intr-altă parte a cimpului 
seamănă arpagic. Șirul auriu 
arpagic rămine neacoperit pe ... 
tinderi mari. 11 oprim pe mecani
zatorul Aurel Bulza și-l întrebăm 
ce se întîmplă. ,’,Unde e locul mai 
tare, nu se acoperă" — spune el. 
Nu are ordin de lucru, nu știe cit 
trebuie să planteze la hectar, nu 
cunoaște cine este șeful fermei. 
Cooperatoarea Maria Hirsch. care 
supraveghea mașina, se supără pe 
noi, pe mecanizatori, și izbucneș
te: „Sint 80 hectare aici și intră 
700 de kg la hectar, tovarășe. Am 
plantat 20 de .hectare pină acum, 
dar nu peste tot se intimplă rău
tatea asta. Vin zece cooperatoare 
după noi și acoperă arpagicul cu 
sapa. Sint bucăți de pămînt tasat. 
Sigur că nu-i cum trebuie treaba, 
dar vom aduce-o la rostul ei, cu 
mai multă muncă din păcate".

...Străbatem cîmpia Sintanei 
pină sub seară și aproape peste 
tot intilnim numeroase lucruri 
bune, oameni cu totul hotărîți să 
pună temelii solide recoltelor din 

‘acest an.

de stat 
părăsind 
mijlocul

se 
de 

în-

O ȘTIRE DE ULTIMA ORA : direcția agricolă județeană ne-a 
comunicat că, pină în seara zilei de luni, 29 martie, culturile din 
epoca I au fost semănate pe 62 la sută din suprafața planificată ; 
s-a încheiat semănatul ovăzului și mazării, iar sfecla de zahăr și 
plantele furajere au fost însămințate pe 95 și, respectiv, 97 la sută 
din suprafețele prevăzute. în cursul zilei de ieri s-au semănat pri
mele 100 de hectare cu floarea-soarelui și 70 de hectare cu porumb.

Mihai CARANFIL, Dionisie ȘINCAN, 
Aurel PAPADIUC, Tristan MIHUȚA

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)
exemplele ar putea continua, rezultă 
că sarcina potrivit căreia cercetarea 
științifică să se dezvolte nu numai 
în unități specializate, ci și in cele 
direct productive nu este realizată 
în întregime, iar motivul principal 
este insuficienta preocupare a or
ganizațiilor de partid, de tineret și 
sindicat pentru atragerea și stimu
larea specialiștilor din producție la 
activitatea de creație tehnică și știin
țifică, pentru formarea în întreprin
deri a acelor nuclee de specialiști 
capabile să asigure cadrul optim de 
transfer al soluțiilor cercetării. Prac
tica arată că, de cele mai multe ori, 
plusul de tehnicitate și de compe
tență al unei întreprinderi este di
rect proporțional cu interesul ei pen
tru dezvoltarea nucleelor proprii de 
cercetare și pentru conlucrarea orga
nizată, nu sporadică, cu institu
tele de cercetare. Firește, nu se pre
tinde ca întreprinderile să dezvol
te cercetări de amplpare mare, ca 
neapărat toate temele abordate să se 
finalizeze prin invenții și inovații, ci 
ca acestea să servească nemijlocit 
producției, avind scopul de a aduce 
îmbunătățiri permanente la produse
le fabricate, să se refere îndeosebi 
la „detaliile" proceselor de producție. 
De cele mai multe ori chiar și a- 
ceste probleme „minore" multe între
prinderi continuă să le rezolve făcînd 
apel la institutele de cercetări, cu 
toate câ ele au obligația să le rezolve 
cu propriii lor specialiști.

Implicarea inginerilor din produc
ție la o activitate de cercetare presu
pune însă degrevarea muncii lor 
curente de anumite activități functio-

nărești. de rutină, de unele sarcini 
administrative și organizatorice. în 
aceste condiții, asigurindu-se tot
odată și o documentare cu literatura 
de specialitate la zi. s-ar putea efec
tua cercetări aplicative care să vi
zeze însuși procesul de producție, 
tehnologiile, utilajele și instalațiile 
de către inginerii care le exploatează 
și le cunosc cel mai bine. Deci in
stalațiile și utilajele din uzine tre
buie privite și ca obiecte de cerce
tare științifică, ca o importantă bază 
materială pentru cercetare, pe care 
se pot desfășura, în același timp cu 
producția, și o serie de studii și ex
perimentări in scopul luării unor 
hotăriri privind atît direcțiile ' de 
perfecționare a utilajelor și tehnolo
giilor, cit și optimizarea randamen
telor lor.

Condițiile deosebite cu care se 
confruntă astăzi producția : necesita
tea reducerii cheltuielilor materiale 
de producție, a consumurilor spe
cifice de materii prime, combustibil 
și energie, de creștere a productivi
tății, a producției nete, valorificarea 
superioară a unor subproduse proprii, 
combaterea poluării, prelungirea vie
ții utilajelor și aparatelor etc. pot 
constitui o altă mare serie de 
preocupări științifice din partea 
specialiștilor din producție. Aceste 
studii și 
direct la 
cele mai 
lea care

acestei 
analiza 
ar tre

transformate, perfecționate si valo
rificate superior, iar aici cercetarea 
uzinală are un rol deosebit de mare.

Firește, am formulat doar citeva 
dintre direcțiile de cercetare în care 
specialiștii din industrie ar putea să 
aibă o contribuție însemnată. Esen
țial este, in primul rind, ca organi
zațiile de partid, de sindicat și de 
tineret din întreprinderi să creeze 
climatul propice dezvoltării 
activități și considerăm că 
periodică a acestei probleme
bui să constituie o sarcină de primă 
importanță a birourilor organizațiilor 
de bază și a comitetelor de partid 
la toate nivelurile. în felul acesta 
inginerii din uzine vor trece din ce 
in ce mai mult de la funcția de 
„personal de execuție" și „suprave
ghetori" ai tehnologiilor 1 și instala
țiilor la funcția creatoare de perfec
ționare și modernizare a acestora. 
Este calea cea mai directă de a în
tări potențialul tehnic și economic 
al fiecărei întreprinderi și hotărîtoa- 
re, de asemenea, pentru introducerea 
pe scară largă a progresului tehnic 
și sporirea eficienței economice.

L O
dețene de amploare : un simpozion 
dedicat împlinirii a 75 de ani de 
la răscoalele țărănești din 1907 și 
împlinirii a 20 de ani de la coope
rativizarea agriculturii, precum și o 
expoziție reprezentativă privind ac
tivitatea Trustului de mecanizare a 
agriculturii, care a împlinit 10 ani 
de activitate. (Nicolae Cătană).

OLT • La Teatrul popular din 
Caracal a avut loc concursul „Em
blema orașelor", cu participarea 
formațiilor corale, a colectivelor de 
montaje literare, a celor de muzică 
și poezie de la casele de cultură 
din Slatina. Corabia, .Drăgănești, 
Balș și Caracal. Cele mai bune for-

ȘTIRI SPORTIVE
BOX — Cîștigătorii 
„centurilor de aur“

A Xl-a ediție a competiției inter
naționale de box „Centura de aur", 
desfășurată la București, s-a încheiat 
cu un frumos succes al boxerilor noș
tri. Iată numele cîștigătorilor meciu
rilor finale : categoria semimuscă — 
Sandu Petrescu ; categ. muscă — 
Constantin Tițoiu ; categ. cocoș — 
Cristian Gheorghișor ; categ. pană — 
Sin Ge II (R.P.D. Coreeană) ; categ. 
semimijlocie — Ion Stan ; categ. 
ușoară — Urtiminio Ramos (Cuba); 
categ. semimijlocie — Piotr Galkin 
(U.R.S.S.); categ. mijlocie mică — 
Patrick Magnetto (Franța); 
mijlocie — Valentin Silaghi; 
semigrea “ ‘ "

categ. 
„ , categ. 

Georgică Donici; categ. 
grea — Ion Cernat; categ. super-grea
— Teodor Pirjol.

FOTBAL
Rezultatele etapei a XXII-a : Uni

versitatea Cluj-Napoca — Universita
tea Craiova 3—1; „Poli" Timișoara
— Dinamo 2—0; Chimia — F.C. Con-

Divizia A

experimentări efectuate 
nivel industrial sint 

eficiente, ele fiind ace- 
scurtează mult ciclul 

cercetare-producție. De asemenea 
trebuie să se înțeleagă că licențele 
achiziționate nu constituie decît un 
„punct de plecare", urmînd ca prin- 
tr-o creație originală acestea să fie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

martie, 1 și 2 aprilie. în țară : Vremea 
va continua să se răcească ușor în cea 
mai mare parte a țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi locale mai 
ales în jumătatea de est a țării. In nor
dul țării, izolat, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt

moderat, cu intensificări predominînd 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus un 
grad și plus 9 grade, izolat mai cobori- 
te în depresiuni, cele maxime intre 7 
și 17 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească ușor. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
burniță și ploaie. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
un grad și patru grade, cele maxime 
Intre 12 și 14 grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

SS:
p- s

mâții s-au calificat pentru faza ju
dețeană. (Em. Rouă).

IAȘI 9 Galeriile de la Casa pre
sei din Iași găzduiesc o interesan
tă expoziție de pictură a Vioricăi 
Toporaș, membră a 
„Theodor Pallady", iar 
„Cupola" din Piața Unirii 
poziție de 
plastic Val 
Corcaci).

PRAHOVA 
bliotecii județene „Nicolae Iorga", 
la Ploiești a avut loc o sesiune de 
comunicări și referate științifice pe 
tema „Carte, bibliotecă și educație", 
la care au participat istorici, critici

cenaclului 
galeriile 
— o ex- 
artistuluigrafică a

Gheorghiu. (Manole
• în organizarea bi-

literarl. scriitori locali și din Capi
tală, bibliotecari, activiști culturali, 
cadre didactice. (Constantin Că
prarii).

SIBIU • în organizarea cabine* 
tului județean pentru activitate 
ideologică, politică și educativă, la 
Sibiu a avut loc o sesiune de co
municări cu tema : „Politica-agrară 
a P.C.R., direcțiile infăptuirii noii 
revoluții agrare", dedicată împlini
rii a 75 de ani de la răscoala din 
1907 și a 20 de ani de la încheierea 
procesului de cooperativizare. (Ni
colae Brujan).

MUREȘ • Colectivul artistic al 
Teatrului muncitoresc din Timă- 
veni a prezentat, pe scena casei 
orășenești de cultură din localitate, 
spectacolul cu piesa „Profesorul de 
franceză" de Tudor Mușatescu. Re-

gia spectacolului este semnată de 
Traian Costea, actor la Teatrul 
național din Tg. Mureș. (Gh. 
Giurgiu).

SUCEAVA 9 Timp de șapte zile, 
la Calafindești s-a desfășurat, sub 
genericul „Săptămîna educației po
litice și culturii socialiste", un com
plex de manifestări cultural-edu
cative. în ultima zi, formații artis
tice din 14 localități ale județului 
au prezentat un amplu spectacol in
titulat „Cîntec de viață nouă". 
(Sava Bejinariu).

BRAILA 9 S-a deschis prima 
ediție a festivalului-concurs de poe
zie patriotică, revoluționară „Mihu 
Dragomir — Odă pămîntului meu". 
• La Galeriile de artă din Brăila 
a fost vernisată expoziția „Tinerețe 
înaripată". (Cornelia Ifrim).

stanța 0—1; Corvinul — A.S.A. 5—1; 
Sportul studențesc — U.T.A. 1—0 ; 
C.S. Tirgoviște — Jiul 2—0; S.C. Ba
cău — Progresul Vulcan 1—1 ; F.C. 
Argeș — F.C.M. Brașov 3—0 ; Steaua
— F.C. Oit 2—1. în clasament con
duc, mai departe, Universitatea Cra
iova (golaveraj : 46—15) și Dinamo 
(41—22) — cu cite 30 de puncte.

Etapa viitoare (simbătă, 3 aprilie): 
U.T.A. — Steaua, Jiul — Chimia, 
Univ. Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov, 
Univ. Craiova — „Poli", F.C. Argeș
— Sportul studențesc, Progresul Vul
can — Corvinul, F.C. Olt — C.S. Tîr- 
goviște, Dinamo — F.C. Constanța, 
A.S.A. — S.C. Bacău.

ȘAH : Turneul 
de la Budapesta

La Budapesta a început turneul 
de baraj pentru desemnarea a doi 
participanți la turneele interzonale 
ale campionatului mondial masculin 
de șah.

în prima rundă. Florin Gheorghiu 
a remizat cu Sznapik (Polonia), rezul
tat consemnat și in partida dintre 
șahiștii unguri Lukacs — Pinter. în 
runda a doua, Lukacs a remizat cu 
Sznapik, iar partida Pinter — Gheor
ghiu s-a întrerupt.

„Cupa mondială” — 
la rugbi ?

Președintele Federației franceze de 
rugbi, Albert Ferrasse, a prezentat 
cu citva timp în urmă proiectul unei 
„Cupe mondiale" la rugbi, care să 
se desfășoare după sistemul turneu
lui final al campionatului mondial 
de fotbal. Se pare că acest proiect 
întrunește in prezent și adeziunea 
oficialităților britanice, care, se anun
ță din Londra, vor face în curind 
cunoscută poziția lor. Conform pro
iectului respectiv, „Cupa mondială" 
la rugbi ar urna să se desfășoare in 
1984 in Anglia și să reunească pe 
cele mai bune 12 echipe din lume, 
adică formațiile Noii Zeelande, An
gliei, Australiei, României, Argenti
nei, Franței, Irlandei, Fidji, Scoției, 
Țara Galilor, Canada și S.U.A. între
cerile vor dura trei săptămini, iar fi
nala ar urma să aibă loc pe stadio
nul ..Wembley", singurul din Londra 
capabil să adăpostească 
spectatori.

Agenția France Presse 
că această competiție are 
de a fi creată, arătind că majoritatea 
federațiilor naționale consultate au 
fost de acord cu organizarea ei. O 
decizie definitivă va fi luată, la sfîr- 
șitul acestui an sau la începutul lui 
1983.

100 000 de

apreciază 
man șanșe

I



Noi acțiuni si luări de poziție împotriva" 
cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii

„Hiroshima 
nu trebuie 

să se repete"
VIENA 29 (Agerpres). — într-u- 

nul din cartierele capitalei austrie
ce a Început o săptămînâ de luptă 
pentru pace și dezarmare, ce pro
gramează conferințe și adunări cu 
tema „Hiroshima nu trebuie să se 
repete". Acțiunea, chemată să con
tribuie la unitatea forțelor iubitoare 
de pace în lupta împotriva perico
lului unui război nuclear și împo
triva cursei înarmărilor, a prilejuit 
și deschiderea unei expoziții înfă- 
țișînd consecințele bombardamen
tului atomic asupra orașelor japo
neze Hiroshima și Nagasaki.

TOKIO 29 (Agerpres). — Adună
rile municipale ale orașelor japone
ze Tateyama și Yamato au adoptat 
rezoluții in care cer interzicerea ar
melor nucleare. Cele două rezolu
ții se adaugă documentelor similare 
adoptate de organele locale de au- 
toconducere din peste 100 de orașe 
din Japonia, demonstrînd extinde
rea continuă în această țară a miș
cării pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru interzicerea ar
melor nucleare.
împotriva amplasării 

de arme nucleare 
în Marea Britanie

LONDRA 29 (Agerpres). — în 
Marea Britanie trebuie interzisă 
amplasarea de arme nucleare și tre
buie desființate toate bazele mili
tare — se spune în rezoluția adop
tată de participanții la conferința 
anuală de la Shrewsbury a repre
zentanților Partidului laburist din 
comitatele vestice ale zonei centra
le a Marii Britanii.

Participanții la această reuniune 
— menționează agenția T.A.S.S. — 
care reprezintă 850 000 de membri 
individuali și colectivi ai partidului 
din această regiune a Marii Brita
nii, au susținut în unanimitate re
zoluția menționată.

Interzicerea armei nucleare în 
Marea Britanie și închiderea baze
lor militare ar constitui un prim 
pas spre crearea unei zone denu
clearizate în Europa — au subliniat 
participanții la conferința de la 
Shrewsbury.

Sînt necesare eforturi sporite pentru edificarea 
noii ordini economice mondiale

La Geneva s-au încheiat, zilele 
trecute, lucrările Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare, orga
nism permanent al U.N.C.T.A.D. 
(Conferința Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare), in cadrul 
cărora au fost abordate o serie 
de probleme legate de incidențele 
actualei crize economice mondiale, 
îndeosebi asupra statelor în curs de 
dezvoltare. Dezbaterile au avut la 
bază primul raport al Secretariatu
lui U.N.C.T.A.D. cu privire la evolu
ția economiei mondiale și problema 
Instaurării noii ordini economice in
ternaționale.

Accentuarea decalajelor. 
Studiul amintit a evidențiat fără 
echivoc situația deosebit de pre- 
ocupantă in care se află țări
le in curs de dezvoltare, dato
rită absenței unor progrese rea
le pe calea eliminării inechităților 
din relațiile economice internaționale 
și așezării pe baze noi a raporturilor 
dintre state. Astfel, în deceniul 
1970—1980, ritmul mediu de creștere 
a produsului intern brut in țările in 
curs de dezvoltare a fost de 5,6 la 
sută, față de 5,7 la sută in deceniul 
1960—1970. Aceeași tendință de înce
tinire a activității economice s-a con
statat și la alți indicatori : la produc
ția industrială, de pildă, ritmul me
diu de creștere a fost de numai 4,9 
la sută în anii '70 față de 7,2 la sută 
In anii ’60. iar la export ..cadența" 
s-a redus la jumătate — 3,1 la sută 
în raport cu 6,2 la sută. Și mai mar
cant a fost declinul din ultimii ani : 
de la 4,4 Ia sută in 1979, ritmul me
diu de creștere a produsului intern 
brut al țărilor în curs de dezvoltare 
s-a redus la 3,8 Ia sută în 1980. iar, 
după evaluări provizorii, el nu a de
pășit 3,2 la sută în 1981. Aceste din 
urmă cifre sînt cu mult sub 7 la sută 
cit s-a prevăzut în Strategia interna
țională pentru cel de-al treilea De
ceniu al dezvoltării.

într-o situație și mal precară se 
află țările cele mai sărace din „lu
mea a treia": decalajul dintre țările 
bogate și cele sărace, in ce privește 
produsul intern brut, a crescut de la 
25:1 in 1960 Ia 29:1 in 1970 și la peste 
40:1 în prezent.

„Nordul Europei - 
zonă 

denuclearizată!"
HELSINKI 29 (Agerpres). — La 

Tampere s-au desfășurat lucrările 
unei conferințe a Partidului Comu
nist Finlandez. Cei peste 1200 
de participanți — arată agenția 
T.A.S.S. — au examinat probleme 
ale situației politice interne și sar
cini actuale ale activității ideolo
gice și politice, în lumina pregăti
rilor pentru Congresul extraordinar 
al P.C. Finlandez. Abordînd proble
me ale vieții internaționale, parti- 
cipanții la conferință au relevat 
necesitatea activizării în continuare 
a luptei pentru pace, destindere și 
dezarmare, pentru crearea unei 
zone denuclearizate in nordul Eu
ropei.

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Sub deviza „Nordul Europei — 
zonă denuclearizată", la Odense a 
avut loc o conferință a tineretului 
studios din Danemarca dedicată 
luptei pentru pace, pentru înlătura
rea pericolului unui război nuclear. 
Delegații — peste 700 de reprezen
tanți ai unor organizații de tineret, 
sindicale și de luptă pentru pace 
— au examinat probleme privind 
extinderea mișcării tinerilor pentru 
dezarmare și destindere. La confe
rință s-a relevat însemnătatea pe 
care ar ‘avea-o crearea în nordul 
Europei a unei zone denuclearizate.

„Arsenalele nucleare 
amenință însăși 

existența omului"
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Senatorul american Alan Cranston 
a lansat, duminică, o nouă chemare 
la Efectuarea unui progres mai ra
pid spre reducerea arsenalelor nu
cleare și la inițierea de negocieri 
imediate pentru încheierea unui a- 
cord verificabil în acest sens, in
formează agenția A.P. El a averti
zat, într-o cuyîntare rostită la Uni
versitatea Columbia, din New York, 
că cel puțin 80 la sută din popu
lația lumii, respectiv peste trei mi
liarde de locuitori, și-ar pierde via
ța într-un eventual război nuclear, 
iar omul ar fi amenințat cu dispa
riția.

Perpetuarea vechilor rela
ții inechitabile dintre state. 
Referindu-se la cauzele înrăutățirii 
continue a situației economice a țâri
lor în-curs de dezvoltare, sesiunea 
Consiliului U.N.C.T.A.D. a proiectat 
din nou lumină asupra perpetuă
rii vechilor relații de inegalita
te și inechitate prin intermediul 
unor norme și principii, structuri și 
mecanisme de colaborare internațio
nală impuse de țările capitaliste in 
perioada colonială și rămase, practic, 
neschimbate pină in prezent, deși 
comunitatea internațională a conve
nit, în urmă cu mai bine de șapte 

La încheierea sesiunii Consiliului U.N.C.T.A.D.

ani, să pună capăt pentru totdeauna 
tuturor injustițiilor din raporturile 
economice dintre state. Din păcate, 
negocierile desfășurate pînă acum in 
vederea reașezării raporturilor dintre 
state pe baze noi, de deplină egali
tate și echitate, n-au dus la rezul
tate capabile să impulsioneze proce
sul făuririi noii ordini economice in
ternaționale, chemată să asigure con
diții de reală dezvoltare tuturor sta
telor și, în primul rînd, celor rămase 
în urmă. Dimpotrivă — așa cum 
au arătat și lucrările Consiliului 
U.N.C.T.A.D. — vechile relații de 
inegalitate și inechitate au conti
nuat să fîe principalul obstacol in 
calea emancipării economice și so
ciale a țărilor in curs de dezvoltare. 
Un exemplu în acest sens, frecvent 
reamintit in cursul deliberărilor, îl 
constituie deteriorarea continuă a ra
porturilor de schimb dintre țările să
race, producătoare și exportatoare de 
materii prime, și țările bogate, produ
cătoare și exportatoare de produse 
manufacturate. Dacă în anii ’60 a- 
cest raport se deteriora cu 0,6 la 
sută pe an, în anii ’70 procentul de 
erodare a sporit la 2,9 la sută.

Un alt factor agravant, adus în 
discuție, l-a constituit adîncirea cri

Întîlnirea conducătorului delegației P.C.R. 
cu secretarul general al P.S.O. Italian

ROMA 29 (Agerpres). — La Mila
no s-au încheiat lucrările celui 
de-al XIX-lea Congres al Partidului 
Socialist Democratic Italian.

Congresul i-a reales pe Giuseppe 
Saragat în funcția de președinte al 
partidului și pe Pietro Longo ca se
cretar general.

La încheierea lucrărilor, tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., conducătorul delegației 
P.C.R. la Congresul P.S.D.I., s-a în
tâlnit cu tovarășul Pietro Longo.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost adre
sate calde felicitări cu prilejul re
alegerii senatorului Giuseppe Sara
gat ca președinte al partidului și a 
tovarășului Pietro Longo ca secretar 
general al P.S.D.I.

Întrevedere a reprezentantului P.C.R. 
cu reprezentanți ai P. C. Italian

ROMA 29 (Agerpres). — Tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a avut o întilnire cu tova
rășii Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian, șeful Secției pentru problemele 
internaționale a C.C. al partidului, și 
Antonio Rubbi, membru al C.C., șe
ful Secției externe a C.C. al P.C.I.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un cordial mesaj de salut tova
rășului Enrico Berlinguer, secretar 
general al P.C.I., precum și membri
lor Direcțiunii partidului.

Exprimînd mulțumiri, tovarășul 
Giancarlo Pajetta a arătat că are plă
cuta misiune de a transmite tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Enrico Berlinguer, a con
ducerii P.C.I., a tuturor comuniștilor 
italieni, un salut cald și prietenesc, 
cele mai bune urări de sănătate, de 
noi succese în neobosita sa activitate 
in fruntea partidului și a statului.

Amintindu-și cu deosebită plăcere 
de recenta întilnire și de convorbirile 
deosebit de fructuoase avute cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. Giancarlo 
Pajetta a relevat bunele relații dintre 
cele două partide, care cunosc o evo
luție pozitivă, impulsionate de înțe
legerile convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Enrico Berlin
guer. El a dat o înaltă apreciere con
tribuției de seamă a secretarului ge
neral al P.C.R., a Partidului Comu
nist Român, a României socialiste la

ORIENTUL MIJLOCIU
• France Presse despre evoluția situației din Cisiordania 

• Un interviu al ministrului de externe egiptean
TEL AyiV 29 (Agerpres). — După 

o lună încheiată de incidente zilni
ce in Cisiordania și zece zile con
secutiv de grevă generală, după 
uciderea, în timpul manifestațiilor, 
a șapte tineri palestinieni, după 
zeci de răniți și sute de arestări 
efectuate de militarii israelieni, 
s-ar putea ca lucrurile să nu se 
oprească aici — scrie agenția 
France Presse într-o analiză pe 
marginea evoluției situației din te
ritoriile arabe ocupate.

Paralel cu negocierile tripartite 
asupra autonomiei palestinienilor 
din Cisiordania și Gaza, guvernul 
israelian a trecut la introducerea 
unei „administrații civile" destinate 
să înlocuiască autoritățile militare 
de ocupație.

De fapt, acești administratori nu 
sînt, după părerea observatorilor, 
decît ofițeri fără uniformă.

Nemulțumirile în teritoriile arabe 
ocupate nu au făcut decit să se ac

zei economice mondiale, îndeosebi a 
celei energetice și monetar-financia- 
re. După părerea participanților la 
sesiunea consiliului, „inflația persis
tentă și creșterea substanțială a pre
țurilor tuturor mărfurilor-cheie, in 
special la energie, au afectat grav 
structura costului producției și situa
ția balanței de plăți externe a țări
lor în curs de dezvoltare neproducă
toare de petrol". într-adevăr, inflația 
galopantă din statele capitaliste in
dustrializate a fost „transferată" in 
țările în ctirs de dezvoltare prin in
termediul creșterii substanțiale a 
prețurilor produselor importate de 
aceste din urmă țări. în 1979, prețu-

*  

rile la produsele manufacturate, spre 
exemplu, au sporit cu 14,4 la sută 
față de 1978, iar in 1980 cu 10,5 la 
sută față de anul precedent.

Dezbaterile consiliului au rele
vat, de asemenea, că un im
pact deosebit de serios asupra 
dezvoltării țărilor în curs de dez
voltare îl are, de asemenea, costul 
ridicat al dependenței tehnologice 
față de marile corporații transnațio
nale — cost apreciat de specialiștii 
U.N.C.T.A.D. la circa 30—50 miliar
de dolari pe an.

Povara dobînzilor înalte, 
încetinirea creșterii economice a ță
rilor în curs de dezvoltare se dato- 
rește, în același timp, scumpirii cre
ditelor internaționale. Din statisticile 
U.N.C.T.A.D., care au fost pe larg 
citate în cursul sesiunii, rezultă 
că nivelul mediu al dobînzilor 
bancare din țările capitaliste in
dustrializate la creditele acordate 
țărilor în curs de dezvoltare a 
crescut de la 4 Ia sută în 1965 la 
17,4 la sută în 1981. Dobinzile înalte 
au transformat creditul internațional 
dintr-un factor de stimulare într-un 
obstacol al creșterii economice a ță
rilor în curs de dezvoltare, care, da

Din partea președintelui partidului 
și a sa personal, Pietro Longo a ex
primat vii mulțumiri pentru felici
tările adresate și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald mesaj, expresie a sentimen
telor de profundă stimă și prietenie 
ale conducerii P.S.D.I. și ale mem
brilor acestui partid.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată din nou dorința reciprocă de a 
dezvolta în continuare legăturile de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Democratic Italian, in inte
resul celor două partide, al popoare
lor român și italian, al cauzei păcii, 
cooperării și colaborării internațio
nale, securității și independenței po
poarelor.

întilnirea s-a caracterizat printr-o 
atmosferă deosebit de cordială, prie
tenească.

cauza păcii, destinderii, colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

Cu prilejul convorbirii a fost ex
primată dorința reciprocă de a dez
volta și amplifica raporturile dintre 
P.C.R. și P.C.I., bazate pe stimă și 
respect mutual, apreciindu-se că a- 
ceasta contribuie la întărirea priete
niei dintre cele două țări și popoare, 
la cauza păcii, securității și indepen
denței națiunilor.

Au fost abordate unele aspecte ac
tuale ale vieții internaționale, rele- 
vindu-se, de comun acord, necesita
tea de a se pune capăt în
cordării internaționale, de a se 
relua cursul destinderii, de a se 
acționa de către toate statele, toate 
forțele politice, democratice și pro
gresiste, masele populare în direcția 
opririi cursei înarmărilor, pentru 
realizarea, în primul rind, a dezar
mării nucleare, pentru soluționarea 
stărilor conflictuale >pe cale politică, 
prin tratative. De asemenea, s-a sub
liniat necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, re- 
levîndu-se rolul pe care îl are cola
borarea dintre partidele cofnuniste și 
muncitorești, partidele socialiste, so- 
cial-democrate, alte forțe politice 
progresiste, democratice, antiimperla- 

■ liste în lupta pentru progres, pace, 
independență națională.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, ca
racteristică raporturilor dintre P.C.R. 
și P.C.I.

A fost prezent Ion Mărgineanu, 
ambasadorul țării noastre in Italia.

centueze odată cu ultimele măsuri 
israeliene. Ele mobilizează în sfir- 
șit sutele de mii de locuitori arabi 
care trăiesc in Israel, aceștia iden- 
tificîndu-se dirî ce în ce mai mult 
cu frații lor din teritoriile ocupate, 
scrie France Presse.

BEIRUT 29 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Egiptului, 
Kamal Hassan Aii, a declarat, intr-un 
interviu acordat săptămînalului liba
nez de limbă engleză „Monday Mor
ning". citat de agenția France Presse, 
că situația din Cisiordania nu va 
altera aplicarea Tratatului de pace 
egipteano-lsraelian, dar că „senti
mentele poporului egiptean vor fi, 
desigur, afectate de o eventuală ane
xare a Cisiordaniei și culoarului 
Gaza". El a apreciat că, într-o ase
menea eventualitate, „guvernul de 
la Cairo ar reacționa ca orice alt gu
vern arab, ca europenii sau ca 
S.U.A.".

torită grelei moșteniri coloniale, au 
fost obligate să recurgă adesea la 
împrumuturi externe. Numai intre 
anii 1976—1979, dobinzile plătite de 
țările in curs de dezvoltare au însu
mat aproape 70 miliarde dolari.

Asemenea practici au împovărat și 
mai mult balanțele de plăți externe 
ale țărilor in curs de dezvoltare, 
în prezent, datoria externă a a- 
ceStor țări depășește 500 miliar
de de dolari,, față de 97,3 miliar
de in 1973, iar pentru plata «ser
viciului- datoriei (adică a dobînzilor 
și a ratelor scadente) țările respec
tive folosesc, in medie, 28,3 la sută 
din încasările lor din export.

Din păcate, toate aceste constatări 
nu au fost insă însoțite de adopta
rea unor măsuri concrete, semnifi
cative pe linia soluționării gravelor 
probleme cărora le au de făcut față 
țările in curs de dezvoltare, in ge
neral, toate statele lumii. Firește — 
și acest lucru a fost din nou subli
niat de țările în curs de dezvoltare 
la sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D. 
— cadrul cel mai adecvat pentru 
cristalizarea unor asemenea soluții 
l-ar oferi lansarea, de mult scaden
tă. a negocierilor globale Nord-Sud. 
sub egida O.N.U. Este însă cunoscut 
că Adunarea Generală a O.N.U., care 
trebuia să-și reia lucrările în aceas
tă lună, nu s-a putut întruni tocmai 
datorită pozițiilor obstrucționiste pe 
care se situează în continuare unele 
țări occidentale puternic industriali
zate. Aceste poziții s-au reflectat și 
la sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D., 
care nu a putut să se soldeze cu re
zultatele dorite. Este adevărat, se
cretarul general al U.N.C.T.A.D., Ga- 
mani Corea, a sugerat o serie de 
teme concrete pentru a fi dezbătute 
în cadrul negocierilor globale, cum 
ar fi, de exemplu, studierea legătu
rilor dintre scăderea creșterii econo
mice, inflație și instabilitatea piețe
lor de schimb ; mijloacele de a spori

BRUXELLES

încheierea forumului 
comuniștilor belgieni 

Louis Van Geyt a fost reales 
în funcția de președinte 

al partidului
BRUXELLES 29 (Agerpres) — La 

Bruxelles au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al XXIV-lea al Parti
dului Comunist din Belgia — anunță 
agenția T.A.S.S. Delegații au apro
bat raportul' Comitetului Central, 
rezoluția cu privire la bilanțul ac
tivității partidului in perioada ce a 
trecut de la precedentul congres, 
precum șl rezoluții în probleme de 
politică internă, de politică interna
țională și în ceea ce privește necesi
tatea luptei pentru pace. Au fost 
alese noile organe de conducere. Co
mitetul Central, întrunit în plenară, 
a procedat la alegerea Biroului Po
litic al C.C.. a Secretariatului Națio
nal. Louis Van Geyt a fost ieales în 
funcția de președinte al P.C. din 
Belgia.

BERLIN

Vizita unei delegații 
de partid și de stat 

a R. P. Polone
BERLIN 29 (Agerpres). — La in

vitația secretarului general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, Erich Ho
necker, luni a sosit la Berlin, într-o 
vizită oficială de prietenie, o delega
ție de partid și de stat a R.P. Polone, 
condusă de Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președinte al Consiliului de Miniștri 
și al Consiliului militar pentru sal
vare națională. în aceeași zi au 
început convorbirile oficiale dintre 
delegațiile celor două țări — transmit 
agențiile P.A.P. și A.D.N.

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT

A PIEȚEI COMUNE

Criza economică și șomajul 
in centrul dezbaterilor

BRUXELLES 29 (Agerpres). —La 
Bruxelles au început luni lucrările 
celei de-a 22-a sesiuni a Consiliului 
Pieței comune, care grupează șefii de 
stat și de guvern din țările membre. 
Observatorii politici din Bruxelles re
levă faptul că lucrările coincid cu 
manifestările marcînd împlinirea a 25 
de ani de la semnarea Tratatului de 
la Roma, de creare a C.E.E., dar, în 
același timp, și cu una dintre perioa
dele de profundă recesiune care 
afectează in grade diferite toate sta
tele membre. Dealtfel, remarcă agen
ția France Presse, prima zi a dezba
terilor a fost consacrată, în esență, 
crizei economice și șomajului, avîn- 
du-se în vedere că, pe ansamblul 
Pieței comune, peste 10 milioane de 
persoane se află în căutare de locuri 
de muncă și că nu se întrevăd per
spective certe privind soluționarea 
imediată a acestei grave probleme. 
Intervenind în dezbateri, președin
tele în exercițiu al Consiliului Pieței 
comune, premierul belgian Wilfried 
Martens, s-a pronunțat pentru luarea 
unor măsuri concrete și eficiente de 
combatere a șomajului, arătînd că, 
potrivit estimărilor C.E.E., numărul 
șomerilor va crește în acest an 
intr-un ritm de 15 la sută.

Șefii de stat și de guvern reuniți la 
Bruxelles, relevă la rîndul ei agenția 
Reuter, vor aborda Și alte probleme 
dificile cu care sînt confruntați „cei 
zece".

comerțul mondial ; ajutorul pentru 
dezvoltare etc. Toate acestea sînt 
însă doar deziderate, demararea ne
gocierilor globale depinzind de voin
ța politică a tuturor statelor și, mai 
ales, a celor dezvoltate, cărora le re
vine o răspundere deosebită in per
petuarea actualelor inechități econo
mice.

Sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D. a 
pus, astfel, încă o dată in evidență 
necesitatea de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru eliminarea din 
viața internațională a vechii poli
tici imperialiste. colonialiste și 
neocclonialiste de dominație și 
asuprire, de exploatare și îm
bogățire a unor state pe seama 
altora, astfel incit să se pună capăt, 
pină nu este prea tirziu, actualelor 
fenomene și tendințe negative din 
relațiile economice dintre state.

Tocmai aceasta este poziția pe care 
s-a situat și se situează in mod con
secvent țara noastră. După părerea 
României, reafirmată in repetate 
rinduri de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale — 
de care depind soarta și viito
rul întregii omeniri — sînt esen
țiale stabilirea unor principii 
noi, de deplină egalitate, în rela
țiile dintre state, lichidarea oricăror 
forme de inegalitate și asuprire, era
dicarea practicilor neocolonialiste, 
care tind să perpetueze exploatarea 
unor popoare, asigurarea unor schim
buri echitabile între toate statele, 
practicarea unui regim rezonabil al 
creditului internațional, sprijinirea 
țărilor rămase in urmă pentru de
pășirea stării de subdezvoltare, asi
gurarea accesului fiecărei țări la 
tehnologiile moderne, la cuceririle 
revoluției tehnico-științifice contem
porane. Nu încape îndoială că 
transpunerea în practică a unor 
asemenea măsuri ar fi de natu
ră să faciliteze creșterea accele
rată a țărilor in curs de dezvoltare, 
să contribuie la depășirea actualei 
crize economice mondiale, să asigu
re propășirea tuturor națiunilor.

Ion BARAC

LUCRĂRILE CONGRESULUI
PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM
HANOI 29 (Agerpres). — La Ha

noi continuă lucrările celui de-al 
V-lea Congres al P.C. din Vietnam. 
Participanții au audiat^ raportul cu 
privire la direcțiile de bază, sarci
nile și obiectivele dezvoltării econo- 
mico-sociale a R.S. Vietnam în cin
cinalul 1981—1985 și pe perioada

Mesajul C.C. al P.C.R.
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al co
muniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din România, adresăm dele- 
gaților la cel de-al V-lea Congres 
al Partidului Comunist din Viet
nam, comuniștilor, întregului popor 
vietnamez prieten un cald salut to
vărășesc și cele mai bune urări de 
succes.

Partidul Comunist Român, între
gul nostru popor urmăresc cu inte
res și se bucură din toată inima de 
succesele însemnate obținute de po
porul vietnamez, sub conducerea 
partidului său comunist, în trans
formarea socialistă a Vietnamului 
independent și unificat, în reface
rea economiei, în dezvoltarea știin
ței, culturii și învățămîntului, in ri
dicarea nivelului de viață materială 
și spirituală a celor ce muncesc.

Ne este plăcut să evocăm și cu 
acest prilej raporturile de prietenie 
și colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Vietnam, între ță
rile și popoarele noastre. O expresie 
elocventă a acestor relații au con
stituit-o solidaritatea militantă a 
poporului român, sprijinul material, 
politic și diplomatic acordate in 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez împotriva colonialismului și a 
imperialismului, pentru eliberare 
națională și socială, pentru reunifi- 
carea patriei.

Ne exprimăm ferma încredere că 
în noua etapă, cînd poporul vietna
mez a pășit pe calea reconstrucției 
socialiste a patriei unificate, rela
țiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre România și Viet
nam, puternic stimulate de înțele
gerile realizate în cadrul întflnirilor 
de la București și Hanoi între to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Le Duan, se vor dezvolta în 
continuare pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și în alte do
menii, spre binele și in interesul 
popoarelor noastre, al dezvoltării 
economico-sociale a celor două țări, 
al cauzei generale a socialismului, 
independenței, păcii și colaborării 
internaționale.

Dragi tovarăși,
în prezent, oamenii muncii din 

România, strîns uniți în jurul Parti
dului Comunist Român, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncesc cu dăruire și 
abnegație pentru transpunerea în 
viață a mărețelor obiective stabilite 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului pentru dezvoltarea în con
tinuare a forțelor de producție, reali
zarea unei profunde revoluții agrare, 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
trecerea României la un nou stadiu 
de dezvoltare — de la țară socia
listă în curs de dezvoltare la țară 
socialistă mediu dezvoltată.

Partidul Comunist Român manifes- - 
tă o preocupare constantă pentru 
creșterea conștiinței socialiste a oa- 
jnenilor, educarea lor în spiritLl eti
cii și echității socialiste, pentru per
fecționarea continuă a conducerii 
tuturor domerfiilor de activitate, a 
relațiilor sociale, pentru adîncirea 
democrației socialiste, îmbunătățirea 
cadrului organizatoric care să asigu
re și să stimuleze participarea largă 
și nemijlocită a oamenilor muncii , la 
procesul de elaborare, dezbatere și 
înfăptuire a politicii interne și ex
terne a partidului și statului, la con
ducerea întregii societăți.

Preocupîndu-se de edificarea cu 
succes a socialismului în România, 
partidul și statul nostru promovează, 
totodată, o politică internațională di
namică și constructivă, menită să 
contribuie la statornicirea unui cli
mat de pace, înțelegere și colaborare 
între toate statele lumii.

în centrul politicii sale externe 
România situează in mod constant 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, militează 
ferm pentru întărirea solidarității 
lor, pentru promovarea unor rapor
turi de tip nou între ele, care să

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Agențiile de presa
e scurt

LA MUZEUL DE ȘTIINTA ȘI 
TEHNOLOGIE DIN OTTAWA a 
avut loc ceremonia oferirii unei 
machete a avionului lui Traian 
Vuia pentru colecția de machete a 
pionierilor aviației mondiale din 
acest ■ prestigios muzeu canadian. 
Au participai M. Bradford, directo
rul muzeului, J. Mallone, director 
în Departamentul muzeelor națio
nale canadiene, dr. Remus Vuia, 
președintele companiei „Combus
tion engineering' ", nepotul marelui 
inventator român, reprezentanți ai 
ambasadei țării noastre la Ottawa, 
ziariști.

AMÎNARE. Aterizarea navetei 
spațiale americane „Columbia", 
programată pentru luni, ora 19,27 
(G.M.T.), a fost amînată pentru 
marți, a anunțat Centrul de con
trol de. la Houston, informează a- 
gențiile U.P.I. și A.P. Anunțul a 
intervenit cu 39 de minute înain
te de aterizarea programată pentru 
luni și se precizează că decizia de 
amînare a fost luată datorită vîn- 
turilor puternice, norilor de praf 
și slabei vizibilități din regiunea 
White Sands, statul New Mexico, 
unde urma să se producă revenirea 
la sol a navetei.

pină în anul 1990, precum șl raportul 
cu privire la construcția de partid.

Conducătorul delegației partidului 
nostru, tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a transmis 
celui de-al V-lea Congres al P.C. din 
Vietnam mesajul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

constituie un exemplu de relații în
tre națiuni libere și independente, să 
sporească forța de atracție și in
fluența socialismului în lume.

Totodată, țara noastră dezvoltă 
colaborarea cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, extin
de, de asemenea, legăturile cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orânduire 
socială.

La baza întregii noastre politici 
externe așezăm în mod neabătut 
respectarea principiilor deplinei 
egalități în drepturi, ale indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
afirmarea dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber și indepen
dent, potrivit voinței și aspirațiilor 
proprii.

Tovarăși,
Partidul Comunist Român, Româ

nia socialistă consideră că in situa
ția internațională actuală, deosebit 
de încordată, sarcina fundamentală 
care stă in fața tuturor popoarelor 
este salvgardarea păcii, încetarea 
cursei înarmărilor, înfăptuirea de 
pași concreți pe calea dezarmării și 
in primul rînd a dezarmării nu
cleare.

Ca țară europeană, România ac
ționează statornic pentru instau
rarea unui climat de pace, secu
ritate și înțelegere pe continent, 
pentru încheierea cu rezultate cit 
mai bune a reuniunii de la Madrid, 
pentru convocarea unei conferințe 
consacrate întăririi încrederii și în
făptuirii dezarmării în Europa, 
pentru asigurarea continuității aces
tor reuniuni. în acest sens, consi
derăm că trebuie să se facă totul 
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete nucleare in Europa, pentru 
retragerea și lichidarea completă a 
celor existente.

Ne pronunțăm pentru lichidarea 
tuturor focarelor de tensiune și în
cordare existente în diferite zone 
ale globului, pentru soluționarea 
diferendelor dintre state numai și 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive, excluzîndu-se cu desăvirșire 
forța și amenințarea cu folosirea 
forței, respectîndu-se dreptul fiecă
rui popor de a-și clădi viața așa 
cum dorește, fără nici un amestec 
din afară.

Profund preocupată de adîncirea 
continuă a decalajelor în dezvolta
rea economică a statelor, țara noas
tră consideră că este imperios ne
cesar să se intensifica eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
Înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

în spiritul bogatelor sale tradiții 
de solidaritate revoluționară, Parti
dul Comunist Român întărește con
tinuu colaborarea cu partidele comu
niste și muncitorești, acționează 
pentru făurirea unității de /tip nou a 
acesteia, întemeiată pe respectarea 
neabătută a dreptului fiecărui par
tid de a-și stabili in mod--autonom 
linia politică, strategia șl tactica re
voluționară corespunzător cerințelor 
și realităților specifice din fiecare 
țară. în același timp. Partidul Co
munist Român dezvoltă conlucrarea 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, cu partidele democratice, 
progresiste din noile state indepen
dente, cu mișcările de eliberare na
țională, cu forțele înaintate și pro
gresiste de pretutindeni. Considerăm 
că. prin eforturile unite ale tuturor 
acestor forțe, este posibil triumful 
păcii, socialismului și progresului 
pe planeta noastră.

Exprimindu-vă mulțumiri pentru 
invitația de a participa la lucrările 
congresului dumneavoastră, vă do
rim, dragi tovarăși, succes deplin 
în înfăptuirea hotăririlor pe care le 
veți adopta, în opera de construire 
a socialismului în patria dumnea
voastră, spre binele și fericirea 
poporului vietnamez.

Trăiască prietenia șl colaborarea 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre țările și popoarele 
noastre 1

I

DUPĂ ALEGERILE DIN SAL
VADOR. Rezultatele pretinselor 
alegeri organizate în Salvador de 
junta de guvernămint, in încer
carea de a-și legitimiza existența, 
sint incerte — informează agenții
le internaționale de presă. Desfă
șurate intr-o atmosferă de tensiu
ne politică, de luptă armată de
clanșată de forțele Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare 
Națională, participarea la scrutin 
s-a făcut in numeroase localități 
sub amenințarea armelor sau a 
fost nulă în regiunile controlate de 
insurgenți. Primele rezultate par
țiale transmise de agențiile inter
naționale dau un ușor avans Parti
dului Democrat-Creștin — aflat .la 
putere — urmat, indeaoroape. de 
Alianța Naționalistă Republicană 
(ARENA) (ambele, formațiuni poli
tice de dreapta).

GREVA. Personalul din trans
porturile publice — rutiere, mari
time și aeriene — ale Franței a 
început luni o grevă de proporții, 
considerată ca fiind cea mai mare 
din ultimii 20 de ani din acest sec
tor — informează agenția France 
Presse. între altele, greviștii re
vendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.
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