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a primit pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe
dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al Republicii
Democrate Germane, președintele
părții tării sale în Comisia mixtă
guvernamentală de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică intre
Republica Socialistă România si
R.D.G., ale cărei lucrări s-au desfășurat la București.
La întrevedere a luat parte' tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru
,___ _______ _al guvernului, pre
ședintele părții române în comisia
mixtă guvernamentală.
' Au fost de față Gheorghe Tache,
ambasadorul României la Berlin, și
Siegfried Bock, ambasadorul R.D.
Germane la București.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE IN ȚARA NOASTRĂ
A GUVERNATORULUI GENERAL ÂL CANADEI,
EDWARD SCHREIER

Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut din
partea tovarășului Erich Honecker,
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, iar
poporului român urări de prosperi
tate și noi succese în construcția
socialistă.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a adresat tovarășului Erich
Honecker salutul său călduros îm
preună cu cele mai bune urări de
progres și prosperitate pentru po
porul R.D. Germane.
în timpul convorbirii au fost sub
liniate bunele relații de prietenie și
colaborare existente intre P.C.R. și
P.S.U.G.. intre țările și popoarele
noastre și s-a exprimat dorința co
mună de a se dezvolta în continuare
aceste raporturi, potrivit înțelegeri-

lor convenite cu prilejul lntîlnirilor
și convorbirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker. S-a apreciat că potențialul
mereu in creștere al economiilor
naționale ale României și R.D. Ger
mane oferă condiții pentru o Co
laborare mai largă intre cele două
țări pe plan economic, tehnico-științific, al cooperării în producție și
schimburilor comerciale în interesul
reciproc, al cauzei generale a Socia
lismului și păcii în lpme.
S-a evidențiat rolul ce revine
comisiei mixte guvernamentale In
adincirea și diversificarea colaborării
dintre România și R.D. Germană,
îndeosebi în ce privește identificarea
unor noi posibilități de cooperare
bilaterală și pe terțe piețe.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.

ÎN AGRICULTURĂ
în condițiile climatice din această perioadă este nevoie
de folosirea mai intensă a mijloacelor mecanice,

de participarea tuturor oamenilor muncii de la sate pentru

iNSĂMlNȚAREA TUTUROR SUPRAFEȚELOR
ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR
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Ceremonia plecării din Capitală
Vineri, 14 mai a.c., s-a încheiat vi
zita oficială pe care a intreprins-o in
țara noastră, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, guvernato
rul general al Canadei, Edward
Schreyer, împreună cu doamna
Schreyer.
Convorbirile care au avut loc cu
acest prilej au marcat un nou și în
semnat pas înainte în relațiile de
prietenie și colaborare statornicite în
tre România și Canada, atit pe plan
bilateral, cît și pe arena internațio
nală. în folosul și spre binele po
poarelor român și canadian, al păcii,
destinderii, colaborării și înțelegerii
in întreaga lume.
Ceremonia plecării înalților oaspeți
a avut loc pe aeroportul Otopeni. Pe ’
frontispiciul aerogării se aflau portre
tele președintelui Nicolae Ceaușescu
și guvernatorului general al Canadei,
Edward Schreyer, încadrate de drape
lele de stat ale României și Canadei.
Pe mari pancarte erau înscrise
urările : „Să se dezvolte bunele rela
ții de cooperare stabilite între Re
publica Socialistă România șt Canada,
în interesul ambelor popoare, al păcii,
colaborării și înțelegerii internațio
nale !“, „Trăiască pacea, prietenia și
colaborarea intre toate popoarele
lumii !“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Etena, Ceaușescu au sosit la
aeroport ' Kpreună cu . guverna
torul generai al Canadei, Edward
Schreyer, șr doamna Schreyer.
O gardă militară a prezentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat ale
celor două țări, în timp ce erau trase
21 de Salve de artilerie în cinstea înal
ților oaspeți. După ce au salutat dra
pelul României, cei doi șefi de stat au
trecut în revistă garda de onoare.
în continuarea ceremoniei, guver
natorul general al Canadei și-a luat
rămas bun de la persoanele oficiale
române venite la aeroport. Erau prezenți tovarășii Ion Dincă, Gheorghe
Pană. Nicolae Giosan, Suzana Gâdea.
alte pe-soane oficiale, generali.
Se aflau de față, de asemenea,
ambasadorul României la Ottawa,
Barbu Popescu, și ambasadorul Cana
dei la București, Peter McLaren Ro
berts. precum și membri ai ambasadei
canadiene.
La scara aviorjului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și-a luat un
călduros rămas bun de la guvema-

TELEORMAN

Producție fizică
peste
Oamenii muncii din industria
județului Teleorman au realizat
de la începutul anului și pină in
prezent importante cantități de
produse peste prevederile pla
nului. între care : 4 734 tone ți
ței. 994 tone țevi sudate din oțel.
140 tone utilaje chimice, 2 575
metri cubi prefabricate din be
ton armat, mașini și utilaje agricole în valoare/de 8,1 milioane lei, 720 metri cUbi de cherestea, 31 tone fire de bumbac, țesaturi, confecții, încălțăminte și
altele. Aproape întreaga producUe suplimentară a fost obținută
pe seama creșterii productivității muncii. in condițiile reducerii cheltuielilor materia’e. Cele
mai bune rezultate au fost ob
ținute de petroliștii din Videle,
metalurgfștii din Zimnicea. con
structorii de mașini și utilaje agrlcole și textiliste’.e din Ro
șiori de Vede, oamenii muncii
de Ia întreprinderea de utilaj
chimic Turnu Măgurele, filatoa
rele din Alexandria. (Stan Ște
fan).

Ne aflăm într-o perioadă cind pe
refacerea rezervei de apă din sol,
tru masă verde să fie recoltate cu
agenda de lucru a oamenilor mun
răsărirea și creșterea explozivă a
prioritate, pentru a fi eliberate și
cii din agricultură- sînt înscrise o
plantelor. Ipțelepciunea poporului
semănate cit mai repede cu cultu
seamă de lucrări de cea mai mare
spune : plouă în mai, se face mă
rile de /bază planificate. întreaga
importanță pentru obținerea unor
lai. Dar aceasta — cu condiția ca
acțiune de strîngere și conservare '
producții mari îh acest an. Dintre pretutindeni culturile să fie între
a furajelor — finul, semifînul' și
acestea se detașează, prin caracte
ținute exemplar. Ploile au favori
silozul — trebuie să se desfășoare
rul de urgență, încheierea in cel
zat in egală măsură și apariția bu
într-un timp cît mai scurt, astfel
mai scurt timp, chiar pină la sfirruienilor, care, lăsate să crească in
ca să nu se piardă nimic din pro
șitul acestei săptămini, a însămînvoie, pot stînjeni dezvoltarea nor
ducția de masă verde. Este in in
țărilor de primăvară pe ultimele
mală a culturilor. Aceasta impune teresul dezvoltării zootehniei, al fie
120 000 de hectare.
cărei unităti agri
De asemenea, o
cole în parte, in
preocupare priori
ultimă instanță al
tară trebuie să se
Au mai rămas de însămințat, in total, 120 000 tuturor crescători
acorde. în fiecare
lor de animale, ca
hectare cu diferite culturi de primăvară, din care încă
unitate agricolă. în
de pe acum
fiecare județ pen
să fie strînse și
20 000 ha de plantat și semănat cu legume.
tru realizarea in
depozitate cantități
tegrală a progra
In fiecare unitate agricolă, culturile să fie verifi cît mai mari de
mului de plantare
furaje, pentru a se
a legumelor pe
cate solă cu solă, pentru depistarea golurilor și asigura animalelor
toate
suprafețele
îndestulă
completarea lor prin însămințare sau plantare. hrană
planificate.
încă
toare pe tot par
de acum trebuie
cursul
anului.
Specialiștii din agricultură, prezenți permanent
să se asigure re
Condițiile clima
zervele de răsad
la cimp, să asigure o bună organizare a muncii,
tice mai puțin fa
pentru a se putea
vorabile

ordine și disciplină în efectuarea la timp a lu mele ziledinnu ulti
face plantări suc
tre
cesive pe toate
buie să ducă nică
crărilor.
ieri la încetinirea
culturile de' îeritmului lucrărilor
gume unde este
în cimp. Dimpoposibil, Varza, butrivă, printr-o temeinică organizare
ca în perioada actuală să se treacă
năoară, trebuie să fie plantată eșaa muncii, folosirea intensă a mij
lonat, din 15 în 15 zile, pentru cu toate forțele la executarea prașilelor manuale și mecanice, pen
loacelor mecanice și participarea
aprovizionarea continuă a popututuror locuitorilor de la sate, este
îației pînă în toamnă.
tru ca nicăieri buruienile să nu di
posibil, este necesar ca toate lucră
minueze recolta. Intenșificind la
Obiectivul central ce trebuie să
rile agricole de sezon să se desfă
stea permanent în atenția consi
maximum ritmul la întreținerea
șoare cu intensitate sporită. Repre
liilor populare comunale, a condu culturilor, o atenție deosebită tre
zintă aceasta o condiție esențială
cerilor unităților agricole îl con
buie să se acorde calității lucrări
pentru a se obține in anul 1982
stituie cultivarea îfitregii supra
lor, menținerii densității stabilite
— al doilea din cincinalul actual —
fețe arabile, pină la ultimul metru
la hectar. Este o cerință majoră,
producții cit mai mari. In această
pătrat de pămint. In acest scop
de a cărei realizare depind hotărîse cere să lie identificate toate te
tor obținerea unor producții mari
direcție sint chemate să acționeze
energic organele județene de partid
renurile rămase libere, atit în
și, implicit, creșterea veniturilor
membrilor cooperatori.
și agricole, consiliile unice agroin
cimp, cit și a celor intravilane, din
incintele gospodărești, sectoarele
Strângerea și depozitarea furaje
dustriale și conducerile unităților
zootehnice etc., care să fie cit mai lor, ce se desfășoară din plin in
agricole, mobilizind mecanizatorii,
această perioadă, se înscrie ca o
repede cultivate cu legume sau cu
cooperatorii, specialiștii, pe toți lu
acțiune de cea mai mare importanță
plante furajere.
crătorii din agricultură la încheie
Precipitațiile din ultimele zile au
pentru dezvoltarea zootehniei, pen
rea grabnică a însămîn țări lor, în
cuprins cea mai mare parte din
tru creșterea producțiilor animalie
treținerea exemplară a culturilor,
teritoriul țării. în ansamblu, ele au
re. Este necesar ca suprafețele înavut un efect pozitiv, determinind sămînțate cu plante de nutreț penrecoltarea și depozitarea furajelor.

IN ZIARUL DE AZI : Rubri
cile noastre : Comunistul —

torul general al Canadei. Cei doi șefi
de stat și-au strins cu prietenie
mfinile.
La rîndul lor, tovarășa Elena

Ceaușescu și doamna Schreyer și-au
luat rămas bun cu multă cordialitate.
Un grup de pionieri au oferit
buchete de flori.

La ora 10,45, aeronava cu care
călătorește guvernatorul general al
Canadei a decolat.
(Agerpres)

promotor al spiritului revo
luționar; Faptul divers; Ex
periența înaintată la tribu
na „Scînteii" ; Știința în
confruntare creatoare cu
cerințele economiei ; Con
sultație în sprijinul celor ce
studiază în învățămîntul
politico-ideologic ; Note de
lectură ; Vă informăm des
pre ; Răsfoind presa străi
nă ; De pretutindeni

/
Dacă ar fi să vorbim des
nomii văd altfel anotimpu
pre „omul zilei", acesta ar
rile, oricum, nu prin filtrul
fi acum agronomul. In
idilic. Mult mai profund.
mîinile lui se află cheile
Toți, la distante de zile și
care pot desfereca bogate
sute de kilometri. mi-au
le cămări ale pămintului,
dat același răspuns : „cam
el și numai el știe ce și
pania mea preferată este
cum și qînd să se facă pen
secerișul griului"...
tru ca semințele ce le pu
— Secerișul griului, asta
nem in pămint să rodească
înmiit.
Multe zile în șir din această primăvară am cu
treierat cîmpurile cu trac
toare și semănători, cu
tractoriști și agronomi (agronomul în România a
devenit parte inseparabilă
din decorul cimpurilor arate ori încărcate de rod).
Ii cunoșteam, dealtminteri,
din atitea alte campanii, dintr-un lung șir de ani.
este campania mea prefe
Acum, la prima lor con
rată ! mi-a răspuns la
fruntare cu cimpul din
Pecica, în cîmpia Aradu
acest an agricol, mi-a venit
lui,
agronomul
Mihai
să-i întreb pe cîțiva dintre
Miheț. Pentru că — a con
ei care este campania atinuat el — atunci simt în
gricolă pe care o preferă.
mîini primele boabe grele,
Mă așteptam, pesemne ca
prima pîine a anului, pri
și dumneavoastră, sub im
mul rod al muncii mele...
pulsul primăverii, să mi se
Primăvara, da, este și ea
vorbească despre campania
importantă pentru că pu
de primăvară. Mă gîndeam
nem în pămint semințele
la despovărarea de cerbipentru recoltele toamnei,
ciile iernii, la bucuria cim
porumbul, mazărea, sfecla,
purilor trezite la viață, la
floarea-soarelui,
dovlecii
primul contact cu soarele,
legumele. Și ieșim în
la cite și mai cite ale pri
cimp, la aer, scăpăm de
măverii. Ei bine, nu. AgroȘedințe...

— Secerișul griului, ăsta
este anotimpul și asta este
campania agronomului, cea
mai consistentă perioadă a
anului pentru sufletul meu
— îmi spunea la Cenei, în
Banat. Rodica Fodor. Dacă
vreți să știți, eu abia
atunci, la seceriș, simt că a
X.

mai generos, mai romantic
și mai înălțător decît sen
timentul că munca și viața
ta sînt închinate bucuriei
semenilor tăi, o bucurie
concretă, ca aceea din fața
unei uriașe pîini de Pecica, acum scoasă din cup
tor ! în - sufletul celui care

tor și al mașinii ce-i era
atașată.
Doi
tractoriști
munceau aici cu ciodane și
chei, șurubărind. în jurul •
lor. adică dind mereu ocol
tractorului, mergind legă
nat și bodogănind, o fe
meie tînără, îmbujorată,
pistruiată (dar erau pis
truii ce-i veneau de la sta
rea binecuvîntată din pri
cina căreia mergea legănat
purtîndu-și cu fală și du
ioșie povara), vorbea în
truna : „Fir-ar să fie ea
de viață, că numaidecît se
lasă seara și noi tot moș
mondim la plantatorul ăsta
nenorocit, în loc să fi ter
minat pînă acuma și să fi
trecut la porumb ori la
altele, că nici cu brațele de
muncă nu mai știu ce să
a creat-o, un an poate, într-adevăr, să înceapă cu • mă mai fac. de unde să
mai iau oameni, că nu știu,
prima sa piine.
zău, alții se plîng că au
Și astfel, o mulțime de
prea muiți, eu. la ferma
alte gesturi. ale altor și
mea.
n-am oameni, n-am
altor agronomi pe care
și gata...". Și uite așa. toca
i-am întîlnit în acele zile,
mărunt dar nici urmă de
se dezleagă, se așază însupărare pe chipul ei. era
tr-o ordine morală foarte
mai mult o bodogăneală de
deslușită.
tandrețe față de meseria si
într-o amiază cu soare,
față de răspunderile ei.
acel prim soare de primăBodogăneală de bucurie că
vară la ale cărui promisiuni încep să se miște
și-a început munca în
dezmorțite gîzele. într-un
Mihai CARANFI1
cimp de lingă Caracal, la
Stoenesti, am văzut ani
(Continuare in pag. a V-a)
mație .în jurul unui trac-

Oameni care pregătesc
bucuriile secerișului
mai trecut un an ; într-un
fel. pentru mine viața se
măsoară in secerișuri...
Iar asta mi s-a părut su
perb. Și am găsit că in
acest simțămînt se află o
extraordinară noblețe mo
rală. aceea a identificării
omului cu resorturile so
ciale, cu bucuriile muncii
sale, devenite. în sufletul
său, sărbătoarea sărbători
lor, una intr-un an. toc
mai aceea care să merite
privilegiul de a hotărnici
anii. Și. desigur, cu înțe
lesul de sens al existenței.
Ce poate fi mai curat și

Scriitorul - conștiință
a timpului său
Cuvîntul rostit sau cestui popor care în
scris a fost întotdeau totdeauna a trăit prin
na gîndire asupra exis reînvieri numite pri
tenței. Din ea scriito măvara, copilul, mugurul și-a extras bucuria ■ rul, izvorul de apă vie,
și răspunderile, aici a
ramul, rîul, lacrima
descoperit armonie și pietrei născătoare de
unitate de simțire cu lumină. Ieșind perma
oamenii, cu semenii
nent să întîmpine re
săi de care-l leagă .a, vărsarea
dimineților
întreagă istorie. O is
însorite, sau trecind
torie dinamică, o viață
prin forța cerului în
dinamică au pecetluit norat al istoriei, viața
marile idealuri ale po este păstrată in viziu
porului
nostru
în
nea poporului cit și a
splendoarea unui suflet creației scriitorului, cu
deschis luminării spi esența frumuseții ei,
ritului, cu forța de a
vedea mereu un ori
zont al lumii, scuturindu-se permanent de
ÎNSEMNĂRI
nemernicii, înfăptuind
prin îndelungată luptă
de Violeta
posibile armonii. Omul
acestui pămint a stat
ZAMFIRESCU
întotdeauna intr-o ve
ghe ascuțită, a căutat
toate posibilitățile să cu pătimiri și explozii
le imblinzească, luptind
de bucurie, viața su
să treacă prin ele, cu
pusă trecerii și perma
moarte plătind de ati nentei
transformări,
tea ori, nelăsind nici
viața prin care omul
odată insă să se piardă
se ridică mai om, se
esența umană a po
reclădește imbogăținporului său, nici idea
du-și
gindlrea, știința,
lurile lui. Pentru drep sufletul.
De aici, res
tate socială, indepen
profund față de
dență, libertate a gin pectul
condiția umană a po
dirii și faptelor bune,
nostru. Deschi
. pămîntul nostru a tre porului
derea fructelor pămin
cut prin revoluții și
tului
prin
muncă, văz
războaie de apărare, in
duhul soarelui unind
care românii și celelal
toate apele țării trec
te naționalități conlo
oglinzile cărților
cuitoare s-au unit, cău- prin
bătălia dorului
tînd in primul rind să arătind
împlinire al oame
nu piardă ființa aces de
nilor, arătind uneori
tui popor, să nu piardă
victoriile, alteori înputerea de a orîndui fringerile,
din
vetrele pentru tot mai rădăcini aletăierile
răului sau
pașnică și omenească
vindecările in timp ale
viață.
rănilor. Ca în mit se
Conștiința istorică și arată și bucuria trium
socială a acestor efor
fului luntătorilor cu
turi colective, conștiin
forțele îndărătniciilor,
ța de sine a omului lipsite nu numai de
este esența rostirii pe
obraz omenesc, ci și de
rene a prozei și a lirei elementarul bun simț.
scriitorului. Este filo
Cartea deschisă e în
zofia dialectică ce a fiorată de cit și cum
și înțelepciune a- poate pătimi esență

bună a vieții din cau
za unor dureroase nă
ravuri ce batjocoresc
marile adevăruri ale
creației muncii tuturo
ra, e străbătută și de
chipuri îngroșate de
egoism sau dedulcite
la lipsa de rigoare a
muncii.
Dar viața, populată
de oameni purtind ne
stinse idealurile între
gului popor, este esen
ța cărților noastre,
hrana gindirii și senti
mentelor ce răzbat din
pagina scrisă, formind
fondul ideatic al între
gii culturi. Demnitatea
umană a țării, nedescurajarea la vremuri
dificile, civilizarea ma
selor și a individului,
bogăția spirituală acu
mulată de-a lungul
timpului prin cultură
au ridicat pe trepte
superioare conștiința
de sine a valorii omu
lui, a valorii muncii ți
a iubirii de patrie.
Uriașe sînt realiză
rile în România socia
listă de astăzi. Disci
plina muncii este fi
rescul pe care întot
deauna l-a respectatomul muncitor, știind
că munca disciplinată
a fiecăruia învinge
timpul și ajută dezvol
tarea patriei, producînd realizarea econo
mică, socială și cultu
rală a fiecăruia. Cei ce
s-au rătăcit de conști
ința colectivă, cei pen
tru care conștiința de
sine înseamnă numai
să ceară cit mai mult
și dacă se poate nimic
să nu dea, uită că dacă
sint ce sînt și au ce
au se datorește crește
rii armonioase a Româ
niei socialiste.
Realitatea dinamis-

(Continuare
in pag. a IV-a)
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Descoperire
arheologică

Știați că satul Vadu. care aparține de comuna Corbu, din
județul Constanța, a fost, pînă
în secolul al XVIII-lea. port la
Marea Neagră sub denumirea
de Caraharman ? Atestat în do
cumentele de epocă, el a fost
identificat abia acum, de către
specialiștii Muzeului de istorie
națională și arheologie din Con
stanta, care au scos la iveală
temelii ale unor clădiri, canali
zări și numeroase obiecte de
ceramică. Toate sint asemănă
toare cu cele descoperite in fos
tul oraș medieval Ester, din aceeași parte a țării, despre care
am scris de curind tot in rubri
ca noastră. Aluviunile aduse de
Dunăre și depuse de valurile
mării la țărm au așternut peste
portul medieval o plajă lată de
șapte kilometri, deasuvra căreia
a crescut o. vegetație luxuriantă
și cuibăresc mii de păsări. Soar
ta fostului port medieval este
o reeditare peste timp a desti
nului anticei Histrii.

I
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Unica în țara
Pe raza comunei Zau de Ctmpie, județul Mureș, se află o
rezervație naturală de bujori,
unică in țară. De cinjf datează?
De sute și sute de ani !
In fiecare an, in luna mai,
bujorii de la Zau de Cimpie în
floresc, oferind privirii numero
șilor vizitatori din toată țara
un imens covor de o tulbură
toare frumusețe. întreg văzdu
hul respiră parcă parfumul în
miresmat al acestui bujor dintr-o
specie nemaiintilnită in altă
parte. Rezervația a fost declara
tă monument al naturii și pusă
sub ocrotirea legii, iar pionierii
din comună veghează ca această
podoabă a naturii să-și păstre
ze și să-și sporească neîncetat
frumusețea.

I

Rîd și melcii...
Profesorul Mihai N teoriei din
Botoșani (strada Cuza Vodă,
bloc C-2) a primit o ilustrată
din București. în ziua următoa
re s-a întilnit pe stradă cu cel
care i-o expediase. Eugen Hrușcă, tot botoșănean șl el, pe care
l-a întrebat :
— Cînd te-ai întors, frate, din
Capitală, că doar ieri ți-am pripri
mit ilustrata cu salutările ?
Nedumerit, Hrușcă i-a
puns :
— Prin București n-am mai
fost de citeva luni de zile,i, iar
de trimis vreo ilustrată nu-mi
t.
amintesc să-ți fi trimis.
Și-a amintit Insă, in Clipele
următoare,
privind amîndoi
ștampilele de Pe ilustrată : ex
pediată din București — mai
1972; sosită in Botoșani — mai
1972 ; ajunsă la destinatar... în
mai 1982. după zece ani. Zece
ani i-au trebuit năstrușnicei ilus
trate să ajungă de la poștă la
destinatar, adică să străbată enorma distanță de... citeva sute
de metri!
Rid și melcli-codobelcil...

I
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| Invitație
Intîi s-a născut puiul de urs,
căruia copiii i-au spus Zorică.
Zilele trecute s-a născut puiul
de lup, pe care nu l-a văzut
încă nimeni, pentru că mama
lui, lupoaica, il păzește ca o...
lupoaică. Tot aici, la Grădina
zoologică din Călărași, gaițele
au învățat să fluiere.
Toate aceste vești — și multe
alte noutăți — au ajuns repede
la toți locuitorii de-o șchioapă
ai municipiului, care șl-au luat
părinții și bunicii de mină și
s-au duș la Grădina zoologică.
Motiv pentru edili de a le pune
la dispoziție un ghid care sd le
explice pe înțelesul lor obiceiu
rile și rostul animalelor-pensionare. Motiv pentru părinți să
mai iasă și ,ei la iarbă verde.
Motiv și pentru noi de a reco
manda celor care trec prin Că
lărași un popas la grăâinct Zoo.
Cu siguranță că vor mai reveni.
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mijloace eficiente de perfecționare a consultării
cetățenilor, de adincire a cunoașterii vieții
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O sută de ani...
Veronica Pop din Valea Chioarului, județul Maramureș, a îm
plinit o sută de ani de viață.
— Cum a fost, lele Veronică,
secolul ăsta 7
— Cum să fie, maică 7 O via
ță de muncă. Aproape jumătate
din el l-am trăit singură, că
omul meu s-a prăpădit devreme.
Am dus-o greu, dar am răzbit
și mă bucur că am multi nepoți
și strănepoți, pe care mi-i do• resc să trăiască și ei in cinste și
omenie.
— Cu sănătatea cum o duci ?
— Mulțumim de întrebare. în
toată suta asta de ani n-am fost
niciodată la nici un doctor...

I
I
I
I

I
!

Aveți cuvîntul!
Mă numesc Dragomir Hoduf,
domiciliat in Reșița, și mă în
scriu și eu la cuvint cu urmă
toarea intimplare :
„Intorcindu-mă cu soția de la
un tratament la Felix, cu trenul
de pe ruta Oradea-Timișoara,
nici n-am apucat bine să ple
căm din stația C.F.R. Arad că
am și tresărit spertațl. O piatră
făcuse geamul zob ?i cioburile
loviseră si răniseră pe soția
mea și pe o femeie de pe ban
cheta din fața noastră, care s-a
aplecat, instinctiv, asupra copi
lului său, ocrotindu-l. l-am ară
tat conductorului de bilete cele
întîmplate, i-am spus că piatra
fusese aruncată de cineva dlntr-un loc unde se juca fotbal și
i-am sugerat să încerce, prin
cei din gara Arad, să afle cine-i
făptașul. Mi-a răspuns cu cel
mai dezarmant calm din lume :
-Ziceți mersi că ați scăpat nu
mai cu atit. Mie mi-a spart oda
tă capul, așa că...» Puteam să
mai zic ceva ?"
Rubricd realizați) de

Petre POPA
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OMMU

în spiritul concepției generale
privind dezvoltarea consecventă a
democrației noastre socialiste, con
ducerea partidului, personal secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, manifestă o
preocupare deosebită pentru îm
bunătățirea muncii cu scrisdrile. ca
și a sistemului audientelor, forme
de participare a maselor la condu
cerea treburilor obștești, important
factor în realizarea unui dialog viu
cu oamenii muncii, a unui contact
amplu al cetățenilor cu organele
conducătoare de partid și de stat,
ale organizațiilor de masă și ob
ștești. O preocupare ce se reflectă și
în analizele Sistematice efectuate
consecvent de cele mal Înalte fo
ruri ale partidului privind această
activitate de mare interes socialpolitic.
Este semnificativ în acest sens
faptul că, printre multiplele pro
bleme de maximă importanță pri
vind înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a prevederilor
planului pe acest an, plenara C.C.
al P.C.R. din luna martie a.c. a
examinat un- raport special și a
adoptat documentul „Cu privire la
activitatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și
cererilor oamenilor muncii in anul
1981".
In acest sens, se cuvine a fi de
la început subliniată concluzia
esențială relevată de plenară, și anume că îmbunătățirea activității
desfășurate în acest domeniu este
nemijlocit legată de indicațiile date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie 1981 privind activitatea cu scri
sorile și audientele, de măsurile
adoptate în cursul anului trecut de
către conducerea partidului. S-a asigurat în acest fel atît perfecțio
narea muncii de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor și cererilor
cetățenilor, cit și creșterea răspun
derii organelor și organizațiilor de
partid pentru conducerea nemijlo
cită a acestei activități, ca mijloc
operativ de completare a cunoaște
rii vieții, a situației de pe teren și,
totodată, de soluționare a proble
melor personale ale oamenilor
muncii, de implicare a lor profun
dă în făurirea istoriei noastre so
cialiste. Ca o consecință directă a
acestor realități se înregistrează
schimbări și în conținutul calita
tiv al scrisorilor, care reflectă în
mai mare măsură creșterea spiritu
lui de responsabilitate civică Pen
tru interesele generale ale societă
ții, sporirea preocupărilor pentru
problemele fundamentale ale acti
vității economico-sociale, pentru
respectarea legalității, avutului ob
ștesc, a normelor eticii și echității
socialiste.
In anul 1981, conducerii partidu
lui, diferitelor organe de partid șl
de stat, organizațiilor obștești, preșej etc. li s-au adresat, prin scrisori
și audiente, aproape 1 800 000 cetă
țeni, ceea ce oglindește o legătură
strinsă cu masele largi ale poporu
lui, convingerea oamenilor muncii
c$ printr-un astfel de dialog își pot
găsi rezolvare practică, operativă
problemele care li preocupă. în același timp, prin scrisori, oamenii
muncii și-au exprirpat acordul de
plin cu politica internă si externă
a partidului și statului nostru, au
^dat o înaltă apreciere documente-

lor adoptate în această perioadă,
cuvintărilor secretarului general al
partidului în diferite probleme ale
vieții interne și internaționale,
Scrisorile se tonstituie astfel intr-o
puternică expresie a atașamentului maselor largi de oameni ai
muncii fată de partid, a sentimentelor de dragoste profundă și ne
țărmurită încredere pe care le nu
tresc cetățenii fată de conducerea
partidului, fată de secretarul său
general.
Conținutul scrisorilor din anul
1981 reflectă fermitatea și consec
vența cu care oamenii muncii pun
pe primul plan cerințele bunului
mers al construcției socialiste, făcînd. în mai mare măsură în com
parație cu anii anteriori, propuneri.
BUgestii, observații și critici con
structive pentru îmbunătățirea ac
tivității de partid și de stat. Multi
cetățeni au făcut, prin scrisori și
audiențe, propuneri și sugestii pen
tru răspîndirea experiențelor îna
intate, din toate domeniile vieții
economico-sociale, au manifestat
preocupare sporită pentru întărirea
autoconducerii muncitorești, pentru
buna funcționare a noului meca*
nism economico-financiar. îmbunătătirea activității din agricultură. aplicarea practică a măsurilor
privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, Astfel. în
expreăie cifrică, din cele 285 980 de
scrisori și audiente ce au avut ca
obiect propuneri și sesizări 187 446
s-au referit la multiple aspecte ale
activității economico-sociale. mai
mult de 65 la sută dovedindu-se
întemeiate. Scrjsorile au semnalat,
totodată, diferite deficiențe din
activitatea unor unități, neajun
suri în ce privește întreține
rea și folosirea unor utilaje,
gospodărirea materialelor' și ener
giei, disciplina muncii și tehno
logică, executarea lucrărilor agricole, activitatea din domeniul
comerțului și edilitar-gospodăresc
etc. De remarcat faptul că oame
nii muncii și-au sporit atenția fată
de modul in care se comportă in
producție, în societate sau familie
cadrele învestite cu funcții de con
ducere. Pe acest subiect au fost adresate peste 98 000 de scrisori. 45
la sută din acestea dovedindu-se
întemeiate.
Desigur. în cadrul acestui dialog,
ca urmare a examinării propuneri
lor și cercetării sesizărilor, organe
le competente au fost ajutate să ajungă mai repede la esența unor
fenomene, a unor neajunsuri și
să adopte soluții pentru perfectio
narea activității, pentru prevenirea
altor fenomene negative. Cu toate
acestea, așa cum a apreciat si re
centa plenară, nu întotdeauna se
insistă pentru cunoașterea cauzelor
unor neajunsuri și, ca urmare, nu
se acționează suficient de perseve
rent pentru ca acestea să fie înlă
turate ; unele ministere si organe
de partid'se limitează . adeseori să
adopte măsuri numai în legătură
cu cazul sesizat, chiar dacă fehbmenul criticat se manifestă Și in
alte unități/ și se impuneau deci
soluții cu o sferă largă de acțiune;
în ițnele întreprinderi și instituții,
în cooperative agricole de pro.ducție se jnanifestă încă insufi
cientă preocupare pentru rezolvarea
cererilor și sesizărilor oamenilor
muncii ; se face prea puțin pentru

activizarea comisiilor pentru' scri
sori și audiențe de pe lingă comi
tetele sau birourile organizațiilor
de partid, se acționează încă cu
eficientă scăzută pentru formarea
unei opinii publice combative față
de orice abuzuri și ilegalități, față
de lipsa de grijă pentru avutul ob
ștesc, pentru respectarea strictă a
disciplinei muncii, a legilor, a nor
melor eticii și echității socialiste.
Analiza efectuată de plenara
C.C. al P.C.R. oferă in mod eloc
vent grija organelor de partid si
de stat față de oamenii muncii,
umanismul orinduirii. noastre so
cialiste. Este semnificativ in acest
sens faptul că din totalul cererilor
de interes personal adresate in
cursul anului trecut de cetă
țeni, 40 la sută, adică pes
te 560 000, au fost rezolvate fa
vorabil, în raport de posibilități,
de legalitate și de temeinicia lor.
Plenara a subliniat că numărul
cererilor și reclamațiilor reflectă
existența unor carențe în unele în
treprinderi și instituții, organizații
,de masă și obștești în ce privește
'aplicarea reglementărilor legale
referitoare la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale oa
menilor, la calitatea prestațiilor
pentru populație. Aceasta, ca și
frecvența unor fenomene negative
pe planul conviețuirii sociale, al
relațiilor interumane, reflectă ne
cesitatea intensificării și îmbună
tățirii activității polițico-educative.
în cadrul plenarei s-a apreciat
că in anul trecut ssa acționat mai
hotărît pentru mutarea centrului
de greutate al activității de- cerce
tare și soluționare a scrisorilor ce
tățenilor acolo unde ei muncesc, un
număr mai mare de scrisori găsindu-și, de la bun început, soluționa
rea pe plan local. Față de 1980. în
anul 1981 se constată o scădere a
scrisorilor adresate C.C. al P.C.R.
și comitetelor județene de partid,
concomitent cu creșterea număru
lui cererilor și audientelor la con
siliile populare municipale și oră
șenești. Aceasta denotă sporirea în
crederii oamenilor în organele lo
cale, care au posibilitatea să cu
noască nemijlocit, din surse directe,
realitățile, pulsul vieții, folosindu-și
efectiv competentele sporite de
care dispun pentru a asigura per
fectionarea activității.
Extihzînd experiența pozitivă dobîndită. cbnsolidind succesele și
progresele înregistrate în desfășu
rarea muncii cu scrisorile și a au
dientelor, este necesar să se acțio
neze cu mai multă fermitate pentru
înlăturarea neajunsurilor care mai
persistă, incit factorii răspunzători
să asigure îndeplinirea întocmai a
hotărîrilor de partid și legilor tării
privind scrisorile și audientele oa
menilor muncii. Perfectionarea ac
tivității cu scrisorile și audientele,
examinarea și rezolvarea temeinică,
operativă a problemelor ridicate de
oamenii muncii vor contribui la atragerea în mai mare măsură a cetSteni!or la conducerea treburilor
obștești, la rezolvarea problemelor
concrete pe care le ridică viata, la
dezvoltarea democrației si întări
rea legăturilor și unității dintre
partid și popor, în interesul dez
voltării societății, al construcției
socialiste.

nează, de asemenea, un hotel de
categoria I B cu 184 locuri de ca
zare in 64 camere confortabile cu
1—3 paturi, încălzire centrală, baie
sau duș, grupuri sanitare proprii,
telefon. Unitatea are un restau
rant elegant cu 300 locuri la mese,

unde se pot organiza și mese fes
tive, aniversări, petreceri familia
le. Ambianța este plăcută, iar ser
viciul de calitate.
Pentru informații șl rețineri de
locuri, solicitanții se pot adresa la
telefoanele : 80 22 80 și 80 31 13.

Gheorqhe PÎRVAN

Un modem
complex comercial
și hotelier
la Măgurele
în imediata vecinătate a moder
nelor edificii de invățămînt și cer
cetare științifică, blocuri de locuit
și alte obiective sociale de la Mă
gurele. lingă București — pe șo
seaua spre Alexandria, lateral
6 km — cooperația de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor
din sectorul agricol* Ilfov deține
un mare și modern complex comercial și hotelier.
SUPERCOOP MĂGURELE, in
suprafață de peste 1200 mp. dispune de numeroase raioane specializate. bine aprovizionate cu o
gamă largă de produse : o alimen
tară cu autoservire, tricotaje, ga
lanterie, confecții, textile-încâlțăminte, librărie-papetărie, mercerie,
parfumerie, articole electrotehnice,
mobilă și altele.
în cadrul complexului functio-

Balcoanele primăverii
Privit din afară,
balconul este un ele
ment decorativ de ar
hitectură. Văzut din
interior însă este, după
inspirația locatarului,
debara, depozit ds
mobilă veche, cămară,
atelier, pod sau uscătorie pentru întins ru
fele sau... grădină de
flori. De curînd, ghivecele au fost scoase
pe balcon. Nu va trece
mult și de la înălți
mea diferitelor eta
je ne vor surîde muș
catele, petuniile și alte

felul de acareturi care
flori — care împodo
urițesc violent fațade
besc și strada sau bu
le unor blocuri. în alevardul — semn că anumite localități din
colo se află o gospo
tară, printre obiecti
dină sau un gospodar
iubitori de frumos și ' vele gospodărești de
sezon a existat. în anii
cu grijă față de as
trecuți. o acțiune înpectul urbei.
titulată „Pentru cel
Pînă una-alta, zeci
mai frumos și mai în
și sute» de balcoane de
florit balcon". Este
pe marile artere ale
momentul • relansării
Capitalei, ca și din
și generalizării unei
alte orașe sint împesastfel de acțiuni. Ar fi
trițate de frînghii pli
în interesul sporirii
ne cu rufe, de dula
frumuseții localitățipuri și alte obiecte
scoase din uz. de tot • lor. (Rodica Șerban).

Cloșca... frigorifică
Prima generație de
frigidere fabricate in
tară noastră înceoe în
cet. încet să fie înlo
cuită. De multe ori.
văzindu-le zăcind la
mormanul de fier
vechi încă în bună
stare — din punctul de
vedere al modului
cum se prezintă caro
seria — te noti gindi
la ce ar mai putea fi
întrebuințate
aceste
dulapuri frigorifice 7
într-o discuție avu
tă cu tovarășul Grisecregore Grosu,
tarul comitetului de
partid din I.A.S. Iași.
am avut plăcuta sur-

priză de a afla despre
o nouă și posibilă utili
zare a acestor frigide
re reformate. Am aflat.
prin
urmare,
povestea FRAM-ului
care... clocește.
— Cu cîtva timp In
urmă, cuscrul meu care
locuiește în satul Câlinesti. iudetul Vrancea. ne solicita nouă,
la Iași, adică mie si
fiului său. inginerul
Costel Ghica, să-i fa
cem rost de pui de cîteva zile pentru a-i
crește în gospodăria
personală, Azi așa,
miine așa. i-am toî

dus noi pul, dar ceva
nu era în regulă. Și
așa, din discuție în
discuție, din soluție
in soluție — nu toc
mai ușor și nu fără
nopți albe — am reali
zat primul incubator
cu o capacitate de 300
de ouă, folosind un fri
gider care incurca
locul, In curtea cuscruluj.
Acum, la fiecare 21
de zile, țăranul din
satul Călinesti scoate
cîte o nouă șarjă de
oui... de la frigider.
„Minunii" i-a mers
vestea printre oame-

nii din sat si din co
mună, ei
apelind
la originala cloșcă a
lui badea Ghica pen
tru a-si oooula curți
le cu oui. O necesita
te strict lpcală va pu
tea fi si este satisfă
cută astfel prompt, cu
regularitate. Dar. la
nivelul unor colectivi
tăți mai mari, cererea
creste. Iată de* ce in
ginerul mecanic a de
pășit stadiul FRAMUlui si a mers mai
departe : a Întocmit

nterlocutorul
nostru lei. „Clasica" abatere de la
stringe ușor pleoape normele elementare ale
le ; un surîs abia vi- disciplinei sociale, raporzibil ii încrețește col- ’ tarea fictivă, a fost prompt
țurile gurii :
și aspru sancționată. Mun
Eu știu o vorbă : nu- citorii, tehnicienii și ingi
mie
nerii
întreprinderii,
în
mai minciuna e de o
de feluri; adevăru-i unul frunte-cu comuniștii, noile
, singur.
cadra de conducere au asi
Este reglorul Ion Nasta- gurat, după acea nefericită
sia, de la întreprinderea de „intimplare", înainte de
mașini electrice Bucu orice, realizarea unui cli
rești. pe care l-am invitat mat care să facă imposibi
la „o discuție sinceră, des lă repetarea unor asemenea
pre sinceritate".
încălcări ; pe o astfel de
— Și mai știu și alte bază s-au înălțat apoi rea
vorbe, și cine știe cite or lizările de astăzi ale întremai fi fără să le știu eu ;
toate spun un singur lucru
care s-a ales din experien
ța moșilor și strămoșilor
noștri și a ajuns pînă Ia
noi : că minciuna nu stă în
picioare. Nicăieri, nici in
viata personală, nici In
producție, nicăieri... ’
...Cu alte cuvinte, același
lucru ni-1 spusese, mai îna
inte, directorul întreprin
derii, Constantin Sederiaș:
— Producția
modernă
este de neconceput în afa prinderii de mașini electri-'
ra unui sistem informatio ce București, producătoare
nal în care informația să a peste I 000 de tipodimencircule fără distorsiuni. siuni, unitate unde, anul
Sistemul este rațional, are trecut, din 7 în 7 zile s-a
o construcție logică — și, omologat un nou motor și
mai devreme sau mai tîr- unde planul la export pe
ziu, informația falsă strecu trimestrul I a fost realizat
rată pe canalele lui este în proporție de 110 la
identificată și eliminată. sută).
— Am asigurat, continuă
Deci, organizarea unui sis
tem informațional — res interlocutorul, un sistem de
control
și de raportare care
pectiv, de control al datelor
— care să ne facă invulne acoperă integral realitatea ;
rabili față de încercările nu se raportează dorințe,
de a reflecta eronat reali ci realități. Și un control
permanent, care să facă
tatea, este capitală.
— Ca să fie și mai clar — imposibilă minciuna.
— Cind cineva nu e sin
reia Nicolae Budică, secre
tarul comitetului de partid cer, de ce nu este sincer 7
— în primul rînd, din
— lucrurile se petrec și
aicî exact ca în medicină : slăbiciune. Un om tare nu
are
nevtlîe de așa ceva.
este mai ușor și mai ieftin
să previi decît să vindeci. „Am făcut-o, am făcut-o"
Mai ales că în unele cazuri — zice el. Și este gata, cu
— ca să rămin la compa fruntea sus, să-și asume
rație — vindecarea poate răspunderea.
— Alteori, ne spune Ion
să însemne o operație du-'
reroasă, să ceară bisturiul. Nastasia, cauza e dorin
ța
de a ieși în față. Există
(Cum s-a întîmplat aici
cu o vreme ir, urmă, cînd la unii oameni o goană
cadre cu munci de răspun după succes.
— Eu cred că fiecare om
dere au raportat ca realiza
tă o producție inexistentă dorește să aibă succes.
— Fiecare, sigur, e nor*
de circa 50 de milioane de

I

maximă răspundere,
despre răspundere

*

Asigurarea o măsură utilă
de prevedere

*

Printre asigurările de persoane
puse la dispoziția populației de că
tre Administrația Asigurărilor de
Stat este și „asigurarea familială
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o măsură
suplimentară de prevedere pentru
ei și membrii familiei lor și. con
comitent, să realizeze economii pla
nificate pe o anumită perioadă de
timp.
Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :
— poate cuprinde pe toti mem
brii de familie care — la data con
tractării asigurării —'tint în vîrstă
de la 5 la 65 de ani ;
— se poate contracta pe orice
durată cuprinsă între 5—15 ani,
la o sumă ce se stabilește de asi
gurat ;
— participă la tragerile lunare
de amortizare, prin combinațiile
de cite 3 litere ce se atribuie pen
tru fiecare 1000 de lei din suma
asigurată ;
— suma asigurată se plătește :
în caz de invaliditate permanentă
din accidente a oricăruia dintre asigurați ; la ieșirea combinației
(combinațiilor) de litere, cu prile
jul tragerilor de amortizare ; la
expirarea asigurării (independent
de sumele plătite anterior pentru
eventualele cazuri de invaliditate
permanentă)
lentă) ; in cajș de deces din
orice cauză
c___ al oricăruia dintre
asigurați ;
— primele de asigurare sînt diferentiate în funcție de vîrsta persoanei care contractează asigurarea, de durata poliței, de mărimea
sumei asigurate, precum și de nu
mărul și vîrsta membrilor de fami
lie ce se includ în asigurare, pu
țind fi achitate și in rate.
La expirarea asigurării la care
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută in poliță,
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10%.
Pentru informații suplimentare si
pentru contractarea de asigurări vă
puteti adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste,
agentilor și inspectorilor de asigu
rare sau, direct. ' oricărei unități
ADAS.

un proiect simplu de
microincubator, oe care
l-a si construit din
materiale recuperate,
cu o capacitate de 600
de ouă. El poate răs
punde nevoilor curen
te ale populației din
tr-o comună.
Avind in vedere ce
rințele autoconduceril
și autoaprovizionării te
ritoriale, socoteala lui
a fost firească, simplă:
„Dacă fiecare comună,
ar dispune de cite un
microincubator. oro-

blema puilor pentru
gospodarii satelor ar
fi in mare parte re
zolvată".
Așadar, două proiec
te — acela al utiliză
rii FRAM-ului drept
cloșcă... și al incuba
torului de 600 de ouă
capacitate — cu soluții
verificate în practică,
așteaptă pentru gene
ralizare unul sau mai
multi constructori în
treprinzători. Cine se
oferă? (Virgil Gheorghiță). •

Vă servim, dar întîi.»
„Intii biletul" — ce
rea vinzătoarea, pe un
ton care nu admitea
urmă de îndoială cum
că un asemenea „do
cument" n-ar fi nea
părat necesar.
— Eu vreau sare, în
cerca o bătrină sd
înlăture confuzia din
tre o „alimentară" și
vreo instituție unde
intrarea e pe bilet.
— Mama a zis să
cumpăr detergent
întindea pumnul, cu
bănuții strinși, o fetiță.
— Mie-mi
trebuie
boia, zicea un alt cum
părător, fluturind hirtia de „zece".
Dar... barieră : „lntil
biletul!" — repeta,
parcă automat, vinză
toarea.

dar întrebarea e In
altă parte : ce preț ești
gata să plătești pentru
succes 7 Chiar oricare 7
Vedeți, aici se Încurcă în
mintea unora lucrurile, la
preț : ce dai pentru suc
ces 7 Muncă, sudoare, bă
taie de cap 7 Foarte bine I
Dar dacă vrei să dai
nesinceritate, ai să plă
tești. Și poate că scump.
Nu-i mai bun un insucces
trecător 7
— Să vă dau un alt
exemplu de la noi, inter
vine bobinatorul Florian

Unde se petrecea
scena? La magazinul
alimentar din comuna
Mihail Kogălniceanu,
județul Constanța.
Ce fel de bilet ?
Foarte simplu : un bi
let de tombolă. Preț
fix — 8 (opt) lei.
Pentru ce tombolă ?
Asta nimeni nu mai
știe. Cine a impus asemenea „bilete"? Nici
asta nu se știe. Și nici
nu reiese din biletul —
martor — trimis re
dacției de cetățeanul
Gheorghe Negoiță din
comună (str. Tomis nr.
4). Pe bilet — cu
„cotor", „contramarcă"
și „bilet de tragere" —
scrie doar atit : „Tom
bolă"... nr. 0017735.
„Lei 8").
A.

„Tombola misterioa
să" urma să se țină de
mult, dar nimeni nu
știe cind șt dacă s-a
ținut on s-a aminat.
„Cert e doar faptul că
noi am rămas cu bile
tele luate (fără ele
nu-ți primeai marfa)
și cu banii
•
dațl"- — ne
scrie corespondentul,
care încheie „Vă ru
găm să intervenițt pe
lingă cei in drept, să
vedem și noi cg s-a
făcut cu banii noștri.
Cu stimă, respect Și
mulțumiri".
Ne rămine doar să
cerem și noi „celor in
drept"... biletul, Nu
i
pentru tombolă, ci „bi
letul de voie" pentru
asemenea
practici.
(Laurențiu Duță).

Dlcu. în semestrul intii al
anului 1981, din motive pe
care nu e cazul să le dis
cutăm acum, ne-am lungi
prea mult, întreprinderea
nu a realizat planul. El a
fost raportat ca atare —
și această sinceritate a
avut un rol mobilizator.
Am știut cu toții, toată
uzina, despre ce este
vorba, am discutat, s-au
luat măsuri la toate nivelurile și anul s-a încheiat
foarte bine, am recuperat
întirzierile și am depășit
planul.
— Sinceritatea este, după
opinia mea — mai spune
directorul — și o dimensi
une a muncii unui om cu
răspunderi'; dacă ni s-a dat
o răspundere, ni s-a dat și
răspunderea de a fi cinstiți.
Noi am creat un sistem
care se bazează pe conștiirfța marii mase a munci
torilor. Am încercat și sînt,
convins că am reușit să
creăm un climat de cinste.
— A fost greu 7 Cum
ați făcut 7
— Nu există rețete, viața
este o căutare continuă.
Am avut, poate, o idee de
la care am plecat : aceea

că nu există oameni ne
sinceri din fire, ci doar oa
meni care au condiții, li se
îngăduie să fie astfel.
— Noi credem că este
important — subliniază se
cretarul comitetului de
partid — și în acest sens
acționăm continuu, ca fie
care om să știe nu numai
ce și cit are de făcut, ci
și de ce. Nu poate exista
decit sinceritate din toate
părțile. Sinceritatea este și
trebuie să fie a tuturor ;
cum să nu fii tu, maistrul,
sincer cu muncitorul 7 Să-i
spui și bunele și relele
din echipă, din secție, din
uzină, așa cum le știi ?
Atunci el cum să nu fie sin
cer cu tine 7 Sinceritatea
este un contract in care
toți partenerii sînt și tre
buie să fie egali. Dacă tu,
șef, nu-i spui subalternu
lui tău totul, îl frustrezi ;
își dă seama că tu, în
sinea ta, îl consideri doar
un simplu executant. Cli
matul de responsabilitate se
creează în producție, tot
acolo unde se produc și
bunurile materiale. Și se
întărește în âdunările de
partid, unde nesinceritatea
este tratată ca o gravă în
călcare a statutului parti
dului. Din nefericire, în
urmă cu citeva luni, am
fost în situația de a
sancționa cu vot de blam
un membru de partid pen
tru nesinceritate. Aduna
rea membrilor de partid
este și forumul suprem al
cinstei, al sincerității.
— Dacă tu, ca om șl ca
tovarăș de muncă — ne
spune sudorul Iosif Pîrvoi
— ești corect, deschis, sin
cer, transmiți asta șl celui
cu care stai de vorbă, Nu
știu cum, poa/’x'
sint
niște unde sp^ / Eu
cred că 99,99 la
iă (ne
place această pr ;fzie a
unui om care execută tu
crări de mare finețe) * ai
doar de ciștigat dacă spui
adevărul, dacă ești sincer.
Chit că uneori poate să te
doară, pe loc ; dar durerea
trece și adevărul rămine I

Georqe-Radu
CH1ROVICI

0 problemă

PASTRAREA CAUTAȚII APEI
Discutăm cu conf. univ. I. Teododucătorl de unitătl economice Iau
rescu. șeful Inspecției de stat a ■ măsuri din timp, jgnorînd adevărul
apelor, despre o problemă _la ordi
că apa poluată este, de fapt, o apă
nea zilei : calitatea apei. „Făcind o
incărcată cu substanțe ce sînt — sau
succintă retrospectivă a ultimilor
pot fi — materii utile pentru ei sau
ani
—
pe
spune
intgjțlocucirjci-șase
pentru alții, deci deversarea ei întorul — putetri arăta că eforturile
seâmrtă risipă ; după_ cum. evacuind
materiale și financiare din această
ape uzate neepurate sau insuficient
-perioadă, avînd
r
T
____
la bază
prevederile
epurate, se creează greutăți consuma
„Programului național de perspecti
torilor din aval, care trebuie să plă
vă pentru amenajarea bazinelor hi
tească din ce în ce mai scump tra
drografice". s-au concretizat în reali
tarea acestora spre a le putea folosi,
zarea unor importante lucrări, care
uneori însă nemaiputîndu-le folosi
au creat posibilitatea satisfacerii, in
deloc. Un exemplu : în bazinul infe
general, a cerințelor de apă pe an
rior al Oltului, datorită amenajării
samblul economiei. în ceea ce pri
lacurilor hidroenergetice din sectorul
vește calitatea apelor evacuate, s-a
Rm. Vilcea-Izbiceni. s-a creat posi
constatat că. In majoritatea unități
bilitatea irigării cîtorva sute de mii
lor economice, a existat o preocu
de hectare terenuri agricole. Dar
pare sporită fată de trecut pentru
timpurile vor trebui să mai aștepte
prevenirea și combaterea poluării
încă — și nu puțin — apa. deoarece
apelor, obținîndu-se unele rezultate
Combinatul de produse sodice Go
pozitive. Numeroase Întreprinderi au
vora. In pofida măsurilor luate, de
reușit chiar să reducă cu mult vo
versează încă în Olt cantităti atît
lumul apelor uzate deversate fără o
de mari de cloruri. încît, in foarte
epurare prealabi
scurt timp, tere
lă ; au fost intro
nurile s-ar sărăduse sisteme atura
și degrada.
Măsurile stabilite
vansate de recir— Ce măsuri se
culare, au fost
preconizează pen
se îndeplinesc,
perfecționate di
tru păstrarea ca
dar unele situații
ferite
procese
lității apelor 7
tehnologice. Da
— în
primul
subliniază necesitatea
torită exploatării
rînd, este necesa
mai bune a insta
ră
intensificarea
aplicării cu fermitate
lațiilor de epura
execuți" ■ instala
a prevederilor legale
re existente și
țiilor
; șurare,
dezvoltării noilor
pentru' a fi date
în funcțiune la
capacități de epu
termenele planificate. S-au construit
rare a crescut eficiența epurării. De
pildă, la Combinatul chimic Făgăraș
noi obiective economice, s-au dezvol
eficiența epurării apelor uzate Ia
tat cele existente, unele unități și-au
principalii! poluanți — substanțe or
mărit de citeva ori capacitatea, dar
ganice, substanțe extractibile, fenoli,
execuția instalațiilor de epurare a
substanțe toxice — a crescut de la
rămas destul de serios în urmă —
61 la sută la 98 la sută.
cum s-a intimplat la Combinatul chi
mic Victoria, Platforma chimică
— A crescut, pare-se. totodată,
Rm. Vilcea, Platforma industrială
gradul de recuperare și de reinte
Podari, întreprinderea de aluminiu
grare in circuitul economic a unor
Slatina, în orașele Craiova. Brașov.
substanțe utile și reziduuri tehnolo
Sibiu. Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc,
gice existente in apele uzate.„
Făgăraș, Rm. Vîlcea ș.a. La aceasta
— Așa este. La Combinatul de
se adaugă și faptul că sînt încă mul
produse sodice Govora se recupe
te instalații care funcționează cu ran
rează carbonat de calciu, substanță
dament scăzut sau necesită extinderi. ,
ce se folosește din ce în ce mai
mult ca amendament agricol șl agent
Pentru a preveni pe viitor aseme
de preneutralizare a unor ape uzate
nea situații, ca și pentru înlăturarea
acide ; la Combinatul chimic Făgăraș
unor neajunsuri legate de funcțio
este vorba de zeci de tone de nitronarea unor instalații de epurare in
benzen, anilină și fenoli provenind
complexele zootehnice. Inspecția de
din produșii reziduali ; la Combinatul
stat a apelor a făcut o serie de pro
chimic Rm. Vîlcea reintră în pro
puneri forurilor de decizie referi
ducție apreciabile cantități de mercur
toare, printre altele, la finalizarea si
și percloretilenă ; Ia Combinatul
completarea instalațiilor de epurare
chimic Craiova se recuperează mo
a apelor uzate, corespunzător preve
torină, metanol, acid sulfuric ; la
derilor legale (art 17 din Legea
Preparatia de cărbune Lupeni se
apelor nr. 8/1974), eșalonarea priori
recuperează mii de tone de praf de
tară a unor investiții de protecția
cărbune, care nu mai sînt puț-tate de
apelor în cursul acestui cincinal,
Jiu la vale ; la abatorul din Podari
precum și la alte măsuri tehnice, a
se pun in valoare îndemnate canti
căror aplicare este de natură să
tăți de subproduse organice, care
înlăture deficiențele amintite. în
pină nu demult poluau apele. Și lista
fond, nimeni nu se gîndește să pro
ar putea continua.
ducă fontă și oteluri fără minereu
— Sîntem, totuși, încă la începu
de fier, cauciuc sintetic fără petrol,
tul acestei acțiuni de recuperare,
sodă fără sare, ciment fără calcar
indiscutabil, de o mare și certă im
etc., după cum nimeni nu poate re
portanță pentru economia națională,
nunța la apă. Or, apa există șl
mai ales în contextul crizei mondiale
ea in cantităti limitate. De aceea,
de materii prime.
— In ansamblu, se poate spune că
trebuie să fim cu toții convinși că
rezultatele sînt doar o dovadă a fap
in interesul dezvoltării economicotului dă poluanții pot fi puși In va
sociale a întregii țări este absolut
loare in condiții avantajoase, avan
necesar să gospodărim cu grijă apa,
tajul fiind deci dublu : evitarea
să o valorificăm Ia maximum, să
consecințelor negative ale poluării,
respectăm prevederile legale privind
plus recuperarea unor materii prime.
păstrarea calității acesteia.
Și totuși rezultatele de pînă acum
sînt departe de a putea fi conside
AI. PLAIEȘU
rate satisfăcătoare. Prea putini con-

DE LA C.E.C.
Depunerile prin consimțămînt
scris constituie o formă simplă și
avantajoasă folosită de tot mai
mulți depunători.
•
Prin folosirea acestei forme se
realizează economii nu numai de
bani, dar și de timp, deoarece ope
rațiile de depunere se efectuează
chiar Ia locul de muncă, fără a fi
necesară deplasarea la o altă uni
tate C.E.C.
în cazul în care dv. v-ați hotărît
să devenit! depunător prin consim-

țămint scris, puteți depune la ser
viciul financiar sau la ghișeul C.E.C.
din unitate un formular (pe care
îl găsiți la oricare agenție C.E.C.
sau ghișeul C.E.C. din unitate),
prin care solicitați să vă depună la
C.E.C. — parțial sau total — retri
buția pe care o primiți.
înscrierea in libretul de economii
a sumelor depuse prin consimțămînt scris se face la unitatea
C.E.C. la care s-a virat depunerea,
iar restituiri se pot efectua oricînd.
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ÎN AGRICULTURĂ

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ /a tribuna „Scînteii"
La întreprinderea „Timpuri Noi" din Capitală

a mijloacelor mecanice, de participarea tuturor oamenilor muncii de la sate pentru

INSĂMINȚAREA TUTUROR SUPRAFEȚELOR
ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR

RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA FURAJELOR
CONSTANȚA: Plantatul
legumelor se apropie de sfîrșjț în unitățile agricole din jude
țul Constanța legumele au fost se
mănate și plantate pe 9 515 hectare,
ceea ce reprezintă 86 la sută din su
prafața prevăzută. Cu toate că in
această parte a țării temperaturile
s-au menținut în permanență cu
mult sub cele înregistrate in alți ani.
datorită pregătirilor făcute, condiții
lor create și bunei mobilizări a oa
menilor în fermele legumicole plan
tarea răsadurilor de tomate pe cele
3 046 hectare este pe sfîrșite. Este
întîrziată însă plantarea culturilor
de ardei, lucrare realizată doar în
procent de 30 la sută, iar la vinete
de numai 33 la sută.
Situația din teren dovedește însă
că nu numai temperaturile scăzute
au impietat asupra acestor lucrări,
ci și unele deficiențe de ordin or
ganiza.
Un exemplu în această
privință -1 oferă unitățile cultiva
toare dș^egume din cadrul consiliu
lui unic\ agroindustrial Topraisar,
aflate în plină cîmpi'e, care și-au
prevăzut să cultive in această pri
măvară 60 de hectare cu tomate și
100 de hectare cu ardei. Din această
suprafață s-au plantat pină acum
numai 9 hectare cu roșii și 10 hec
tare cu ardei. Iată și' cauzele : marți,
11 mai. la cooperativa agricolă din
Topraisar se aflau in cimp circa
30 de oameni, care, la ora 9, își ser
veau micul dejun liniștiți,-jn capul
tarlalei, așteptind să vină șeful fer
mei. inginerul Gheorghe Velea. pen
tru a le arăta ce aveau de făcut in
ziua aceea. Din păcate, șeful de fer
mă nu apăruse nici pină la ora 10.
în cadrul aceluiași consiliu, coope
rativa agricolă din Biruința și-a fă
cut o adevărată faimă din cultura
ardeiului, pentru care unitatea s-a
situat fruntașă pe țară ani de-a rin•

dul. Și în aceste zile, cooperatorii din
ferma condusă de Aledin Ziadin se
află ca de obicei în cimp pentru a
continua plantarea ardeiului. Se
muncește cu spor, dar lucrarea a
fost declanșată cu întîrziere. De ce ?
— Pentru că Pe-a lipsit apa din
canale ~ răspunde șeful fermei —
și n-am mai avut cu ce să udăm,
Situația a fost semnalată la timp
conducerii consiliului unic agroindustrial, dar rezolvarea ei a întîrziat.
Ca atare, din 50 de hectare cu ardei
am plantat doar 6 hectare. Este^ ade
vărat că pină la urmă consiliul de
conducere al cooperativei agricole a
luat măsuri de suplimentare a for
ței de muncă la plantat cu 40 de oa
meni, dar întîrzierile în dezvoltarea

plantelor rămîn ca atare, iar situația
trebuie să sesizeze conducerea trus
tului horticol județean, pentru a ac
ționa cu hotărire aci, cit și peste tot
unde se tărăgănează desfășurarea
lucrărilor de plantare a legumelor.
(George Mihăescu, corespondentul
„Scînteii").

DOLJ: Forțe sporite la
prășitul culturilor. Doljul detine
o pondere apreciabilă în legumicultu
ra țării, in acest an suprafața desti
nată a fi plantată și semănată cu di
verse legume fiind de 16 020 hectare.
— Pină în prezent, ne spune tova
rășul .George Rqșu, inginerul-șef al
trustului horticol județean, tomatele

BACĂU : Unii adună fu
rajele acum, alții... amină
pentru la toamnă. ° actlvitat0
Prima prașilâ mecanico la floarea-soarelui la C.A.P. Redea, județul Olt

Da, producția zootehnică
poate spori mult!
Cum acționează crescătorii de animale din județul Buzău pentru asigurarea fu
rajelor, modernizarea adăposturilor și mecanizarea lucrărilor din acest sector el©
activitate
în numărul din 3 decembrie 1981
al ziarului nostru a fost publicat
articolul intitulat „Da. producția
zootehnică poate spori mult !“. Ti
tlul sintetiza concluzia unei plena
re din noiembrie anul trecut a Co
mitetului județean de partid Bu
zău cu activul din zootehnie. „Ga
ranția revirimentului așteptat în
activitatea din zootehnia jude
țului — se sublinia in acel
articol — o constituie faptul
că plenara a hotărit un amplu pro
gram de acțiune, stabilind măsuri
imediate și de perspectivă, realis
te, posibil de înfăptuit, ceea ce a
permis ca fiecare participant să
plece acasă cu imaginea clară a
ceea -ftăre de făcut".
Ne
.puneam, cu acel prilej, să
urmărim Pe parcurs modul în care
se realizează măsurile stabilite
pentru creșterea producției zoo
tehnice. Deci, care este situația
după sase luni ? Desigur. în ce
privește redresarea activității din
zootehnie, șase luni este un in
terval prea scurt de timp. Și to
tuși. este important de văzut care
este tendința, ce semne sînt...
Recent, biroul Comitetului jude
țean de partid Buzău a analizat
detaliat stadiul înfăptuirii măsuri
lor stabilite la plenara cu activul
din zootehnie. Ce a rezultat ?
Asigurarea unei baze furajere
îndestulătoare, modernizarea adă
posturilor și mecanizarea unor lu
crări în zootehnie au constituit
’principalele direcții de acțiune sta
bilite la • plenara din noiembrie
anul trecut, pentru creșterea pro
ducției animaliere. Numai după
șase luni, rezultatele înregistrate
in aceste direcții sînt satisfăcătoa
re. Și nu este o apreciere gratui
tă. Față de anul 1981. suprafața
destinată bazei furajere in ogor
propriu a crescut. în acest an. cu
1 240 hectare in unitățile agricole
de stat și cu 9 700 hectare în coo
perativele agricole. Mai important
este însă că s-a realizat o îmbu
nătățire a structurii plantelor fu
rajere. fiind introduse culturi de
mare randament si cu conținut ri
dicat de proteină digestibilâ. In acest an au fost însămîntate în plus
5 500 hectare cu luceruă 2 500 hec
tare cu sfeclă si gulii furajere,
7 000 hectare cu porumb pentru
masă verde si siloz, iar în toam
na anului trecut au fost semăna
te 2 100 hectare cu borceag. De asemenea. in 31 de ferme de creș
tere a vacilor au fost înființate pa
jiști cultivate oe 1 300 hectare,
unde vor pășuna animale pe
timpul verii si toamnei. Pină la
sfîrșitul acestui an toate unități
le cu efectiv mare de vaci vor în
ființa pajiști cultivate.
— Prin toate aceste măsuri —
ne spunea tovarășul Florin Nedelcu diiector cu zootehnia la di- recția agricolă județeană — s-au
creat condiții ca pentru perioada
1982—1983 să se asigure cantităti
suficiente de furaje, cum nu am
avut irt ultimii ani. într-o struc
tură sortimentală mult îmbunătă
țită. Urmărim în continuare ex
tinderea plantelor de nutreț va
loroase. în care scop au fost sta
bilite 1 450 hectare de loturi semincere. de pe care ne vom asigura
întreg necesarul de semințe pen
tru plantele furajere ce se cultivă
în județ.
As vrea să menționez că în pe
rioada ce s-a scurs, infăntuind in
dicațiile conducerii partidului, ale

au fost plantate și semănate pe 6 330
hectare, ardeioasele pe 827 hectare,
vinetele pe 200 hectare, dovleceii pe
165 hectare, varza pe întreaga supra
față stabilită de 1 016 hectare "etc. La
ora actuală se lucrează intens la plan
tarea vinetelor și a ardeioaselor în
asociațiile economice de stat și coope
ratiste Dăbuleni, Urzicuța, Boureni și
Poiana Mare, la aceste lucrări participînd zilnic circa 2 500—3 000 lucrători.
Pe lingă plantatul și semănatul legumelor se desfășoară din plin și acțiunile de întreținere a culturilor,
Astfel, în județ s-a terminat prima
prașilă mecanică și manuală la ceapa
uscată pe 1 100 hectare și la usturoi
pe 300 ______
hectare, ________
rezultatele cele
__ mai
bune obținîhdu-le cooperatorii din
Perișor, Cerat, Segarcea. De aseme
nea, prășitul s-a încheiat și la varza
timpurie, in prezent efectuîndu-se ac
țiunea de combatere a dăunătorilor la
această cultură. La cartofi se execută
acum rebilonarea — lucrare ce s-a
întreprins pe 4 800 hectare, suprafață
pe care culturile au fost și erbicidate.
Făcind o analiză a realizărilor de
pină acum, trebuie să spunem că rit
mul de muncă nu se ridică la nivelul
posibilităților. Se impune impulsiona
rea plantării legumelor ardeioase, mai
ales în cele 20 unități cooperatiste
cultivatoare, care din suprafața pla
nificată de 835 hectare au realizat
doar 457. De asemenea, forțe sporite
trebuie concentrate și la întreținerea
culturilor legumicole, deoarece ploile
au favorizat în unele locuri apariția
buruienilor. (Nicolae Petolescu, co
respondentul „Scînteii").

secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceausescu, au fost mate
rializate si unele măsuri privind
mai buna folosire a resurselor de
furaje. în primul rînd este vorba
de organizarea taberelor de vară
pentru pășunarea tinetelor si pă
șunilor naturale sati a celor cul
tivate. în această lună toate unită
țile își vor organiza tabere de vară,
pentru ca animalele să pbată pă
șuna pină la sfîrșitul toamnei.
în ’al doilea rînd. este vorba de
o mai bună repartizare a crește
rii animalelor pe teritoriul jude
țului. Astfel, față de anul trecut,
în unitățile agricole din zona de
deal si colinară. cu mari resurse
de pășuni și finețe naturale, au
fost mutate din unitățile agricole
de șes 3 900 de bovine si peste
60 000 de ovine. Aceasta înseamnă
mai buna folosire a pășunilor și
finetelor. care în zona colinară si
de munte reprezintă 80 la șjită din
potențialul județului. Și de ce să

nu recunoaștem, în anii trecuți unitățile agricole din aceste zone
neglijau pășunile și fînețele natu
rale tocmai pe motivul că nu au
încărcătura necesară de animale.
Adică nu le interesau. Acum, lu
crurile s-au schimbat radical. Pen
tru ridicarea potențialului lor
productiv sint în curs de aplicare
unele măsuri, cum ar fi cele de
supraînsămînțare si de îmbunătă
țire a compoziției floristice, prin
care producția de fin si masă ver
de va crește substanțial. Aceasta
va permite ca în următorii doitrei ani multe din unitățile agri
cole din acpste zone să crească in
tre 8 și 10 mii de ci.
La plenara comitetului județean
din noiembrie inul trecut cu ac
tivul din zootehnie. numeroase din
măsurile stabilite s-au referit la
necesitatea modernizării adăpostu
rilor și a mecanizării unor lucrări
din zootehnie. Au urmat analize la
fata locului. în fiecare fermă de
creștere a taurinelor. S-a pornit
de la stadiul actual si s-au sta
bilit adăposturile posibil de mo
dernizat și de mecanizat. A rezul
tat că din cele 418 adăposturi pen
tru taurine 378 întrunesc condiții
pentru a fi modernizate si meca
nizate unele lucrări. Iată cum au
fost concretizate oină acum cîteva
din acțiunile întreprinse.
• Introducerea adăpătorilor cu
nivel constant s-a realizat in 60 de
adăposturi, urmind ca oină la finele anului să se facă încă in 116 ;
• Evacuarea dejecțiilor cu șasie racloare și transport pneuma
tic s-a făcut in 32 de adăposturi,
iar oină la sfîrsitul anului 143 de
adăposturi vor dispune de aseme
nea instalații :
• Introducerea mulsului meca
nic Ia vaci. 80 de adăposturi au
asemenea instalații, iar oină în 31
decembrie 1982 vor avea încă 100
de grajduri. In prima etapă se ur
mărește ca fiecare fermă să dis-

pună de cite o instalație de muls
mecanic pentru a se putea pregăti
cadrele necesare, urmind ca pină
' "
în anul 1985 mulsul să se facă mecanizat la întreg efectivul de vaci
cu lapte ;
• Amenajarea bucătăriilor_furajere. Unitățile au fost dotate în
continuare cu toate utilajele ne
cesare preparării furajelor grosie
re și a rădăcinoaselor și cu in
stalațiile necesare de tratare și melasare. Acum sînt în stare de func
țiune și se folosesc toate cele 95 de
bucătării furajere ;
• Transportul mecanizat al fu
rajelor pe linia grajdului. Se rea
liza cu remorci și căruțe, cu des
cărcare manuală. Acum au fost
confecționate atelaje, trase de cai,
prevăzute cu un sistem de des
cărcare mecanizată a furajelor
direct în iesle. Anul acesta se fac
116 asemenea „atelaje tehnologice"
care elimină consumul de carbu
ranți și poluarea în grajduri ;
• Folosirea panourilor solare
pentru încălzirea apei in fermele
zootehnice. Este o noutate de per
spectivă in sectorul zootehnic. Prin
acest procedeu tehnic se asigură
apa caldă necesară in fermele de
creștere a porcilor, fermele de vaci
ci^ lapte si in maternități, timp de
7—8 luni pe an. fără consum de
combustibil. Programul județean
prevede ca în acest an să fie mon
tate 235 asemenea instalații — 153
în fermele zootehnice ale coope
rativelor agricole si întreprinderi
lor agricole de stat și 82 în sta
țiunile de mecanizare. Ele vor de
termina o reducere cu 60 la sută
a consumului de combustibil ne
cesar în acest scop. Pînă in pre
zent instalațiile au fost montate in
25 de ferme, zootehnice.

Toate acestea dovedesc că acti
vitatea din zootehnia județului a
intrat pe un făgaș normal, al mun
cii responsabile oentru crearea
condițiilor necesare sporirii pro
ducțiilor animaliere incă din acest an. Apreciind aceste realizări
înfăptuite intr-un timp scurt, bi
roul comitetului județean de partid
nu a trecut cu vederea si unele
neîmpliniri din această perioadă,
față de programul stabilit. Tova
rășul Vasile Carolică, prim-secretar al comitetului județean de
partid, a arătat că mai sint incă
multe de făcut pentru creșterea
indicelui de natalitate, aplicarea
măsurilor zooveterinare si reduce
rea mortalităților în vederea rea
lizării și depășirii efectivelor de
animale stabilite la fiecare specie.
S-a hotărit cu acest prilej ca se
cretariatul comitetului județean de
partid să analizeze oe consilii agroindustriale stadiul îndeplinirii
programului de dezvoltare a zoo
tehniei din fiecare unitate în parte.
Aceasta pentru a se ști corect ce
s-a tăcut și ce a mai rămas pentru etapa următoare. Preocuparea
principală a fiecărei unități agricole o va constitui în acest an asiaurarea unor cantități cit mai
mari de furaje, acesta constituind
punctul de alecare pentru creș
terea producțiilor animaliere si re
dresarea întregii activități din zoo
tehnie. După modul in care au de
marat lucrările se ooate spune că
acest obiectiv va fi realizat. Dar,
cum se spune, toamna se numără
bobocii... *

Aurel PAPADIUC
Stelian CHIPER

importantă care concentrează in
aceste zile masive forțe mecanice și
umane în rrtajoritatea unităților agri
cole din județul Bacău o constituie
recoltarea furajelor, depozitarea și
însilozarea lor. în marea majoritate
a unităților, cu deosebire în consi
liile unice Sascut, Vodu Turcului,
Parincea, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Moinești, se muncește bine, organizat,
folosindu-se mijloacele mecanice de
recoltat și transport disponibile. La
Glăvănești, Ștefan cel Mare șl tn
alte unități, unde nu sînt mașini su
ficiente, zeci de cooperatori au ieșit
cu coasele la recoltarea secarei pen
tru masă verde, a rapiței. O muncă
organizată gospodărește se desfă
șoară și la C.A.P. Tătărăști, din consi
liul unic Sascut.
Trebuie spus însă că, tn vreme ce
bunii gospodari se străduiesc să
adune de pe cimp fir cu fir nutrețu
rile necesare animalelor, in județ mâl
sint cazuri în care această impor
tantă lucrare este aminată sau chiar
neglijată. La Găiceana. Huruiești,
Vultureni, Izvorul Berheciului nu a
început nici pînă la această dată
cositul culturilor de secară (pentru
masă verde), de răpită și de alte
plante furajere. Bunăoară, cooperato
rii din Stănișești nu au recoltat nici
măcar un hectar din cele 265 culti
vate cu plante furajere, Dacă așa
le e obiceiul, nu-i de mirare de ce
la Stănișești nu ajung niciodată fu
rajele pe timp de iarnă, iar pro
ducțiile animaliere obținute sînt
foarte, mici față de cele planificate.
Culturile furajere sînt peste tot
bune de recoltat. Este de datoria
organelor județene de specialitate, a
fiecărui crescător de animale în
parte de a interveni cu operativitate
și hotărire pentru a strînge la vreme
și in bune condiții toate furajele.
(Gh. Baltă, corespondentul „Scîn
teii").

Mașinile-unelte• consumă
cu
40
la
sută
.•
1 - •
ai pu[ină energie electrică
Supunem atenției o valoroasă inițială, de larg interes pentru
unitățile constructoare de mașini
Imaginați-vă că o întreprindere
este pusă în fața acestei alterna
tive : ori reduce consumul de ener
gie electrică cu 40 la sută la fiecare
din mașinile-unelte aflate In do
tarea sa ori reduce, dacă nu gă-.
sește soluții.
numărul
mașinilor
pentru a se încadra in consumul di
minuat cu procentele amintite. încă
o precizare : și intr-un caz și în
altul, prevederile de plan la procăucția fizică trebuie realizate integral.
Se înțelege că o asemenea problemă
nu ar fi ușor de rezolvat.
...Sîntem la întreprinderea „Tim
puri noi" din Capitală. Seoția pre
lucrări mecanice, linia a IV-a. Apa
rent. mașina de alezat și frezat tip
borwerg la care lucrează strungarul
Constantin Zavragiu nu se deose
bește cu nimic de celelalte mașini
de acest fel. în realitate, așa cum
aveam să constatăm, această ma
șină funcționează cu un consum de
energie electrică mult mai mic de
cît cpnsumul său inițial și decîl cel
al mașinilor de același tip. Dar
iată cîteva date înregistrate cu oca
zia unor măsurători special efec
tuate pentru a determina consumul
acestei mașini, care este echipată
cu un motor de 11’ kW. Pentru a
prelucra 10 piese — cartere pentru
compresoare — consumul de ener
gie electrică era, nu cu mult timp
în urmă, de 48,8 kWh ; acum, pentru
aceleași piese ea consumă doar 28.6
kWh. Adică, consumul de energie
electrică a scăzut cu 20,2 kWh,
respectiv cu 41,1 la sută.
Așadar, diminuarea cu 40 la sută
a consumului de energie electrică
necesar funcționării mașinilor-u
nelte — așa cum ne propuneam în
situația ipotetică prezentată la în
ceputul acestor rinduri — nu este o
problemă insolubilă ; ea și-a găsit
o rezolvare practică la întreprin
derea bucureșteană. Deocamdată,
la un număr redus de mașini, dar
acțiunea inițiată in acest scop se
află la începuturile ei. Să dăm însă
cuvîntul faptelor. Nu de mult, unul
dintre cei mai tineri și activi inova
tori ai uzinei, proiectantul Ion Ma
rafet, a identificat și pus în văloare
unele soluții tehnice, care în prac
tică poartă denumirea de „dispo
zitiv de comandă pentru mașini
le-unelte acționate cu motoare elec
trice asincrone". De fapt, este vorba
de un nou sistem de conexiuni in
schema electrică a electromotoru
lui. care asigură adaptarea puterii
debitate de electromotor cu pu
terea necesară efectuării lucrului
mecanic reclamat in procesul teh
nologic, optimizindu-se consumul
de energie electrică in funcție de
cerințele reale ale executării diferi
telor operații de prelucrare.

De unde s-a pornit? ’•c,n,î
m-am gîndit la aceste soluții — ne
spune autorul lor — am avut în ve
dere faptul că în majoritatea ca
zurilor mașinile-unelte nu sînt fo
losite la puterea lor nominală. Mai
exact, de reguîă. mașinile-unelte
sînt echipate cu motoare de puteri
mări, de peste 10 kW. Operațiile de
prelucrare pe care le execută nu
reclamă însă, întotdeauna, un lucru
mecanic mare, ci solicită doar 10-40
la sută din puterea mașinii".
Potrivit opiniilor specialiștilor,
orice mașină-unealtă este pusă deseori tn situația de a consuma o
cantitate da energie electrică mult
mai mare decît cea solicitată de lu
crul mecanic pe care îl efectuează.
Cîteva cazuri concrete : la opera
țiile de prelucrare a găurilor, la
alezare, finisare, burghiere, filetare
etc. De asemenea, atunci cind ma
șinile merg in gol — ințelegînd prin
aceasta, in cazul nostru, timpul în
care la aceeași piesă se trece de Ia
o operație de prfelucrare la alta —
consumul de energie electrică este
foarte ridicat, ajungînd pînă la 50
la sută din puterea instalată. Ce-i
drept, pentru eliminarea acestor
neajunsuri in Întreprinderi aa fost
luate o serie de măsuri. Bunăoară,

!n unele unități economice s-a re
curs la schimbarea motoarelor mari
cu altele de puteri mai mici. Dar,
odată motorul schimbat, mașina res
pectivă nu mai
poate fi folosită
pentru executarea operațiilor cărora noul motor, mail mic. nu le
poate face față. Tot pentru diminuarea consumului de energie electrică, in majoritatea întreprinderilor mașinile-unelte iau fost echipate cu iimitatoare de mers în gdl.
Este o măsură bună, care se reco
mandă și in condițiile noului sistem
de conexiuni pus la punct lâ între
prinderea bucureșteană.

Cum se obțin aceste eco
nomii ? 1” esentă» este vorba de
schimbarea vechiului sistem de co
nexiuni din instalația electrică a
electromotorului și introducerea a
două relee de tip special, ce sînt
în măsură să conecteze automat în
fășurările bobinajului electromoto
rului in funcție de puterea solici
tată. în acest fel consumul de ener
gie electrică se limitează in raport
cu lucrul mecanic necesar pentru
operațiile pe care le execută ma
șina respectivă. De fapt, s-ar putea
spune că prin aceste modificări mo
toarele cu care sînt dotate mași
nile-unelte se transformă în mo
toare cu două trepte de putere.
Astfel, în condițiile în care execu
tarea unor operații • solicită pină
la 40 la sută din puterea nominală
a electromotorului, mașina func
ționează cu noul sistem de cone
xiuni. Aceasta înseamnă. în cazul
mașinii de găurit, bunăoară, că mo
torul său de 7 kW se transformă
intr-un motor de 3 kW, funcționînd deci cu un consum redus de
energie electrică. Cînd aceeași ma
șină are nevoie de o putere mai
mare de 40 la sută din puterea sa
nominală, automat se' conectează
sistemul vechi de conexiuni, moto
rul redobîhdindu-și puterea sa ini
țială. în cazul nostru de 7 kw.
Desigur. în rîndurile de față nu
pot fi abordate în detaliu toate
aspectele privind
.
__
această
valoroasă idee tehnică. Vom prezenta.
prezenta,
în schimb, alte cîteva dintre avan
tajele sale : prin noul sistem de co
nexiuni se îmbunătățește factorul
de putere, nu se modifică în nici
un fel parametrii tehnici ai masinilor-unelte,
motoarele electrice
fiind asincrone au aceeași turație,
nu mai este necesar să se înlocuias
că motoarele cu puteri mari cu al
tele cu puteri mai mici, motoarele
electrice nu sînt afectate dacă debi
tează o putere mai mică de 44 la
sută din puterea lor nominală.

Sfera de aplicare “ noulul

In secția montaj compresoare mari
a întreprinderii „Timpuri noi*
Foto : S. Cristiani

Eficiența noii soluții teh
nice. Experimentarea noului dstem de conexiuni, măsurătorile
exacte efectuate cu acest prilej
atestă clar eficiența sa : consumul
de energie electrică necesar pentru
functionarea mașinilor-unelte se re
duce, in medie, cu 40 la sută. Cu
alte cuvinte, cantitatea de enșrgie
electrică consumată de trei mașini
cu sistemul clasic de conexiuni este
suficientă, in condițiile noului sis
tem de conexiuni, pentru funcțio
narea a 5 mașini. Să ne oprim insă
la cîteva exemple concrete. Mașina
de găurit, bunăoară, este dotată cu
un motor de antrenare a burghiului
de 7 kW. Ea are posibilitatea să
realizeze găuri cu diametre pînă la
20 milimetri. în practică însă, exe
cută, de regulă, găuri cu diametre
de 3-6 milimetri, operații care pre
supun un lucru mecanic scăzut. în
această situație, noul sistem de co
nexiuni introdus asigură reducerea
puterii consumate de electromotor
la circa I kW, față de 3,5 kW. cit
consuma electromotorul în vechea
variantă numai la mersul In gol.
La convertizoarele de sudură noul
sistem de conexiuni asigură în aceas
tă situație reducerea consumului de
energie electrică cu aproape 70 la
sută, deoarece acestea funcționează
fără a fi in sarcină o perioadă mult
mai mare decit mașinile-unelte.

sistem de conexiuni este foarte lar
gă, practic el poate fi introdus la
toate mașinile-unelte. de la cele cu
o putere ihstalată de 0,55 kW pină
la cele cu motoare de 30 kW Fireș
te. aplicat cu prioritate la mașinile
echipate cu motoare mai mari, și
economiile de energie electrică vor
fi măi substanțiale. ,;în ce ne nriijV^tfe —• he spunie directorul intre(prinderii, Carol Dina — am inventa’riat 50 asemeiîea mașini la care Vom
extinde, fntr-o primă etapă, noul
sistem de conexiuni". în legătură
cu acest aspect notăm și alte amă
nunte : aplicarea acestei noi idei
tehnice nu impune cheltuieli deo
sebite ; ele se recuperează în circa
2— 3 săptămîni. Releele necesare
noului sistem de conexiuni se fabri
că la întreprinderea „Electromagne
tica" — București. în ce privește operațiile de schimbare a conexiuni
lor și de montare a releelor, acestea
se pot executa la fiecare mașină in
3— 4 ore. cu personalul fiecărei uni
tăți. în fine, mai reținem o propu
nere interesantă a specialiștilor de
aici : mașinile-unelte ce vor fi asi
milate în continuare și cele aflate
în fabricație să fie realizate de uni
tățile producătoare cu noul sistem
de conexiuni. S-ar obține astfel în
semnate economii de timp și de
energie electrică de către unitățile
beneficiare, ar crește competitivitatea
produselor pe piețele externe.
Eficienta și avantajele noii solu
ții tehnice sînt evidente. Ele ple
dează convingător pentru generali
zarea ei rapidă. în ceea ce privește
noul sistem de conexiuni la care
ne-am referit în rîndurile de față,
conducerea întreprinderii bucureștene ne-a asigurat că va acorda în
tregul său sprijin celor interesați
să-1 introducă.

Iile ȘTEFAN
Dumitru TÎRCOB

bine valorificate
Convorbire cu prof. univ. dr. ing. PALFALVI Attila,
..
Institutului politehnic Cluj-Napoca

rectorul

Se apreciază de către foarte mulți‘ specialiști că in orice cercetare cu
caracter pronunțat de noutate trebuie să se ia in considerare și un anumit
factor de risc. Pe de altă parte, disciplina contractelor de cercetare înche
iate cu producția prevede termene fixe, obligatorii, unele cerute a fi res
pectate chiar prin planul de stat. Cum este asigurată împlinirea acestor
două deziderate, respectiv certitudinea realizării unui produs nou in ter
menul stabilit ?

— Cadrele didactice și cercetătorii
clujeni au cîștigat o bună experiență
in ce privește legătura mai strînsâ
cu producția, cu cerințele ei concrete. în mod cert, înainte de a incheia
contractul cu un beneficiar, trebuie
bine investigată aria temei pentru
ca îndrăzneala de a păși intr-un domeniu nou să se finalizeze cu t'ehnoiogia nouă de fabricație sau cu
produsul cerut. Pentru a fi mai con
cret, mă voi referi la exemplul fil
trelor metalo-ceramice sau sinteri
zate, realizate de catedra de tehno
logia metalelor pentru Combinatul
de îngrășăminte chimice de la Cra
iova și implicit pentru toate combi
natele cu același profil din țară. Este
vorba de filtrele din oțel inoxidabil
folosite la oxidarea amoniacului,
produs care se importă în cantități
relativ mari (mii de filtre in valoare
de zeci de milioane lei anual). în
adevăr, acest produs era nou pentru
noi, dar domeniul nu constituia o
noutate, pentru că avem deja expe
riență în fabricarea filtrelor din
pulberi metalice. Pentru. fabricarea
filtrelor necesare combinatelor de
îngrășăminte trebuia elaborată însă
o tehnologie nouă, specială, fiind
vorba de piese foarte '.ungi și cu pe
reți toarte subțiri, greu de realizat
din pulberi metalice. Sigur că, șvind
experiență in fabricarea filtrelor,
ne-am aqgajat să rezolvăm această
temă.
— Dar se mai poate vorbi in acest
caz de risc sau de „îndrăzneală" in
abordarea „noului" ?
— Vă veți convinge că da? Aceste
filtre sînt făcute din pulberi de oțel
inoxidabil (aliaj cu aproape 30 la
sută crom și nichel, restul fier) fiind
o pulbere foarte scumpă, care pină

in prezent se Importa. Ne-am gindit
că, chiar dacă punem la punct o teh
nologie originală, dacă utilizăm ma
teriale de import
nu am rezolvat
problema decît pe
jumătate. Și ațunci am încer
cat, în paralel, să
producem și „ma
teria primă", res
pectiv pulberile,
iar aceasta pe
baza unei tehno
logii noi. care va
deschide căi pen
tru numeroase al
te domenii de aplicații. cum sint filtrele speciale, ce
rute de industria chimică și cea con
structoare de mașini (pentru că prac
tic nu există motor cu ardere internă
fără filtru !). Filtrele metalo-ceramice realizate de noi, în comparație
cu cele clasice, sint mai rezistente la
coroziune și au o foarte bună rezis
tență npcanică. în plus, ele se pot
regenera ușor : în cazul automobile
lor, spre exemplu, filtrul de ulei nu
se mai schimbă la 10 000 km. lntrucît
printr-o simplă operație de curățire
se asigură o regenerare eficace, obținindu-se un filtru similar celui
nou.
Despre stadiul acestei cercetări,
pornite de la zerințele concrete ale
industriei, aflăm că primele proto
tipuri de filtre se experimentează la
Centrala industriali de îngrășăminte
chimice - Craiova, iăr fabricația
semiindustrială a filtrelor va fi reali
zată la întreprinderea „Sinterom"
din Cluj-Napoca, in colaborare cu
specialiștii Laboratorului ie cerce
tări pentru metalurgia pulberilor de

la politehnica clujeană. Fără îndoială,
nu este singura direcție fertilă de
cercetare avind ca scop reducerea
importurilor, dar din multitudinea
preocupărilor reținem pentru largul
lor interes producerea pulberilor de
acoperire. Economiile realizate prin
readucerea in circuit a unor utilaje
in urma recondiționării pieselor uza
te sînt foarte mari. Aceste economii
ar putea fi insă cu mult mai însem
nate dacă, pe lingă extinderea teh
nologiilor de recondiționare, am fa
brica în țară și
pulberile metalice
speciale.
— Lucrăm de
doi ani în această
direcție — ne
precizează inter
locutorul — și' in
prezent am ajuns
să producem, în
stația noastră pi
lot, aceste pulberi,
ca și pe cele de o- .
țel inoxidabil, ob
ținute prin valorificarea deșeurilor de oțel inoxidabil
ce rezultă din procesele de fabricație.
Prin retopirea și pulverizarea aces
tor materiale secundare se obține
pulberea de oțel inoxidabil necesară
in fabricația filtrelor sau a altor
produse sinterizate. Este o realizare
obținută prin colaborarea strînsă cu
unitățile de profil din țară. Pe baza
ei, în prezent se află in faza de
execuție o nouă instalație de fabri
care a acestor pulberi speciale la
Combinatul chimic Craiova, care va
intra in funcțiune in acest an.
— Reiese din cele spuse pină aici
că ave(i legături bune cu producția,
aceasta fiind generatoare de idei no
vatoare.
— In general da, dar am putea
face mai mult. în actuala conjunc
tură economică avem, ca specialiști,
obligații mari, pe care trebuie și pu
tem să le onorăm și mai bine. De
pildă, in țară se produc la scară in
dustrială numai pulberi de alumi
niu, fier și cupru, dar s-ar putea
face și altele, pentru că avem spe-

în confruntare
creatoare cu
Cerințele economiei,

cialiști și tz' mlogii. S-ar reduce
astfel considerabil importul la pulbe
rile pentru aliaje dure (carbură de
wolfram ș! cobalt), la diferite sorti
mente de pulberi de fier, bronz, de
materiale magnetice etc. Este, de -aBemenea, necesar și posibil ca mate
ria primă pentru produsele fabricate
din pulberi metalice să o facem tot
în țară. Producția preia incă încet
asemenea rezultate ale cercetării.
— Și nu numai atit; cunoașteți,
desigur, și nu vă este indiferent, că
la Combinatul metalurgic din Cimpia
Turzii nu se mai fabrică curent
pulberi de fier (pe care in prezent o
serie de întreprinderi ca „Sinterom"
— Cluj-Napoca, întreprinderea de
sîrmă și produse din sirmă Buzău
Ș.a. le importă). Ce soluții propuneți,
ca specialist ?
— Cred că aici se poate vedea la
ce duce slăbirea unei bune colabo
rări. Producătorul (Combinatul me
talurgic Cimpia Turzii) a renunțat la
o tehnologie proprie și originală,
pusă la punct în colaborare cu noi,
pe motiv dă întreprinderea are con
sumuri mari de gaz metan. Și în loc
să se caute o soluție mai economică,
s-a închis pur și simplu robinetul de
gaz metan 1 Acum, combinatul nu
mai are consumuri mari de gaz me
tan în această fabrică, dar industria
— respectiv „Sinterom" și alte uni
tăți economice — trebuie să importe
pulberile de fier (circa 10 000 t/an)
necesare pentru fabricarea electrozi
lor de sudură de mare randament și
a pieselor sinterizate. Fiind unul din
realizatorii acestei tehnologii (îm
preună cu dr. chimist Șzabo Ludovic
și dr. ing. Spirchez Zeno, șef de lu
crări), știu că aceste cuptoare ar pu
tea fi încălzite și pe alt sistem, mai
economic și cu un randament mai
bun. iar căldura secundară rezultată
ar putea fi captată și folosită. Deci
soluții avem.
în acest fel gîndesc și se implică
specialiștii clujeni, fiind hotărîți să
acționeze mai ferm in interesul eco
nomiei naționale.

Elena MANTU
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Cadrele didactice și studenții in sprijinul creșterii
producției și eficienței in unitățile agricole
în activitatea cooperativelor agri
cole au survenit in ultimul timp
schimbări calitative in organizarea
producției și a muncii care au drept
scop asigurarea unei eficiente eco
nomice superioare. între măsurile
preconizate în,această direcție se în
scriu și cele privind găsirea de so
luții prin care să se echilibreze chel
tuielile cu veniturile proprii și, în
plus, să se realizeze și venituri supli
mentare, beneficii, care să asigure
autofinanțarea dezvoltării activității,
finanțarea cheltuielilor social-culturale și, totodată, sporirea substanțială a
cointeresării cooperatorilor pentru ob
ținerea de producții mari Ia costuri
cît mai reduse. Această orientare este
de natură să întărească unitatea agri
colă, să stimuleze cadrele de condu
cere. specialiștii, pe cooperatori să adopte soluții prin aplicarea cărora să
fie puse mai bine in valoare posibili
tățile largi de care dispune agricul
tura noastră socialistă.
Materializarea în practică a aces
tei orientări noi presupune intro
ducerea unui spirit economic in con
ducerea și gestionarea averii obștești,
depășirea stadiului preocupării ex
clusive
pentru latura
tehnică,
dezvoltarea competenței economi
ce, a capacității de gîndire economi
că, a previziunii economice într-o
perspectivă largă. Noi, cei care pre
gătim viitoarele cadre de economiști
pentru agricultura socialistă, ur
mărim să-i inarmăm pe aceștia
cu cunoștințele și deprinderile ne
cesare impuse de noile forme organi
zatorice. în același timp, așa cțim
ne-o cere conducerea partidului, sintem preocupați de a participa ime
diat și direct la Îmbunătățirea ră-'
dicală a activității economice a uni
tăților agricole. La consfătuirea de
lucru pe probleme de agricultură din
luna august șl in strălucita expunere
de Ia plenara din noiembrie 1931
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului
Superior al Dezvoltării Economice și
Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat pe larg necesitatea ca cel
care lucrează în domeniul cercetării
și invățămîntului să poarte răspun
derea nemijlocită pentru rezultatele pa
care le obțin unitățile agricole. Cadre
le didactice din Academia de studii
economice — în cazul de față cele car e
se ocupă de probleme economico-financiare agrare și de tehnologie
agrară — au acumulat o anumită ex
periență in ce privește integrarea in
activitatea practică a unităților agri
cole, în rezolvarea unor probleme im
puse de introducerea și generalizarea
principiilor autocondueerii șl autogestiunii. Această activitate a căpă
tat noi dimensiuni odată cu înfiin
țarea Sectorului agricol Ilfov, care
constituie principalul laborator de
cercetare și amfiteatru de lucru al
cadrelor didactice si studenților din
Facultatea de contabilitate Si econo
mi^ agrară. Cadrele didactice sînt
integrate în activitatea unor coope
rative agricole de producție din con•iliîle agroindustriale Periș și Ștefănești, participind la analiza situației
economico-financiare a acestora, la
elaborarea studiilor de fundamentare
economică a creșterii puilor de car
ne. la stabilirea soluțiilor de creștere
a eficienței economice a acestor uni
tăți economice. Prin intermediul In
stitutului de economie agrară cadrele
didactice de la catedra de economie
și tehnologie agrară analizează posi
bilitățile de stabilire a soluțiilor de
creștere a eficienței economice la sfe
cla de zahăr In 5 cooperative agricole
din județele Ialomița, Neamț și Con
stanța, de îmbunătățire a metodelor
de creștere a porcilor în vederea spo
ririi producției de carne, la stațiunea
centrală de creștere a porcinelor Pe
riș. De asemenea, cadre didactice
participă la stabilirea variantelor
tehnologice pentru fermele de creș
tere a ovinelor pentru lină (Institutul
de cercetări pentru creșterea ovinelor
Palas-Constanța), pentru stabilirea
zonelor ecologice și economice de
concentrare și specializare a princi
palelor culturi pomicole în bazinul

Miezul dezbaterilor ce au avut loc
In cadrul plenarei C.C. al P.C.R. de
la stirșitul lunii martie l-a consti
tuit, cum era și firesc, analiza celor
mai actuale probleme ale dezvoltării
economiei noastre in cel de-al doi
lea an al actualului cincinal, a mă
surilor ce se impun pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului. în
acest cadru, o atenție deosebită a
fost acordată dezvoltării mai puter
nice și utilizării judicioase a bazei
proprii de materii prime și energe
tice. Subliniind necesitatea economi
sirii stricte a resurselor de materii
prime și energetice ale țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția că „trebuie luate măsuri hotărite în vederea reducerii consu
murilor materiale, a consumurilor
energetice, ținind seama că pe uni
tatea de produs avem încă consu
muri mult mai mari comparativ cu
cele ce se realizează pe plan mon
dial la produse similare".
Necesitatea diminuării consumuri
lor de materii prime, materiale, energie și combustibil se evidențiază
pregnant în programul de dezvoltare
economico-socială a țării noastre,
stringența ei fiind subliniată cu multi
ani în urmă, încă din primele mo
mente în care criza energetică și de
materii prime își manifesta acut
simptomele. Asupra acestui impera
tiv a revenit tovarășul Nicolae
Ceaușescu în repetate rînduri, cu pri
lejul fiecărei vizite de lucru în uni
tățile industriale sau pe șantiere, cit
și în cuvintările rostite în toate fo
rurile democrației noastre socialiste.
Rațiunile de ordin economic și so
cial care impun instaurarea unui
profund spirit gospodăresc in .utili
zarea resurselor materiale și energe
tice, reducerea substanțială a consu
murilor specifice de materii prime,
materiale, combustibili și energie
sînt multiple.
în primul rînd, se cuvine amintit
faptul că țara noastră, aflată in plin
proces de dezvoltare și modernizare
industrială, este nevoită să desfășoa
re mari eforturi financiare, pe de o
parte pentru a importa o bună parte
din materiile prime necesare, iar. pe
de altă parte, pentru a realiza am
ple și costisitoare investiții menite

bleme specifice. Astfel potrivit pla
nului de integrare pe anul 1982, dis
cutat si aprobat de către Comitetul
de partid al sectorului agricol Ilfov,
26 cadre didactice, împreună cu studenți, participă la stabilirea măsu
rilor de îmbunătățire a activității economice în 8 cooperative agricole
de producție, iar 9 cadre didactice
acordă asistență economică celor 6
ccțnsiiii agroindustriale din sector.
în această direcție, consiliul pro
fesoral al facultății a luat măsura de
cuprindere a unui număr mai mare
de studenți la activitatea de inte
grare in unitățile agricole din sec
torul agricol Ilfov, ceea ce va per
mite cunoașterea realităților din do
meniul unde vor activa după absol
vire, valorificarea posibilităților de
fundamentare economică în elabora
rea unor propuneri care privesc îm
bunătățirea activității financiar-conProf. univ. dr.
tabile din agricultură. Pe această
Sandu COSTACHE
bază. Studenții își vor elabora și lu
crările de diplomă ce vor avea un
decanul Facultății de contabilitate
caracter concret, vizînd creșterea
și economie agrară din Academia
de studii economice București
eficienței economice în unitățile agricole pe care le sprijini
în sprijinul realizării obiective
concluzii privesc restructurarea pro
lor stabilite — ca in cel mai Bcurt
ducției, organizarea muncii, perfec
timp cooperativele agricole care
ționarea conducerii. îmbunătățirea
se confruntă cu dificultăți fi
activității de evidență și gestionare a
nanciare să se rentabilizeze, iar
bunurilor etc.
In raport cu exigențele actuale, • In viitor să se dezvolte corespunză
tor — acționăm pentru a determina
formulate cu atîta limpezime de
cadrele de conducere ale unităților
secretarul general al partidului, to
respective, pe economiști și pe spe
varășul Nicolae Ceaușescu, am ajuns
la concluzia că putem și trebuie să
cialiști să înțeleagă că introducerea
facem mai mult în ce privește inte
unui spirit economic in conducerea
grarea cadrelor didactice de specia
șl gestionarea averii obștești necesi
litate cu producția agricolă. De
tă revizuirea direcțiilor de dezvolta
aceea s-a stabilit să se acțio
re a unităților agricole și modul de
neze spre orientarea activității
de integrare a cadrelor didactice . folosire a fondurilor de investiții și
în unitățile agricole din sectorul aa celor destinate realizării producției.
gricol Ilfov spre obiective precise de
Bineînțeles, cadrele didactice nu se
realizat. Prin munca desfășurată
mulțumesc să ofere „rețete", ci ur
practic in unități — atît In domeniul
măresc practic materializarea solu
economico-financiar, cît și a tehnolo
țiilor elaborate. De aceea, după ce
giei producției agricole — se urmă
propunerile • elaborate sint discutate
rește ca fiecare cadru didactic să con
în organele colective de conducere
tribuie direct la sporirea producției
ale unităților agricole, cadrele di
agricole și la îmbunătățirea situației
dactice asigură ca prevederile cu
economice a unităților agricole. în
prinse în programele aprobate să fie
acest sens, forțele noastre au fost
aplicate în practică. Iată de ce vom
concentrate spre acele probleme ur
considera satisfăcătoare activitatea
gente cu care se confruntă unitățile
desfășurată în această direcție de
agricole din acest sector, înainte de
cadrele noastre didactice numai în
toate cele cu o situație economică
măsura în care vor contribui la so
mai slabă, care obțin producții scă
luționarea practică a problemelor ezute, care au datorii mari către stat,
conomice și de producție din unită
urmind ca, treptat, să fie cuprinse
țile agricole în care s-au integrat.
și alte cooperative agricole cu pro
Dîmbovița (Institutul de- cercetări și
producție pentru pomicultură-Mărăcineni).
Și in domeniul planificării organi
zării și aplicării ferme a noului me
canism economico-financiar cadrele
didactice de specialitate participă la
fundamentarea soluțiilor optime pen
tru organizarea consiliului agroindus
trial de stat și cooperatist (Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman) ; or
ganizarea sectorului unic de chimi
zare și aprovizionare (in consiliul
agroindustrial Mogoșoaia, sectorul
agricol Ilfov). Chiar din această etapă se desprind o serie de conclu
zii care orientează activitatea viitoa
re a colectivului de cadre didactice
specializate în probleme de econo
mii și tehnologie agricolă. Acesta

Prezență rară In vi
trinele librăriilor —
deci și in preocupă
rile posibililor ei au
tori : criticii șl croni
carii noștri cinemato
grafici
cafțeă de
film autohtonă cu
noaște o zi bună : apariția volumului in
titulat „Arta narațiu
nii in filmul românesc".Titlul acesta cir
cumscrie cum nu se
poate mai bine „genul
proxim" de la care
cartea se revendică,
„diferența specifică"
față de alte întreprin
deri pe aceeași temă
fiind precizată în sub
titlu : 50 de secvențe
antologice... Cu alte
cuvinte, autorul —
loan Lazâr. cronicar
de film la „Scînteia
tineretului", dar cu
intervenții pertinente
și in publicațiile de
profil '— ne propune
o suită de analize exercitate asupra cîte
unei secvențe memo
rabile din 50 de filme
produse (la noi, fireș

te) în ultimii 35 de
ani.
După cum însuși re
cunoaște, autorul a fo
losit în selecția fil
melor criterii „oare
cum eterogene". „în
principal — zice el —
am urmărit, pe cit po

«tematice», «narative»,
de «interpretare acto
ricească» sau pur și
simplu pentru frumu
sețea și ' pregnanța
«plastică» a cadrelor".
Am transcris acest
lung citat (din succin
ta prefață a autorului)

VĂ INFORMĂM DESPRE:
RESTAURAREA UNOR VALORI ALE
PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

Ieri s-a deschis expoziția de artă plastică

„Țărănimea in lupta revoluționară
pentru progresul social și edificarea
socialismului în România"
La sala „Dalles" din Capitală s-a
deschis, vineri, expoziția de artă
plastică „Țărănimea in lupta revo
luționară pentru progresul social și
edificarea socialismului in Româ
nia", organizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și Uniu
nea artiștilor plastici în suita mani
festărilor consacrate omagierii îm
plinirii a 20 de ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii.
Expoziția reunește 350 de lucrări
de pictură, sculptură, grafică și artă
decorativă, semnate de artiști plas
tici din întreaga țară. Creațiile pre
zentate se remarcă prin mesajul lor
profund patriotic, prin adinei sem• nificațli etice șl estetice, evocînd
cu o deosebită forță de sugestie as
pecte ale luptei țărănimii pentru
dreptate socială și libertate na
țională, activitatea de transformare
revoluționară a agriculturii pe baze
socialiste, prefacerile radicale din
satele patriei în anii construirii
socialismului, realitățile satului ro
mânesc contemporan, profilul mo
ral-politic nou al țărănimii noastre.
Compoziții remarcabile, redînd
portrete ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu. ale tovarășei • Elena
Ceaușescu, au fost realizate de ar
tiști din diferite generații, de la
maeștri consacrați pină la tineri

preună cu Christian
Metz, că „secvența ci
nematografică CSte o
unitate reală, adică
un fel de sintagmă so
lidară, în interiorul
căreia planurile reac
ționează (în mod se
mantic) unele asupra

absolvenți, ca un omagiu firesc
adus partidului, secretarului său
general, contribuției sale la elabo
rarea și înfăptuirea politicii agrare
a țării, grijii statornice pentru dez
voltarea neîntreruptă a acestei ra
muri de bază a economiei naționa
le, activității sale neobosite dedica
te binelui patriei și prosperității
națiunii noastre.
în alocuțiunile rostite la vernisaj,
Ladrslau Hegeduș. secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, și Ion Irimescu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici,
au relevat semnificația acestei
prestigioase manifestări in ansam
blul acțiunilor complexe culturalartistice organizate pe întreg cu
prinsul țării pentru marcarea celor
două decenii care au trecut de la
încheierea cooperativizării agricul
turii, participarea plenară a artiști
lor plastici la cinstirea acestui eve
niment, deplina lor adeziune la eforturile întregului popor pentru edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.
La vernisaj au participat activiști
de partid și de stat, membri ai con
ducerii U.A.P., personalități ale vie
ții noastre cultural-artistice, un nu
meros public.
(Agerpres)

— faptul că, după cer
te și substanțiale acu
mulări de date și idei
privitoare la filmul
românesc — impresia
de „simplă succesiu
ne" a secvențelor ana
lizate lasă loc unei
convingeri mai adinei:

„Arta narațiunii în filmul românesc"
sibil, să nu lăsăm de-o
parte filme de refe
rință ale cinematogra
fiei noastre, deși citi
torul atent va desco
peri că mai era loc
pentru cel'puțin zece
titluri salutate în una
nimitate de critici și
de public la premieră,
omologate ca valoroa
se și după trecerea
timpului (...)•■ Ne-au
interesat totuși acele
-secvențe- care au pu
tut oferi un pretext,
argumentat
sperăm,
pentru o analiză a vir
tuților lor «stilistice»,

pentru a pune în evi
dență calmul echilibru
— al construcției și al
expresiei, deopotrivă
— care patronează in
teresantul său excurs
în istoria filmului ro
mânesc (de la „O
noapte furtunoasă" la
„Proba de microfon")
și, nu m:tl puțin, în
estetica artei cinema
tografice. loan Lazâr
se-ntoarce asupra fil
mului românesc dintr-un punct de vedere
cu totul diferit față de
cel adoptat ca „croni
car" : considerînd, îm

altora", el propune
o suită de anali
ze stilistice care-1 aduc în starea de a
surprinde însuși spe
cificul
„limbajului"
folosit de autorii fil
melor respective, în
speță, regizorul ; deaceea, aportul altor
creatori — precum
scenaristul sau opera
torul de imagine — nu
intră decit tangențial
în raza de acțiune a
spiritului său analitic).
Si este semnificativ —
pentru valoarea cărții

și anume, că volumul
acesta‘are o „arhitec
tură Interioară" —
cum puține cărți de
critică tind și reușesc
să aibă ; căci, între
prinse din perspecti
vă estetico-dramaturgică, analizele efec
tuate — tocmai pentru
că relevă modernita
tea limbajului filmic
— dezvăluie Intenția
de a ilustra nu istoria
cinematografiei noas
tre, cît actualitatea ei.
Deși loan Lazăr nu
reușește să asigure

A

tuturor „radiografiilor"
sale un același — ri
dicat — coeficient de
interes, demersul lui
nu alunecă nici o cli
pă în gratuit sau inu
til Se-ntîmplă astfel
Si pentru că — pe lin
gă înzestrarea de analist — loan La
zăr demonstrează („cu
asupra de măsură",
uneori) acomodarea sa
la prospectarea fil
mului cu metode cri
tice derivate din struc
turalism și semioti
că ; un limbaj cri
tic evoluat (contrariind, cîteodată. termi
nologia consacrată) îi
permite să detecteze
și să exprime nuanțe
pînă la el „invizibile"
în secvențele analiza
te... Fapt care ne face
să credem că — in
subsidiar, cel puțin —
autorul polemizează cu
„leneșa comoditate de
gîndire" pe care unii
o manifestă
încă
vizavi da filmul ro
mânesc.

Nicolae U11ER1U
t

să asigure exploatarea unor zăcă
minte cu un conținut mai sărac de
substanțe minerale utile sau aflate
în condiții geologice mai dificile.
Proporțiile acestor eforturi materi
ale și financiare apar în adevărata
lor dimensiune dacă avem în vedere
că numai în anii 1971—1980 prețurile
pe piața externă au sporit de peste
22 de ori la țiței, de 2,5 ori la bum
bac, de peste 5 ori la bauxită, de 3.6
ori la piei de animale, cu 70 la sută
la minereu de fier, cu 55 la sută la
cupru. Imaginea se conturează exact
dacă avem în vedere faptul că ■ în
acest an importăm circa 50 la sută
din țițeiul pe care îl prelucrăm și 35
la sută din cantitatea de cărbune ne
cesară.
Este lesne de înțeles că fiecare
tonă de materie primă judicios uti
lizată sau economisită înseamnă, im
plicit, o substanțială economie de
resurse valutare, economie care de
grevează balanța de plăți externe a
țării noastre.
în altă ordine de idei, 6e impune
atenției faptul că reducerea cheltu
ielilor materiale constituie un fac
tor esențial pentru sporirea produc
ției nete, pentru creșterea contribu
ției fiecărei întreprinderi la sporirea
venitului național. In concepțta ac
tualului mecanism economico-finan
ciar, producția netă reprezintă un in
dicator definitoriu al activității fie
cărei întreprinderi, de care depinde
retribuirea personalului muncitor.
Cei doi indicatori fundamentali ai
noului mecanism economico-financiar
— producția netă și cheltuielile ma
teriale — se află într-un raport in
vers proporțional : cu cît scad chel
tuielile materiale, cu atît crește pro
ducția netă, fenomen care se reflectă
direct In cuantumul beneficiilor pe
care le realizează fiecare Întreprin
dere.
Relația amintită își găsește reflec
tarea nemijlocită in planul național
unic din acest an, în sensul că mai
mult de o treime din sporul produc
ției nete și aproape jumătate din
creșterea volumului de beneficii pre
văzute pentru acest an în industria
republicană urmează să se realizeze
pe seama economiilor rezultate din
reducerea cheltuielilor materiale.
Reducerea drastică a cheltuielilor

materiale este impusă în momentul
de față și de evoluția exigențelor pe
piața mondială, unde prioritate ex
clusivă au produsele cu performan
țe tehnico-economice superioare,
performanțe intre care se numără și
„suplețea" produselor. Criza energe
tică și de materii prime a generat
pe piața mondială chiar o anumită
„goană" după produse care se re
marcă prin consumuri materialo șl
energetice excesive, produse care

depus un volum Imens de muncă,
s-au cheltuit sume importante pen
tru achiziționarea din import a mi
nereului și cocsului, s-au consumat
mari cantități de energie. Este lesne
de înțeles că un asemenea produs
„obez", care a devorat Imense canti
tăți de fontă și oțel, nu poate ti com
petitiv pe piața externă ; dacă totuși
își găsește debușeu in străinătate,
aceasta înseamnă irosirea gravă a
propriilor resunse energetice și de

IN ACTIVITATEA FIECĂRUI COLECTIV, A FIECĂRUI OM AL MUNCII

Reducerea mai accentuată a consumurilor
de materii prime și energetice
materii prime, fenomen pregnant re
flectat de cursul scăzut de revenire,
ceea ce înseamnă de fapt export de
venit național. Neglijarea consumu
rilor energetice și de materii prime
devine, în cele din urmă, o sursă de
risipire a avuției naționale, o su
papă de diminuare a posibilităților
de ridicare a nivelului de trai al în
tregii națiuni.
Concluzia este limpede : pentru ea
produsele noastre să poată concura
de pe poziții egale cu cele fabricate
In străinătate, ele trebuie să aibă nu
numai un nivel tehnic foarte ridicat
și să fie rezultatul unei productivități
a muncii superioare, ci să și incor
poreze cantități cît mal mici de energie și materii prime. Aceasta
este legea concurenței care stăpînește piața externă — șl numai res
pecting cerințele ei putem realiza

tări muzeale de cert interes. La
Muzeul național de istorie a fost
inițiat ciclul de conferințe „Prin mu
zeele lumii", susținut de muzeografi
din București și din țară, cadre di
dactice universitare, specialiști ai
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Au fost prezentate pînă
acum impresii din muzee din R.P.
Chineză, Italia, Turcia și Mexic,
în perioada următoare, bilunar,
vor fi înfățișate cele mai va
loroase exponate din Cuba (25 mai).
Tunisia (8 iunie), S.U.A. (22 iunie).
Grecia (6 iulie), R.P.D. Coreea
nă (20 iulie), R. D. Germană
(3 august), R.P. Polonă (17 august),
R.P. Ungară (31 august). Olanda (14
septembrie). Elveția (28 septem
brie),. Uniunea Sovietică (12 octom
brie), Franța (26 octombrie). Ja
ponia (9 noiembrie), Iordania (23
noiembrie). Suedia (7 decembrie).
Spania (21 decembrie). Expunerile
încep de fiecare dată Ia ora 11 și
sint însoțite de proiecții de diapo
zitive, filme documentare sau artis
tice despre țările respective.
• La Muzeul de istorie a muni
cipiului București s-a deschis re
cent expoziția „Costume și podoa
be de odinioară". Sînt expuse peste
300 de obiecte, de la colierul de co
chilii de melci datînd din mileniul
VI î.e.n. și inelele descoperite la
Mănești (în apropierea București
lor) din secolele XIV—XVI și pină
la veșminte din secolele XVII—
XVIII (rochii, ilice. pelerine, halate
de interior, șaluri, tichii etc.), mul
te dintre ele lucrate cu fir bogat de
aur și argint. Sint expuse, de ase
menea, paftale, pandantive, brîie și
cordoane înfrumusețate cu pietre
și camee, pistoale, săbii cu splen
dide incrustații, pipe, sigilii boie
rești, mobilier de epocă etc-«Alături
de acestea, stampe de epo[lU
ta
blouri realizate în secolele'
^19
înfățișînd personaje bucu ^ne :
orășeni, dregători domnpșd etc.
(Silviu Achim).

Scriitorul - conștiință a timpului său
(Urmare din pag. I)
mUlui României in acești ani. ritmul de
dezvoltare
susținut,
prezența dinamică a
președintelui
țării,'
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care a an
gajat întreaga națiune
in neostenita luptă
pentru pace în lume,
in afirmarea drepturi
lor reale ale omului la
viață, la cultură, M in
dependență ș» 'suvera
nitate, impun o atitu-.
dine patriotică revolu
ționară, o atitudine
fermă de educație co
munistă a tuturor ce
tățenilor patriei, im
pun unitate in toate
domeniile de activitate.
La munca de educație,
scriitorii participă ca
muncitori cu uneltele
lor de scris și ca acti
viști, luind parte la
toate acțiunile impor
tante. la viața societă
ții. Profunda chemare
a scriitorului este nu
numai să determine
ridicarea
conștiinței,

nu numai păstrarea
flăcării idealurilor po
porului, ci și educarea
spirituală și etică a in
dividului. Scriitorii nu
sint' singurii care par
ticipi la educația oa
menilor, priviți ca o
masă de individuali
tăți, dar cuvintul lor
expresiv, . greutatea
cărților pe Care le-au
scris și le scriu, în
treaga lor atitudine etică, de comuniști, oa
meni neînstrăinați de
grija pe care o poartă
esenței umane, pot avea o deosebită pon
dere'. Poezia nu este
nici filozofie, nici fi
lozofare, dar lipsa
fundamentării filozofi
ce a poetului, pierde
rea de contact cu.aerul
vieții, al societății, al
lumii o pot face inu
tilă. Altfel ea este mie
zul oricărui act de
creație umană, este
miezul vieții, poate fi
impuls dinamic al
muncii frumos gindită
și rostuită după cos
mica muzică a inimii

tv
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11,09 Telex
11,05 Teleșcoală.
11.30 Centre muzicale ale țării. Repor
taj realizat la a VH-a ediție a Fes
tivalului de muzică
românească
— Iași 1982
12,05 Telecinemateca : „Viață
pentru
Ruth"
13.30 La sflrșit de săptămînă
18,35 Săptămîna politică

un export larg și eficient, cu reală
Sarcinile de reducere a cheltuie
contribuție la dezvoltarea mereu as lilor materiale, prevăzute in planul
cendentă a țării, la creșterea nive • național unic de dezvoltare econo
lului de trai al poporului nostru.
mico-socială pe acest an. au un preg
Marele volum al activității indus nant caracter mobilizator: se pre
triale la care a ajuns azi România vede reducerea cheltuielilor la 1 000
socialistă face oportună desfășurarea lei producție sau venituri brute cu
unei ample bătălii pentru reducerea 15,5 lei în industria republicană ; cu
ponderii cheltuielilor materiale in 62,9 lei în agricultura de stat, cu 10
produsul social. In acest sens este lei in construcții-montaj (antrepriză)
suficient să menționăm că o redu și cu 7,2 lei în activitatea de trans
cere de numai 1 la sută a acestei port. Ca urmare, la o creștere a producției-marfă în industria republica
nă cu 4,7 la sută în anul 1982 față
de 1981, cheltuielile materiale vor
trebui să crească cu numai 4,3 la
sută. Sint prevederi importante la
care trebuie adăugate reducerile su
plimentare ale cheltuielilor de pro
ducție care trebuie realizate pentru
recuperarea sumelor acordate în ve
derea majorării retribuțiilor perso
nalului muncitor și a altor venituri
ale populației.
Căile de acțiune pentru diminuarea
cheltuielilor materiale în fiecare În
treprindere, la fiecare loc Ue muncă
sint numeroase. Citeva dintre ele au
insă valabilitate generală. Intre acestea se remarcă, fiind de extre
mă actualitate și necesitate, perfec
ționarea constructivă prin asimilarea
de produse noi și modernizarea ra
dicală a celor aflate in fabricație.
Procesul de perfecționare trebuie să
cuprindă practic întreaga gamă de
ponderi Înseamnă, la nivelul acestui produse, așa cum a indicat recent
an, un spor de venit național de 15 conducerea partidului, pentru a se
miliarde lei ; o sumă imensă care, asigura, pe întregul cincinal, redu
dacă este destinată fondului de dez cerea cu cel puțin 20—25 la sută a
voltare economico-socială. echiva consumurilor de materiale. Perfec
lează cu construcția unor importan ționarea constructivă a produselor
te obiective economice și sociale, trebuie să răspundă, deopotrivă, la
cum ar fi 3 întreprinderi de mașini- două mari cerințe : în primul rînd,
unelte, cu o producție totală de 2 să asigure fabricarea unor bunuri cu
miliarde lei, 2 fabrici Integrate de consumuri cît mai mici de materiale
țesături cu cîte 1 500 locuri de mun și energie ; în al doilea, să confere
că, 5 spitale, 100 grădinițe și 15 000 acestor produse parametrii tehnicoapartamente. De aici rezultă că re funcționali în măsură să asigure uti
ducerea cit mai substanțială a con lizarea de către acestea, în timpul
sumurilor de materii prime, materi exploatării, a unei cantități cît mai
ale, combustibil și energie electrică mici de energie. în acest context, ac
condiționează decisiv creșterea avu tivitatea de proiectare tehnică tre
ției societății, a venitului național — buie să joace un rol esențial în eco
singura sursă viabilă de ridicare a nomisirea muncii sociale.
nivelului de trai al întregului popor,
îmbunătățirea tehnologiilor de fa
de afirmare continuă a progresului bricație și introducerea de tehnologii
In toate structurile vieții economi- noi, moderne constituie o altă cale
co-sociale.
importantă de economisire a resur
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devin astfel, In unele cazuri, o sursă
de aprovizionare cu materii prime
pentru țările avansate care dispun
de tehnologii superioare de prelu
crare. Nimeni nu plătește metalul,
celelalte materiale încorporate în
plus în produsul respectiv pe piața
internațională. Aceasta Înseamnă, în
fapt, a vinde mai ieftin, a încasa
mai puțină valută pe tona de pro
dus.
Situația este de natură să ne pre
ocupe in cel mai înalt grad, întrucit
indicele de folosire a unor materii
prime și, îndeosebi, a metalului este
— în multe unități industriale — ne
corespunzător: în procesul de pre
lucrare se pierde încă mult metal
— 30—35 la sută și, în unele situații,
chiar 40 la sută din cantitatea intra
tă în procesul de prelucrare. Este o
cantitate enormă de metal irosit,
metal pentru a cărui fabricare s-a

• Specialiștii secției de conservare-restaurare a Muzeului național de
istorie au reușit să restaureze în
ultimii ani valoroase piese ale pa
trimoniului cultural național, redindu-le astfel circuitului muzeografic.
Amintim, dintre acestea, celebrul
car solar de la Bujoru (Teleorman)
datind din secolul al VIII-lea i.e.n.,
coiful atic descoperit la Zimnicea
în 1976, coiful și enemida din splen
didul tezaur princiar de piese de
argint datind din secolul IV i.e.n.
(descoperite îp 1931 la Agighiol în
Dobrogea), vase și cupe din tezau
rele de argint de la Surcea (Covasna) și Sîncrăieni (Harghita) — culmi
ale creației artistice a dacilor din
perioada Burebista-Decebal.
Au fost, de asemenea, de curind
restaurate mai multe piese textile
de mare valoare artistică și isto
rică, precum broderia dăruită de
Ștefan cel Mare mînăstirii Putna
în 1484 — splendid lucrată — alte
broderii datind din secolul al
XVI-lea (una de la Petru Șchiopul,
domnul Moldovei), o pelerină ce a
aparținut cardinalului Andrei Bathory, veșmintele feminine din se
colul al XVII-lea descoperite la
mînăstirea Tismana, steagurile re
gimentelor 10 și 14 de dorobanți, sub
filfîirea cărora ostașii români s-au
acoperit de glorie în războiul inde
pendenței. A fost restaurată, de ase
menea, una dintre tipăriturile reali
zate de Macarie la Tirgoviște, uo
„Tetraevangheliar" (1512).
,în cadrul aceleiași secții au fost
realizate reușite replici ale unor
piese de mare valoare din patrimo
niul nostru național : vasul antro
pomorf de mare frumusețe desco
perit la Parța (Timiș) datind pin
neolitic, rythonul de lut de la Gumelnița, sanctuarul de lut ars de la
Căscioarele, statueta cu două fete
și vas pe cap de la Gumelnița. da
tind din aceeași epocă.
• Mai reținem atenția cititorilor
cu informații despre1" două manifes

18,50
19.00
19.30
19.45
20.25
’
21.25
21,40
19,00
19.30
20,20
20.45
21,00

21,25

omenești. Poezia este
harul de suflet și de
gîndire ce se revarsă
făcind să strălucească
lucrările miinilor mun
citoare. Nu există om
fără poezie sufletească,
incit arta poetului nu
este decit aceea de a
stîrni undele înfiorate
de umanism. Marea di
versitate de stiluri in
care se dezvoltă crea
ția literară astăzi țre
tin orizont limpede le
gat de idealurile și as
pirațiile poporului, de
sentimentele și fondul
identic cele mai nobile
ale patriei noastre.
Tocmai de aceea avem
o mare literatură în
România socialistă, ea
fiind expresia sufletu
lui poporului și trăind
cea mai efervescentă
epoci istorică și cultu
rală a țării, avem o
cultură ce exprimă
tensiunea dialectică a
vieții, lupta omului
pentru împlinirea im
perativelor dezvoltării
umane, a idealului de
pace al omenirii.

1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Teleenciclopedia
Film serial „Lumini șl umbre* —
episodul 11.
Telejurnal ■ Sport
Șlagăre !n devenire
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Pagini din istoria teatrului româ
nesc : „Hagi Tudose" -le Barbu
Ștefănescu-Delavrancdf '
Melodii îndrăgite
La izvoarele veșniciei, «- deportai
Pagini muzicale de mate popu
laritate
Telejurnal ■ Sport

selor materiale și energetice. Acesta
este domeniul în care perfecționările
cunosc un ritm deosebit de alert in
toată lumea. Dacă unele țări reușesc
să arunce sistematic „noutăți" pe
piețe, explicația rezidă tocmai în ma
rea capacitate de inovare tehnolo
gică.
Un aport substanțial la reducerea
cheltuielilor materiale revine acțiunii
de recuperare și valorificar* a ma
terialelor refolosibile, de recondiționare a pieselor de schimb și subansambleîor. Prin planul pe acest an
au, fost mult sporite prevederile in
domeniul reciclării materiilor prime
și materialelor refolosibile. în balan
țele de materii prime, resursele re
folosibile dețin în acest an ponderi
între 30—60 la sută, ceea ce impune
intensificarea activității de recupe
rare atît in unitățile socialiste, cit și
de la populație.
Problemele complexe cu care se
confruntă întreprinderile în acest an
în domeniul reducerii costurilor și
cheltuielilor materiale pe unitate de
produs implică necesitatea de a pune
un accent mai mare pe mobilizarea
efortului propriu al colectivelor de
oameni ai muncii, prin manifestarea
mai puternică a spiritului lor gos
podăresc. Fiecare om al muncii tre
buie să fie convins că de modul in
care gospodărește materiile prime,
materialele, energia și combustibilii,
de fermitatea cu care luptă împotriva
oricăror forme de risipă, de ingenio
zitatea de care dă dovadă în valori
ficarea resurselor materiale refolo
sibile depind în măsură decisivă
sporirea producției materiale, a va
lorii producției nete și creșterea, pe
această bază, a venitului național —
sursa sigură a ridicării bunăstării în
tregului popor. Ca atare, reducerea
mai accentuată a consumurilor de
materii prime și energetice, față de
prevederile actualului plan cincinal,
constituie o sarcină primordială în
activitatea fiecărui colectiv, a fiecă
rui om al muncii și, în același timp,
o înaltă datorie patriotică. Aceasta
reprezintă în actuala etapă de dez
voltare economico-socială a țării un
important factor de progres și civi
lizație.

Ioan ERHAN
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încheierea lucrărilor celei de-a X-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale de colaborare economică
și tehnico-științifică între România și R. D. Germană
Vineri s-au încheiat la București
lucrările celei de-a X-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale de
colaborare economică și tehnico-ști
ințifică între Republica Socialistă
România și Republica Democrată
Germană.
Analizind activitatea de colaborare
și cooperare economică și tehnicoștiințifică desfășurată în perioada
care a trecut de la precedenta se
siune, cele două delegații au subli-,
niat cu satisfacție faptul că relațiile
economice bilaterale se dezvoltă
continuu pe multiple planuri, în con
formitate cu înțelegerile si orientări
le stabilite cu prilejul întilnirilor și
convorbirilor dintre conducătorii par
tidelor și statelor noastre, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker.
,
Pentru dezvoltarea în continuare a
acestor relații, comisia a convenit
măsuri corespunzătoare in vederea
finalizării unor noi acțiuni de cola
borare și cooperare in domeniile
construcțiilor de mașini, metalurgiei,
industriei chimice, mecanicii fine și
opticii, electronicii și electrotehnicii,
precum și in alte ramuri de larg in

teres feciproc. Totodată, au fost sta
bilite modalități concrete care să
conducă la dezvoltarea și diversifi
carea schimburilor bilaterale de
mărfuri.
Acțiunile și măsurile convenite au
fost consemnate in protocolul sesi
unii semnat, la încheierea lucrărilor,
de președinții celor două părți în
comisie, tovarășul Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, și tovarășul Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al R.D. Germane,
în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost exprimate satisfacția pen
tru bilanțul rodnic al sesiunii, con
vingerea că protocolul încheiat cre
ează un cadru favorabil pentru adincirea și lărgirea continuă a conlucră
rii pe plan economic și tehnico-științific dintre cele două țări.
La semnarea documentului au fost
de față Constantin Oancea. adjunct
a! ministrului afacerilor externe,
Gheorghe Tache, ambasadorul țârii
noastre la Berlin. Siegfried Bock,
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, membrii celor două delegații.
(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al României va face o vizită
oficială de prietenie in R. S. Cehoslovacă
Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii
Socialiste România, va efectua în ur
mătoarele zile o vizită oficială de
prietenie în Republica Socialistă

Cehoslovacă, la invitația lui Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
Cehoslovace.

„Omagiu muncii"
' jectdcol dedicat fruntașilor în întrecerea socialistă
Consilii Central al Uniunii Ge
din Morenl, numere de dans tematic,
nerale a ridicatelor, în colaborare
realizate de lucrători din cadrul în
eu Radiote* iviziunea română, a or
treprinderii mecanice Plopeni, mu
ganizat. wl ieri seara, spectacolul
zică corală românească. în interpre
(„Omagiu muncii", dedicat fruntași
tarea colectivelor întreprinderii ..23
lor in întrecerea socialistă. La reu
August", Regionalei Căi Ferate Bucu
șita spectacolului și-au dat concursul
rești și Ansamblului „Rapsodia Ro
formații artistice de amatori și pro
mână". Versurile, dedicate patriei și
fesioniste laureate în cadrul Festi
partidului, -constructorilor României
valului național „Cîntarea României"
socialiste, muzica și dansurile popu
1979—1981, din Capitală și din mai
lare s-au armonizat în programul
multe județe ale țării.
serii cu selecțiuni din spectacolele
Fruntașilor In întrecerea socialistă
brigăzilor artistice ale sindicatelor
prezenți la spectacol le-au fost pre
întreprinderii de frigidere Găești.
zentate, între altele, un montaj lite„Danubiana", I.T.B., Vulcan și
I.M.G.B. din Capitală.
rar-muzical, cu participarea membri
lor clubului „Flacăra" al petroliștilor
(Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a adresat tovarășului
Veselin Giuranovici, președintele
Consiliului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, o telegramă in legătură cu

tragigu! accident petrecut la mina
de cărbuni de lingă Zenita, prin care
transmite sincere condoleanțe pentru
pierderile de vieți omenești, precum
și expresia sentimentelor de profundă
compasiune pentru familiile celor
dispăruți.

Cronica

zilei

La Virșet (R. S. F. Iugoslavia) a
avut loc o întîlnire între președin
tele Consiliului Național al Apelor,
Ion Iliescu, și președintele părții
iugoslave în Comisia hidrotehnică
româno-iugoslavă, Horvath Sandor.
Au fost analizate acțiunile orga
nelor de gospodărire a apelor din
cele două țări pentru înfăptuirea
prevederilor convenției hidrotehnice
româno-iugoslave.
*
La Casa de cultură a Institutului
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea a fost deschisă, vineri,
expoziția „Obiecte de artizanat din
.bambus si pai de orez" din R. P.
Chineză, organizată de I.R.R.C.S. și
Asociația de prietenie româno-chineză. Exponatele se remarcă prin ori
ginalitatea și măiestria execuției,
ilustrînd îndemînarea și simțul ar
tistic ale talentatului popor chinez.
în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. loan Botar. secretar al I.R.R.C.S.,
a relevat semnificația acestei mani
festări expoziționale în contextul
extinderii si diversificării schimbu
rilor cultural-artistice. întăririi prie
teniei si conlucrării dintre cele două
țări și popoare.
Au luat parte Ion Popescu-Puțuri,
președintele Asociației de prietenie
româno-chineză, reprezentanți ai
Ministerului
Afacerilor Externe,
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au fost, de asemenea, prezenți
membri ai Ambasadei R. P. Chineze
la București.
★

în Capitală s-a încheiat, vineri.
„Săptămîna tehnicii austriece", ma
nifestare desfășurată sub auspiciile
Camerei de comerț si industrie a
Republicii Socialiste România și
Camerei federale economice a Aus
triei.
Menită să adîncească legăturile
dintre specialiștii din cele două țări,
această manifestare a prilejuit un
util schimb de experiență în dome
nii ale industriei promotoare ale
progresului tehnic. în cadrul sim
pozioanelor* si expunerilor organiza
te cu acest prilej, la care au parti
cipat numeroși, specialiști români,
au fost reliefate realizările obținute
in domeniul tehnicii de vlrf de in
dustria austriacă.

O manifestare culturală, organiza
tă de Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, cu
prilejul Zilei naționale a Norvegiei,
a avut loc. vineri. în Capitală. Zia
ristul Constantin Vrânceanu a pre
zentat impresii de călătorie din această tară, după care a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare norvegiene.
Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
Au fost de față Per Borgen. am
basadorul Norvegiei la București, și
membri ai ambasadei.
★

împlinirea a 400 de ani de la ti
părirea „Paliei de la Orăștie" a fost
marcată, vineri, prin organizarea
unei sesiuni de comunicări științifi
ce de către secția de științe filolo
gice, literatură și arte a Academiei
Republicii Socialiste Românii, în
colaborare cu facultățile de limba și
literatura română și limbi și litera
turi străine ale Universității Bucu
rești și Facultatea de filologie a
Universității „Babeș-Bolyai" din
Cluj-Napoca.
Comunicările prezentate au relevat
valoarea acestui document lingvistic
și cultural național, însemnătatea sa
pentru dezvoltarea scrisului româ
nesc, a limbii și literaturii noastre.
★

Vineri s-a încheiat la Suceava
prima consfătuire pe țara de curietecapie (utilizarea în tratament a
surselor radioactive), organizată sub
egida Ministerului Sănătății, în co
laborare cu direcția sanitară jude
țeană.
Au luat parte cadre universitare
de la institutele medico-farmaceutice, de la clinicile de radiologie din
București și Iași și de la institutele
oncologice din București șl Cluj-Napoca, medici și fizicieni de la la
boratoarele de specialitate.
Timp de trei zile, prin intermediul
comunicărilor prezentate, precum și
al demonstrațiilor practice, participanții la manifestare au realizat un
util schimb de experiență privind
generalizarea metodelor și dozelor
de tratament cu ajutorul surselor
radioactive și utilizarea largă a
calculatoarelor electronice în practi
ca medicală.
(Agerpres)
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CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO

;

Mircea Frățică - medalie de aur
BERLIN 14 (Agerpres). — Sporti
vul 1 român Mircea Frățică a obținut
un strălucit succee la campionatele
europene de judo de la' Rostock
(R.D. Germană), cucerind medalia
de aur șl titlul de campion conti
nental la categoria semimijlocie.
după o suită de cinci victorii conse
cutive. care au culminat cu cea din
finala disputată în compania cam
pionului olimpic Șota Habareli
(U.R.S.S.).
După ce in preliminarii l-a învins
prin abandon pe Di Stefano (Lu
xemburg), Mircea Frățică a ciștigat
pe rind intîlnirile cu cehoslovacul
R. Novotny — prin „koka",- olande
zul B. Skypers — ‘ prin „yuko" și
iugoslavul F. Lescak — prin „koka",
victorii care i-au adus calificarea în
finala cu S. Habareli.
După Nicolae Vlad și Constantin
Niculae. Mircea Frățică este al trei
lea judokan român care își adjudecă
titlul de campion european. El a de
monstrat în cursul întrecerilor de la
Rostock o înaltă tehnică de luptă, o
pregătire fizică excelentă și o mare
dorință de a termina învingător in
disputa cu cei mai valproși judoka
de pe contiherțt.
în vîrstâ
25 de ani, component
al Asociație, sportive Nitramonia
Făgăraș, Mifcea Frățică, originar
din comuna Pogoanele (Buzău),
mai are în palmaresul său sportiv o
medalie de bronz la campionatele
europene de la Viena — 1980 și un

loc 5 la Jocurile Olimpice de la
Moscova. Succesul realizat de Mircea
Frățică confirmă marele progres în
registrat în ultimii ani în acest sport
în nndul tinerilor din țara noastră.
Medaliile de bronz au revefiit lui
A. Sadej (Polonia) și N. Adams
(Anglia).
La categoria mijlocie, medalia de
aur a fost cîștigată de A. Iațskevici
(U.R.S.S.), cea de argint de M. Vecchi (Italia), iar cele de bronz de
Tchoullouyan (Franța) și D. Ultsch
(R.D. Germană).

Mondialele de box
MUNCHEN 14 (Agerpres). —
Aseară, la Miinchen, în cea de-a
doua gală a semifinalelor campiona
telor mondiale de box amator, în li
mitele categoriei muscă, unul dintre
cele mai interesante meciuri s-a
desfășurat între campionul S.U.A.,
Michael Collins, și pugilistul român
Constantin Tițoiu. După o luptă
strinsă. cu schimburi puternice de
lovituri, victoria a revenit la puncte
sportivului american.
Constantin Tițoiu obține un rezul
tat meritoriu — medalia de bronz —
după ce in tururile preliminare a în
trecut o serie de boxeri valoroși.
La actuala ediție a campionatelor
o medalie de bronz a mai cucerit și
Viorel Ioana, la categoria semiușoară.

SUCEAVA. Comitetul orășe
nesc de partid Gura Humorului a
organizat, cu sprijinul cabinetului
județean pentru activitatea ideo
SIBIU. Centrul universitar Si
logică și politico-educativă, o dez
batere pe tema „Patriotismul re biu găzduiește, timp de trei zile,
voluționar. socialist", la care au „Patrulaterul facultăților de drept",
participat activul de partid, cadre manifestare științifică, culturală și
didactice, activiști culturali, oa sportivă tradițională, aflată la cea
meni ai muncii. Manifestarea s-a de-a XII-a ediție, la care parti
constituit într-un util schimb de cipă studenți ai celor patru facul
experiență între principalii factori tăți de profil din tară — București,
educaționali din oraș. (Sava Beji- Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. Progra
nariu).
mul manifestărilor cuprinde, intre
ALBA. în orașul Blaj se des altele, o sesiune de comunicări ști
fășoară cea de-a 8-a ediție a fes ințifice, organizată pe patru sec
țiuni. și întreceri sportive (Nicolae
tivalului „Zilele culturii blăjene", Brujan).
manifestare care
programează,
printre altele, o paradă a portului
CARAȘ-SEVERIN. Sub seși dansului popular de pe valea
„Alaiul primăverii", muni
Timavelor, sesiunea de comunicări nericul
Reșița a găzduit o nouă edi
„Scriitori clasici români în contex cipiul
în revistă a frumoa
tul culturii blăjene", expoziția de ție a trecerii
obiceiuri bănățene de pri
artă plastică „Copilărie fericită". selor
pe scena casei de
• Orașul Sebeș găzduiește, în ca măvară. aApoi,
sindicatelor s-au între
drul unei suite de manifestări, reu cultură
nite sub genericul „De la vatră de cut — in cadrul concursului cultu
istorie la poartă de lumină", ral-artistic ..Satul nou. mindră gră
a II-a ediție a Festivalului de crea dină" — cele mai bune formații cul
ție literară si interpretare a poeziei tural-artistice din localitățile jude
țului. (Nicolae Cătană).
„Lucian Blaga". (Ștefan Dinicâ).

• COMORILE LUI
NEPTUN. Specialiștii afirmă
că apele oceanelor conțin prac
tic toate elementele din tabelul
lui Mendeleev și încă într-o
cantitate mult mai mare decit
uscatul globului terestru. Pină
acum însă, se consideră că ex
tracția mineralelor respective
tine de un viitor îndepărtat,
dată fiind marea cheltuială de
energie pe care o presupune. O
echipă de specialiști ai Institu
tului de oceanologie al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a pus
la punct proiectul unei instalații
plutitoare destinate să extragă
elementele chimice din mări si
oceane. Platforma este alcătuită
din aparate de decantare selec
tivă a elementelor dorite și fo
losește ca sursă de energie va

lurile mării. în acest fel. prețul
extragerii metalelor din apa
mării nu depășește, iar în unele
cazuri este considerabil mai mic,
decit prețul de achiziție de pe
piața internațională.

• A DOUA „TINEREJE" A CERAMICII. u«lizarea. ceramicii cunoaște o ade
vărată explozie în Japonia, țară
care, după cum se știe, este aproape complet lipsită de mate
rii prime. Or. ceramica boteza
tă de circumstanță cu un nume
nou „sialon" poate fi obținută
pe baza unor materii care se
găsesc din belșug : siliciul, oxi
genul, azotul și aluminiul Sialonul este destinat să înlocuiască
un șir de metale pe care pină
acum Japonia era nevoită să le

în cîteva rînduri
• Cu prilejul unei conferințe de
presă ce a avut loc la Viena. pri
marul capitalei austriece, L. Graz, a
declarat că autoritățile locale exa
minează posibilitatea de a depune
candidatura orașului Viena la orga
nizarea Jocurilor Olimpice de vară
din anul 1992.
• La Santiago de Chile, într-un
meci de verificare în vederea cam
pionatului mondial de fotbal, selec
ționata Chile a învins cu scorul de
4—2 (3—1) formația belgiană Mo
lenbeek. Au marcat Caszely (3),
Neira. respectiv Cneudt (2\
• Organizatorii londonezi de pa
riuri sportive au anunțat ultimele
cote pentru echipele participante la
turneul final al campionatului mon-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16,
17 și 18 mai. In țari : Vreme rece la
Începutul intervalului, apoi in încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător.
Vor cădea ploi izolate, cu caracter de
aversă. Vint moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 3 și 13
grade, izolat mal coborite In nordul
țării, iar cele maxime Intre 15 și 25 de
grade, local mal ridicate. Izolat, con
diții de brumă In zonele deluroase din
nordul țârit In București : Vreme rece
la început, apoi In Încălzire ușoară.
Cerul va fi schimbător, favorabil aver-

HUNEDOARA.

™

încheiat cea de-a Xl-a ediție a fes
tivalului cultural-educativ „Mureș,
pe marginea ta", în cadrul căruia
numeroși cetățeni ai comunei au
participat la acțiuni politico-ideologice și cultural-educative. (Sabin
Cerbu).
SĂLAJ Pe8te 3 000 de oameni
ai muncii din comuna Cizer și lo
calitățile vecine au participat la
tradiționala „Sărbătoare a măsurișului". Pe scenă. în mijlocul cimpului. s-au întrecut formații artis
tice ale căminelor culturale din
Bănișor, Crasna, Cizer și din alte
localități. Organizată cu concursul
comitetului județean de cultură și
educație socialistă, „Sărbătoarea
măsurișului" s-a aflat, in această
primăvară. Ia cea de-a XV-a ediție,
(loan Mureșan).

COVASNA.

La

TeatruI

maghiar de stat din Sf. Gheorghe
a avut loc premiera piesei pentru
copii „Inimă rece", adaptare după

importe. în curînd, de pe porțile
uzinelor nipone vor ieși motoa
re cu combustie internă, turbi
ne cu gaze, circuite integrate
etc. fabricate din ceramică. Pe
lingă prețul mult mai ieftin, in
stalațiile produse pe bază de ce
ramică prezintă avantajul unei
înalte rezistențe Ia căldură și
coroziune.

• SISTEM AUTOMAT
DE CONDUCERE A AU
TOCAMIOANELOR.
°
firmă englezească a pus la
punct un sistem automat de
reglare a vitezei autocami
oanelor de mare capacitate
menit să asigure o reducere de
10—15 la sută a consumului de
carburanți și o încetinire a uzu-

Dl

dial de fotbal din Spania. Cea mai
bine cotată este Brazilia : 2—1, a
doua favorită este R. F. Germania
<4—-1). urmată de Spania (6—1) și
Argentina (8—1). Anglia este cotată
12—1, .Scoția 28—1. iar Irlanda de
Nord 100—1.
• într-un concurs de atletism
desfășurat la Raleigh (Carolina de
Șud), americanul A. E. Pitcher a
realizat următoarele performante :
1.54 m la săritura în înălțime. 16”75/
100 la 100 m plat. 2,95 m la săritura
în lungime. 6,42 m la aruncarea
greutății și 17,16 m în proba de aruncarea suliței. Rezultatele obținu
te in probele de 100 m plat și sări
tura în înălțime constituie noi recor
duri mondiale pentru categoria spor
tivilor in vîrstă de— peste 80 de ani.
se! de ploaie. Vlnt moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 6
șl 9 grade, iar cele maxime între 21 și
24 de grade. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

------- }--------------

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 14 MAI 1982
EXTRAGEREA I î S 85 86 7 38 8
11 12 22.
EXTRAGEREA A II-A I 74 50 30
21 80 55 39 43 75.
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI:
1 366 070 lei. din care 460 172 lei. re
port Ia categoria 1.

povestea lui Hauff. Regia este sem
nată de actorul Lâszlă Kăroly. sce
nografia de Deăk Barna, costume
le de Deâk M. Ria. iar muzica de
Csiky Csaba. (Maria Păljănos).
ARGEȘ. O brigadă științifică
s-a întilnit cu tinerii nefamiliști de
la Trustul de construcții Argeș pe
tema „Religia în epoca marilor
cuceriri ale științei contemporane".
Sub genericul „Cîntăm copilăria
fericită". Casa pionierilor și șoimi
lor patriei a găzduit etapa muni
cipală a concursului cultural-artistic pentru șoimii patriei. (Gh. Cîrstea).

MARAMUREȘ.

Bala

Mare a apărut numărul 30 al su
plimentului politic social-cultural
„Maramureș" al ziarului județean
„Pentru socialism". începînd din
1969. suplimentul reunește în pa
ginile sale mărturii ale vieții spi
rituale din această parte a țării.
prin contribuția unor inspirați oa
meni ai condeiului paginile sale
alcătuind o adevărată cronică a
celor mai importante izbinzi ale
Maramureșului din ultimii 13 ani.
(Gh. Sus»)

^COTIDIAN—
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Colectivul intreprinderii „Inde
pendența" din Sibiu, care și-a adus și iși aduce contribuția la reali
zarea unor mari obiective hidro
energetice ale țârii, între care cele
de la Lotru, Someș-Mărișelu, Cer
na — Motru — Tismana, Riul Mare —
Retezat, executâ acum conducta
forțată pentru hidrocentrala de la
Remeți (județul Bihor). Este , un co
los de oțel in lungime de 590 me
tri și un diometru de 3 metri. Pină
acum, au fost livrate 15 din cele
aproape 100 de tronsoane ale con
ductei.
■ La întreprinderea „Metalotehnico" din Tg. Mureș a fost reali
zat, in premieră pe țară, un nou
tip de mașină pentru industria con
fecțiilor. Ea execută operații pen
tru o gamă largă de confecții, după
un program prestabilit prin co
mandă electronică.

_____
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■ A fost pusă în funcțiune microhidrocentrala Voroneț, construită
pe riul cu același nume, din zona
orașului Gura Humorului. Microhidrocentrala are o putere instalată
de 24 kilowați. Tot echipamentul său
a fost realizat cu resurse umane și
materiale locale.
■ 'La 15 milioane de lei se ri
dică valoarea lucrărilor de gospo
dărire și înfrumusețare executate in
ocest an, prin muncă patriotică, de
cetățenii orașului Pașcani.
■ Incinta secției I.C.I.L. Oltenița
este năpădită de buruieni. Un caz
singular și nedorit intr-un oraș gos
podărit și curat, unde fiecare palmă
de pămint este cultivată.
■ De 4a începutul anului și pinâ
in prezent, unitățile industriei mici
din județul Botoșani au livrot, pes
te prevederile de plan, o produc
ție marfă in valoare de 6 mili-

„SUCCESSO"

Milioane de imigranți, sub spectrul amenințării de a fi expulzați
• Restricții și discriminări demne de epoca medievală • „Pri
vilegiul” muncilor celor mai grele și mai prost plătite <1 Avata
rurile „clandestinilor”
Pe măsura înrăutățirii conjuncturii economice occidentale, imigranții
sînt primii alungați din întreprinderi ; pierzîndu-și locurile de muncă,
ei sint- nevoiți fie să părăsească țara, fie să treacă în clandestinitate,
să-și vindă forța de muncă la un preț foarte redus. Iătă ce relatează în
acest sens revista italiană „SUCCESSO", care apare la Milano :
„In Franța există milioane de
Cină, ulterior, a început din nou
imigranți care trăiesc fără să știe
să crească numărul imigranților, au
ce le va aduce ziua de mâine : în fost luate, aproape concomitent,
orice - moment și fără nici o expli
contramăsuri. Guvernul belgian a
cație, ei pot fi incărcați intr-o
interzis eliberarea de noi permise
furgonetă polițistă fi trimiși acasă
de ședere in țară și de angajare la
— în Portugalia, Turcia, Tunisia. Si
lucru. Peste 3 luni, măsuri similare
tuația imigranților este aceeași in au fost luate in R.F.G. In mod
R.F. Germania. Sub amenințarea excepțional, muncitorii străini sta
aceluiași pericol, al unor măsuri ar
biliți deja in aceste țări pot solicita
bitrare din partea autorităților, tră
un loc de muncă in acele ramuri in
iesc 900 000 de străini in Elveția, un
care, in pofida crizei, se simte lipsa
număr aproape egal in Belgia,
forței de muncă. De exemplu, in
450 000 in Olanda și Suedia, fără să
R.F.G. acestora li se mai dă de lucru
jnai vorbim de cei o jumătate de
în exploatările de lignit și in mi
milion de imigranți care, potrivit nele de cărbuni, în industria con
datelor publicate de Centrul națio
servelor de pește, in restaurante și
nal de cercetări statistice, trăiesc in
la hoteluri. în Franța au fost emise
clandestinitate in Italia.
o serie de circulare privind îngră
Statistica oficială nu ține seama direa angajării la muncă, expulzarea
de imigrația clandestină, provenită imigranților etc.
din Grecia, Africa de Nord, Portu
Liderii sindicatelor' muncitorilor
galia, Spania, care s-a agravat ca
imigranți care acționează pentru
tastrofal în ultimii ani. Problema apărarea membrilor lor sint exprincipală constă in faptul că statele 'pulzați. Dealtfel, legislația R.F.G.
vest-europene, incercind să regle
permite expulzarea din țară a ori
menteze problema cetățeniei imi cărui cetățean străin „pe motive
granților, scotocesc prin ’ arhive, de
serioase privind persoana sa". Ce
unde scot la iveală legi care s-ar fel de motive 7. In lege nu sint spe
părea că nu s-au mai păstrat decit cificate, astfel incit totul rămîne la
in manualele de istorie medievală. aprecierea autorităților polițienești.
Un muncitor imigrant în Franța nu
In toate țările membre ale Pieței
are mai multe drepturi decit un comune instrucțiunile privind apă
șerb in evul mediu. El nu se
rarea ordinii publice permit auto
poate deplasa dincolo de limitele rităților să expulzeze orice persoa
unei anumite zone; nu-și poate nă nedorită. Urmările acestei prac
schimba meseria ; copiii lui pot
tici sint evidente. Date ale O.E.C.D.
/presta doar o muncă pe care o re
arată că într-o perioadă de trei ani
fuză orice francez ; poliția îl poate
390 000 de muncitori străini au pă
reține timp de 48 de ore fără să
răsit R.F.G. Experții O.E.C.D. apre
dea socoteală nimănui pentru acțiu
ciază că anual 75 000 de imigranți
nile sale. O asemenea schimbare in
părăsesc Franța, iar din Elveția au
politica față de imigranți a inceput
plecat in decurs de 5 ani peste
incă in 1974, clnd a devenit clar că 300 000 de muncitori străini.
in anii viitori criza se va accentua,
Atitudinea față de tinerii imi
ducînd la creșterea șomajului.
granți în Europa occidentali este

(Urmare din pag. D
cimp, prima muncă vie a
anului. Ioana Vasile, in
giner agronom, șef de fer
mă. Și am trecut zîmbind
mai depărte
zi aspră, cu vînt tăios,
pătrunzător, în cîmpia Dol
jului, spre Calafat Sosea
secundară, între lanurile
t cooperativei Seaca de Cimp.
In dreapta se seamănă sfe
clă, în stingă arpagic. Oa
menii — imbrăcați în haine
groase, înfofoliți și încrun
tați. Normal. ,Doar cu o zi
mai înainte fusese soare și
cald. Discutăm cu Angela
Dobre, șefă de fermă, ne
spune că azi nu se poate
lucra la sfeclă foarte bine
pentru că nu se cerne pămîntul, iar sfecla este o
cultură extrem de preten
țioasă... Apare, din adîncul
cimpului, un bărbat tînăr
și viguros........ Tocmai am
controlat toată suprafața,
zice el, și îmi place că oa
menii sint toți la treabă
chiar și pe vremea asta și
mai fac ni lucrări bune,
n-am nimi< să le reproșez.
Dacă e să reproșez cuiva
ceva aturci mie trebuie
să-mi reproșez că aici, la
arpagic, na trebuia să ni
velez din toamnă pentru că
s-a păstrat prea mult umi
ditatea și acuma nu se fărimitează cum aș vrea...
Dar, în sfîrșit...". Dincolo
de jgheaburile betonate
aje rețelei de irigații a
apărut cineva, o femeie,
într-o haină lungă de bla

nă ; se căznește să treacă
peste jgheabul prea înalt
pentru ea. Nu se lasă,
lupîă cu îndîrjire și pină
la urmă îl trece. Vine îm
bujorată și se oprește în
fata bărbatului...... Iar m-ai
controlat
„Bineînțeles.
Dar. fii pe pace, e bine".
„Cred și eu, nu te-ai con
vins încă ?“ „Dom’le, con
vins, neconvins, eu trebuie
să controlez, asta e !“.

Fină la urmă înțelegem
că lucrurile stau așa : el
este soțul, ea soția. El e
inginer-Șef, ea șefă de
fermă. Zilnic el controlea
ză cîmpui de două și de
trei ori. tot cîmpui. și pe
al ei, bineînțeles. Ea nu-i
va oferi însă vreodată „sa
tisfacția" de a-i găsi el
vreun motiv de critică.
Altminteri (sau tocmai de
aceea) o familie minuna
tă. Și iată-i discutînd des
pre griu. Vorbesc amîndoi,
unul o propoziție, altul
alta : „Avem un griu ex
traordinar... Un Fundulea
29 formidabil... I-am dat și
noi ce-i trebuie... Scoatem
cel puțin șase tone la
hectar... La seceriș să
veniti !“.
Cum li
s-au luminat
chipurile, cum au dispărut

• CEL MAI VECHI
REPREZENTANT AL FLO
REI de pe glob a fost descope
rit în pustiul de la granița din
tre S.U.A. și Mexic. Este vorba
de o tufă a cărei vîrstă. stabilită
de către savanți cu ajutorul mi

croscopului electronic, se dove
dește a fi de 11 700 de ani 1
Planta aceasta s-a adaptat exce
lent la condițiile climatice aspre
ale locului. Ea nu se „teme" nici
de caniculă nici de lipsa înde
lungată a apei. Oamenii de ști
ință speră să poată fi utilizată
ca mijloc de apărare împotriva
înaintării deșertului.

• CURENTUL ELEC
TRIC SUPRIMĂ DURE
RILE. Microinstalația din ima
gine servește la producerea de

dintr-odată, spulberate In sacrificii este că au o
neant, frigul, vîntul. cerul ' talie mică și nu ridicăm,
posomorit 1 Inlăuntrul lor la recoltat, nici jumătate
s-a aprins atunci focul din producție. Căci recoltrăirii ro~’ antice pentru >tăm mecanizat, cu combina
griu, penti a piine, pentiji care taie la jumătate de
bucuriile simple ale omu metru deasupra solului.
lui. Frumoși erau atunci : Soiurile românești erau
Marin ți Maneta Cercel. înalte, le-am fi putut re
Și, în mod sigur, fericiți. colta mecanizat în condiții
Atîta vreme cit se poate optime dacă...
însoți în viată cu bucuria
— Dacă ?
muncii pentru mulțumirea
— Dacă am recolta fa
solea în a doua jumătate
a nopții, cum făceau țăra
ni) noștri cindva. ca să nu
se scuture păstăile...
— Și de ce n-am mai
putea face asta și azi ?
— Nu știu. Dar nu e
bine.
Si după un moment de
semenilor lui, omul nu tăcere :
poate fi decit fericit.
Nu e bine și va tre
— Ce se întimplă cu fa bui— să
facem ceva. Ne-am
solea. tovarășe Pîrvu ?
gîndit,
avem niște idei
Venise nu știu cum vorba
promițătoare.
despre „criza" de fasole și
Iată deci șî un alt mod
i-am pus întrebarea de
mai sus directorului trus de a fi preocupat de inte
resele
semenilor tăi. iată
tului horticulturii din ju
dețul Mehedinți, inginer un agronom ca nenumărațl
care trăiește în alt
Ion Pîrvu. Iar el, de unde alții
fusese vesel pină atunci, se mod bucuriile secerișului,
întristează nițel, rămîne pe ale .acelui simbolic seceriș
gînduri și desenează cu care înseamnă tot ce ro
dește și poate rodi mal
degetul pe, masă...
— Om fi cu toții ne mult acest pămînt al tării.
priceput!. Altfel cum să ne A-ți pune întrebări nu din
explicăm ? Cert este că din tre cele mai simple, a
vina nu știu cui s-a re căuta, a găsi șl a formula
nunțat la biotipurile autoh in fapte răspunsul ! A trăi
tone și am importat soiuri pentru marile răspunderi
noi. Cu calități certe. Dar ale secerișurilor 1
cu și mai certe defecte.
Că înainte de a fi săr
Primul mare defect al a- bătoare. secerișul e o mare,
cestor soiuri aduse cu mari o uriașă răspundere.

să fie utilizată pe scară largă
după o perioadă de testare de
doi ani. care a dat cele mai bune
rezultate.

• IPOTEZĂ
CON
TROVERSATĂ. Mai mulți

curenti electrici de slabă inten
sitate. Cu ajutorul acestor cu
renti sint suprimate durerile
musculare. Instalația, care com
bină in fapt acupunctura elec
trică țu vibromasaiul. a fost
realizată în Franța și a început

>

identică cu cea existentă in S.U.A.
față de negri, aceștia fiind consi
derați oameni de categoria a doua.
Statisticile sint revelatoare : ponde
rea șomerilor in rindul tinerilor
imigranți e mult mai mare decit in
rindul populației locale de aceeași
vîrstă. Iar copiii imigranților invață
la așa-numitele șpoli cu „program
redus", ceea ce nu le permite ulte
rior să ajungă la universitate sau
să obțină o pregătire tehnică
superioară.
Ancheta întreprinsă intre copiii
muncitorilor italieni din departa
mentul Moselle, in Franța, arată că
87 la sută dintre ei nu au putut
obține nici un fel de certificat șco
lar. în urma cercetărilor întreprin
se în alte regiuni ale Franței, s-a
constatat că, de regulă, jumătate
din copiii imigranților abandonează
școala din cauza numeroaselor di
ficultăți pe care le întimpină.
Munca muncitorilor imigranți este
folosită doar in unele sectoare ale
aparatului productiv, tn Franța și
Germania occidentală peste 25 la
sută din muncitorii din construcții
sint străini, iar in unele munci,
deosebit de grele, ponderea acestora
este de 80 la sută. Ca regulă gene
rală, la serviciile imigranților se
recurge în cazurile tind se cere
tțrestată o ijtuncă fizică-, grea și in
condiții aspre. Adesea, munca lor
este prost plătită.
în Italia, situația este agravată de
faptul că majoritatea muncitorilor
străini se află într-o situație de
clandestinitate. Potrivit legilor ita
liene, înainte de a primi la lucru
un străin, patronul trebuie sd se
adreseze Oficiului de muncă și să
primească un permis care se elibe
rează numai în ca d în care se
constată că nici t t italian nu
dorește să ocupe loc l respectiv. In
realitate, puțini patimi respectă această regulă și imigranții devin o
sursă ieftină de aprovizionare cu
forță de muncă pentru așa-numita
-economie clandestină-. Recent, au
fost elaborate măsuri severe cu
scopul de a se resțringe intrarea in
țară a muncitorilor străini și chiar
de a-i expulza pe imigranți".

Oameni care pregătesc bucuriile secerișului

IETUTIIMDENI

rii motorului, cauciucurilor și
frinelor. Mașinile prevăzute cu
acest sistem nu pot depăși vi
teza maximă de exploatare sta
bilită. Cu ajutorul unor clape,
șoferul poate alege trei regimuri
de viteză : 50, 60 sau 80 km pe
oră.

oone lei. Concomitent, au fost puse '
în valoare noi resurse (ocale de ma
terii prime.
■ in acest an, in unitățile Trus
tului S.M.A. Teleorman au fost re
condiționate piese în valoare de
peste 1ă milioane lei. La mai
multe I
■ Cu toate că blocul nr. 12 de
pe strada Nicolae Bălcescu nr. 2
din Bacău, dat in folosință de pes
te o jumătate de an, dispune de
patru ascensoare moderne, locata
rii lui sint obligați să escaladeze
pe scări, zi de zi, cele zece nive
luri. Motivul ? Cică nu s-o obținut
încă autorizația de funcționare a
lifturilor. Se vede de Io o poștă că
nici unul din cei care ar trebui să
obțină autorizația nu locuiește in
blocul cu pricina.
■ Zeci de mii de cetățeni, ti
neri și virstnici, din localitățile ur
bane și rurale din județul Ialomița
participă la acțiunile reunite sub
genericul „Luna gospodăririi și în
frumusețării". Cineva observa că asemenea „tuni" pot fi organizate
de... 12 ori pe an I
■ La magazinul „Oțelul" din
Satu Mare, grație unei idei „lu
minoase” a gestionarului de la ra
ionul de articole electrice, toate veiozele expuse în vitrină și unul din
candelabrele pentru vinzare ardeau,
bine mersi, ziua in amiaza mare.
Pe gestionar nu-l „arde" nimeni la
buzunare ?

paleontologi americani de la
laboratorul Lawrence Berkeley
din. California au. formulat o
nouă teorie in legătură cu sfirșitul subit al dinozaurilor. Deoa
rece in roci datind din timpul
tranziției de la cretacic la era
terțiară se găsesc cantități anor
male de iridiu, ei susțin că un
corp celest bogat în iridiu s-ar
fi prăbușit pe Pămînt și, volatilizindu-se, ar fi întunecat con
siderabil atmosfera terestră timp
de mai multi ani, cauzînd dis

trugerea florei și partial a fau
nei prin împiedicarea fotosinte
zei și răcirea climatului. Alti oa
meni de știință, fără să conteste
ipoteza meteoritului, sint de pă
rere că schimbarea ecologică nu
s-a produs pe neașteptate, ci in
mod treptat.

• RESTURILE UNEI
AȘEZĂRI FORTIFICATE,
la fel sau poate mal importante
decit .cele de la Machu Pichu, au
fost descoperite în Peru, în su
dul țării, în zona înălțimilor
Torata. în afara așezării forti
ficate, arheologii au mai desco
perit urme similare celor de la
centrul cultural preincas de la
Nazka.
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Pe toate meridianele lumii, popoarele își ridică

cu hotărîre vocea

ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR,

PENTRU APĂRAREA PĂCII
LONDRA va deveni zonâ denuclearizată
LONDRA 14 (Agerpres). — Cu începere de Ia 6 iunie, capitala Marii
Britanii va fi declarată zonă denuclearizată, ca un prim pas in direcția
eliminării din viata londonezilor a pericolului unui război nuclear — a
anunțat Consiliul Marii Londre citat de agențiile Associated Press și
T.A.S.S.

„Să fie împiedicată folosirea științei
împotriva umanității!"
PRAGA 14 (Agerpres). — Participanții la seminarul „Rolul și sar
cinile oamenilor de știință și peddgogilor in lupta comună pentru
pace și dezarmare", desfășurat la
Praga, au adresat savanților din
întreaga lume un apel în care se
subliniază îndatorirea „de a atrage
atenția opiniei publice asupra pe
ricolului permanent de război" —
relatează agenția C.T.K. „Nu tre

buie să permitem ca rezultatele
cercetărilor științifice să fie folosite
împotriva intereselor umanității.
Trebuie să utilizăm prestigiul și in
fluența noastră pentru consolidarea
încrederii și a colaborării între po
poare, în interesul încetării cursei
înarmărilor, pentru interzicerea ar
melor nucleare și a altor tipuri de
arme de distrugere în masă” — se
arată în apel.

„NU amplasării de noi rachete nucleare în Europa !"
VIENA 14 (Agerpres). — Lupta
pentru pace, destindere internațio
nală și dezarmare este o cauză a
tuturor oamenilor de pe planeta
noastră si nu numai a activiștilor
mișcărilor pentru pace — a decla
rat. in cadrul unei conferințe de

presă. președintele Organizației
Tineretului Socialist din Austria.
El a adresat un apel pentru o lar
gă participare la manifestările de
masă împotriva înarmărilor nu
cleare. ce vor avea loc, la 15 mai,
la Viena.

ROMA 14 (Agerpres). — La Istrana, provincia Veneto, a avut loc o
amplă manifestație de protest împotriva planurilor N.A.T.O. de amplasare
a noi rachete nucleare pe pămîntul Italiei. La apelul Comitetului pentru
pace provincial, mii de oameni s-au reunit la aerodromul militar din oraș
pentru a spune un „Nu" hotărit intențiilor N.A.T.O. de a transforma
Italia intr-un „butoi de pulbere".

„Dezarmarea — singura alternativă rațională"
BONN 14 (Agerpres). — „Să con
damnăm vehement repetarea unei
istorii trăite", a spus, la un miting
pentru pace din orașul industrial
Eslingen, L. Mallein, președintele
sindicatului muncitorilor tipografi
și din industria hîrtiei din R. F.
Germania.

Intr-un proiect de rezoluție, pe
care muncitorii tipografi îl vor adresa apropiatului congres al sin
dicatelor vest-germane, se exprimă
îngrijorarea profundă pentru soarta
păcii în lume. „Politica destinderii,
înțelegerii reciproce și dezarmării
— aceasta este alternativa înțe
leaptă la actuala situație".

Pentru a salva omenirea de pericolul distrugerii totale
TOKIO 14 (Agerpres). — Sub
auspiciile Partidului Socialist din
Japonia, la Tokio s-a deschis Con
ferința internaționali împotriva
armei nucleare, pentru dezarmare
și crearea de zone denuclearizate.
La lucrări participă reprezentanți
ai unor partide democratice și or
ganizații obștești din 11 țări.

Luînd cuvintul în ședința de des
chidere, Ichio Asukata, președintele
Comitetului Central Executiv al
Partidului Socialist din Japonia, a
arătat că se impune căutarea unor
căi de prevenire a războiului nu
clear prin stimularea solidarității
și încrederii reciproce „pentru a
salva omenirea de pericolul distru
gerii totale".

Schimb de mesaje între președintele
României și șeful statului mauritanian
NOUAKCHOTT 14 (Agerpres).
Președintele Comitetului Militar de
Salvare Națională al Republicii Isla
mice Mauritania, șeful statului. Mo
hamed Khouna Ould Haidalla. l-a
primit pe Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, aflat în vizită în această
țară.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, președin
tele Republicii Socialiste România,
au fost transmise șefului statului
mauritanian cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, iar po
porului mauritanian prieten succese
pe calea dezvoltării independente, a
progresului și bunăstării.
Mulțumind, președintele Haidalla a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu urările sale de să
nătate și viață lungă, spre binele po
porului român, al cauzei păcii și co
laborării în lume. Totodată, preșe
dintele a dat o înaltă apreciere efor

turilor neobosite pe care șeful sta
tului român le consacră cauzei păcii
și cooperării internaționale, rezolvă
rii pe cale pașnică a conflictelor care
există astăzi în lume.
S-a subliniat dorința comună de a
dezvolta și diversifica schimburile
comerciale și cooperarea bilaterală în
interesul ambelor țări și popoare.
★

Cu prilejul vizitei ne care o efec
tuează în Mauritania, tovarășul Ipn
M. Nicolae a avut intilniri cu Moha
med Mahmoud Ould Deh, ministrul
comerțului și industriei, Mohamed
O.uld Amar, ministrul dezvoltării ru
rale, Mohamed Sidi Ould Aly, viceministrul afacerilor externe și coo
perării, Sidi Mohamed Ould Abass,
președintele Confederației generale a
patronilor, cu președinți de firme și
cu alte persoane oficiale. S-au con
venit măsuri concrete pentru spori
rea schimburilor comerciale și iniție
rea a noi acțiuni de cooperare, in avantajul ambelor țări și popoare.

Recomandări ale reuniunii F.M.I.
pentru atenuarea dificultăților economice ți financiare
internaționale
HELSINKI 14 (Agerpres) — în ca
drul lucrărilor Comitetului interimar
al Fondului Monetar Internațional,
desfășurate la Helsinki, s-a subliniat
gravitatea problemelor cu care sînt
confruntate majoritatea țărilor : rit
murile lente ale activității economice,
ratele înalte ale dobinzilor, inflația
ridicată, șomajul în creștere, instabi
litatea cursurilor valutare, dezechili
brele mari ale balanțelor de plăți.
Comitetul interimar a recomandat
luarea de măsuri pentru atenuarea
acestor dificultăți și a evidențiat ne
cesitatea colaborării economice între
state, precum și a creșterii rolului
F.M.I.' în asigurarea resurselor finan
ciare pentru acoperirea dezechilibre
lor temnorare ale balanțelor de plăți
ale țărilor membre.

De asemenea, la reuniunea Comi
tetului dezvoltării, organ de lucru al
F.M.I. și B.I.R.D., dezbaterile au scos
în evidentă necesitatea suplimentării
resurselor Băncii Mondiale. Asociației
Internaționale de Dezvoltare și ale
băncilor regionale, destinate finanță
rii investițiilor cu caracter economic
în țările în curs de dezvoltare, cu
prioritate în domeniul energetic și
agricol.
Delegația română, condusă de mi
nistrul finanțelor. Petre Gigea, a avut
întrevederi și contacte cu miniștri de
finanțe, conducători de bănci, repre
zentanți ai conducerilor F.M.I. șl
B.I.R.D. privind probleme bilaterale
de interes reciproc și dezvoltarea coo
perării dintre tara noastră și organis
mele vălutar-financiare internaționale.

R.F.G.: Planul de relansare a economieiacceptat de opoziție
BONN 14 (Agerpres). — Planul de
relansare a economiei vest-germane,
adoptat la 3 februarie de guvern și
votat la 26 martie de Bundestag (ca
mera inferioară a parlamentului
vest-german) a fost acceptat în cele
din urmă de partidele de opoziție,
după ce fusese respins în Bundesrat
(camera superioară a parlamentului).
Acceptarea de către opoziție a aces
tui plan — notează agenția France
Presse — s-a realizat după ce ș-a
ajuns la o formulă de compromis cu
guvernul, înfăptuită de Comisia bi
camerală de conciliere. In baza aces
tei formule, opoziția nu se mai îm
potrivește introducerii unor prime

fiscale pentru investiții, in timp ce
coaliția guvernamentală a acceptat
să renunțe la ridicarea nivelului
taxei pe valoarea adăugată de lâ 13
la 14 la sută.
Această dispută, aparent tehnică,
notează France Presse, are o puter
nică încărcătură politică, întrucît re
prezintă o manevră cu caracter elec
toral în perspectiva alegerilor re
gionale.
După adoptarea sa de către Comisia
bicamerală de conciliere, planul men
ționat va fi aprobat fără nici un fel
de probleme de cele două camere ale
parlamentului — arată A.F.P.

Evoluția conflictului anglo-argentinian
Declarația secretarului general al O.N.U.
BUENOS AIRES ț4 (Agerpres). —
definitive în următoarele 36 de ore
din partea Marii Britanii și Argen
Un comunicat militar oficial argen
tinei cu privire la planul său de
tinian a relevat că nu s-a înregis
încetare a focului în Atlanticul de
trat nici o operație militară în zona
sud.
El a adăugat că nu și-a pro
arhipelagului Malvinelor și. în ge
pus să desfășoare negocieri fără sfîrneral. în Atlanticul de sud — rela
sit cu cele două părți. Pe de altă
tează agenția France Presse.
parte, secretarul general al O.N.U. a
avertizat că „subzistă încă o serie
LONDRA 14 (Agerpres). — Con
de dificultăți".
,
fruntările cu Argentina riscă să se
intensifice de acum înainte, datorită
După runda de consultări de joi
faptului că forța expediționară bri
seara cu reprezentanții Marii Bri
tanică s-a strîns în jurul Malvinelor
tanii si Argentinei. Perez de Cuellar
— a declarat in Parlament ministrul
declarase că sînt abordate proble
britanic de externe. Francis Pym.
me fundamentale, cu simțul finali
tății. hotărîrii și maleabilitătii. și că
NAȚIUNILE UNIT® 14 (Agerpres).
s-a ajuns la o etapă crucială a ne— Secretarul general al O.N.U.,
gocierilor — relatează agenția United
Javier Perez de Cuellar, a declarat
Press International.
vineri că speră să obțină răspunsuri

Extinderea conlucrării dintre România
și Bangladesh

Deschiderea Congresului
Partidului Comunist
din Irlanda
DUBLIN 14 (Agerpres). — La Du
blin s-au deschis lucrările celui de-al
XVIII-lea Congres al Partidului Co
munist din Irlanda, la care partici
pă delegați ai organizațiilor de partid
din întreaga țară, precum și repre
zentanți ai unor partide comuniste și
muncitorești de peste hotare.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Mihai Gere,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
Congresul a audiat raportul Comi
tetului Național Executiv al P.C. din
Irlanda, prezentat de Mithael O’Riordan, secretar general al partidului.
Documentul subliniază -i printre
principalele sarcini aflate In fața co
muniștilor irlandezi figurează lupta
împotriva monopolurilor și a șoma
jului, asigurarea dreptului la muncă.
Pe plan extern, Partidul Comunist
din Irlanda se pronunță pentru pace,
împotriva înarmărilor, a pericolului
unui război nuclear.
Lucrările congresului continuă.

Ahmed Sekou Toure —
reales președinte
al R. P. R. Guineea
CONAKRY 14 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor definitive oficiale
ale alegerilor prezidențiale care au
avut loc la 9 mai în Republica Popu
lară Revoluționară Guineea. Ahmed
Sekou Tour6 a fost reales, pentru un
nou mandat de șapte ani, în func
ția de președinte al țării, anunță pos
tul de radio Conakry, reluat de agenția A.P: Un comunicat oficial di, fuzat în capitala tării precizează ci
participarea la vot a fost de 98,8 la
sută din cei 3,1 milioane de alegă
tori înscriși pe listele de vot.
Candidat unic din partea Partidu
lui Democrat din Guineea. Ahmed
Sekou Toure a fost reales în ma
gistratura supremă a statului cu o
majoritate covirșitoare de voturi.
Rezultatele scrutinului prezidențial
au fost confirmate vineri de Adu
narea Națională a Republicii.

In sprijinul luptei
pentru independență

a poporului namibian
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres).
— In orașul Arusha din Tanzania au.
luat sfîrșit lucrările sesiunii extra
ordinare a Consiliului O.N.U. pen-,
tru Namibia, consacrată examinării
ultimelor evoluții în vederea accesu
lui la independență al acestui teri
toriu. ocupat ilegal de către R.S.A.
Declarația adoptată la încheierea
lucrărilor reafirmă necesitatea înde
plinirii hotărîrilor Organizației Na
țiunilor Unite în această problemă,
subliniind că rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. con
stituie singura bază acceptabilă pen
tru reglementarea pe cale pașnică a
problemei Namibiei.
Participanții la lucrări, informează
agenția T.A.S.S., au adoptat, de asemenea, un plan de acțiune în pro
blema Namibiei. Se preconizează o
serie de măsuri pentru mobilizarea
opiniei publice internaționale în
sprijinul luptei de eliberare a po
porului namibian. sub conducerea
S.W.A.P.O., precum și instituirea
unor sancțiuni atotcuprinzătoare îm
potriva regimului rasist din R.S.A.,
măsuri ce trebuie să se afle în aten
ția Consiliului de Securitate al O.N.U.
S-a hotărit ca în anul 1983 să fie
convocată o conferință internațională
care să examineze situația din Na
mibia și toate aspectele legate de această problemă.

evocată cu prilejul primirii ambasadorului țârii noastre de către
general-locotenent Hossain Muhammad Ershad, administrator-șef
al Legii marțiale ți comandant suprem al forțelor armate

DACCA 14 (Agerpres) — La Dacca
a avut loc un schimb de mesaje între
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și general-locotenent Hossain
Muhammad Ershad, administratorșef al Legii marțiale si comandant
suprem al forțelor am
le Repu
blicii Populare Banglai
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost transmis generalu
lui H. M. Ershad un mesaj de salut,
însoțit de dorința de dezvoltare în
continuare a raporturilor de priete
nie și colaborare dintre România și
Bangladesh.
Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, generalul H. M. Ershad
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial
și cele mai calde urări de sănătate

Vizita în Singapore a tovarășului
Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C.
SINGAPORE 14 (Agerpres) — To
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al
C.C. al U.T.C., președintele Comite
tului Consultativ al O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului,
.s-a întîlnit la Singapore cu Lee
Khoon Choy, ministru secretar de
stat pe lingă primul ministru. La
întrevedere au participat parlamen
tari singaporezi, reprezentanți ai

Se intensifică protestul popular împotriva pericolului nuclear

îngrijorarea opiniei publice in legătură cu pericolele uriașe gene
rate de cursa înarmărilor nucleare a determinat și in Franța, ca și
în alte țări din Europa și de pe alte continente, activizarea puternică
a mișcării pentru pace, așa cum arată un șir de manifestări.

Un eveniment memorabil.
25 octombrie 1981. Paris. Peste 100 000
de persoane — locuitori ai capitalei
franceze și ai suburbiilor sale, dele
gați din toate regiunile țării — s-au
reunit la Porte de Pantin, în cadrul
unei grandioase adunări naționale
pentru dezarmare. 40 de organizații
politice, sindicale, cultural-științifide,
pacifiste, ecologiste, de femei, de ti
neret au sprijinit organizarea mani
festării. 25 000 de tineri au participat
la impunătorul „Marș al Păcii", care
a străbătut străzile Parisului de la
Beaubourg la Porte de Pantin. Per
sonalități marcante ale vieții publice
și culturale au fost prezente sau au
adresat mesaje de adeziune la țelu
rile adunării.
In mesajul marelui scriitor Louis
Aragon se spunea : „Adeziune ple
nară la eforturile pentru avărarea
păcii în lume, împotriva bombei cu
neutroni. Noi protestăm cu forțele
inimii și cu acelea ale rațiunii". Iar
în mesajul unui alt cunoscut om de
litere, Hervă Bazin, se sublinia : „Nu
tint un om politic, sînt un simplu
cetățean care se încrede in bunul său
simț. Ce poate să însemne a conta
biliza rachetele de o parte și de alta,
cind se știe că fiecare din părți poate
să o anihileze pe cealaltă de mai
multe ori ? Escaladarea trebuie opri
tă cu orice preț". Cuvintările. lozin
cile scandate. întreaga manifestare
s-au constituit într-un n-o'est hotărit
împotriva nolit’cii înarmărilor în Eu
ropa și in lume. Unul d n partici
panții la ad”nare își deșc-ia astfel
imo-esiile : ..por*e de, Pantin va ră
suna de aci înainte ca numele unei
memorabile bătălii. O bătălie a că
rei amintire nu s? ba steroe. Bă'ălîa
noastră a fost una contra for'elor
războiului, pentru triumful vieții.
Știm, marșul spre victorie va fi încă

lung. Dar ce satisfacție poate fi mai
mare decit aceea de a putea spune
cindva : da, și noi eram acolo intr-una din marile bătălii pentru
pace !".
In cadrul grandioasei manifestări a
fost adoptat APELUL DE LA PARIS,
in care, intre altele, se spunea :
„Noi, francezii și franțuzoaicele de
toate opiniile și de toate credințele,
convinși că securitatea și pacea nu
sînt asigurate, ci, dimpotrivă, sint com
promise prin cursa înarmărilor, soli
dari cu milioanele de bărbați și de
femei, cu tineretul din Europa, procla
măm voința noastră de a îndepărta
amenințarea armelor nucleare. Nu
mai trebuie adăugate noi arme nu
cleare. ci redus pretutindeni numă
rul și puterea lor. Să înceapă și să
fie încununate de succes negocierile
asupra tuturor rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune din Europa
Vibrantele cuvinte ale Apelului au
avut un ecou puternic. Textul a fost
supus de militanții pentru pace aprobării cetățenilor francezi în uzine,
în birouri, instituții, pe străzi. în pie
țe și în parcuri. Intr-o primă etapă.
Apelul a fost semnat de peste 500 000
de persoane, iar în prezent s-a ajuns
la 750 000, scontîndu-se ca pînă
la deschiderea sesiunii speciale a
O.N.U., de la începutul lunii iunie,
numărul semnăturilor să se ridice la
1 milion.

Firul tradiției și revendi
cările actuale. Sînt fapte care
reflectă concludent procesul de con
știentizare a opiniei publice din
Franța, ca și din alte țări ale lumii,
in legătură cu riscurile și pericolele
unui război termonuclear și cu po
sibilitatea preintimpinării sale prin
acțiunea unită și hotărîtă a popoare
lor. a tuturor forțelor păcii.

Este știut că mișcarea pentru pace
are în Franța vechi tradiții. Sînt
evocatoare în acest sens numele lui
Jean. Jaurâs, care considera lupta
pentru pace „cea mai sacră dintre
bătălii" și care și-a dat viața în lupta
pentru preîntîmpinarea primului
război mondial ; ale lui Henri Barbusse și Romain Rolland, care și-au
ridicat cu vigoare glasul împotriva
războiului urzit de forțele fasciste.
După cel de-al doilea război mondial,
marele savant francez.Frăderic JoliotCurie a fost unul din inițiatorii miș
cării mondiale împotriva pericolului
armelor nucleare.
In ultima vreme, în condițiile ac
centuării cursei înarmărilor, ale ho
tărîrilor privind amplasarea în Euro
pa de noi rachete cu rază medie de
acțiune și dezvoltarea celor existente,
mișcarea pentru pace din Franța, animată de sentimentul solidarității
cu mișcările similare din celelalte
țări, a arătat că este decisă să-și in
tensifice acțiunea pentru reducerea
pretutindeni a numărului și puterii
distructive a armelor nucleare, inter
zicerea armei cu neutroni, reducerea
bugetelor militare și afectarea fon
durilor economisite în scopul lichidă
rii subdezvoltării.
Aceste revendicări răspund preo
cupării opiniei publice. în special ge
nerației tinere care — așa cum con
stata sociologul Alain Joxe, „este
profund îngrijorată de existenta ar
melor nucleare și colosala lor putere
de distrugere". Așa se și explică faptul
că la acțiunile împotriva înarmărilor
nucleare s-au raliat oameni de cele
mai diferite categorii sociale și con
vingeri filozofice și politice. în acest
sens este semnificativ că din condu
cerea organizației „Mouvement de la
Paix" („Mișcarea pentru pace"), ca și
dintre inițiatorii Adunării din Oc
tombrie fac parte personalități ca
Pierre-Luc Seguillon, redăctor-șef al
publicații „Temoignage Chretien" ;
matematicianul Jean-nierre Kahane,
comunist ; Bernard Bourdouresques,
inginer atomist, membru al C.F.D.T. ;
amiral Antoine Sanguinetti, socialist;

Paul Duraffour, deputat radical de
stingă, pastorul Rene Rognon etc., etc.
In ceea ce privește problema dezar
mării nucleare, Franța prezintă o si
tuație specifică : pe de o parte, ea
este una din țările nucleare ce și-a
manifestat intenția de a-și dezvolta
propria „force de frappe" (capacita
tea de’lovitură atomică) atît timp
cit nu se realizează măsura de dezar
mare pe plan mondial ; pe de altă
parte, ieșind din organismele milita
re integrate ale N.A.T.O., ea nu este
vizată direct de hotărîrea privind
amplasarea de noi rachete americane
cu rază medie de acțiune. Intre al
tele. din aceste caracteristici decurg
unele deosebiri de opinii între dife
ritele curente și tendințe din miș
carea pentru pace franceză ; dar este
foarte larg consensul asupra ideii că
tratativele începute la Geneva tre
buie continuate, că se impune parti
ciparea activă din partea tuturor sta
telor la eforturile pentru dezarmare,
că apropiata sesiune specială a
O.N.U. și reuniunea de la Madrid
trebuie să se soldeze cu rezultate po
zitive în ce privește trecerea la mă
suri efective de reducere a înarmări
lor nucleare. In această ordine de
idei, partizanii păcii din Franța con
sideră că schimbarea politică inter
venită in urmă cu un an poate per
mite acestei țări să aibă un rol mult
mai activ în dialogul internațional
consacrat dezarmării și intăririi păcii.

O nouă etapă. Avînd !n ve*
dere tocmai apropierea sesiunii spe
ciale a O.N.U., precum și evoluțiile
din ultima vreme ale situației inter
naționale, marcate de agravarea ve
chilor conflicte și de apariția altora
noi, pe fundalul recrudescenței politi
cii de înarmare, „Mișcarea pentru
pace" a hotărit să dea un nou elan
acțiunilor în favoarea dezarmării,
chemind în acest scop la activizarea
comitetelor de luptă pentru pace și
la crearea altora noi.
Această inițiativă s-a bucurat de
un larg sprijin. „Comuniștii francezi

— se arată într-un recent comunicat
al Biroului Politic al P.C. Francez —
își afirmă hotărîrea de a-și aduce în
treaga contribuție la succesele di
verselor inițiative în curs și la dez
voltarea unei puternice mișcări uni
tare în favoarea păcii și dezarmării".
Confederația Generală a Muncii —
cea mai mare organizație sindicală
franceză — a chemat, de asemenea,
ca „pretutindeni, in uzine, ateliere,
în birouri, pe șantiere, in instituții,
în localități organizațiile sindicale și
membrii lor să susțină, sub cele mai
variate forme, inițiativele ce se în
scriu în lupta pentru pace".
în ziua de 24 aprilie au avut loc
primele manifestări, pe plan regional,
ale noii etape in care a pășit mișcarea
pentru pace din Franța. La Lyon și
Bourges mii de oameni de diferite
categorii sociale, bărbați și femei,
foarte multi tineri au defilat pe stră
zile principale și au participat la
mari adunări populare, desfășurate
sub lozinci ca : „NU rachetelor cu
rază medie de acțiune !“ ; „Nu 'vrem
să devenim nici came de tun, nici
ținte ale bombelor cu neutroni !" ;
„Negocieri — cit nu este prea
tirziu !“ ; „Franța să facă propuneri
concrete, realiste și îndrăznețe la se
siunea specială a O.N.U.".
Manifestări similare sînt progra
mate să aibă loc în perioada urmă
toare la Seclin, Nancy, Nantes și în
alte orașe, la unele din aceste acțiuni
urmînd să participe delegații și per
sonalități din R.F.G.. Belgia, Italia și
alte țări. Un punct culminant al acestor acțiuni îl va constitui ..FESTI
VALUL TINERETULUI PENTRU
PACE ȘI PRIETENIE", care se va
tine in zilele de 21—23 mai la N’mes.
ca răspuns la chemarea „Să cîntăm
pentru pace". Aceasta va fi nu doar
o amolă acțiune a tine-etului. ci este
concqpută ca o, manifestare cu ca
racter național și internațional, me
nită să exprime voința poporului
francez, a ■ popoarelor Europei și ale
lumii, de a apăra bunul suprem —
pacea.

conducerii organizațiilor de tineret,
alte persoane oficiale.
în cadrul convorbirilor au fost
subliniate bunele relații existente
între România și Singapore, precum
și perspectivele dezvoltării în con
tinuare a acestora. Au fost abordate,
de asemenea, probleme legate de
pregătirile ce se fac în Singapore și
în România pentru mari? ea Anului
Internațional al Tinereții
j

.

Măsuri pentru dezvoltarea relațiilor eccaomice
româno-australiene
CANBERRA 14 (Agerpres). — La
Canberra s-au desfășurat lucrările
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale româno-aus
traliene.
Sesiunea a analizat stadiul actual
al relațiilor economice bilaterale și
perspectivele de dezvoltare a acesto
ra. La încheierea lucrărilor a fost
semnat un protocol care stabilește
modalitățile de creștere a schimburi
lor comerciale și cooperării economi
ce în domenii de interes reciproc.
Delegația țării noastre a fost condu
să de tovarășul Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. președintele părții române in
comssie, iar cea a țării-gazdă de
D. H. Hunter, ministru adjunct al
comerțului exterior si resurselor,
președintele părții australiene.
Douglas Anthony, viceprim-minis-

tru și ministru al comerțului șl
resurselor, l-a primit pe președin
tele părții române in comisie, cu care
a avut convorbiri privind posibilită
țile de sporire și diversificare a
schimburilor comerciale și a coope
rării economice bilaterale. A fost ex
primată dorința părților de a conferi
relațiilor economice dintre cele două
țări un caracter stabil și de durată.
Președintele părții române in co
misia mixtă a mai avut convorbiri cu
John Carrick, senator, ministrul dez
voltării naționale și energiei, James
Scully, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului și Resurselor,
A.R. Parsons, adjunct al ministrului
afacerilor externe, cu alte oficialități
guvernamentale, precum si cu oa
meni de afaceri australieni, cu care
ocazie s-au evidențiat noi posibilități
pentru dezvoltarea schimburilor eco
nomice româno-australiene.

Nava cosmică „Soiuz T-5“ s-a cuplat
cu stația orbitală „Saliut-7U
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La naționale, executarea de experien
14 mai, ora 15,36 (ora Moscovei),
țe astrofizice, medico-biologice, teh
riava cosmică sovietică „Soiuz T-5" nologice și tehnice, testarea și pu
s-a cuplat cu stația orbitală „Sanerea la punct a sistemelor și apa
liut-1". După trecerea cosmonauțiratelor perfecționate de la bordul
stației.
lor Anatoli Berezovoi și Valentin
Lebedev de la bordul navei in com
Sistemele de bord funcționează
partimentul stației, pe orbită a în
normal, iar cei doi cosmonauți se
ceput să funcționeze complexul or
simt bine, precizează agenția citată.
bital de cercetări științifice „Sa, prezent, In *spațiul circumteliut 7“ — „Soiuz T-5", relatează aIn
genția T.A.S.S.
restru se află două laboratoare
Stația „Saliuf-l" este o variantă
cosmice sovietice : complexul „Saperfecționată a complexelor științi
liut-1" — „Soiuz T-5", pilotat, și
fice orbitale precedente lansate in
complexul „Saliut-6“ — „CosmosUniunea Sovietică, făcind parte din
1 267" care zboară in regim auto
a doua generație de asemenea la
mat.
boratoare spațiale.
„Saliut-6" se află în spațiul ex
După cuplare, echipajul a trecut
traterestru de peste patru ani și
la executarea misiunii, care constă jumătate. După cum s-a mai anun
în explorarea sw rafeței Pământu
țat, satelitul „Cosmos-r1.261" este
lui, a atmosferei terestre in intere . destinat punerii la pv^Vi a unor
sul diferitelor ramuri ale economiei
noi aparate cosmice.

I

in franța:

și fericire personală, de prosperitate
poporului român. El a exprimat
mulțumiri pentru acțiunile de coope
rare pe care România le-a promovat
in relațiile cu tara sa, în domeniile
forajului petrolier, industriei textile
și transporturilor. A fost subliniată
dorința țării sale de a extinde in
continuare raporturile prietenești de
colaborare reciproc avantajoasă din
tre cele două țări.
Generalul H. M. Ershad a elogiat
personalitatea președintelui Româ
niei. dind o înaltă apreciere poziției
constructive a tovarășului Nicolae
Ceaușescu in principalele probleme
internaționale actuale.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către generalul H.
M. Ershad a ambasadorului țării
noastre la Dacca, Iosif Chjvu,

ÎN PREGĂTIREA
SESIUNII
CONSILIULUI
MONDIAL AL
I ALIMENTAȚIEI. La Roma a avut
loc o reuniune pregătitoare a seI siunii Consiliului Mondial al AliImentatiei. care se va desfășura în
Mexic. între 21—24 iunie. Delega
ția romană — care deține unul din
posturile de vicepreședinte al acesItui organism la nivel ministerial al
O.N.U. — a prezentat < concepția
tării
noastre, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, privind necesi
tatea ca problemele alimentației în
I lume să-și găsească rezolvarea în
cadrul procesului de lichidare a
I subdezvoltării.

LA LISABONA A AVUT LOC
deschiderea oficială a celei de-a 23-a
ediții a Tîrgului internațional din
capitala lusitană, la care țara ncastră este prezentă cu un stand cuprinzînd exponate ale industriilor
construcțiilor de mașini, chimică,
electronică, electrotehnică, materialelor de construcții, precum și bu
nuri de larg consum. După festtvitatea de deschidere, standul românesc
a fost vizitat de Ricardo Baiao Bor
ta, ministrul portughez al industriei
și energiei.

PREMIERUL PAPANDREU LA
I ALGER. La încheierea vizitei sale
oficiale în Algeria, primul minis
tru al Greciei. Andreas Papandreu.
a declarat că se prevede .ca schim
burile comerciale dintre cele două
țări să crească de la 40 milioane
dolari la 250 milioane. Acordurile
încheiate urmăreâc și participarea
Greciei la realizarea unor proiecte
de dezvoltare în Algeria.

NOUL SECRETAR GENERAL AL
PARTIDULUI
REVOLUȚIONAR
DEMOCRATIC DIN PANAMA. Secretarul general al Partidului Revo
luționar Democratic (P.R.D.), Ricardo Gonzalez, a renunțat la funcție.
într-o alocuțiune rostită cu acest
prilej, el s-a pronunțat pentru
continuarea liniei directoare a
acestei formațiuni politice de tendintă social-democrată. în funcția
de secretar general al P.R.D. din
Panama a fost desemnat Ernesto
Perez, fost ministru al planificării
si politicii economice.

ACORD DE COOPERARE. Un
I acord general privitor la cooperarea
economică, tehnico-științifică ți cul
turală, pe cinci ani, a fost semnat,
| la Phenian, intre guvernele R.P.D.
I Coreene și Republicii Capului Ver
de. Documentul poate fi prelungit
, automat dacă părțile doresc 1 menționează agenția A.C.T.C.

SPANIA A EXPORTAT ANUL
TRECUT ARMAMENT în valoare
de 35,7 miliarde pesetas (357 milloane dolari), s-a anunțat oficial la
Madrid, potrivit agenției Associated Press. După cum a declarat un
reprezentant al guvernului, cea
mai mare parte a exporturilor de
armament spaniol a revenit zonei
latino-americane.

I
I
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SEMINARUL INTERNAȚIONAL PENTRU PROBLEMELE DOTĂRII CU
UTILAJ INDUSTRIAL A ȚARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE, desfășurat
la Alger cu participarea reprezentanților din 70 de state din Asia, Africa și
America Latină, și-a încheiat lucrările prin adoptarea unei serii de
rezoluții. In aceste documente se evidențiază necesitatea extinderii
colaborării intre țările in curs de dezvoltare în sectorul utilajelor indus
triale, Participanții au convenit, tolodată, asupra coordonării acțiunilor
țărilor în curs de dezvoltare in raporturile lor cu
le occidentale pentru
a obține condițiile cele mai favorabile pentru ir».bortul de utilaj industrial.
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