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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vi
neri, 21 mai, au fost reluate în plen 
lucrările sesiunii a cincea a celei 
de-a VlII-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au fost intimpinați de depu
tății și invitații prezenți în rotonda 
Palatului Marii Adunări Naționale, 
cu deosebită căldură, cu vii și însu
flețite aplauze.

în sală se aflau. în calitate de in
vitați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. corespondenți ai presei străine.
(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAI CEAUȘESCU

In numele Comitetului Central al 
partidului și al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, propun 
pentru funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România 
pe tovarășul Constantin Dăscălescu.

Tovarășul Dăscălescu este membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vechi activist de partid. Am 
convingerea că primind votul Marii 
Adunări Naționale și formind guvernul 
va ști să acționeze cu toată fermitatea 
și hotărirea pentru îndeplinirea Pro
gramului partidului, a hotărârilor Con
gresului al XII-lea al partidului, atît în 
politica internă, cît și internațională.

Este necesar — așa cum am subliniat 
și la lucrările Comitetului Central și 
vreau să subliniez și în fața Marii Adu
nări Naționale — ca guvernul să-și în
deplinească in mai bune condiții sarci
nile prevăzute de Constituție privind 
conducerea activității economice, să-și 
asume pe deplin această răspundere în 
fața poporului, a forului legislativ su
prem al țării.

Sint convins că, în noua sa componen
ță, guvernul, în frunte cu primul minis
tru Constantin Dăscălescu, va reuși să 
facă acest lucru și vă rog să aprobați 
această propunere. (Aplauze).

Marea Adunare Națională a ales 
Guvernul Republicii Socialiste România

Vineri, 21 mal, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc 
ședința de lucru a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Ședința a avut la ordinea de zl unele 
probleme organizatorice.

Pentru deficiențe grave șl unele abateri 
manifestate in sectoarele pe care le-au 
coordonat, pentru lipsa de control șl fermi
tate in aplicarea hotăririlor de partid și de 
stat. Comitetul Central al P.C.R. a hotârît :

- Eliberarea tovarășei Aneta Spornic din 
funcția de membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., o tovarășei 
Cornelia Filipaș din funcțiile de membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și de viceprim-ministru al guvernului, pre
cum șl a tovarășului Marin Rădol din 
funcția de membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
- In legătură cu pensionarea pe motiv 

de boală, s-a hotărit eliberarea tovarășului 
Janos Fazekas din funcțiile de membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și de viceprim-ministru al guvernului și a 
tovarășului Ion loniță din funcțiile de mem
bru supleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. și de viceprim-ministru al 
guvernului.

In legătură eu unele,'măsuri organizatorice 
pentru îmbunătățirea muncii de partid șl 
de ’stat șl trecerea unor tovarăși In alte 
funcții, C.C. dl P.C.R. a hotărit i
- Eliberarea tovarășului Constantin Dăs- 

eălescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv a| C.C. al P.C.R., din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R. șl a tovarășului 
Ludovic Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din func
țiile de secretar al C.C. al P.C.R. și de 
președinte al Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare.

- De asemenea, s-a hotărit alegerea 
tovarășului Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului

Județean Vrancea al P.C.R., In funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R.

In legătură cu unele deficiențe In activi
tatea Consiliului de Miniștri și în vederea 
îmbunătățirii activității guvernului. Comite
tul Central al Partidului Comunist Român 
și-a însușit propunerile Comitetului Politic 
Executiv și a adoptat următoarele măsuri t

- Eliberarea tovarășului llie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., din funcția de prim-ministru al 
guvernului și desemnarea sa ca vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

- Desemnarea tovarășului Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pentru funcția de 
prim-ministru al guvernului.

Comitetul Central a aprobat propunerea 
Comitetului Politic Executiv ca, in viitor, ți- 
nînd seama de necesitățile unui control mal 
riguros asupra activității ministerelor, mi
niștrii să nu mai dețină și funcția de vice- 
prim-miniștri ai guvernului.

- Comitetul Central a hotărit eliberarea 
tovarășului Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
din funcțiile de viceprim-ministru al guver
nului și de ministru al comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale, ur- 
mind să primească alte însărcinări pe linie 
de partid și de stat, șl a tovarășului Emil 
Bobu, membru a! Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., din func
țiile de viceprim-ministru al guvernului șl 
de președinte al Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor, care a primit 
alte însărcinări pe linie de partid.

- Comitetul Central a aprobat desem
narea in funcția de viceprim-ministru al gu
vernului a tovarășilor Gheorghe Petrescu, 
Ludovic Fazekas, Gheorghe Stoica, Alexan
drina Găinușe.

Comitetul Central a făcut, de asemenea, 
recomandări cu privire la unele schimbări 
In componența guvernului.

Comitetul Central a luat in discuție unele 
abateri grave de la prevederile legii co
merțului exterior și de la disciplina finan
ciară comise de tovarășul Nicolae losif, 
director general al grupului de întreprin
deri pentru producția de vagoane - Arad, 
și a hotărit excluderea sa din rîndul mem
brilor C.C. al P.C.R.

Toate propunerile prezentate Comitetului 
Central au fost aprobate în unanimitate.

In încheierea lucrărilor ședinței de lucru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat 
că măsurile organizatorice adoptate urmă
resc îndeplinirea în mai bune condiții a 
rolului partidului în conducerea societății, 
in înfăptuirea neabătută a Programului de 
edificare a socialismului și comunismului în 
România. In același timp, măsurile adoptate 
au în vedere — a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — îmbunătățirea activității gu
vernului în soluționarea problemelor eco
nomice, întărirea ordinii șl răspunderii apa
ratului de stat privind aplicarea riguroasă 
a hotăririlor partidului și a legilor țării, mai 
buna cuprindere a problemelor, întărirea 
controlului și activității de coordonare a 
diferitelor sectoare de muncă. S-a cerut 
tuturor cadrelor să manifeste o grijă sta
tornică pentru apărarea și dezvoltarea avu
ției naționale, pentru creșterea operativită
ții și eficienței activității In toate domeniile 
vieții economico-sociale. Arătînd că nu se 
poate îngădui nimănui Încălcarea legilor și 
a normelor de activitate proprii societății 
noastre, secretarul general ol partidului a 
cerut tuturor cadrelor de partid și de stat 
să depună toate eforturile pentru îndepli
nirea exemplară o sarcinilor ce le revin la 
fiecare loc de muncă, să dovedească in 
întreaga lor muncă și viață o înaltă ținută 
politică și morală, principialitate și fermitate 
comunistă, pentru îndeplinirea neabătută a 
hotăririlor Congresului al XII-lea, a politicii 
generale a partidului și statului nostru, de 
înflorire multilaterală a României socialiste.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV Al CONSILIULUI NATIONAL AL F.D.U.S.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele

Frontului Democrației șl Uni
tății Socialiste, vineri a avut 
loc șe-”"*a Biroului Executiv al 
Consi-.uiui Național al F.D.U.S.

Biroul Executiv al Consiliului

Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste a apro
bat în unanimitate propunerile 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român privind

componenta Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Biroul Executiv a hotărit ca 
propunerile să fie supuse apro
bării Marii Adunări Naționale.

SOLEMNITATEA DECORĂRII
toinilii Gheorghe Pop ci prilejul împlinirii lirslei de (0 de ani

H FATA PRESEOINTEilD REPUBLICII, GUVERNUL A DEPUS JURftMINEUL
La Palatul Marii Adunări Na

ționale, vineri a avut loc solem
nitatea depunerii jurămintului 
de credință și devotament față 
de Republica Socialistă România, 
in fața președintelui republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
către primul ministru și ceilalți 

membri ai guvernului, cu prile
jul învestirii lor în funcții.

La solemnitate au participat 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de Stat.

Secretarul prezidențial și al

Consiliului de Stat a dat citire 
jurămîntului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
purtînd eșarfa In culorile drape
lului național cu stema tării și 
Însemnul prezidențial și de co
mandant suprem al forțelor ar
mate, a primit jurămîntul fie

cărui membru al guvernului, 
care a semnat, apoi, textul legă- 
mîntului față de patrie, față de 
președintele tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pe membrii guver
nului și le-a urat succes In ac
tivitatea viitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inmînat, vineri, în cadrul unei 
festivități care a avut loc la Pa
latul Marii Adunări Naționale, 
Ordinul „23 August" clasa I to
varășului Gheorghe Pop, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., pentru 
contribuția adusă la Înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră, cu prilejul Împlinirii 
viratei de 60 de ani.

La festivitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu, 
losif Banc, Emil Bobu, Petru 
Enache.

înminînd Înalta distincție, to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat călduros pe sărbătorit.

Mulțumind pentru Înalta dis
tincție ce i-a fost acordată, to
varășul Gheorghe Pop a spus :

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, 
președinte al Republicii Socia
liste România, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, stimați 
tovarăși,

îmi este foarte greu să dau 
expresie bucuriei pe care o tră
iesc astăzi pentru onoarea deo
sebită pe care mi-ați făcut-o 
prin acordarea acestui Înalt or
din al Republicii Socialiste 
România. Vreau să spun eu 
mîndrie că sint membru de 
partid șl activist de 36 de ani, 
că am fost crescut, educat și în
drumat de partidul nostru co
munist. Am încercat In toată 
activitatea mea să muncesc și 
să duc la îndeplinire cu cinste 
sarcinile încredințate de partid. 
Poate că uneori n-am reușit să 
fac totul

Vă declar, pe cuvintul meu de 
comunist și de activist, că și în
(Continuare In pag. a IlI-a)

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Doresc, dragă tovarășe Pop, 

să-ți adresez cele mai calde 
felicitări, in numele conduce
rii partidului și statului, al 
meu personal, cu prilejul de
corării tale la implinirea vîrs- 
tei de 60 de ani

Inminindu-ți această Înaltă 
distincție, o facem ca o apre
ciere a activității desfășurate 
in slujba partidului, a socialis
mului, a poporului, a modului 
in care ai acționat pentru în

deplinirea sarcinilor de mare 
răspundere încredințate de 
partid.

Intr-adevăr, Maramureșul 
— județul in care lucrezi — 
s-a dezvoltat mult.

Ai fost investit multă vre
me cu munci de răspundere 
in Maramureș, și conducerea 
partidului, eu personal, apre
ciem munca ta și activitatea 
pe care ai desfășurat-o. Dis

tincția pe care ai primit-o 
este tocmai expresia acestei 
Înalte aprecieri.

Doresc să-ți urez multă să
nătate și putere de muncă, să 
poți contribui și in continuare 
la înfăptuirea programului 
partidului de dezvoltare gene
rală a țării și — în acest ca
dru — a județului Maramu
reș.

încă o dată, multă sănătate! 
(Aplauze).
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SĂ COLECTĂM HIRTIA 
OCROTI PĂDUREA! ™PENTRU A

Zile decisive pentru recolta acestui an
LA CÎMP SI ÎN GRĂDINILE DE LEGUME 

ESTE MULT DE LUCRU

Cel puțin atît cit hirtia ne
cesară pentru manuale și 
Caiete I continuarea anchetei 
noastre pe tema recuperării hirtiei 
(vezi „Scînteia* din 16 mai ă.c.) por
nim de la un calcul : dacă fiecare 
din cei 3,6 milioane elevi din școli
le generale ar colecta și preda 5,4 
kg de maculatură, practic, din a- 
ceastă cantitate de materie primă 
abia s-ar putea realiza hirtia pentru 
tipărirea manualelor și confecționa
rea caietelor și altor materiale di
dactice necesare lor intr-un an. Să 
mai reținem și faptul că mai sint 
circa un milion de elevi în licee si 
școli profesionale, precum și stu- 
denți care „consumă" anual in pro
cesul de invățămint intre 7—11 kg de 
hîrtie.

Colectarea și recuperarea unui vo
lum de maculatură cel puțin echi
valent cu cantitatea de hirtie pe 
care statul nostru o repartizează 
pentru desfășurarea in condiții op
time a procesului de invățămint re
prezintă, întii de toate, o obligație 
morală pentru toți elevii și studen
ții. Obligații minime pentru că, de 
fapt, toți elevii și studenții trebuia 
să colecteze din gospodăriile cetă
țenilor, din cartierele în care locu
iesc, din toate locurile unde se risi
pește hirtia, cantități mult mai mari 
de maculatură, cu conștiința că ast
fel iși Îndeplinesc o înaltă îndatorire 
patriotică.

Iată insă că In primul trimestru 
din acest an școlile generale au co
lectat șl predat unităților speciali
zate doar 2 828 tone de maculatură, 
revenind pe un elev... 785 grame ! 
Ceea ce înseamnă că dacă activitatea 
de colectare a hirtiei va continua în 
același ritm, ținînd seama si de va
canțele școlare, pînă la sfîrșitul anu
lui abia dacă se vor aduna 8 500 
tone de maculatură. Situația se pre
zintă la fel în licee, școli profesio
nale și facultăți. Deci, pentru a ob
ține restul de materie primă (ce nu 
ce poate realiza prin colectarea de 
maculatură) necesar fabricării în
tregii cantități de caiete, manuale și 
alte materiale didactice. ar trebui 
să se taie lemnul dintr-o pădure în
tinsă pe 200 de hectare șl să se con
sume o cantitate de energie care, 
echivalată in petrol, ar costa la 
import aproape un milion de dolari.

Reflectă această situație posibili
tățile reale de colectare a macula
turii de care dispun școlile și facul
tățile ?■ Ce probleme se ridică in 
această activitate 7 ■ Ce măsuri sint 
necesara. pentru impulsionarea ce- 
lectării maculaturii și stimularea spi
ritului gospodăresc al elevilor sf 
studenților 7 Sint Întrebări la care 
am căutat răspune în cadrul unui 
sondaj efectuat în 10 unități da în- 
vățămint.

Cum sint stabilite sarci
nile de colectare ? In gene
ral „la mica înțelegere". Mâr' 
turisim din capul locului că n-am 
reușit să aflăm care sint criteriile 
după care se hotărăște ce cantitate 
de hirtie trebuie să predea o școală 
generală, un liceu sau o facultate. 
Pentru că nimic nu justifică discre
panțele intre sarcinile de colectare. 
Iată citeva exemple : 8.6 kg de fie
care elev la Școală generală nr. 4 
din Deva și la Școala generală din 
orașul nou Călan ; 2 kg — la liceul 
industrial „Tractorul* din Brașov și 
la Liceul industrial nr. 1 din Rimni
cu Vîlcea ; 9 kg — la Școala gene
rală nr. 4 din Vaslui ; 10 kg la Școa
la generală nr. 9 din Rimnicu Vîl
cea ; 7 kg — la școlile generale
nr. 1 și 7 din Slatina. Singura ex
plicație pe care am primit-o a fost 
că : „Așa s-a stabilit la nivel jude
țean de către organizația pionierilor 
sau organizația U.T.C.*.

Dar, indiferent cine stabilește cit 
trebuie să predea fiecare unitate 
școlară, sarcina, mai mică sau mai 
mare, trebuie îndeplinită. Cum anu
me 7 Iată citeva secvențe din investi
gațiile noastre.

Din planul anual de colectare a 
2 000 kg de maculatură pe care și 
l-a propus organizația U.T.C. din ca
drul Liceului industrial nr. 1 Rm. 
Vîlcea — nu s-a realizat nimic. Ra
portat la numărul de elevi înseamnă 
că fiecăruia li revine sarcina de a 
stringe mai puțin de 2 kg.

— Marea majoritate a elevilor 
noștri — ne explică ing. Mihai Mo- 
ciofan, directorul adjunct al liceu
lui, locuiesc în internat și din această 
cauză n-au de unde colecta hîrtie.

Motivație ce nu rezistă In fața re
alității. In imediata vecinătate a li
ceului, se află un container pentru 
depozitarea gunoiului, plin „ochi* 
exact cu ceea ce se spune că nu 
există, adică cu hîrtie. După cum 
pline cu hîrtii erau și pubelele de 
gunoi din incinta liceului. O altă 
sursă ar putea fi ziarele care, după 
ce sint citite, nu mai au o altă În
trebuințare. Si sint nu mai puțin de 
250 abonamente.

— Da, ar fi o idee să recurgem 
la aceste surse — admite pro-

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 5 LUNI
39 de unități economice 
din județul Teleorman

Oamenii muncii din 39 unități e- 
conomice din județul Teleorman 
au raportat îndeplinirea planului la 
productia-marfă pe 5 luni din a- 
cest an. între unitățile cu rezul
tate bune se numără Schela de 
extracție Videle. întreprinderea de 
țevi sudate din otel Zimnicea. în
treprinderea de utilai chimic Tur- 
nu Măgurele. Fabrica de prefabri
cate din beton armat si întreprin
derea de aparataje si accesorii din 
Alexandria. întreprinderea meca
nică pentru agricultură si indus
trie alimentară si întreprinderea 

fesorul Radu Dusciac, îndrumă
torul U.T.C. pe liceu — numai că 
trebuie să le explicăm elevilor im
portanța acestei ăcțiuni.

Da, tovarășe Îndrumător U.T.C, 
trebuie să explicați elevilor impor
tanța acestei acțiuni. Și, mai mult 
decit atît, să duceți o muncă de e- 
ducație in spirit gospodăresc a tu
turor elevilor. Ceea ce este necesar 
să se facă, deopotrivă, și la Liceul 
industrial nr. 1 și liceul „Mihail Ko- 
gălniceanu* din Vaslui, care nu au 
colectat și predat nici 1 Ia sută din 
cantitatea de hîrtie prevăzută in a- 
cest an, la școala generală din ora
șul nou Călan, unde 3 clase nu au 
colectat nici un kg de hirtie, iar 6 
clase abia au reușit să adune 50—70 
kg, la Universitatea din Brașov, 
unde organizația U.A.S.C.R. a reali
zat abia cu puțin peste 4 la sută din 
prevederile anuale. Iar numitorul co
mun al situației intîlnite de reporteri 
in aceste unități de învățămlnt este 
risipa mare de hirtie. care se ob
servă la tot pasul prin clase, prin 
curți, prin coșuri si pubele de gunoi.

Cit despre munca de educație care 
trebuie să se desfășoare în scopul 
stimulării colectării hirtiei. este edi
ficatoare declarația făcută cores
pondentului „Scinteii" de tovarășul

Ce relevă o anchetă 
a „Scinteii" in zece 

unităfi școlare

Gheorghe Ceghit. șeful biroului so- 
cial-administrativ al Universității 
brașovene :

— Am stabilit ca sarcină de ser
viciu pentru personalul administra
tiv ca toată hirtia pe care studenții 
o aruncă la gunoi să fie aleasă și 
predată. Dealtfel. în trimestrul III 
se vor recupera din restantele tri
mestrelor anterioare, deoarece stu
denții. plecind Acasă, vor lăsa munți 
de rechizite în urma lor.

De ce să adune unii ce risipesc 
alții 7 Ce mare efort li se cere stu
denților decit să depună într-un 
container special hirtia care nu le 
mai este trebuincioasă 7

Organizare, organizare șl 
iar organizare I «»«**«* 
cu plăcere că o serie de colective, 
școlare au organizat bine colectarea 
maculaturii si au predat mari can
tități de hirtie. Atît Școala generală 
nr. 4, cit și cartierul Donici-Călu- 
găreni din Vaslui sint de ani de zils 
fruntașe Pe județ la colectarea hir
tiei. Le-am asociat aici fiindcă sa 
observă un transfer de deprinderi 
de economisire a hirtiei de la insti
tuțiile de invățămint la familiile 
copiilor. Dacă în cartier nu numai 
că nu se risipește hîrtie. ci se cau
tă. se stringe de peste tot. meritul 
este al școlii, care a făcut din 
colectarea acestui material o proble
mă de educație permanentă a ele
vilor si. de ce să n-o spunem, și 
a părinților acestora. Posibilitățile 
de colectare a hirtiei ale celor peste 
1 140 de elevi de aici sint la fel ca 
ale celor de la oricare școală. Deo
sebirea e că In această unitate nici 
In curte, nici pe holuri și nici in 
clase nu vezi absolut nici o bucăți
că de hîrtie.

— Am întreprins și întreprindem 
consecvent acțiuni diverse si convin
gătoare pentru formarea deprinderi
lor de economisire si gospodărire, 
de recuperare a materialelor refolo
sibile. acestea lnscriindu-se In pro
gramul nostru educativ-formativ, ne 
spunea prof. Profira Bîrzu. direc
toarea scolii. Astfel, unitatea de 
pionieri a realizat pe primele patru 
luni aproape 50 la sută din planul 
anual de 10 359 kg de hîrtie. Săptă- 
minal. noi organizăm acțiuni colec
tive cars, te dovedesc foarte efi
ciente.

Am trecut prin clase : In fiecare 
există saci speciali în care se adu
nă cu grijă hirtiile. Fiecare elev 
știe că are de predat 9 kg de macu-

în concluzie, citeva sugestii și propuneri

• Stabilirea unitară pe Întreaga (ară a unor norme de colectare 
a hirtiei pe școli, licee și facultăți, pornindu-se de ia premisa că 
pretutindeni trebuie să se manifeste același spirit gospodăresc in 
desfășurarea acestei Importante acțiuni patriotice.

• Studierea experiențelor bune și îndrumarea unităților de invă- 
tămint in organizarea unor modalități concrete de colectare a hirtiei 
care si-au dovedit eficienta.

• Amenajarea in fiecare unitate de invățămint a unor spatii adec
vate pentru colectarea materialelor refolosibile si dotarea acestora cu 
conteinere. saci, cutii ș.a. în această privință, pentru stimularea În
trecerii intre elevi, clase, colective școlare este absolut necesar ca 
fiecare scoală să fie dotată cu cintare, astfel incit spiritul gospodă
resc să fie măsurat corespunzător.

• Creșterea rolului activ al unităților de colectare specializate in 
stimularea și organizarea acțiunilor de colectare a hirtiei în Institu
țiile școlare.

de prelucrări mecanice si confec
ții metalice din Roșiori de Vede. 
Avansul cîștigat va permite obți
nerea. oină la sfîrșitul acestei luni, 
a unei producții suplimentare in 
valoare de ceste 140 milioane lei, 
care se va materializa in cantități 
însemnate de țiței, utilai chimic, 
captatori solari, mașini si utilaje 
agricole, țevi sudate din otel, pre
fabricate din beton țesături, con
fecții s-a. (Stan Stefan).

18 unități economice 
din județul Buzău

Urmare a măsurilor si acțiuni
lor întreprinse pentru creșterea 

latură. De aceea, se și întrec Intre 
ei. recuperează tot ce se poate de 
acasă, de la vecini, de prin cartier. 
Bunăoară, o elevă — Calu Mihaela, 
dintr-a VIII-a — a predat pînă acum 
peste 450 kg de hîrtie 1 Bravo ei ! 
Singură a predat mai mult decit 
toți elevii citorva licee industriale 
din aceeași localitate, in care acțiu
nea de colectare a maculaturii se 
pare că a rămas pînă acum doar 
pe... hirtie. Elevii mai mari pot în
văța de la cei mai mici cîte ceva 
despre spiritul gospodăresc.

La Școala generală nr. 9 din Rîm- 
nicu Vîlcea există un alt bun obi
cei : in fiecare lună se „declară" o 
sâptămină a colectării hirtiei, alta 
a sticlelor și borcanelor, alta a tex
tilelor și alta a fierului vechi. In- 
tr-o singură săptămînă se strînge 
astfel peste o tonă de maculatură. 
Totodată, elevii au fost învățați să 
solicite politicos vecinilor să le dea 
prisosul de maculatură din gospodă
riile lor.

Fapte bune, demne de toată lau
da. Fapte care demonstrează că, în 
acțiunea de colectare a hîrtiei atît 
de necesară economiei, esențial este 
spiritul organizatoric și, de ce nu, 
pasiunea și seriozitatea.

de corespondentul 
cu tovarășa Paraschiva 

de recupe- 
materialelor

Lungul drum de la colec* 
tare la valorificare. Principala 
problemă pe care ne-au ridicat-o 

Interlocutorii s-a referit la dificul
tățile generate de lipsa spatiilor de 
depozitare în școli. întreprinderile 
specializate pretind să se adune 
cantităti mal mari de hîrtie pentru 
a le ridica. Ce este de făcut 7 Unele 
școli au identificat spații mai mult 
sau mai puțin adecvate in care adu
nă hîrtia. în alte școli însă hirtia 
este depozitată în condiții improprii. 
Iar dacă, așa cum am observat in 
scoli din Rimnicu Vîlcea. întreprin
derea specializată mai întîrzie în ri
dicarea maculaturii, atunci vrind-ne- 
vrfnd si elanul gospodăresc al elevi
lor este încetinit. O soluție ar fi cea 
practicată de întreprinderea specia
lizată din Deva de a trimite o dată 
pe lună o tonetă care stă în curtea 
fiecărei scoli timp de trei zile, pre- 
luind toată hîrtia colectată. De ase
menea. vinerea si sîmbăta mașinile 
întreprinderii trec si preiau din 
scoli maculatura adunată în timpul 
săntămînii.

Ca o constatare generală. între
prinderile specializate de colectare 
nu au o evidentă a modului în care 
școlile Iși îndeplinesc șarcinUe de, 
predare a maculaturii șL ln conȘe-’ 
ciptă. nici hti pot planifică' ebres- 
Dunzător* preluarea hîrtiei»•^in-'-șwlir 
Cel mal adesea se comolăc îii^ptfȘi-7 
vîtate : dacă se solicită ridicarea 
maculaturii bine, dacă nu. nu. Iată 
un dialog edificator în această pri
vință purtat 
..Scinteii" 
Ferenczi. de la punctul 
rare si valorificare a 
refolosibile din Călan :

— Școala generală din 
este un furnizor principal al hirtiei 
colectate. Mai are mult de predat 
din angajamentul pe acest an 7

— Cred că $1 l-a îndeplinit 1 (17)
— Cită hîrtie trebuia să colectați 

în luna aprilie și cit ați realizat 7
— Nu știu cit am avut plan, dar 

cred că am colectat vreo 2 000 kg.
— Si nu e puțin pentru o locali

tate cum este Călanul 7
— Nu 1 E chiar mult 1
Să mai reamintim că ar fi fost 

obligația ei să treacă cit mai des 
pe la posibilii furnizori de materia
le refolosibile și să-i determine să 
inițieze acțiuni de colectare 7 Dar 
cum «ă o facă dacă nici nu știe ce 
are de realizat Intr-o lună 7 Poate 
ii reamintește conducerea secției din 
Hunedoara 1

în curtea punctului de recuperare 
si valorificare a materialelor refolo
sibile din Călan. 30 cutii special 
confecționate pentru colectarea hir
tiei așteaptă de mai multe zile re
zolvarea unor „spinoase" probleme : 
unde se vor amplasa și cine răs
punde de ele. Deocamdată, soarele 
si ploaia le deteriorează. Poate con
siliul popular si E.G.C.L. Călan se 
vor hotărî să le amplaseze, oină nu 
ruginesc.

orașul nou

Cornellu CĂRLAN
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii*

productivității muncii, a Indicelui 
de utilizare a mașlnilor-unelte și 
pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale. colectivele de oameni ai 
muncii din 18 unităti economice 
din județul Buzău si-au îndeplinit 
cu 10 zile mai devreme prevede
rile de olan pe primele cinci luni 
ale anului. Avansul de timp cîști- 
gat permite acestor unităti să ob
țină suplimentar, pînă la finele lu
nii mai. o productie-marfă indus
trială In valoare de 110 milioane 
lei. (Stelian Chiper).

SIBIU : Toate forțele sa
telor sint concentrate la 
prășit. Oamenii muncii din agri
cultura județului Sibiu au Încheiat 
la timp semănatul culturilor de pri
măvară. Pentru a obține recolte 
mari, ei sint hotărîți să execute fără 
întirziere lucrările de întreținere a 
culturilor. Din datele aflate la direc
ția agricolă județeană rezultă că 
pină la 20 mai prima prașilă me
canică la sfecla de zahăr a fost 
făcută pe 78 la sută din suprafață.

„Semănăturile au răsărit șl se dez
voltă frumos — ne spunea ing. Eu
gen Lazu, director cu producția ve
getală la direcția agricolă județeană. 
Dar în multe locuri, la suprafața 
solului s-a format o crustă groasă. 
Iată de ce acționăm pentru grăbirea 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
atît prin folosirea la maximum a 
mijloacelor mecanice, cit și a Între
gii forțe de muncă de la sate".

într-adevăr, sute de oameni si nu
meroase utilaje au împlnzit cîmpuL 
Se lucrează intens îndeosebi In coo
perativele agricole Bratei. Aței, 
Alma. Axente Sever, Hoghilog. Bo- 
ian ș.a. In aceste unităti abia se În
cheiase prășitul sfeclei de zahăr, și, 
în aceeași zi. s-a trecut la prașila 
mecanică a porumbului. Pe unele 
suprafețe echipe de cooperatori. În
soțite de specialiști, completează go
lurile pe terenurile cu sfeclă de za
hăr afectate de băltiri, ca șl Ia re- 
tușarea rindurilor cu porumb.

La C.A.P. Mahmudia, județul Tulcea, pe terenurile cultivate cu floarea-soa- 
relui, lucrările de intreținere a culturilor se execută mecanizat

ft

AUTOAPROVIZIONAREA: Comunele din jurul noilor

orașe - centre puternice de producție agroalimentară

La Centrul industriul-ugrur Motru — 
un ansamblu de măsuri concrete, gospodărești
După cum se știe, în decembrie 

1981 au fost înființate, prin Decret 
al Consiliului de Stat, primele două 
centre industrial-agrare din tară : 
Motru si Rovinari. fiecare avîna.tn 
componentă, pe lingă orașul de re
ședință. cite 4 comune limitrofe. 
„Măsura creării centrelor industrial- 
agrare. inițiată de secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, constituie o premieră or
ganizatorică cu multiple avantaje 
practice — ne declară Tudor Flori- 
că. orim-secretar al Centrului in
dustrial-agrar Motru. S-au creat 
astfel condițiile nu numai pentru 
mai buna mobilizare a forțelor in

*) Piu» excedente pentru fondul central de itat.

Produsul
Necesarul 

de consum 
al centrului 
industrial- 

agrar

Cantitatea 
asigurată 
In cadrul 
centrului 

industrial- 
agrar

Cantitatea 
ce se aduce 
de la fondul 
central de 

stat

Contribuția 
proprie la 
acoperirea 
necesarului 
de consum

Cereale 5 886 tone 5286 tone 600 tone 90 /.
Carne 2 125 tone 1 829 tone 296 tone 86 V.
Lapte 65 400 hl 51 703 hl 13 697 hl 79 %
Ouă 8.8 mii. buc 4.4 mii. buc. 4.4 mii. buc. 50 %
Legume 5 559 tone 5 734 tone — 100 % •)
Cartofi 3 270 tone 7 852 tone —- 100 % •)
Fructe 1 897 tone 4 217 tone — 100 % ’)
Struguri 589 tone 793 tone — 100 % •)

Pe ansamblu. In cadrul centrului 
industrial-agrar se asigură peste 
90 la sulă din necesarul de consum, 
la unele produse realizindu-se și un 
excedent valorificat — în schimbul 
mărfurilor primite — la fondul cen
tral de stat. Dacă nu se lua măsura 
organizării centrului industrial- 
agrar nu ne puteam asigura prin 
forte proprii decit maximum 20 la 
sută din necesarul de consum. Avan
tajele creării centrului industrial- 
agrar sint. așadar, concludente".

Cum se acționează In practică 
pentru transpunerea măsurilor din 
programul local de autoaprovizlona- 
re 7 însoțiți de vicepreședintele con
siliului popular, tovarășul Idochim 
Pigui, ne-am deplasat în mai multe 
unităti agricole si comune din Motru.

LIVRĂRILE UNITĂȚILOR AGRI
COLE DE PRODUCȚIE — LA NI
VELUL SARCINILOR DE PLAN. 
Primul popas l-am făcut la ferma 
zootehnică a C.A.P. Ploștina. care 
dispune de o crescătorie de păsări 
pentru carne. De aici au și fost li
vrate in acest an pe piața Motrulul 
primele 2 generații de pui — în total 
87 tone, fată de 53 tone planificate. 
Pentru obținerea surplusului de 100 
tone prevăzut față de anul trecut 
se acționează pe două căi : a) in 
afara celor 5 generații de pui cres
cuți în „baterii" vor fi realizate alte 
2 generații in aer liber (in soproane 
amenajate) ; b) un r.umăr de pul, 
care depășesc capacitatea de cazare 

în cealaltă parte a județului. In 
unitățile consiliului agroindustrial 
Avrig, care deține cea mai mare 
pondere din județ la cultura cartofi
lor. se efectua rebilonarea plantelor. 
La G.A.P. Selimbăr, cu ajutorul unei 
plase de sirrnă au fost grăpate toate 
cele 65 hectare plantate cu cartofi. 
După aceea. Intr-un timp scurt, cu 
două tractoare s-a executat prașila 
mecanică. „Este cald, solul are ume
zeală, astfel incit plantele cresc re
pede — ne spune Matei Ropellt, in
ginerul șef al unității. De aceea, am 
început și prașila manuală. Avem 
forțe suficiente. Întregul teren se lu
crează în acord global și credem că 
In trei-patru zile bune de lucru 
vom încheia și această lucrare, ceea 
ce pentru noi e o garanție In piue 
a unei recolte bune*.

Se știe că o recoltă bună presupu
ne să se acorde o atenție sporită 
executării lucrărilor de comba
tere a bolilor și dăunătorilor la 
plantele cultivate. Pentru aceasta 
este nevoie de pesticide. Cantitățile 
necesare culturilor de cîmp au fost 
asigurate. Pentru pomicultură, deși 
ne aflăm în ultima decadă a lunii 
mai, nici pină acum nu s-au pro
curat substanțele necesare comba
terii făinării și manei. Intrucît 
de aceste materiale depinde în 
mare măsură executarea lucrărilor 
de combatere și. deci, calitatea fruc
telor. se impune ca direcția agricolă 
județeană să ia, prin organele de re
sort, măsuri urgente, astfel incit 

Foto : D. Constantinescn

o.*.

vederea sporirii producției de căr
bune. dar s-a asigurat și cadrul tre
cerii la autoaprovizionarea fiecărei 
zone în parte. „Bazinul" agricol al 
orașului de reședință a depășit ast
fel stadiul de simplă delimitare geo
grafică. devenind o formă concretă 
de organizare și funcționare, comu
nele componente ale „bazinului* 
fiind cuprinse administrativ in ca
drul centrului Industrial-agrar.

Pentru cei 32 700 de locuitori, cu- 
prinzînd populația orașului de reșe
dință si a celor patru comune com
ponente ale centrului industrial- 
agrar, aprovizionarea se asigură 
astfel s 

a fermei, vor fi încredințați spre 
creștere membrilor C.A.P. în sistem 
gospodăresc — sub formă de ..mun
că la domiciliu".

Un fapt pozitiv : pe ansamblul 
..bazinului", in perioada ce a trecut 
din acest an. livrările unităților a- 
gricole din Motru sint la nivelul 
sarcinilor de pian. Cu unele dife
rente in structură : bunăoară, la 
carnea de porc s-a înregistrat o de
pășire de 60 la sută, la carnea de 
pasăre de 70 Ia sută, în schimb li
vrările de lapte sint cu 40 Ia sută 
sub nivelul stabilit

LEGUMELE — DIN GRĂDINI 
DIRECT IN MAGAZINE. Principa
lul furnizor de legume al centrului 
industrial-agrar Motru 11 constituie 
asociația economică de stat și coo
peratistă locală (A.E.S.C.), „Sarcina 
acestui an, de a tripla producția 
fată de 1981 — oricît ar părea de 
mare — este pe deplin realizabilă, 
ne asigură Gh. Ularu, directorul u- 
nitătii. Argumente : întreaga supra
față de teren a fost arată si ferti
lizată din timp ; dispunem de în
tregul necesar de răsaduri, iar plan
tările decurg conform graficelor în
tocmite ; avem asigurate Îngrășă
minte si mașinile agricole necesare : 
s-au constituit formații complete de 
muncă pentru fiecare cultură în 
parte (in ajutorul acestor formații 
urmînd să vină, în perioadele de 
virf. și muncitori din oraș) ; va fi 
dat In folosință — sperăm cit mai 
curtnd — noul sistem de irigații".

De la asociația legumicolă locală 

pesticidele să ajungă In unităti 1n 
cel mai scurt timp. (Nicolae Brujan, 
corespondentul „Scinteii").

MUREȘ : La plantarea le
gumelor se lucrează fără ră
gaz Concomitent cu executarea lu
crărilor de Întreținere a culturilor, pe 
ogoarele județului Mureș se desfă
șoară în ritm intens plantarea legu
melor pe cele 1 130 hectare prevăzute 
a se cultiva in sectorul socialist. 
„Timpul călduros creează unele 
greutăți Ia efectuarea acestei lucrări 

■— ne spune Balint Adalbert, ingi
ner șef la trustul horticol județean. 
Pentru a se asigura o bună prindere 
a plantelor, au fost luate măsuri în 
vederea funcționării neîntrerupte a 
instalațiilor de udare. Acolo unde 
situația o reclamă, apa este dată cu 
gălețile. Ca urmare, s-a reușit să se 
planteze 51 la sută din suprafața 
prevăzută a se cultiva cu varză, 
ardei, vinete, conopidă. Ne-am an
gajat să obținem o producție medie 
de 35 tone legume la hectar. Pentru 
realizarea ei sîntem hotăritl să în
cheiem grabnic plantările și să exe
cutăm la timp șl de cea mai bună 
calitate lucrările de întreținere a 
culturilor".

In fermele legumicole ale coopera
tivelor agricole Luduș, Bogata, Che- 
țani, ca și la Cuci — unitate spe
cializată in cultivarea vinetelor — 
sute de cooperatori se aflau în gră
dini, la plantarea legumelor. Ne 
oprim la ferma legumicolă a C.A.P. 
Bogata, care anul trecut a reali
zat o producție medie de peste 30 
tone legume la heetar. „Căldura șî 
lipsa precipitațiilor — nu a plouat 
deloc în cursul lunii mai — ne dau 
mare bătaie de cap — ne «pune ing. 
Liviu Soș. șeful fermei horticole. 
De aceea, după cum vedeți, înaintea 
plantării, cooperatorii udă solul cu 
cel puțin 200 mc apă la hectar. Ur
mărim ca și după plantarea legume
lor să asigurăm aceeași cantitate de 
apă". Intr-adevăr, aici se lucra in 
flux continuu. Cele șase aspersoare 
de care dispune ferma funcționează 
fără Întrerupere, iar 70 de femei 
plantau răsadurile de tomate, ardei 
și vinete pe ultimele suprafețe din 
cele 120 hectare prevăzute a se cul
tiva. La numai cițiva kilometri, la 
ferma legumicolă a cooperativei 
agricole Cucerdea — aceeași activi
tate intensă. Aici, peste 60 de coope
ratori lucrau atit la plantarea, cit 
și la udarea răsadurilor de tomate, 
la întreținerea cartofilor timpurii de 
pe cele 10 hectare. Din lipsa unei 
surse de apă și a instalațiilor de iri
gat, apa este adusă cu două cisterne, 
după care, cu ajutorul găleților, este 

au si fost expediate beneficiarilor 
primele recolte ale acestui an. Din 
păcate insă legumele n-au ajuns în 
magazinele din Motru, așa cum tre
buia. ci in... depozitele I.L.F. din Tg. 
Jiu. De ce 7 Așa au stabilit, prin 
graficele de aprovizionare, repre
zentanții întreprinderii județene de 
legume și fructe. Din cele 28 de tone 
de spanac, de exemplu, culese de 
pe terenurile A.E.S.C.. doar 1,5 tone 
au mers direct pe piața Motrului, 
diferența fiind... plimbată mai întii 
pe Ia Tg. Jiu. pentru ca. de acolo, 
o parte Să fie readusă în Motru. 
Evident, cu cheltuieli suplimentare 
de transport și vehiculare, o parte 
din marfă depreciindu-se ; la fel s-a 
Intim plat și cu uneia cantităti da 
ceapă.

Si o altă anomalie, tot la A.E.S.C. 
Prin planul de cultură primit de la 
forul tutelar — Direcția generală e- 
conomică pentru horticultură din 
cadrul M.A.I.A., A.E.S.C. urmează să 
semene iu acest an 60 ha cu mază
re (de 10 ori mai mult decit nece
sarul local de consum I) și jumătata 
din Întregul teren disponibil cu car
tofi — deși pămintul de aici s-a do
vedit a au fi prielnic culturii carto
fului. In schimb, asociației nu i s-a 
repartizat nici un metru pătrat de 
teren pentru cultura fasolei boabe și 
a usturoiului — produse deficitare 
în zonă si mult solicitate de cumpă
rători.

APORTUL GOSPODĂRIILOR 
POPULAȚIEI LA AUTOAPROVI- 
ZIONARE POATE — ȘI TREBUIE 
— SĂ SPOREASCĂ. în cadrul pro
gramului de autoaprovizionare al 
Motrului. o contribuție Importantă o 
aduc gospodăriile populației. Atît 
pentru satisfacerea propriilor nevoi 
de consum,, ale producătorilor de bu
nuri alimentare (autoconsum). cit șl 
centru valorificarea surplusului de 
produse Ia fondul local de aprovi
zionare (pe calea contractărilor și 
achizițiilor). Practic, producția ce
realieră, de legume și produse ani
maliere din gospodăriile populației 
trebuie să sporească aici de 2—3 ori 
in acest an față de 1981. Ce măsuri 
s-au luat 7 Iată cum s-a procedat în 
comuna Samarinesti.

— Pentru a veni In sprijinul ce
tățenilor — ne spune tovarășa Eli- 
«abeta Băleanu, primarul comunei, 
a fost pregătită in cadrul coopera
tivei de producție o cantitate cores
punzătoare de răsaduri, iar pentru 
cei care au contractat animale cu 
statul am repartizat terenuri agri
cole în vederea cultivării cu furaje, 
cit si cele 700 ha de pășuni comu
nale. De asemenea, vom oferi cetă
țenilor, prin cooperația agricolă și 
cea de producție, pui de o zi si pur
cei de lapte in vederea creșterii.

Dar nu numai locuitorii din co
munele centrului industrial-agrar se 
preocupă de producția agricolă. Jn 
interes deosebit se manifestă și in 
perimetrul orașului de reședință. 
Deși Motru este alcătuit in totalitate 

dată la fiecare plantă. Sint citeva 
exemple care dovedesc că legumi
cultorii mureșeni sint hotăriti să ob
țină producții bune de legume, asi- 
gurind astfel o aprovizionare cores
punzătoare a pieței cu aceste produ
se. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

BRĂILA: Ritm intens la
recoltarea și depozitarea 
furajelor unlt^tile agricole din
județul Brăila se desfășoară o amplă 
acțiune pentru stringerea și depozi
tarea unor cantități cit mai mari de 
furaje. Din datele furnizate de di
recția agricolă rezultă că. din pro
gramul acestei luni, pînă la 20 mai 
in I.A.S. furajele au fost strinse da 
pe 70 la sută din suprafețele prevă
zute. iar în cooperativele agricole — 
în proporție de 65 Ia sută. O bună 
experiență în ce privește producerea 
și buna gospodărire a furajelor ofe
ră I.A.S. Siliștea. Un argument con
vingător in acest sens este și faptul 
că anul trecut pentru hrana anima
lelor unității (2 300 de taurine șl 3 100 
ovine) s-a asigurat chiar un plus de 
furaje, care au fost vindute altor u- 
nltățl. Este un merit al gospodarilor 
de aici că, în prezent, cele 550 de 
vaci dau, in medie fiecare, cite 11 
litri de lapte pe zi.

împreună cu directorul unității, In
ginerul Constantin Cimpoescu, par
curgem o parte din solele destinate 
furajelor, care totalizează 265 hecta
re lucernă, 316 hectare cu lolium, 
137 hectare pășune și 50 hectare cu 
sfeclă furajeră. La stringere^i'ria- 
jelor lucrează 6 combine de V ift 
furaje și 6 combine C-12, adăb»ate 
pentru această lucrare. Pînă în sea
ra zilei de 19 mai a fost strinsă pro
ducția de masă verde de pe 300 hec
tare din cele 718 hectare cu lucernă 
și lolium. Judecind după ritmul de 
pină acum, in citeva zile prima coasă 
va fi încheiată. Totodată, se lucrează 
intens la transportul din cîmp al fu
rajelor : cite 850 tone pe zi.

Aflăm, de asemenea, că la I.A.S. 
Siliștea se prevede ca în acest an 
să se cosească de 5 ori. In acest fel
se va realiza o bază furajeră boga
tă : 2 285 tone fin, 13 500 tone sucu
lente. 19 500 tone masă verde și 4 100 
tone grosiere. Cum spuneam, rezul
tatele se văd de pe acum. De la în
ceputul anului, unitatea a livrat su
plimentar la fondul de stat față de 
program 500 hl lapte. Se estimează că 
planul anual al producției medii de 
lapte se va depăși cu circa 300 litri 
pe fiecare vacă furajată. (Cornelia 
Ifrim, corespondentul „Scinteii").

din blocuri, totuși cetățenii de aid 
cresc animale și cultivă legume. 
Unde 7 Cotețele de animale au fost 
amenajate la marginea orașului 
(sint peste 1 000 de orășeni-crescă- 
tori de auimaie), iar legumele se 
cultivă pe terenurile dintre blocuri 
si în zonele din jurul orașului (în 
total, peste 10 ha).

O observație critică : cu toate că 
In acest an au fost create condiții 
ppntru mărirea aportului gospodă
riilor populației la aprovizionarea lo
cală. contractările la fondul de con
sum decurg lent, mai ales la legu- 
me. ouă si lapte.

O SURSA IMPORTANTĂ DE 
PRODUSE AGROALIMENTARE — 
GOSPODĂRIILE-ANEXA DE PE 
LINGĂ UNITĂȚILE ECONOMICE. 
Gradul de ocupare a forței de mun
că active în munci neagricole este 
la Motru extrem de ridicat — pesta 
90 la sută. Totuși, oamenii de aici, 
chiar dacă majoritatea au devenit 
mineri, n-au uitat să cultive pămîn- 
tul si să crească animale in gospo- 
dăriile-anexă de pe lingă întreprin
derile economice unde lucrează. In- 
cepind din acest an au fost organi
zate asemenea gospodării-anexă in 
toate întreprinderile centrului indus
trial-agrar. atît pentru creșterea a- 
nimalelor (efectivul urmează să spo
rească in acest an de la 400 la 3 500 
capete), cit și pentru cultivarea le
gumelor.

★
...Reluind discuția eu primul 

secretar al centrului industrial-agrar. 
acesta ne-a precizat :

— Deși demarajul anului *82 In 
acțiunea de autoaprovizionare este 
bun. deficientele sesizate sint reale. 
Pentru a le elimina, vom devansa 
acțiunea de încheiere a contractelor 
pentru anul 1983 ; vom intensifica 
livrările de la unitățile agricole la 
fondul de stat șl vom revedea. îm
preună cu întreprinderea județeană 
de legume, graficele de aproviziona
re. nreîntimpinînd transporturile în
crucișate.

Problema centrală r&mine Insă 
aceea a sporirii contribuției de an
samblu a centrului industrial-agrar 
la autoaprovizionarea locală, Pentru 
aceasta ne-am gindit să acționăm 
diferențiat. în funcție de specificul 
produselor, pe care, deocamdată, le 
mai aducem în completare de Ia 
fondul central de stat. La cereale — 
prin creșterea productivității la hec
tar ; la lapte — prin înființarea unei 
ferme specializate (cu o capacitate 
triplă față de cea actuală) și crearea 
unui centru local de prelucrare a 
laptelui ; la ouă — prin constituirea 
unei ferme specializate de găini 
ouătoare ; la carne — prin organi
zarea a încă 2 ferme de păsări pen
tru carne si înființarea. în cadrul 
fiecărei C.A.P., a unei maternități 
de scroafe ; la pește — prin amena
jarea a încă 2 iazuri. Sîntem hotă
ritl ca. răspunzînd chemării de a da 
tării cit mai mult cărbune, să ne 
preocupăm deopotrivă și de auto
aprovizionarea locală.

Mihai IONESCU 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii*
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
 * 

Guvernul 
Republicii Socialiste România

Cuvintul primului ministru al guvernului, 
tovarășul Constantin Dăscălescu

CONSTANTIN DĂSCALESCU — prim-ministru 
ELENA CEAUȘESCU — prim viceprim-ministru
GHEORGHE OPREA — prim viceprim-ministru
ION DINCA — prim viceprim-ministru
ALEXANDRINA GĂINUȘE — viceprim-ministru
GHEORGHE PETRESCU 
LUDOVIC FAZEKAS 
GHEORGHE STOICA

Emilian Dobrescu — președintele Comitetului de 
Stat al Planificării

Petre Gigea — ministrul finanțelor
Nicolae Constantin — ministrul comerțului exterior 

și cooperării economice internaționale
Ion Pățan — ministrul aprovizionării tehnico-ma- 

teriale și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe

Ștefan Andrei — ministrul afacerilor externe 
Constantin Olteanu — ministrul apărării naționale 
George Homoștean — ministrul de interne
Neculai Agachi — ministrul industriei metalurgice 
loan Avram — ministrul industriei construcțiilor 

de mașini
Alexandru Necuia — ministrul industriei de 

mașini-unelte, electrotehnică și electronică 
Gheorghe Caranfil — ministrul industriei chimice 
Trandafir Cocârlă — ministrul energiei electrice 
Ion Lăzărescu — ministrul minelor
Gheorghe Vlad — ministrul petrolului 
Ioan Folea — ministrul geologiei
Dumitru Popa — ministrul construcțiilor indus

triale
Vasile Bulucea — ministrul transporturilor și tele

comunicațiilor
Ion Teșu — ministrul agriculturii și industriei ali

mentare
loan Florea — ministrul economiei forestiere și 

materialelor de construcții
Lina Ciobanu — ministrul industriei ușoare 
Ana Mureșan — pninistrul comerțului interior 
Maxim Berghianu — ministrul muncii
Ion Teoreanu — ministrul educației și învățămîn- 

tului
Ion Tudor — ministrul turismului și sportului 
Eugen Proca — ministrul sănătății
Gheorghe Chivulescu — ministrul justiției
Ion Stănescu — ministru, șeful Departamentului 

pentru construcții în străinătate
loan Ursu — prim-vicepreședinte al Consiliului 

Național pentru Știință și Tehnologie

(Urmare din pag. I)
Lucrările sesiunii au fost deschise 

de tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, ordinea de zi a 
fost completată cu următoarele 
puncte :

— Depunerea mandatului Consi
liului de Miniștri.

— Alegerea Consiliului de Mi
niștri.

— Unele modificări in componen
ta Consiliului de Stat.

— Mandatul dat de Marea Adu
nare Națională delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a doua 
sesiune specială a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării.

Luînd cuvîntul, la primul punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul Ilie Ver
deț a spus :

„In legătură cu hotărirea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, care vizează măsuri privind 
componența și Îmbunătățirea activi
tății guvernului și pentru a da posi
bilitatea ca Marea Adunare Națio
nală să delibereze și să hotărască 
asupra acestor măsuri, depun man
datul Consiliului de Miniștri cu care 
a fost investit de forul legislativ al 
țării in actuala legislatură. Rog 
Marea Adunare Națională să accep
te această cerere".

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate depunerea man
datului Consiliului de Miniștri.

S-a trecut la cel de-al doilea punct 
de pe ordinea de zi — alegerea Con- 
•iliului de Miniștri.

In numele Marii Adunări Naționa
le, președintele forului legislativ al 
țării a rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ai 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, să ia cuvintul.

întîmpinat cu vi! și puternice 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, care, in numele C.C. 
al P.C.R. și al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S., a 
propus pe tovarășul Constantin Dăs- 
călescu pentru funcția de prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Supusă votului Marii Adunări Na
ționale, propunere» formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
aprobată în unanimitate.

In continuare, tovarășul Constan-, 
tin Dăscălescu, primul ministru al 
guvernului, a prezentat propunerile

— viceprim-ministru
— viceprim-ministru
— viceprim-ministru

Suzana Gâdea — președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

Iulian Ploștinaru — președintele Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare

Ion Tulpan — președintele Comitetului de Stat 
pentru Prețuri

Ion Iliescu — președintele Consiliului Național al 
Apelor

Cornel Mihulecea — președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară

Richard Winter — ministru secretar de stat la Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale șl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe 

Aurel Duma — ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe

Tudor Postelnicu — ministru secretar de stat la 
Ministerul de Interne șl șef *1 Departamen
tului Securității Statului

Ion M. Nicolae — ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, șef al Departamen
tului Cooperării Economice Internaționale 

Dumitru Bejan — ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale

Petre Preoteasa — ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării

Aneta Spornic — ministru secretar de stat la Co
mitetul de Stat al Planificării

Laurean Tulai — ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Ușoare

Marin Capisizu — ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
șef al Departamentului Industriei Alimentare 

Mihail Florescu — ministru secretar de stat la Con
siliul Național pentru Știință și Tehnologie 

Gheorghe Cioară — ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și Tehno
logie.

★
Potrivit legii, din guvern mai fac parte pre

ședintele Consiliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, primul secretar al 
Comitetului Central al Unjunii Tineretului Comu
nist, ca ministru pentru problemele tineretului, 
prim-vicepreședintele Consiliului Organizării Eco- 
nomico-Sociale.

privind alegerea prim viceprim-mi- 
niștrilor, viceprim-miniștrilor și 
membrilor Consiliului de Miniștri.

Tn unanimitate. Marea Adunare 
Națională a ales Consiliul de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
în componența prezentată.

Primul ministru a luat apoi 
cuvintul.

Trecîndu-se la punctul trei de pe 
ordinea de zi. privind unele modifi
cări în componența Consiliului de 
Stat, din împuternicirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ^pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
propus ca tovarășul Iile Verdeț »ă 
fie ales în funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.

în această calitate, tovarășul Ilîe 
Verdeț a depus jurămîntul de cre
dință și devotament față de Repu
blica Socialistă România.

Marea Adunare Națională a apro
bat. apoi, eliberarea tovarășei Ale
xandrina Găinușe din funcția de 
membru al Consiliului de Stat, în 
legătură cu alegerea sa ca viceprim- 
ministru al guvernului.

Forul legislativ suprem al țării a 
aprobat cererea de renunțare la cali
tatea de deputat adresată Biroului 
M.A.N. de tovarășul Nicolae Iosif, 
ales în circumscripția electorală nr. 
5 Chișineu-Criș, județul Arad.

La următorul punct al ordinii de 
zi. tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, a dat citire 
mandatului delegației Republicii So
cialiste România la cea de-a doua 
sesiune speciala a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, con
sacrată dezarmării.

în mandat se arată că delegația 
țării noastre are sarcina de a reafir
ma și promova cu consecventă con
cepția umanistă și profund con
structivă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in problemele dezarmării, 
poziția și propunerile concrete ale 
României privind creșterea încrede
rii între state, trecerea la măsuri

SOLEMNITATEA DECORĂRII TOVARĂȘULUI GHEORGHE POP
(Urmare din pag. I)
continuare voi rămîne ostaș cre
dincios al partidului, al statului, 
al poporului, al dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, și nu 
voi precupeți nici un efort pentru a 
îndeplini sarcinile încredințate, pen
tru a-mi aduce pe mai departe con

practice, eficiente pe calea dezanga
jării militare, opririi cursei înarmă
rilor, dezarmării, și în primul rind 
a dezarmării nucleare, reluarea poli
ticii de destindere, sporirea securită
ții internaționale și consolidarea pă
cii în întreaga lume.

Se evidențiază, între altele, pro
punerile referitoare la oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la realizarea 
unor pași concreți in direcția dezar
mării, in primul rind a dezarmării 
nucleare ; încetarea producției de 
arme nucleare, trecerea la reducerea 
treptată a stocurilor existente și in
terzicerea armelor nucleare și a tu
turor armelor de distrugere în masă; 
oprirea amplasării și. dezvoltării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa, eliminarea tuturor arme
lor nucleare de pe continent : convo
carea unei conferințe pentru crește
rea încrederii și dezarmare în Euro
pa: crearea de zone denuclearizate 
m diferite zone ale lumii ; adoptarea 
unui program global de dezarmare; 
creșterea rolului și răspunderii po
poarelor, opiniei publice mondiale, 
oamenilor de știință din întreaga 
lume, ale Organizației Națiunilor 
Unite în solutionarea tuturor proble
melor ce privesc pacea, dezarmarea 
și progresul umanității.

Marea Adunare Națională a apro
bat in unanimitate propunerile pe 
care delegația tării noastre le va 
prezenta la această sesiune, in spi
ritul orientărilor stabilite de Con
gresul al XII-Iea al partidului, pro
puneri ce reflectă voința României 
de a conlucra cu celelalte state, de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
luarea unor hotăriri care să răspundă 
pe deplin așteptărilor și dorinței po
poarelor de a trăi într-o lume fără 
arme și fără războaie.

în încheiere, președintele Marii 
Adunări Naționale a arătat că ce
lelalte proiecte de legi înscrise pe 
ordinea de zi urmează a fi exami
nate. in continuare, de comisiile 
permanente și supuse dezbaterii 
M.A.N. intr-o viitoare ședință în ca
drul actualei sesiuni. (Agerpres) 

tribuția la înfăptuirea politicii par
tidului.

La sfîrșitul festivității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au în
treținut într-o atmosferă cordială cu 
sărbătoritul, felicitindu-1 pentru înal
ta distincție acordată.

Mult stimata tovarășa Nicola* 
Ceaușescu,

Președinte al Republicii Socialista 
România,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați,

Profund emoționat de semnificația 
acestui moment, doresc să exprim, cu 
sentimente de fermă angajare și res
ponsabilitate comunistă. întreaga mea 
recunoștință președintelui tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale, 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, pen
tru încrederea acordată prin alegerea 
mea în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Ingăduiti-mi să vă asigur, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarăși deputați, că nu voi precupeți 
nici un efort pentru ca guvernul, fie
care membru al său să contribuie din 
plin, cu devotament și înaltă compe
tentă, mobilizindu-și întreaga ener
gie de care dispune la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
patriei noastre spre comunism.

Permiteti-mi să-mi reafirm, și cu 
acest prilej, încrederea nețărmurită 
că izvorul succeselor noastre de azi 
și de miine se află în aplicarea fer
mă. neabătută, in toate domeniile, a 
liniei politice a partidului, a orien
tărilor si indicațiilor ilustrului con
ducător al partidului și statului nos
tru — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Avem marea fericire de a munci tn 
preajma unei personalități de excep
ție — președintele României — șl 
vom urma neabătut exemplul său 
strălucit de dăruire și abnegație, de 
inițiativă și perseverentă, de atașa
ment neclintit fată de cauza bunăstă
rii și fericirii poporului, progresului 
și înfloririi patriei noastre socialiste, 
independente și suverane.

Misiunea pe care, prin dumnea
voastră, partidul, poporul, tara în
treagă ne-o încredințează nu este 
ușoară. înțelegem că trebuie să spo
rească necontenit aportul guvernului, 
al întregului aparat central de stat la 
îndeplinirea hotăririlor Congresului al 
XII-Iea al partidului, la aplicarea 
fermă a programelor de dezvoltare a 
patriei adoptate de cel mai înalt fo
rum al partidului, a hotăririlor luate 
ulterior de Comitetul Central, a legi
lor aprobate de Marea Adunare Na
țională.

în timpul care s-a scurs din actua
lul cincinal s-au obținut rezultate po
zitive in dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale, în creșterea canti
tativă și calitativă a producției, mo
dernizarea industriei și agriculturii, 
pe baza introducerii progresului teh
nic, in extinderea și adîncirea auto- 
conducerii muncitorești și autosestiu- 
nil economico-financiafe, în perfec
ționarea cadrului de participară a 
maselor Ia conducerea producției, a 
întregii societăți, la gospodărirea 
avufiei naționale. Progrese remar
cabile s-au înregistrat pe tărîmul 
dezvoltării științei, învățămintului și 
culturii. S-au îmbunătățit condițiile 
de muncă, de viață și de trai ale oa
menilor muncii.

Aceste realizări reprezintă un bun 
temei pentru a acționa mai eficient, 
mai energic, intr-un spirit de înaltă 
răspundere și disciplină în vederea 
eliminării operative a acelor neajun
suri criticate recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central, a reali
zării întocmai a sarcinilor din planul 
de dezvoltare economico-socială în 
acest an și pe întregul cincinal.

Călăuzindu-șe cu consecvență de 
indicația dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a 
face totul pentru asigurarea și con
solidarea continuă a independenței 
patriei noastre în domeniul asigură
rii resurselor energetice necesare, gu
vernul va acorda cea mai mare aten
ție realizării Programului de dezvol
tare a bazei energetice, îndeplinirii, 
fără intirziere, a măsurilor stabilite 
in vederea creșterii producției de căr
bune și țiței, asigurării stocurilor de 
cărbune stabilite de conducerea su
perioară de partid, lărgirii bazei, de 
materii prime și gospodăririi acesto
ra cu maximă eficiență.

Avind în vedere că o importantă 
sursă de materii prime este insăși 
economisirea lor, vom lua toate mă
surile pentru a determina cu adevă
rat la toate ministerele, centralele și 
unitățile, in toate domeniile și sec
toarele vieții economice și sociale o 
poziție mai activă, mai hotăriță, ac
țiuni operative, eficiente și cu efec
te de durată pentru gospodărirea ra

țională, pe baza unui regim sever de 
economii, a energiei, combustibililor, 
materiilor prime și materialelor, 
pentru respectarea cu strictețe a nor
melor de consum și micșorarea lor 
sistematică, conceperea și aplicarea 
de tehnologii moderne, de înaltă pro
ductivitate, pentru Înlocuirea mate
rialelor deficitare din import, cu al
tele realizate în țară.

Pornind de la indicațiile conducerii 
partidului, tinînd seama de criticile 
formulate în această privință, va tre
bui să întreprindem măsuri mult 

“mai concrete și energice pentru re- 
folosirea materialelor, pieselor și sub- 
ansamblelor uzate, valorificarea re
surselor secundare imprimînd în ac
tivitatea fiecărui cadru de conducere 
pe linie de stat și economică, în 
munca de zi cu zi a tuturor între
prinderilor. o preocupare constantă 
pentru ca nimic din bunurile mate
riale ale societății, ale poporului să 
nu se piardă, ca orice material re- 
folosibil să fie reintrodus în fluxul de 
producție.

Urmărind asigurarea condițiilor 
materiale și organizatorice necesare 
înfăptuirii programului de investiții, 
punerii în funcțiune la termen și la 
parametrii optimi a obiectivelor pla
nificate, guvernul își va intensifica 
preocupările în direcția utilizării la 
maximum a capacităților existente, a 
bunei funcționări și întrețineri a 
acestora.

Dind un puternic impuls îndepli
nirii obiectivelor stabilite in dome
niul cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice, al promovării pro
gresului tehnic la nivelul performan
telor înregistrate pe plan mondial, 
vom crea condiții tot mai bune pen
tru afirmarea și punerea largă in va
loare a inițiativei și capacității crea
toare a corpului tehnico-lngineresc 
din tara noastră, a experienței mun
citorilor cu înaltă calificare, concen- 
trindu-le eforturile în principal spre 
reducerea cheltuielilor valutare, asi
gurarea, cu forte proprii, a unor uti
laje și produse de înaltă eficiență și 
calitate, sporirea competitivității pe 
piața externă a mărfurilor românești, 
concomitent cu reducerea sistemati
că, tot mai accentuată, a importu
rilor.

Avind deplina înțelegere a comple
xității fenomenelor cu care se con
fruntă lumea contemporană, a gra
velor consecințe ale crizei economice 
mondiale, guvernul iși va asuma răs
punderi mai mari și va acționa și 
mai hotărit în direcția intensificării 
schimburilor și cooperării economice 
internaționale, pe baze reciproc a- 
vantajoase și cu respectarea neabă
tută a cunoscutelor principii în rela
țiile dintre state, promovate de 
România, de președintele țârii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

O preocupare de prim ordin a gu
vernului o va constitui aplicarea cti 
fermitate a măsurilor luate de con-, 
ducerea partidului in vederea asigu
rării echilibrului balanței comerciala 
și de plăți a țării, efectuarea unor 
schimburi economice eficiente, creș
terea ponderii produselor cu un grad 
mai avansat de prelucrare, realizarea 
integrală și în condiții corespunză
toare a producției destinate expor
tului. în concordanță cu prevederile 
planului.

In spiritul indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, guvernul 
se va angaja mult mai ferm, mai 
concret pentru dezvoltarea agricul
turii pe un făgaș de înaltă producti
vitate și organizare, în lumina ce
rințelor noii revoluții agrare, pentru 
a se pune capăt cit mai grabnic nea
junsurilor ce persistă in acest sector 
de importanță deosebită al economiei 
noastre naționale, pentru valorifica
rea deplină a condițiilor economice 
și financiare create, sporind contri
buția agriculturii la creșterea avuției 
naționale și la îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu bunuri alimen
tare.

Asigurînd o amplă mobilizare da 
forțe pentru aplicarea în viață a o- 
biectivelor majore stabilite pentru 
toate sectoarele, în primul rind ale 
dezvoltării producției materiale, gu
vernul va situa permanent in cen
trul preocupărilor sale înfăptuirea 
programului de ridicare continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, țelul suprem al po
liticii partidului, scopul fundamental 
al tuturor măsurilor întreprinse de 
partidul nostru.

Stimați tovarăși deputați,
Sarcinile de o mare complexitate 

și însemnătate politică, economică și 
socială ce le avem de îndeplinit, li
chidarea neîntîrziată a lipsurilor cri

ticate de conducerea superioară de 
partid cu privire la activitatea unor 
ministere și instituții centrale, im
pun guvernului să ia măsuri ener
gice pentru întărirea prin toate căile 
a răspunderii, ordinii și disciplinei 
la toate nivelurile, în activitatea or
ganelor de conducere colectivă ale 
ministerelor, centralelor, întreprin
derilor, a organelor locale ale admi
nistrației de stat.

Guvernul va trebui să întreprindă 
de îndată măsurile cele mai ferme 
pentru a instaura in toate verigile 
aparatului de stat, de sus și pînă 
jos, o disciplină de neclintit, o ordine 
exemplară, un inalt spirit de răspun
dere din partea fiecărui activist de 
stat, începînd cu primul ministru și 
terminînd cu ultimul lucrător. în în
deplinirea sarcinilor ce decurg din 
funcția încredințată.

în mod deosebit trebuie să stăruim 
pentru a imprima pretutindeni o pre
ocupare neobosită pentru respecta
rea cu cea mai mare strictete a le
gilor, a hotăririlor de partid și de 
stat, sădind la fiecare cadru din a- 
paratul de stat conștiința faptului că 
una din datoriile lui de frunte este 
de a lupta din răsputeri pentru a a- 
sigura o legalitate desăvirșită, luind 
poziție fermă fată de oricine ar 
încerca să eludeze legea. Vom lua 
tcate măsurile pentru ca orice în
călcare a legii să fie ferm sancțio
nată, fără a ține seama de persoane, 
de locul ce-1 ocupă in ierarhia so
cială, de meritele celui in cauză. Va 
trebui să-i facem pe toți lucrătorii 
din aparatul ministerelor, instituțiilor, 
centralelor, Întreprinderilor să înțe
leagă că in fața legii, în fata ordinii 
noastre de drept cu toții sîntem egali, 
fiecare fiind obligat să se conducă în 
întreaga activitate după normele sta
bilite de legislația noastră socialistă, 
in concordantă cu principiile eticii și 
echității socialiste pe care le pro
movează neabătut partidul nostru. Cu 
atît mai mult vom cere fiecărui cadru 
cu muncă de conducere să fie în 
toate privințele un înalt exemplu de 
respectare riguroasă a legii, să de
termine, in colectivul pe care-1 în
drumă, aplicarea ei fermă, o atitu
dine plină de răspundere fată de 
partid, fată de popor.

Cerințele etapei noi pe care o 
parcurgem impun să asigurăm ca in 
aparatul central de stat. în ministe
re. in toate compartimentele funcțio
nale să se facă tot mai puternic 
simțită prezenta celor mai destoinice 
și cinstite cadre, provenite din rîndul 
clasei muncitoare, care dovedesc in 
fapte că sînt în stare să lupte pentru 
înfăptuirea neabătută și integrală a 
politicii partidului în domeniul în 
care acționează, oameni capabili să 
întrețină în colectivele din care fac 
parte o atmosferă principială de 
lucru, un spirit de inaltă răspundere 
în onorarea sarcinilor ca le revin..

Vom face totul pentru ca în rîndul 
cadrelor de conducere din ministere, 
centrale și Întreprinderi, al întregu
lui aparat de stat să se manifeste cu 
vigoare în toate Împrejurările spi
ritul revoluționar al partidului nostru, 
poziția principială, militantă, de a- 
părare cu strășnicie a avuției na
ționale, a tuturor bunurilor poporu
lui, caracteristică esențială a condu
cătorului comunist.

Mult mai consecvent șl stăruitor va 
trebui să ne preocupăm de întărirea 
legăturilor guvernului cu unitățile 
de producție, cu instituțiile științi
fice și de proiectare, de învățămint 
fei cultură, cu producătorii bunurilor 
materiale și cu creatorii.valorilor spi
rituale, sprijinind efectiv. în primul 
rind. acele colective care de mai 
multă vreme continuă să se con
frunte cu greutăți și nu reușesc să 
țină pasul cu cerințele actuale tot 
mai crescinde. să se ridice la nivelul 
celor cu rezultate bune. Va trebui 
să luăm măsuri ferme și să organi
zăm în așa fel munca guvernului, a 
ministerelor, încît principala activi
tate să fie orientată spre asigurarea 
îndeplinirii neabătute în toate do
meniile a sarcinilor de producție, a 
planului unic de dezvoltare econo
mico-socială a tării în condiții de 
inaltă eficientă.

în mod deosebit va trebui să Îmbu
nătățim modul de exercitare a 
funcției de control a guvernului, ac- 
centuînd asupra caracterului său pre
ventiv, sporindu-i eficienta, astfel 
incit să se afirme ca un instrument 
apt să contribuie la soluționarea 
reală a problemelor.

Revine ca o principală îndatorire a 
guvernului de a se angaja mai activ, 
mai ferm și mai eficient în rezolva
rea problemelor ce le ridică consi
liile de conducere ale ministerelor, 

consiliile oamenilor muncii ale cen
tralelor și întreprinderilor industria
le, participînd nemijlocit la întreaga 
activitate depusă pentru depășirea 
unor greutăți ce apar, pentru asigu
rarea desfășurării normale a între
gului proces de producție, pentru e- 
vitarea răminerilor in urmă, a orică
ror lipsuri.

în activitatea guvernului va trebui 
să respectăm ferm principiul muncii 
și conducerii colective, asigurînd dez
baterea profundă și responsabilă a 
tuturor problemelor legate de apli
carea în viață a politicii economice 
și sociale a partidului, întărind tot
odată răspunderea personală a fie
cărui membru al guvernului, a fie
cărui ministru pentru modul cum se 
înfăptuiesc hotărîrile de partid și de 
stat, indicațiile secretarului general 
al partidului.

Consider, in același timp, că se 
impune să devină un stil de lucru al 
guvernului, al biroului permanent 
participarea la ședințele birourilor 
executive ale ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor, organizarea de 
acțiuni directe in unitățile producti
ve, asigurînd controlul și îndrumarea 
la fata locului, prin mutarea centru
lui de greutate al activității noastre 
din birouri pe teren, acolo unde 
prind viață toate programele elabo
rate de partidul nostru pentru înflo
rirea economică și spirituală a țării.

Stimați tovarăși,
îmi revine sarcina să reafirm și cu 

această ocazie hotărirea guvernului 
României socialiste de a milita și pe 
viitor cu consecvență și perseverență 
pentru Înfăptuirea politicii externe 
a partidului și statului nostru, care 
datorează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu clarviziunea, realismul și 
principialitatea ce au impus-o in via
ța internațională.

Opinia publică'mondială dă o înal
tă apreciere eforturilor României, ale 
președintelui ei pentru promovarea 
colaborării între state, a înțelegerii 
între popoare, pentru găsirea unor 
soluții favorabile destinderii, pentru 
dezarmare generală și în primul rind 
nucleară, pentru realizarea unui cli
mat trainic de securitate și ;e . în 
lume. Țara noastră și-a cîșHf » "1 
binemeritat prestigiu pe toate n'eti
cii anele globului datorită luptei ei 
stăruitoare pentru respectarea prin
cipiilor egalității între state, neames
tecului in treburile interne ale aces
tora, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho- 
tări în mod suveran destinul, pen
tru edificarea noii ordini economice 
internaționale, a unei lumi mai bun* 
și mai drepte.

în deplin consens cu orientările 
principiale ale partidului, proprii po
liticii externe a statului român, vom 
contribui prin toate mijloacele la 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, cu țările 
membre ale C.A.E.R., la extinderea 
și diversificarea raporturilor cu țările 
in curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- , 
duire socială.

Asigurăm Marea Adunare Naționa- 
lă că vbtn Întreprinde toate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea angaja
mentelor de colaborare economică și J 
tehnlco-științifică asumate, pentru 
înfăptuirea înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, astfel ca România să se ; 
afirme cu tot mai mult succes în cir
cuitul relațiilor economice mondiale, 
pe arena vieții internaționale, în lup
ta pentru destindere, colaborare șl 
pace.

Stimați tovarăși deputați,
în numele guvernului, îngăduiti-mi 

să asigur, încă o dată, pe președin
tele Republicii Socialiste România, 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Marea Adunare Na
țională, Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unitarii Socia
liste că vom pune intreaga putere de 
muncă, toate cunoștințele și pricepe
rea noastră în slujba realizării im
portantelor atribuții și sarcini cu caro 
am fost investiți, pentru aplicarea 
neabătută a politicii interne și inter
naționale a partidului.

Conducerea superioară de partid și 
de stat, aleșii poporului în cel /nai 
inalt for legislativ al țării ne-ar ; 
norat cu o răspundere deosebit* , 
încape nici o îndoială că întregul gu
vern, fiecare membru al său în parte 
își va mobiliza toate forțele pentru a 
se achita cu cinste de mandatul în
credințat.

Ne vom dedica intreaga capacitate, 
muncind cu dăruire și pasiune revo
luționară pentru îndeplinirea inte
grală a tuturor obiectivelor prevăzute 
în planul de stat pe anul în curs, pe 
întregul cincinal — condiția de bază 
pentru ca patria noastră liberă și in
dependentă să se ridice pe noi trepte 
de civilizație și progres, să înainteze 
neabătut pe calea socialismului și 
comunismului, a bunăstării și ferici
rii întregului popor.
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TEATRUL, ARTĂ A CETĂȚII
Avem nevoie de un teatru revo

luționar — iată tema colocviului ce 
a avut loc recent la Brașov, in cea 
de-a V-a ediție ă Festivalului de tea
tru contemporan. Atit prin intenția 
care i-a stat la bază, cit și prin dez
baterea ce i-a urmat, tema propusă 
a dovedit remarcabile virtuți și des
chideri dialectice. Totul, astfel, a pu
tut să răsune util, edificator și legi
tim. Aceasta, și in sens politic-social, 
legat de realitățile societății noastre 
actuale, și intr-un sens general, pri
vind condiția de ansamblu a feno
menului dramatic si forma sa de in
tegrare in cultura de azi a lumii.

Consider că intre ideea de teatru 
și ideea de revoluție există rapor
turi de consubstanțialitate. Teatrul 
s-a putut constitui ca artă prin ex
celentă a cetății, in măsura in care 
a Înțeles și și-a asociat organic ra
țiunile de viată ale acesteia. Or — 
știm ! — năzuința spre progres a 
constituit intotdeauna o asemenea 
rațiune de viată. Puncte nodale și 
puncte de rezistentă, in istoria mi
lenară a creației dramatice, au fost 
mai cu seamă acelea in care s-au 
petrecut și s-a dat glas unor mutații 
de esență revoluționară. Ne stau la 
dispoziție, jn această privință, con
firmări universale.

Teatrul antic a doborit puterea 
Moirei, pentru ca In schimb să pună 
in lumină misiunea prometeică a 
omului. Misterele și farsele medie
vale au produs spărturi hotăritoare 
in zidul dogmatismului scolastic. 
Teatrul renascentist a pledat pentru 
dreptul la fericire, ridicindu-se ca 
atare impotriva conceptului de dam- 
nație ori de ostracizare morală a 
ființei umane. In teatrul clasic fran
cez. sub forme voalate artistic, dar 
categorice ca atitudine ginditoare. au 
fost denunțate moravuri, structuri și 
instituții ale monarhiei absolute. 
Teatrul iluminist a prefațat Declara
ția, drepturilor omului din 1789 și că
derea Bastiliei. Teatrul reieșit din 
mișcarea Sturm und Drang a con
tribuit la revitalizarea spirituală si 
politică a lumii germane. Pe plan 
literar, teatrul romantic a pu« in 
cauză autoritarismul esteticei cla
sice; pe plan istoric, același teatru a 
făcut cauză comună cu mișcarea pa
șoptistă europeană și a sprijinit doc
trina..; emancipatoare reprezentată de 

iul naționalităților. în perioa- 
<1» aproape de epoca noastră, 
teatrul realist a vehiculat postulări 
și ilustrații pertinente, capabile să 
opereze treceri definitorii de Ia so
cialismul utopic la unul științific, in
terpelat pe materialism istoric, 
ș«a.m.d... Procesul acestor implicări 
revoluționare continuă. Firește, cu 
înfățișări și dimensiuni diferite, in 
funcție de natura și intensitatea eve
nimentelor intervenite intre timp, 
dar, ca substrat revoluționar, cu în
țelesuri și finalități asemănătoare.

Noțiunea de revoluție, așa cum a- 
ceastă noțiune trebuie preluată șl 
asimilată în creația contemporană 
de teatru, pune pe seama factorilor 
in drept sarcini și responsabilități 
profunde. Faptul reclamă să fie gin- 
dit complex, bineînțeles cu raportări 
pregnante la realități și programe în 
curs ale societății socialiste, nu mai 
puțin insă și cu o cunoaștere limpe
de a ceea ce s-a încorporat in aceas
tă noțiune prin lucrări îndelungi ale 
istoriei si ale culturii. Conceptul de 
revoluție, în accepțiunea lui filozo
fică M i'n destinația lîii morală, 'este 
un Concept Înalt; cuprinzător, ce 
obligă. în el se adună, se întrepă
trund și iși împrumută reciproc sub
stanțe. valori din multiple direcții 
ale existenței și ale activității so
ciale. In afara acestui concept, gtn- 
direa socială și-ar pierde ceva esen
țial din rațiunea ei de a fi. Indife
rent in ce situație am implica acest 
concept — politică, știință, artă, mo

de Ion ZAMFIRESOJ

dalitate de cunoaștere, comportare 
de viată — avem datoria spirituală 
de a-1 păstra pe piedestalul lui se
ver, cu insignele lui întregi.

în mare măsură, pe alocuri chiar 
In predominantă măsură, problema
tica teatrului contemporan se aplea
că asupra unor teme de inspirație 
existențială. De aici, printre alte
le : explozii de teatru absurd, cu
fundări aspre in probleme de an
goasă și alienare, suspens-uri tinzînd 
să devină regulă și principiu, ambi
guități și paradoxuri, „desacralizări", 
ruperi „furioase", sisteme noi de 
„codare" și „decodare" ș.a. Tot așa, 
și pe latura exprimării poetice. Pe 
largi porțiuni, in cuprinsul aceleiași 
dramaturgii contemporane, continuă 
eă-și facă drum criterii și soluții se
miotice de caracter abscons. In spe
ță : metaforism, alegorii, transpuneri

Opinii pe marginea 
unei dezbateri 

de teatru 
contemporan

parabolice, presupuneri emblematice, 
reverberații și sintagme de tip enig
matic.

Aceste demersuri și procedee nu 
sint intimplătoare. Iși. au însemnă
tatea lor și justificatele lor intrin
seci. Asigură manifestării de teatru 
includere adecvată in epocă și mo
dernitate artistică. In arta generală 
a spectacolului, ca și in concepția 
regizorală modernă, au loc procesua- 
lităti si mutații in al căror climat 
inițiativele și deschiderile de felul 
celor enunțate mal sus se regăsesc 
cu deosebire pe ele însele.

Contează, de asemenea, si aspectul 
axiologic. Au fost și sint In joc stări 
de spirit reieșite din experiențele 
zguduitoare ale celui de-al doilea 
război mondial. Absurdul s-a produs 
efectiv: amenințarea nucleară tine 
cugetele in stare de permanentă an
goasă. Contrariu de ce s-a afirmat 
— și cîtoodată se-afirmă încă — cred 
că avem de-a face in literatura a- 
mintită nu doar cu o desfășurare 
vanitoasă de plăceri casuistice și ra
finamente speculative, ci și cu scru
tări hotărîte intr-o masă de reali

Primăvara culturală bucureșteanărr
„Primăvara culturală bucureștea- 

nă“ a continuat vineri cu un bo
gat program de manifestări dedicate 
muzicii si dansului.

Sub genericul „Cintecele muncii, 
eintecele păcii", prestigioase forma
ții corale de amatori au susținut, in 
sala ansamblului artistic „Rapsodia 
română", un concert de muzică pa
triotică și revoluționară. La Teatrul 
de operetă, intarpreti de frunte ai 
Operei române și Filarmonicii 
„George Enescu". studenți ai Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" 
și ai Institutului de artă teatrală 
și cinematografică, precum și e- 
Jevi ai Liceului de artă „George E- 
nescu". laureat! ai unor ’ cbifcti?S&ri? 
naționale și internaționale, au pre
zentat un spectacol de muzică, ba
let si poezie, iar ansamblul „Fan
tasio" din Constanta a oferit iubi
torilor artei coregrafice, la sala 
Savoy" a Teatrului satiric-rauzical 

..Constantin Tănașe". o seară de ba
let clasic și modern. Programul ..Zi
lei muzicii și dansului" a mai cu

tăți crude ale vieții contemporane. 
Sub acest raport, teatrul contempo
ran s-a dovedit prezent și per
spicace. Dincolo de ermetismul său 
estetic stăruiesc adevăruri și Înțele
suri din registre grave ale realității. 
Acest teatru și-a impus — poate în- 
tr-un mod mai viu și mai apăsat de- 
cit in alte căi de comunicare artisti
că — să răzbată și să dea alarme 
salutare.

Rămine de văzut, totuși, dacă lu
crurile se pot opri aici I Oricind. de
sigur, a medita asupra unor fapte 
de proporția morală a celor la care 
m-am referit, așa incit imaginea și 
învățămintele acestora să nu se risi
pească amorf odată cu scurgerea 
timpului, poate fi indiciu de putere 
și de calitate spirituală. Dar. așa 
cum Întreținem un sentiment al fap
telor din trecut ori din prezentul 
imediat, tot așa trebuie să ne con
stituim și unul al privirilor înainte. 
Elementul anticipativ face parte din 
pirghiile conștiinței. Deopotrivă, a- 
cest element intră ți in structura 
adevărului revoluționar.

Este o chestiune, aceasta, asupra 
căreia socotesc că dramaturgia con
temporană ar trebui să reflecteze cu 
un plus de psihologie fată de cel de 
pină acum. Poate că publicul de tea
tru — cel existent efectiv și cel în 
curs de constituire — începe să dea 
semne de oboseală, atunci cînd îi 
înfățișăm mereu, stăruitor, mai mult 
situații Încărcate de obsesii, nevro
ze și incifrărl. Este atit de firesc, 
este totodată și atit de necesar, ca 
acest public să regăsească și tări- 
muri de lumină, spre care să poată 
aspira cu încredere și cu voință re
voluționară.

Avem dovezi, din ce ta ce mai 
multe și mai elocvente, că azi. in 
lume, tnteresul pentru teatru și ne
voia intimă de teatru sint in' creș
tere. Trebuie să ne întrebăm : este 
aceasta o tendință scepticizantă, dis
pusă să eternizeze melancolii și ab
dicări dureroase, ori dimpotrivă de
notă o trăsătură stenică’, restitutivă, 
făcind apel solemn, edificator, la 
energetismul de privilegiu al con
diției umane 7 Pacea spre care aspi
ră popoarele lumii trebuie să fie, 
deopotrivă, o pace a tratatelor și o 
pace senină a conștiințelor. în acest 
sens din urmă, teatrul din vremea 
noastră poate avea un cuvint impor
tant de spus. Este revoluționar, cu 
adevărat, ceea ce este hotărit să în
țeleagă. să apere și să lupte pentru 
rosturile active, optimiste ale uma
nității.

re

prins concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii ..George Enescu" di
rijată de Rainel Miedel din S.U.A. și 
avindu-1 ca solist pe pianistul Dan 
Grigore, un concert al coralei „Lu
ceafărul" a casei de cultură „Mihai 

.Eminescu", unul de romanțe sus
ținut de reprezentanți de seamă ai 
genului liric, un medalion dedicat 
creației enesciene. cu participarea 
formației camerale a Radiodifuziu
nii române, o seară muzeal-artisti- 
că. găzduită de Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România, sub 
genericul «..Permanențe ale - artei ro
mânești": . spectacolele- folclorice 
..CinJ.ec și joc de viată nouă" și „Din 

-bătrfp'l tiiha ia noi", pre^ntajă 'fle
formații artistice de amatori din Ca
pitală și sectorul agricol Ilfov.

Un fructuos dialog intre creatori, 
tnterpreți si membri a> cercului 
..Prieteni ai muzicii" din cadrul în
treprinderii ..23 August" s-a desfă
șurat la clubul acestei mari unități 
economice bucureștene.

(Agerpres)

văluie treptat prin 
cercetarea arheologică; 
tarile române iși pre
dau. ca intr-o adevă
rată ștafetă, conduce
rea luptei impotriva 
primejdiilor din afară 
in evul mediu ; pen
tru unirea lui Mihai 
se reproduce afirma
ția unui istoric al 
epocii că era „legea 
inevitabilă a destinu
lui" etc.

La rindul său, o 
ilustrație bogată, cu- 
prinzind citeva sute de 
fotografii, desene, 
planșe color și hărți, 
însoțește cartea. Sint 
reprezentate astfel 
splendidele creații ale 
epocii neolitice și cele 
ale perioadei clasice 
a istoriei dacilor : Bu- 
rebista — Decebal ; 
vestigiile orașelor ro
mane din Dacia, mo
zaicuri, sculpturi din 
aceeași epocă, atestind 
infloritoarea viață ma
terială ce s-a dezvoltat 
in Dacia acelei vremi ; 
mărturiile epocii mi- 
g rații lor — de la unel
tele și ceramica coti
diană scoasă la iveală 
de arheologi și pină 
la remarcabilele piese 
ale tezaurului de la 
Pietroasa ; ctitoriile

marilor voievozi și 
domni cu bogata lor 
zestre da creație ar
tistică, stampele mul
telor noastre bătălii 
pentru neatimare pur
tate in veacurile evu
lui mediu ; figurile 
principale ale genera
țiilor ce-au ctitorit 
România modernă ; 
manifeste, militanți, 
congrese ale mișcării 
noastre muncitorești ; 
chipul marilor noș
tri oameni de artă și 
cultură, de știință ; în
fățișarea de astăzi a 
platformelor indus- 
trlâle și a orașelor 
noastre, principalele 
evenimente aie evului 
nostru socialist etc. 
Toate Întregind ima
ginea vechimii și am
plitudinii creației ma
teriale și spirituale 
românești, a geniului 
poporului nostru, a 
urcușului său neîntre
rupt spre clipa de azi.

Tălmăcită și în limbi 
de circulație interna
țională, „Istoria ilus
trată a românilor" este 
astfel mesagera uniui 
asemenea adevăr și 
dincolo de fruntariile 
țării.

Silviu ACHIM .
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Dinu C. GIURESCU: Istoria
ilustrată a românilor

Idealul păcii, ideal 
al creației muzicale

A VIIJ-a ediție a festivalului „Timișoara 
muzicală”, colocviul „Muzicienii români și pacea” 
- prestigioase manifestări ale artei angajateO sinteză ilustrată a 

istoriei unui popor este 
una dintre cărțile ne
cesare pentru că aso
ciind demersului știin
țific propriu-zis imagi
nile bogatelor vestigii 
ale trecutului sporește 
forța de convingere a 
textului, ajută la în
țelegerea . mai apro
fundată a creației is
torice a acelui popor. 
Așa stau lucrurile și 
în cazul „Istoriei ilus
trate a românilor", ela
borată de Dinu C. 
Giurescu și apărută 
sub Însemnele edi
turii „Sport-turism".

Lucrarea ane meritul 
de a sintetiza evolu
ția multimilenară a 
istoriei românilor, de 
a da relief coordona
telor esențiale ale 
întregii lor existențe : 
vechimea și viețuirea 
lor neîntreruptă pe 
aceste meleaguri, trăi
nicia legăturilor lor 
cu glia strămoșească, 
tăria cu care ți-au 
apărat ființa de neam 
și libertatea patriei 
lor, bogăția și origina
litatea creației lor ma
teriale și spirituale, 
aportul considerabil la 
patrimoniul civiliza
ției universale, la iz- 
binda unor Înalte prin
cipii de justiție șt 
morală în viața In
ternațională. Textul 
poartă pecetea rigorii 
științifice și a jude
cății echilibrate, per
tinente, izvorite din- 
tr-o temeinică stâpî- 
nire a domeniului. 
Adesea el se încarcă 
și cu fior emoțional, 
eu formulări ce se 
rețin tocmai pentru 
frumusețea și profun
zimea lor. A sa, bună
oară, Transilvania este 
„casa apelor" pămin- 
tului românesc : spre 
a releva Însemnătatea 
pădurii in istoria noas
tră se .reproduc spu
sele marelui vornic 
Preda Brincoveanu din 
cel de-al XVII-lea 
veac : „drept castele 
și fortărețe avem 
acești munți șl păduri 
Împotriva cărora nici 
uh dușman nu poate 
birui" ; păminXul pa
triei este o „imensă 
arhivă" ce ni se dez
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18.30 1001 de seri

Ieri după-amiază, In sala studio 
a Liceului de artă „Ion Vidu". a 
avut loc colocviul „Muzicienii ro
mâni ți pacea". O amplă dezbate- 
rfe in care compozitori, critici mu
zicali, dirijori 4in București și Ti
mișoara, personalități ale vieții 
culturale bănățene au luat cuvintul, 
subliniind înalta misiune a muzi
cienilor români de a lumina In 
creația lor, in activitatea lor. no
bilă idee de pace, de a se alătura 
milioanelor de glasuri care dedică 
păcii un ferm, un convingător imn. 
„O astfel de manifestare — apunea 
tovarășul Constantin Potlngă, 
Becretar al Comitetului județean de 
partid Timiș — se constituie, fără 
îndoială. într-o pledoarie pentru 
pace Si cheamă o dată mal mult 
creatorii artei sunetelor să dedice 
lucrările lor acestei nobile cauze. 
Să nu uităm că miezul unei mari 
creații muzicale este ideologic și 
umanistic și. în același timp, nu 
trebuie ignorată o altă caracteris
tică : accesibilitatea".

Tema păcii In cintecul de masă, 
tema păcii In creația de muzică 
ușoară, de operă, operetă. In pagi
nile de muzică .simfonică... Iată su
biecte comentate și exemplificate 
de către compozitorii Mircea Nea- 
gu,. Laurențiu Profeta, Cornelia 
Cezar, Iripa Odăgescu, Ion Crișan 
(secretarul filialei Timiș a Uniu
nii compozitorilor), Nicolae Boboc, 
Marcel Pop Comiș, critic șl istoric 
muzical, Remus Georgescu, dirijor 
și compozitor etc. Pentru că publi
cul cunoaște ți aplaudă „Marșul 
păcii" de Radu Paladi și corul 
„Mesaj de pace" de Mircea Neagu, 
paginile corale închinate păcii de 
Theodor Bratu, Adrian Pop, Va- 
sile Spătărelu, fredonează compo
zițiile „Planete" de Marius Țeicu, 
„Primăvara" de Vasile Șirli, „Ba
lada bobului de griu" de Laurențiu 
Profeta, recunoaște în amplele, lu
crări „Cânți per Europa" de Theo
dor Grigoriu, „Chemarea păcii" de 
Nicolae Coman, cantata „ZI de lu
mină" de Irina Odăgescu... in
spirate și vibrante opusuri dedica
te păcii. Și exemplele ar putea 
continua cu alte și alte lucrări care 
demonstrează că. In literatura ro
mânească de gen, tema păcii este 
un fierbinte laitmotiv, că vocația 
militantă, patriotică a muzicii ro
mânești este o strălucită perma
nență. Toate acestea luminează 

Itema păcii, pacea — aspirație con
tinuă generos slujită de muzicienii 
români in opusuri acnee cu o ex
cepțională forță de impresionare, 
avind capacitatea de a uni glasu
rile milioanelor de oameni. Așa 
cum «puneau versurile poetului 

I Nikolaus Berwanger, participant 
J la colocviu : „Visez o lume in 
; cane / cizmele și mașinile de 
J război / ard pe rugul nestins. / 
j Visez o lume in care / blindatele 
; se acufundă irecuperabil / in mlaș- 
j tiniie istoriei. / Visez o lume In 
\ care / omul nu este silit șă se
V._____________________ 

ofere vieții / drept jertfă supre
mă. / Visez o lume in care / sim
foniile lui Beethoven / îmbrățișea
ză toate popoarele lumii".

Concertul de deschidere al fes
tivalului „Timișoara muzicală", 
concertul corului Madrigal, dirijat 
de Marin Constantin, a fost un 
frumos preludiu al acestei ample 
dezbateri. Pentru că, semnificativ, 
el a cuprins cintece inspirate din 
istoria eroică a poporului nostru, 
dedicate oamenilor atit de bogat! 
sufletește, care știu a-și exprima 
drept, sincer și speranțele, și bucu
ria, și respectul tată de fibrele 
care ne leagă de natură, de locuri, 
de obiceiuri, șl sentimentul adine 
al dorinței de pace.

Manifestare de prestigiu, orga
nizată de Comitetul județean pen
tru cultură și educație socialistă 
Timiș, in colaborare cu Uniunea 
compozitorilor, Conservatorul „Ci
prian Porumbescu", Colegiul criti
cilor muzicali și Asociația oameni
lor de teatru șl muzică, festivalul 
„Timișoara muzicală" ș-a împlinit 
fericit și semnificativ prin coloc
viul „Muzicienii români și pacea", 
in încheierea căruia participants 
au adoptat o vibrantă telegramă 
adresată COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, în care se 
spune, printre altele : împreună cu 
toți cetățenii țării — români, ma
ghiari, germani, strbi și de alte 
naționalități — compozitorii, mu
zicologii. interpreții, toți muzicie
nii aprobă intru totul și sprijină 
cu întreaga lor ființă politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, se bucură sincer 
că, datorită strălucitelor dumnea
voastră inițiative de pace, Româ
nia socialistă și-a cucerit un imens 
prestigiu international. Iu climatul 
propice creat de partidul și statul 
nostru progresului multilateral al 
artei, muzica românească cunoaște 
o înflorire fără precedent, adu- 
cindu-și, prin mijloacele sale spe
cifice, o contribuție tot mai impor
tantă la îmbogățirea patrimoniului 
nostru spiritual, la opera de edu
care și formare socialistă a omului 
nou, cu o conștiință înaintată, par
ticipant conștient Ia edificarea so
cialismului și comunismului in pa
tria noastră.

Vă asigurăm, mult Iubite șl sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. in spiritul orientărilor pe care 
le-ati dat artelor românești și al 
trgditiilor celor mai elevate de care 
dișpune muzica noastră, vom ridi
ca pe noi trepte activitatea de 
creație și educație muzicală, inspi- 
rindu-ne din grandioasa epopee a 
construcției socialiste, din viața 
Plină do avint creator a poporului 
nostru.

Smaranda OTEANU

Trei din cele 11 prototipuri de autoturisme aflate în perioada de testare
la facultatea tehnică a Institutului de învățămînt superior din Pitești

Dacă vi se vorbește 
despre „inginerul

- de franceză"...
-Să nu vă mirați prea mult și nici 

șă nu rețineți doar partea glumeață 
din împerecherea acestor cuvinte. 
Pentru că glumele iși au și ele ori
ginea in realități. Dacă in expresia 
amintită nu ar fi și adevăr, ea nu ar 
fi avut cum să-i treacă prin minte 
portarului „vinovat" pentru crearea 
ei.

La facultatea tehnică a Institutului 
de invățămînt superior din Pitești 
poți afla fapte, idei care, însumate, 
dau imaginea mai întreagă a ceea ce 
trebuie să fie integrarea invătămin- 
tului cu cercetarea și producția.

Să notăm, in primul rind, că se ur
mărește să fie reproduse in mic, pe 
cit este pasibil, in spațiul foarte res- 
trins al institutului, procesele esenția
le de producție din uzina de autotu
risme. Luate ca atare, cuvintele „re
producerea proceselor esențiale de 
producție din uzină" te pot duce cu 
gindul la hale de producție șl de 
montaj, turnătorii, laboratoare... 
Or, spațiul de practică, de pro
ducție. cercetare și experimenta
re al institutului nu este mai mare 
decit. să spunem, două autoservice 
modeste, chiar foarte modeste. Dar, 
cum se va vedea, aici una este di
mensiunea spațiului și alta dimen
siunea gindirii. organizării. în ultimă 
instanță dimensiunea creației. Recto
rul institutului, tovarășul prof. dr. 
inginer Victor Rădulescu, prin natu
ra profesiei om al datelor exacte, 
este in același timp un romantic. Așa 
cum și trebuie să fie un pedagog. 
„Vrem ca de acum incolo — ne spu
ne rectorul — alături de tradiționala 
fotografie de absolvire a unei pro
moții să mai existe încă ceva. Șl anu
me : un automobil. Nu o fotografie, 
nu o machetă, ci un automobil real. 
Creație colectivă a unei promoții de 
absolvenți. Un automobil care să fie 
rodul fanteziei neîngrădite a studen
ților. să fie opera lor, de la concep
ție. proiectare și pină la ultimul șu
rub. Un automobil care să răspundă 
— tn măsura in care vot fi in stare 
creatorii lui —cerințelor noi in acest 
domeniu".

Activitatea de integrare se desfă
șoară in cadrul a două unităti de tip 
C : 1) ateliere de producție pentru 
construcția de mașini, Întreținere și 
reparații de automobile. 2) colectiv 
de cercetare și proiectare a prototi
purilor pentru construcția de mașini. 
In ateliere se realizează produse de 
serie mare, mică și unicate, material 

didactic și se execută reparații la au
tomobile de către studenți, îndrumați 
de cadre didactice, in cadrul prac
ticii de producție. Familiarizarea stu
denților cu organizarea și conducerea 
activităților din întreprinderi, cunoaș
terea unor utilaje complexe și teh
nologii specifice se face in cadrul 
practicii tehnologice la întreprinderi
le de profil din județ-

Clnd spunem colectivul de cerce
tare și proiectare avem in vedere 
participarea intr-un grad sau altul, 
in forme diferite a majorității ca
drelor didactice, fiecare, desigur, 
după specialitatea și după posibilită
țile lui și a unui mare număr de stu
denți. Nu rămin în afara cercetării 
nici profesorii și asistenții de limbi 
străine. Reviste de specialitate de 
peste hotare, cărți, manuale sint tra
duse, se fac sinteze de informații 
utile pentru activitatea de cercetare. 
A fost elaborat chiar și un dicționar 
de cuvinte tehnice specifice construc
ției de automobile. Din această reali
tate s-a născut, probabil, și gluma 
neintenționată a unui portar de la 
institut. Cineva l-a Întrebat dacă nu 
l-a văzut pe tovarășul X. „Ba da, 
l-am văzut — răspunde portarul. A' 
ieșit chiar adineauri împreună cu to
varășul inginer de franceză". Pentru 
el, oricine lucrează aici nu poate fi 
decit inginer, tehnician, mă rog. un 
om care se ocupă de tehnică. Si tre
buie spus că nu este nici o exa
gerare.

Activitatea de cercetare este orien
tată către probleme prioritare ale 
economiei naționale, cum sint econo
misirea combustibililor, lubrifianțl- 
lor și a materiilor prime ; ridicarea 
performantelor și calității automobi
lelor, reducerea importului de ma- 
șini-unelte speciale, utilaje, instala
ții și aparatură, realizarea de produse 
noi și tehnologii. Să notăm succint 
citeva dintre temele soluționate : Sis
tem de distribuție variabilă la mo
toarele Dacia 1300 și ARO L 25. care 
reduce consumul de combustibil cu 
20—25 la sută (invenția, apartinind 
tovarășului Vasile Dumitrescu, a fost 
distinsă cu marele premiu la Salonul 
național al invențiilor din 1980 și a 
fost preluată de întreprinderea de 
automobile din Pitești) ; corectoare 
pneumatice și electroventile pentru 
carburatoarele autoturismelor, care 
asigură reducerea combustibilului cu 
10 la sută in regim de trafic urban, 
omologate recent de uzina piteștea-

MINI-AUTOTURISM „STUDENT* 650
• Motor cu 2 cilindri, cu o capacitate cilindrică de 
650 cm8 • Patru sau cinci locuri • Volumul port
bagajului 250 dm3 sau 750 dm3 prin plierea per
nelor din spate • Vitezo maximă 110 km la oră
• Consumul mediu 3,5-4,25 I la 100 kilometri.

AUTOTURISM „DACIA 1300* CU MODUL SPORT
• Motor cu 4 cilindri de 1 300 «au 1 400 cm3. • Ci nd 
locuri • Volumul habitaclului și al portbagajului sporit 
cu cite 150 dm3 • Viteza maximă 150 km pe oră • Con

sumul mediu 6 I la 100 km

AUTOTURISM „DACIA- COMPACT
• Motor eu 4 cilindri cu cilindreea de 1 300 cm8 sau cu 
3 cilindri eu cilindreea de 960 cm8 • Cinci locuri • Vo
lumul portbagajului 275 cm8 • Viteza maximă 135 km 

pe oră • Consumul mediu 4,7-5 I la 100 km

nă ; realizarea modularizată a unei 
familii de motoare de mic litraj de
rivate din motorul autoturismului 
Dacia 1 300 pentru echiparea unor au
toturisme economice de mic litraj ; 
reproiectarea caroseriei autoturismu
lui Dacia 1300 pentru reducerea greu
tății și îmbunătățirea formei aerodi
namice, in vederea reducerii consu
mului de carburanți ; utilizarea bio- 
gazului la motoarele de tractor și în
locuirea combustibililor convențio
nali; (A fost construită și o micro- 
platformă energetică pe bază de bio- 
gaz. Un generator de 30 kilowați a- 
sigură energia necesară pentru pro
ducție și cercetare, mai ales în orele 
de virf) ; mașini' de șlefuit, marcat, 
produse noi pentru reducerea impor
tului pentru Institutul de reactori nu
cleari energetici ; standuri de încer
care, controlul calității ; instalații șl 
aparatură pentru întreprinderea de 
automobile, combinatul petrochimic si 
altele.

Lista temelor soluționate sau In 
curs de soluționare — de la recon- 
diționarea unor piese dificil de re
condiționat, mecanisme și suban- 
samble pentru diferite utilaje, pină 
la microcentrale eoliene — este 
foarte lungă Sint Încheiate contracte 
de cercetare care dau facultății de 
lucru (chiar prea din plin) pină in 
1985, multe contracte fiind tncheiate 
pină in 1990.

Ne ttrage atenția o „Dacie" a cărei 
caroserie din spate, modificată pentru 
a anula „efectul de parașută" pe 
care îl creează curenții de aer în 
timpul mersului, o face nu numai mai 
economică, ci și mai elegantă. Dar 
aceasta nu este cea mai însemnată 
dintre modificările aduse „Daciei". O 

mașină de mie litraj... Dar «ă nu 
..desconspirăm" totul. Să «punem 
doar că se află In perioada de probă 
11 (unsprezece) prototipuri de ma
șini, iar in diferite faze de cerceta
re șl execuție opt teme (socotindu-le 
doar pe cele mai importante) care 
aduc soluții noi sau vizează per
fecționarea construcției motoarelor 
pentru reducerea consumului, spori
rea performantelor dinamice, redu
cerea gradului de poluare și crește
rea fiabilități.

Activitatea de producție este e- 
xată spre realizarea unor produse 
pentru mari întreprinderi indus
triale din județ, mijloace de in
vățămînt pentru Ministerul Educației 
și Invățămintului, reparații de auto
mobile, precum și realizarea unor 
unicate care contribuie Ia reducerea 
importului și la îmbunătățirea cali
tății produselor, cum sint piese de 
6chimb, standuri de încercare și al
tele. Funcționează aici, cu foarte 
bune rezultate, un service condus de 
oameni de înaltă calificare și care nu 
se putea numi altfel decit „Student
service". La care, ca o particularita
te, «tăpinul mașinii are posibilitatea 
să participe direct, alături de mese
riași și studenți, la verificarea și re
pararea automobilului, lucru toarte 
folositor, dealtfel, pentru instruirea 
lui.

Tovarășul Mihai L&zărolu, direc
torul economic al institutului, ne pre
zintă citeva cifre care sintetizează re
zultatele economice ale activității de 
producție și de cercetare. Dacă in 
anul 1978 facultatea tehnică a ob
ținut 1 514 000 lei din activitatea de 
producție, în anul următor a obținut 
2 245 000 lei. iar In 1981, cu toate că 

numărul studenților la zl a fost re
dus, s-a realizat 1 560 000 lei. Din ac
tivitatea de cercetare de la 1 milion 
lei venituri In anul 1978 au ajuns la 
5 milioane în 1980 și la peste 6,5 mi
lioane în 1981.

La finele anului 1981, din totalul 
subvențiilor pe care le-a primit În
tregul institut 40 la sută au fost re
cuperate prin veniturile obținute de 
facultatea tehnică din producție, 
cercetare si prestări de servicii, iar 
in acest an este pe deplin posibil 
să se recupereze 60 la sută.

Conf. dr. ing. Ion Ungureana, se
cretarul comitetului de partid, ne des
cifrează inginerește substanța clima
tului care îngăduie acestui colectiv 
să realizeze ceea ce realizează și 
să-și propună pentru anii următori 
planuri, ia prima vedere, din cale a- 
fară de ambițioase. Există, aici, ne 
spune dînsul, o organizare a activi
tății care creează „front de lucru" 
pentru toți : și pentru matematician, 
și pentru profesorul de limbi străine. 
Apoi, conducerea institutului orien
tează eforturile cadrelor didactice și 
ale studenților spre probleme de real 
interes pentru producție, pentru cer
cetare. Proiectele de an și de diplo
mă ale studenților nu sint proiecte 
didactice, ci selectarea lor se tace 
urmărind cerințele concrete ale cer
cetării și producției. Spiritul de echi
pă care s-a format și funcționează U 
Îndeamnă pe oameni să nu tină sea
ma de normele „obligatorii" de cer
cetare, ci fac această muncă cu o 
reală plăcere. Există o atmosferă 
bună din acest punct de vedere, exis
tă oameni pasionați, oameni buni.

Iar unul din acești oameni la care 
se referă secretarul comitetului de 

partid este și tovarășul Vasile Dumi
trescu, cadru didactic la facultatea 
tehnică a institutului. Felul de a fi 
al tovarășului Vasile Dumitrescu atit 
în gesturile cotidiene mărunte, cit și 
iri cele esențiale, te Îndeamnă să me
ditezi asupra diversității tipului 
uman al animatorului, al celui care 
are darul de a răspindi în jurill lui 
entuziasm, încredere, Îndrăzneală, de 
a-i chema pe oameni să gîndească și 
să aspire mal sus. în fiecare colectiv 
există unul sau mai mulți asemenea 
oameni. Există directorul: bun or
ganizator, volubil, apropiat de oa
meni, care ii cunoaște pe nume pe a- 
proape toți oamenii din fabrică. Și 
cuvintul lui este ascultat. Există pre
ședintele de cooperativă care știe să 
asculte cu răbdare și să adune, fări- 
mă cu fărîmă, ca o furnică, toate 
ideile oamenilor și cînd spune : „hai 
la treabă", lucrul e ca și făcut. Exis
tă sute, mii de asemenea tipuri uma
ne, fiecare cu „arma" lui, sau cu 
toate la un loc, și există mai a- 
parte... șl Vasile Dumitrescu. Om 
modest. liniștit ca o apă adincă, 
niciodată primul la vorbă, niciodată 
,Jn lată". Nu știe să reproșeze altuia. 
Dar, ceea ce face — și face nu pen
tru a «e »ți — se constituie, atunci 
clnd este cazul, nu numai intr-un 
exemplu, ci, implicit, lntr-un reproș. 
Ce forță nebănuită au uneori faptele 
deosebite. Adesea nu ne dăm seama 
cit de puternică este replica lor. cit 
de combative sint fată de lincezeală, 
fată de automultumire, fată de lipsa 
de pasiune. Vasile Dumitrescu este 
conducătorul activității științifice și 
practice, conducător nu numai numit, 
dar recunoscut ca atare. El nu are 
alte funcții de conducere ta institut 

Dar — așa cum apreciau secretarul 
comitetului de partid, rectorul, con
ducerea institutului — el este cu ade
vărat „creierul", animatorul activită
ții de cercetare științifică.

11 întrebăm ce crede despre aceste 
aprecieri, dar la sfirșitul discuției ne 
dăm seama că am acoperit toate 
filele carnetului cu date, fapte, in- 
timplări care umplu frumos și bogat 
viata acestor oameni, cu aprecieri 
elogioase la adresa colectivului di
dactic șl a studenților, și cu privire 
la ajutorul primit din partea cen
tralei de autoturisme șl a conducerii 
C.N.Ș.T. — principalul beneficiar al 
activității de cercetare a facultății.

— Spuneti-ne, tovarășe inginer™
— Bine, dar eu nu sint inginer...
— Atunci, altfel : ce ar vrea stu

dentul E. Gherman, din ultimul an. 
să ia și să ducă cu el la viitorul Ioc 
de muncă ?

— Aș lua tot elanul care ne-a fost 
„profesor de viată" ta acești ani. Și, 
dacă-1 vom păstra alături de cunoș
tințele pe care sperăm că ni le-am 
Însușit bine, vom fi. eu si colegii mei, 
ceea ce a urmărit facultatea să facă 
din noi : ingineri pentru care perioa
da de stagiatură să nu fie o perioadă 
de acomodare, ci de perfecționare. In 
anii studenției am fost mereu puși ta 
eituatia de a gindi. dar și de a re
zolva, de a găsi soluții, ta situația de 
tineri ingineri in producție.

Putem deci spune, ca o tnchelere 
a acestei scurte convorbiri și a 
acestui articol : • bine, tovarășe
inginer 1

Anqhel PARASCHIV
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Vremea florilor 
de brad I

în Editura politică a apărut volumul: 

„Din gîndirea filozofică a președintelui 
României"

NICOLAE CEAUȘESCU 
Dialectica edificării societății socialiste 

multilateral dezvoltate
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Ați văzut vreodată un brad, 
un molid iau un pin înflorit? 
Dacă nu, ti puteți vedea in a- 
ceste zile, la munte, cinci te ofe
ră privirii ca niște fantastice 
candelabre în toată splendoarea 
milioanelor de flori vișinii.

înflorirea coniferelor este mo
mentul unic și plin de vrajă al 
renașterii pădurii și el semnifi
că perpetuarea speciei, a vieții. 
Din aceste superbe flori se vor 
ivi semințele. Culese de om sau 
împrăștiate de vint, ele vor prin
de rădăcini, vor răsări și vor re
întregi pădurea, care rămîne me
reu tmără, viguroasă.

Cine trece in aceste zile prin 
pădurile de conifere va mai re
veni, cu siguranță, și in primă
vara viitoare, și in alte primă
veri...

La 6960
de metri

Aconcagua este un vîrf de 
munte din Argentina, cu o alti
tudine de 6 960 metri. Datorită 
configurației sale, Aconcagua 
constituie un examen extrem de 
dificil pentru orice alpinist din 
lume șl tocmai de aceea un 6- 
biectiv cu atit mai rivnit și mai 
tentant. Aflindu-se intr-o expe
diție in interes profesional in a- 
ceastă țară, Dan Zincenco de la 
întreprinderea de prospecțiuni și 
explcr ’i geologice din Baia 
Mare -a încercat puterile cu cei 
6 960 de metri. Dind dovadă de 
multă indemînare, de ambiție și 
tenacitate, el a reușit să escala
deze virful de munte, insCriin- 
du-șl numele alături de puținii 
alpiniștri străini care se min- 
dresc cu această performanță. Pe 
cind și Everestul ?

Avefi cuviritul!
Astăzi, cititorul nostru S. Ioan 

sie istorisește o intlmplare. ne
obișnuită petrecută in comuna 
Livezi, județul Vilcea :

„O femeie din comună, Ele
na P., s-a dus la postul de mi
liție Și a început să se vaite de 
ți se rupea inima: „Ajutați-mă, 
oameni buni, vă rog să mă aju
tați, că mi s-au furat toți banii 
din casă, toată munculiță mea". 
„Cit ?" — au întrebat oamenii 
legii — iar femeia a răspuns: 
,,?0 000 de lei". Imediat, lucrăto
rii de miliție au inceput investi
gațiile. Au ajuns cu cercetările 
și in casa reclamantei, pe care 
au întrebat-o unde obișnuia sd 
țină banii. „Aici — le-a spus ea, 
arătind un loc anume. Ba nu, 
dincolo ii țineam" — a revenit 
ea. Si tot așa, a mai indicat vreo 
douâ-trei locuri. Numai de unul 
uitase să spună și acela, desco
perit de milițieni, era tocmai 
locul unde iși pusese banii. Care 
bani se aflau, bine mersi, la 
locul lor.

15 din 64
64 de absolvenți ai școlii de 

șoferi amatori din Slobozia s-au 
prezentat la susținerea exame
nului pentru obținerea permisu
lui de conducere. Dintre ei, 12 
nu au reușit la proba teoretică 
sd „ghicească" minimum de 40 
de puncte din cele 46 posibile. 
Alți 3 s-au încurcat in așa mă
sură in poligon, incit n-au mai 
trecut dincolo de el. Dar cei mai 
mulți — 33 la număr — au „că
zut" pe, trasee, adică tocmai pe 
cele Care, urmau să circule 
daca...' Dacă erau pregătiți ca 
lumea. Ba, colac peste pupăză, 
unul dintre candidați, Dan Ni- 
colae, s-a prezentat la examen, 
chipurile să aibă curaj, intr-o 
evidentă stare bahică.

Așadar, trăgînd linie și... scă- 
zînd, din 64 de candidați n-au 
reușit decit 15. Nici măcar un 
sfert!

Cazul, din păcate, nu este sin
gular și se pare că înșiși instruc
torii unor școli de șoferi amatori 
mai trebuie... instruiți. Și poate 
că nu numai ei.

Unde ne sint
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\COTIDIAN.
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Prin introducerea tehnologiei 

de execuție a matrițelor armate cu 
carburi metalice sinterizate la în
treprinderea de organe de asam
blare - Rîmnicu Sărat, consumul de 
oțel s-a redus cu 60 la sută, iar 
durabilitatea sculelor a crescut de
10 ori.

■ Un record în ce privește va
lorificarea materialelor refolosibile
11 deține unitatea nr. 85 a coope
rativei meșteșugărești „Tehnica 
nouă” din Sibiu. întreaga materie 
primă folosită aici o constituie res
turile de fabricație provenite mai 
ales de la întreprinderea „Carbosin" 
din Copșa Mică, Printr-un proces 
tehnologic relativ simplu, unitatea 
realizează geamuri de ceas, vizori 
de ochelari de soare și alte pro
duse a căror valoare este de zece 
ori mai mare decit materia primă... 
refolosită.

■ A început sezonul turistic în 
Delta Dunării. In afara locurilor de 
agrement și a traseelor turistice cu
noscute, iată o serie de unități : ca
bana Uzlina, situată pe brațul Sf. 
Gheorghe, a Intrat în circuitul tu
ristic internațional ; hotelurile „Le
băda" și „Dunărea" de pe brațul 
Sulina au fost modernizate ; a spo
rit numărul căsuțelor amplasate în 
popasurile turistice din Deltă.

■ Zestrea locativă a orașelor ju
dețului Bacău s-a îmbogățit în ul
tima vreme cu 5 000 de apartamen
te, toate cu confort sporit și do
tate la parter cu unități comer
ciale și prestatoare de servicii. A- 
cestora li se vor adăuga, pînă la 
finele acestui an, alte 4 400 de a- 
partamente, precum și obiective so- 
cial-culturale aflate în prezent in 
diferite stadii de construcție.

■ Meșteșugarii de la „Electro
mecanica" din Cluj-Napoca repară 
lunar sute de frigidere de tdate ti
purile in garanție și post-garanție 
pentru locuitorii din județele Alba, 
Bistrița-Năsâud, Mureș șl Cluj. Tot 
aici se execută și lucrări de trans
formări de frigidere - din absorb

ție in compresie. Singura dorință 
a meșteșugarilor clujeni este ca în
treprinderea de frigidere din Găești 
să livreze la termen piesele de 
schimb.
■ In orașul Țăndărei, Județul Ia

lomița, s-a înființat cooperativa 
meșteșugărească „Progresul", care 
asigură o gamă variată de prestări 
de servicii pentru populație. Să-l 
dorim in activitatea sa numai... 
progrese I

■ „Elev-Service" — este denumi
rea noii unități deschise în cadrul 
școlii de șoferi din Valea Mare, ju
dețul Argeș. Sub îndrumarea mai
strului Gheorghe Lazăr, elevii a- 
cestei școli execută cu pricepere, 
în orele de practică, reglaje și re
parații menite să confere autotu
rismelor o funcționare... ca pe 
roate I

■ In zona estică a municipiului 
Botoșani s-a creat, acum cîțiva 
ani, un parc de agrement pentru 
amenajarea căruia s-au cheltuit în
semnate fonduri bănești și forță de 
muncă. Intre timp, nu s-a mai o- 
cupat nimeni de întreținerea lui. 
Poate de acum încolo.

■ Pentru gospodine : colectivul 
întreprinderii „Electromureș" din 
Tirgu Mureș a inceput să fabrice 
plite termostate cu unul șl două 
discuri, al căror reglaj automat, în 
funcție de necesități, reduce cu 
peste 50 la sută consumul de ener
gie electrică.

■ In zona noului centru civic al 
orașului Lupeni s-a dat în folosin
ță un nou și modern complex co
mercial cu o suprafață de peste 
3 500 mp. Complexul, bine dotat, va 
asigura o bună aprovizionare șl ser
vire a cetățenilor cu produse agro- 
alimentare.

■ Deși strada Republicii din O- 
radea a fost amenajată exclusiv 
pentru pietoni, a inceput să fie 
luată cu asalt șl de bicicliști. Clțl- 
va dintre ei s-au răsturnat singuri 
în slalomul făcut printre trecători. 
Aviz amatorilor.

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Dumitru Aninoiu a fost numit în 
calitate de ambasador, delegat per
manent al Republicii Socialiste 
România pe lingă Organizația Na
țiunilor Unite pentru educație, știin
ță și cultură, in locul tovarășului 
Corneliu Mănescu.

★
Ambasadorul Reoublicii Populare 

Bulgaria la București, Todor Stoi- 
cev. a oferit, vineri la amiază, un 
cocteil cu ocazia apropiatei Zile a 
invătămîntului si culturii bulgare, a 
scrierii slavone.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ministerului Educației ei învă- 
tămîntului. ai altor instituții centra
le. Au fost prezenți. de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Democratice Sudan, vineri 
după-amiază a avut loc in Capitală o 
manifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. In cadrul că
reia ziaristul Constantin Oprică a 
împărtășit impresii de călătorie din 
Sudan.

Au participat membri aî conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Isam El Din 
Hassan, ambasadorul Sudanului la 
București, și membri al ambasadei. 

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul ti 

mal, ora 11 — ts mat, ora 11. In țari > 
Vreme caldă, mal ales la începutul In
tervalului. Cer variabil. Vor cădea a- 
verse locale de ploaie și se vor pro
duce descărcări electrice în nordul ță
ri! ș! In zonele de deal și de munte. 
In rest, averse șl descărcări izolate. 
Vlnt slab, pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre 7 și 
17 grade, iar maximele între 18 și 21 
de grade, mai ridicata in primele zile.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 21 MAI 1982
EXTRAGEREA I s 53 43 47 51 1 

44 87 38 2.
EXTRAGEREA A II-A : 56 21 27 

49 14 70 39 67 25.

La „Electrometal"-

| vînătorii ?

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Iii unele locuri, odată cu ieși- ■ 
rea oilor și a vitelor la pășune, I 
au inceput să le dea tircoale ji- ■ 
vinele pădurii. La Răcăciuni, ju
dețul Bacău, o ursoaică i-a sfir- 
tecat podarului Lucian Barnea, | 
numai Intr-o singură noapte, 41 
de mioare. Tot urșii au făcut alte I 
pagube la stinele din C.leja și I 
Fărăoani. Nici mistreții nu se * 
lasă mai prejos. Au ieșit și ei „la ■ 
lucru", distrugînd 130 hectare de I 
semănături. I

Unde ne slnt vînătorii? Numai 
la Răcăciuni sint vreo 20, dar I 
nici unul nu s-a încumetat pînă | 
acum sd pupă flinta la ochi. 
Poate de acum încolo.

Tom șî Jerry 
la Buzâu

De fapt, numai Jerry a fost | 

văzut in noul magazin alimentar 
cu autoservire dat în folosință de | 
curind în municipiul Buzău. Ca I 
și pe micul ecran, Jerry evolua * 
prin magazin cu mult aplomb, ■ 
sub privirile uimite ale cumpă- I 
rătorilor, care așteptau la ușă • 
deschiderea unității. Dar aștep
tau acum și cu sufletul la gură I 
sd prindă momentul apariției | 
in scend a lui Tom. Dar Tom 
nu și-a făcut apariția, astfel că | 
așteptăm ca lucrurile să fie lă
murite de inspectorul sanitar. •

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de I
„Scînteii*j

ȘTIRI SPORTIVE

POLO
In penultima zl a turneului inter

national de polo pe apă de la Tbi
lisi. echipa României a obținut o 
nouă victorie, învingînd cu 14—13 
(2—4. 2—3. 3—3. 7—3) pe liderul de 
oină atunci al clasamentului, forma
ția Spaniei. Punctul decisiv a fost 
marcat de golgeterul turneului (20 
goluri oină in prezent), tînărul po- 
loist român Vlad Hagiu (19 ani), in 
ultima secundă de joc. Agenția
T. A.S.S. remarcă jocul excelent al 
selecționatei române In ultima re
priză. cind a răsturnat un rezultat 
ce părea imposibil de remontat.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Olan
da 9—8 ; Selecționata studențească a
U. R.S.S. — Cuba 14—7.

în clasament. Înaintea ultimei e- 
tape. pe primul loc se află reprezen
tativele României si U.R.S.S.. cu 
cite 10 puncte, urmate de Spania — 
9 puncte.

VOLEI
In penultima zi a competiției inter

naționale masculine de volei de la 
Berlin, selecționata României a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—4, 15—2, 
15—11) prima reprezentativă a R.D. 
Germane.

Alte rezultate : R.P.D. Coreeană — 
R.D. Germană (B) 3—2 (15—12, 9—15. 
15—10, 12—15, 15—9) ; Bulgaria — 
Cuba 3—1 (7—15, 15—8, 15—2. 15-—4).

In clasament conduce echipa Bul
gariei, cu 8 puncte, urmată de for
mațiile României, R.D. Germane — 
cu cite 7 puncte, Cubei și R.P.D. Co
reene — cu cite 5 puncte.

RUGBI
Etapa a 23-a a campionatului di

viziei A la rugbi programează dumi
nică. in Capitală, două partide in care 
sînt angajate ocupantele primelor pa
tru locuri ale clasamentului. La ora 
9,00, pe terenul „Steaua", echipa 
Steaua București va întilni formația 
Farul Constanța, iar pe stadionul 
„Parcul copilului", cu începere de la 
ora 9.30. se va disputa meciul din
tre formațiile R.C. Grivița roșie și 
Dinamo București.

Iată programul celorlalte jocuri : 
Politehnica Iași — Sportul studen

țesc ; Universitatea Timișoara — 
Vulcan ; C.S.M. Suceava — Gloria 
P.T.T. Arad ; Rulmentul Birlad — 
Știința Petroșani ; Știința CEMIN 
Baia Mare — C.S.M. Sibiu.

în clasament conduce Dinamo, cu 
62 puncte, urmată de Farul — 59 
puncte. Steaua — 57 puncte și R.C. 
Grivița roșie — 53 puncte.

LUPTE
Astăzi și mfine. in sala complexu

lui sportiv „23 August" din Capitală, 
se va desfășura un concurs interna
țional de lupte libere rezervat spe
ranțelor olimpice. La Întreceri vor 
participa tineri luptători din Bulga
ria, R.D. Germană, Iugoslavia. Polo
nia, Ungaria și România.

CICLISM
Etapa a 10-a. Frankfurt pe Oder — 

Neubrandenburg (198 km), cea mai 
lungă a actualei ediții a „Cursei 
Păcii", a revenit rutierului Olaf 
Ludwig (R. D. Germană), care obți
ne a treia victorie de etapă, după 
ce tot el cistigase. la Praga. prolo
gul contracronometru. Cu timpul în
vingătorului. 4h39’57”, a fost crono
metrat si primul pluton unde se 
aflau ei cicliștii români Cornel Ni- 
colae (locul 10), Ionel Gancea, Tra
ian Sîrbu. Mircea Romascanu șl 
Constantin Paraschiv.

în clasamentul general individual 
conduce Zagretdinov (U.R.S.S.). C. 
Paraschiv ocupă locul 12. la 1’01”, 
Mircea Romașcanu — locul 16. la 
2’38”. și Traian Sîrbu — locul 30. la 
7’22”. în clasamentul pe echipe se 
menține lider selecționata R. D. 
Germane. formația României este 
situată pe locul 6.

Astăzi se ' desfășoară penultima 
etapă, a 11-a. contracronometru in
dividual. pe 31 km. la Neubranden
burg.

FOTBAL
în meci retur al finalei „Cupei Ita

liei" la fotbal, echipele Intemaziona- 
le Milano și Torino au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—1).

învingătoare, cu 1—0, In primul 
jcc, Internazionale Milano a cucerit 
trofeul.

Timișoara

Rulote pentru 
drumețiile vacanței

Pentru drumețiile pe care auto- 
mobiliștli se pregătesc să le facă 
in sezonul estival. „Eîectrometal" 
Timișoara le oferă rulota de per
soane E 404 LITORAL. Ea dispune 
de patru paturi de dormit, dulap 
de haine, dulap de bucătărie cu Ioc 
pentru aragaz și butelie, bidon 
pentru apă de 20 litri cu pompă, 
spatii de depozitare a lenjeriei, in
stalație electrică de 12 v si crin 
transformator la 220 V.

Rulota are o greutate maximă ad
misă la încărcare de 730 kg și vi
teza maximă de 80 km pe oră. Pre
țul de vînzare este de 41 250 lei. 
Rulota pliantă pentru bagaje RPA 
240 este executată sub forma unei 
remorci monoax cu caroserie 
demontabilă în vederea unei de
pozitări mai ușoare și utilizarea și 
in alte scopuri, acoperită cu pre
lată. Are o greutate proprie de 87 
kg. o încărcătură maximă admisă 
de 240 kg. viteza maximă de 80 km 
oe oră. Prețul de vînzare cu acce
sorii este de 5 418 lei.

„Eîectrometal" Timișoara mai 
produce și cortul pliant auto 
Bega 11. care se poate monta pe 
orice autoturism prevăzut cu 
jgheab, suporții da prindere pu
țind fi reglați între 1070 și 1300 
mm. Cortul -dispune de locuri de 
dormit pentru două persoane, are 
o greutate proprie de circa 50 kg 
sl o încărcătură maximă In ex
ploatare de circa 200 kg. Preț de 
vinzare 3 950 lei.

Pentru obținerea unuia din e- 
ceste produse se depune suma !a 
filiala CEC din reședința de ju
deț si programarea se poate tace 
la magazinele I.D.M.S. din țară sau 
la magazinele de specialitate.

SATU MARE. “n ,nltiat,va 
comitetului municipal de partid a 
luat ființă o stație de radioampli
ficare, care difuzează tn parcurile 
și străzile centrale ale municipiului 
Satu Mare trei emisiuni pe săptă- 
mină. Realizate cu concursul unui 
larg activ obștesc, emisiunile cu
prind informații, reportaje, anche
te pe teme economice, sociale, gos- 
podărești-edilitare, care iși propun 
să mobilizeze și mai puternic lo
cuitorii orașului ia realizarea sar
cinilor economice, la dezvoltarea șl 
înfrumusețarea orașului, să cultive 
spiritul civic, gospodăresc, respec
tarea normelor eticii și echității so
cialiste, să formeze o opinie înain
tată, combativă față de comporta
mente reprobabile. (Octav Gru- 
meza).

GORJ. Muzeul de Istorie 
și artă din Tg. Jiu s-a deschis cea 
de-a treia ediție a expoziției jude
țene de artă plastică. Sînt expuse 
peste 100 din cele mai reușite lu
crări de pictură, grafică, sculptură, 
design, ceramică, realizate de mem

^Panoul fruntașilor pe primele 4 luni ale anului^

SARCINILE Șl ANGAJAMENTELE ASUMATE 
IN ÎNTRECERE - EXEMPLAR ÎNDEPLINITE

Publicăm în continuare rezultatele obținute tn Întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi Indus
triale, din transporturi, din unitățile agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii aprilie *), pe primele locuri se situează ;

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea eleetro- 

eentrale Constanța cu 484,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,5 la șută Ia pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, 2,7 la sută Ia 
graficul de putere la dispoziția 
Sistemului energetic național, 21,8 
la sută la productivitatea muncii ; 
unitatea s-a încadrat în bugetul de 
Cheltuieli și în consumul planificat 
de combustibil.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Borzeștl, județul Bacău.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale București.

IN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de extracție Ti

mișoara cu 595,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 19,2 la sută la
producția netă, 2,1 la sută la pro
ducția fizică, 20,8 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 8,3 
la sută, iar cele materiala cu 6,3 
la sută.

Locul II I Schela de extracția 
Tîrgovișite.

Locul III: Schela da extracția 
Videle, județul Teleorman.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea „Cablul 

românesc" Ploiești cu 629,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 13,6 la sută la
producția netă, 4 la sută la pro
ducția fizică, 6,3 la sută la export, 
6,9 la sută la producția-marfă vîn- 
dută și Încasată, 10,9 la sută la 
productivitatea muncii ; consumu
rile normate de energie electrică 
și combustibili au fost redusa cu 
2,5 la sută, iar cele de materii pri
me și materiale cu 0,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de țevi 
Roman, județul Neamț.

Locul III : Combinatul metalur
gic Cimpia Turzii, județul Cluj.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de piese 

turnate Cimpina, Județul Prahova, 
cu 590,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută Ia pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 12,1 la sută la producția fizi
că ; unitatea a depășit, de aseme
nea, sarcinile planificate la pro- 
ducția-marfă vîndută și Încasată și 
beneficii ; consumurile normate de 
energie electrică și combustibili au 
fost depășite cu 1,8 la sută, iar 
cele de materii prime și materiala 
cu 0,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Armă
tura" Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea de u- 
tilaj chimic „Grivița roșie" Bucu
rești.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe trei 
luni.

IN INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICA, 

ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de echi
pamente periferice București cu 792,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,5 la sută la
producția netă, 10 la sută la ex
port, 3,6 la sută la producția fi
zică, 2,2 la sută la producția-mar
fă vîndută și încasată, 12,6 la sută 
la productivitatea muncii ; consu
murile normate de energie electri
că și combustibili au fost reduse 
cu 17,4 la sută ; unitatea s-a în
cadrat in consumurile normate de 
materii prime și materiale.

Locul II : întreprinderea de ci
nescoape București.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

Cimpina, județul Prahova, cu 703,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la pro
ducția netă, 5,4 la sută la producția 
fizică, 5 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 8.8 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuieli
le totale planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 1,1 
la sută, iar cele materiale cu 0,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea Rafină
ria Vega. județul Prahova.

Locul III : întreprinderea Rafină
ria Crișana, județul Bihor.

ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilă și decorațiuni „Heliade" Bucu
rești cu 773 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,8 la sută la pro
ducția netă, 7,9 la sută la produc
ția fizică, 14,9 la sută la productivi
tatea muncii, 5,3 la sută la benefi
cii, 7 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; consumurile nor
mate de materii prime și materia
le au fost reduse cu 12,2 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 17,1 la sută.

Locul II1 întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Loeul I > întreprinderea de piele 

șl Încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești eu 963,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,5 la sută la pro
ducția netă, 5,7 la sută la export, 
38,7 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 16,1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 43,1 la sută Ia 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 1,1 Ia sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 8,2 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Ardeleana" Alba Iulia.

Locul III : întreprinderea de 
nasturi și mase plastice București.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligrafi

că „13 Decembrie 1918“ București 
cu 728,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția netă, 12,4 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 1,9 la 
sută la productivitatea muncii, 11,2 
la sută la beneficii ; depășiri im
portante s-au obținut și la export ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 0,3 la sută, iar cele ma
teriale cu 1.4 Ia sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".

Locul III : Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii" București.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea „Energo- 

petrol" Cimpina cu 774 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 37,8 la sută la pro
ducția netă, 33,5 la sută la produc
tivitatea muncii, 17,4 la sută la be
neficii ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 6,4 la sută, iar cele 
materiale cu 0,2 la sută ; au fost 
reduse substanțial consumurile nor
mate de ciment, metal, combustibili 
și carburanți.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții Buzău.

Locul III : întreprinderea de con
strucții căi-ferate Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Vrancea cu 758,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,5 la suta la 
producția netă, 8,8 la sută la volu
mul mărfurilor transportate. 19,8 la 
sută la productivitatea muncii, 18,3 
la sută la venituri brute” din activi
tatea de transport ; beneficiile pla
nificate au fost depășite substantial, 
iar consumul planificat de carbu
ranți a fost redus cu 2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de trans
porturi auto Gorj.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Caraș-Severin.

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 

A MĂRFURILOR — 
UNIUNI JUDEȚENE

Locul I : Uniunea județean* a 
cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj, cu 1 032,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,4 la sută la in
trări în fondul de stat, 31,5 la sută 
Ia producția industriei mici. 4,4 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație, 6,7 la sută la desfaceri 
de mărfuri cu amănuntul, 21,4 la 
sută la beneficii, 35,3 la sută la li
vrări de mărfuri către fondul pieței 
și 7,3 ia sută la producția proprie în 
alimentația publică ; cheltuielile de 
circulație planificate la 1 000 lei des
facere au fost reduse cu 4,8 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
-cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Vilcea.

Locul III: Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Covasna.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea Județean* 

de transport local Mehedinți cu 
1176,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,8 la sută la 
venituri brute din activitatea de 
transport. 4,6 la sută la numărul de 
călători transportați ; depășiri im
portante au fost obținute la produc
ția netă, productivitatea muncii și 
beneficii.

Locul II: întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Brăila.

(Agerpres)

brii cenaclului Tg. Jiu al Uniunii 
artiștilor plastici, in climatul fer
til de muncă și creație generat ds 
Festivalul național „Cîntarea 
României". (Dumitru Prună).

TELEORMAN. Sub e*Ida 
Consiliului orășenesc de educație 
politică ți cultură socialistă, la Ro
șiori de Vede se desfășoară „De
cada creației tehnice și s cul
turii". în programul acestei ma
nifestări complexe, ajunsă Ia a 
VUI-a ediție, sint cuprinse expu
neri și simpozioane, dezbateri, 
schimburi de experiență, mese ro
tunde, o expoziție de creație teh- 
nico-științifică, spectacole artistice 
dedicate fruntașilor in producție. 
(Stan Ștefan),

HUNEDOARA.In 40318 Io~ 
calitățile Văii Jiului se desfășoară 
manifestări politico-ideologice și 
cultural-educative, sub genericul

„Laudă omului muncii și creației 
sale". Manifestările, organizate de 
Consiliul municipal de educație 
politică și cultură socialistă Pe
troșani, cuprind dezbateri, schim
buri de experiență, intilniri ale 
minerilor cu activiști de partid și 
de stat, oameni de literatură și 
artă, spectacole susținute de an
sambluri din județ și din țară. 
(Sabin Cerbu).

TULCEA. Sectla de arheolo
gie și istorie a muzeului „Delta 
Dunării" din Tulcea a inițiat o ex
poziție itinerantă pentru localități
le din Deltă. Expoziția „Momente 
din mișcarea muncitorească din 
România și județul Tulcea" * este 
găzduită acum de căminul cultu
ral din Chilia Veche, urmînd ca 
în zilele următoare să poposească 
și fn celelalte localități din Deltă 
• Tot pentru localitățile din Del
tă, artiștii amatori din orașul Suli

na prezintă Ia căminele culturale 
spectacolul „Cînt și vers de primă
vară". (Neculai Atnihulesei).

VASLUI Sase localități vas- 
luiene s-a desfășurat faza zonală a 
concursului județean al brigăzilor 
artistice „Avem cuvîntul". Mai 
multe dezbateri și demonstrații 
practice, la care au luat parte un 
mare număr de pionieri din cercu
rile „Prietenii adevărului științific" 
și intilniri cu membrii asociației 
județene a juriștilor au avut loc la 
casele pionierilor din Vaslui și 
Birlad. (Petru Necula).

BOTOȘANI. L» Galeriile 
de artă „Luchian" din Botoșani s-e 
deschis expoziția anuală a artiștilor 
plastici amatori și profesioniști din 
cadrul județului. Cele 57 lucrări de 
pictură, grafică și sculptură prezen
tate în expoziție, ce au fost reali
zate in ediția anterioară a taberei 
de creație, sînt inspirate din reali
zările contemporane ale botoșăneni- 
lor. (Silvestri Ailenel).

• ACUMULATOR DE 
TIP NOU. Depuse aproape 
în același timp, două brevete 
de acumulatori cu electrozi din 
plastic — unul al cercetători
lor americani de la Universi
tatea din Pennsylvania, celă
lalt al unui grup de francezi 
tutelat de C.N.R.S. — au fost 
primite de presa de speciali
tate ca o noutate în domeniul 
generatoarelor electrochimice. 
Acumulatoarele funcționează 
pe principiul voltaic, dar ino
vația rezidă in folosirea elec
trozilor din plastic, mai precis 
poiiacetiienă. material care 
poate deveni bun conducător 
de electricitate după absorbția 
anumitor substanțe prin opera
ția numită curent „doplaj". Deși 
brevetele se disting in ce pri

vește alegerea electrolitului în 
care se scufundă electrozii, 
avantajele celor două modele 
sînt evidente, atît în ce privește 
greutatea redusă, cit și durata 
de funcționare — de cinci ori 
mai mare ca la predecesoarele 
lor.

• IONII NEGATIVI Șl 
SĂNĂTATEA. Experiențe 
efectuate de oameni de știință 
englezi atestă faptul că ionii 
negativi existenti în atmosferă 
influențează direct starea să
nătății oamenilor. Ionii se for
mează atunci cind razele cos
mice. radiațiile ultraviolete sau 
alt gen de radiații intră în ac
țiune cu moleculele de aer. 
care fie că înglobează un elec
tron formînd ioni negativi, fie 
că pierd un electron, formînd

ioni pozitivi. în atmosferă 
există un anumit echilibru în
tre viteza de formare a diferi- 
ților ioni și cea de dezintegrare 
a lor. Întrucît ionii sînt doar 
o componentă foarte mică a 
atmosferei — un ion la zece 
mii de trilioane de molecule — 
multă vreme s-a crezut că or
ganismele vii nu pot reacționa 
la prezenta lor. Actualele ex
periențe arată că efectul ioni
lor negativi este... pozitiv : oa
menii se simt mai bine Intr-un 
mediu mai bogat in astfel de 
ioni.

• SECRETUL PORTE- 
LANULUI ALBĂSTRUI” 
de culoarea valurilor mării, spe
cific perioadei dinastiei Sun. dar 
pierdut încă în urmă cu 700 de 
ani. a fost redescoperit In Chi-

DE PRETUTINDENI
na după Îndelungi căutări. Din 
aceste sortimente de porțelan 
de mare finețe, la fabrica din 
Lunțiuan. provincia Cețian. se 
produc din nou elegante ser
vicii de ceai, abajururi pentru 
lămpi, vaze, farfurii decerative 
in stil chinezesc antic $.a.

• VITA DE VIE Șl 
CEATA. Vița de vie crește 
mai repede tn ceață decit sub 
cerul senin. Pornind de la 
această constatare, specialiștii 
din Uzbekistan au aplicat-o la 
accelerarea pregătirii butașilor, 
în unitățile care se ocupă cu 
aceasta au fost create instala

ții speciale de produs ceață arti
ficială, in interiorul cărora bu
tașii iși formează rădăcini re
zistente chiar din primul an, iar 
In vara următoare încep să ro
dească. tn mod obișnuit, vița de 
vie începe să rodească după 
trei-patru ani de la plantare.

• „URIAȘUL" DIN 
KIRNOS. In orășelul Kirnos 
din statul Utah, din partea de 
sud-vest a S.U.A., în timpul 
săpării fundației pentru o clă
dire Înaltă, excavatoristul a 
zărit în cupa utilajului un 
os de mărime neobișnuită. 
Sosind la fața locului, un pa
leontolog de la Universitatea 
statului Utah a stabilit că este 
vorba de un femur de urs. 
Lungimea lui era Insă neobiș
nuită : 75 de centimetri, adică

de trei ori mal mare decît cea 
a osului respectiv al ursului 
actual. Ridicat în două labe, 
un Moș Martin cu asemenea 
femure ar fi trebuit să aibă o 
înălțime de patru metri ! El a 
aparținut unei specii necunos
cute pînă acum in știință. Cer
cetări minuțioase efectuate de 
o grupă de paleontologi au dus 
la descoperirea și a altor oase 
ale uriașului animal, iar anali
zele făcute au stabilit că el a 
trăit In pleistocen.

• ANIMALE CU UN 
SINGUR CORN existau, 
pînă recent, doar In mitologie. 
Dar. iată, ca urmare a străda
niilor unor oameni de știință 
din California au fost obținuți 
iezi evind, fiecare numai un

singur corn. Legenda unicornu
lui a devenit realitate I
• IN AJUTORUL BOL

NAVILOR. Specialiștii din 
R.S.S. Bielorusă au creat și vor 
trece In curind la producerea 
unui ceas electronic de mină 
care va permite persoanelor cu 
maladii cronice să ia la timp 
medicamentele sau să se adre
seze medicilor. O variantă a a- 
cestui ceas — „EIektronika-5“ 
— va avea cadranul de afișaj 
realizat astfel, încît la creșterea 
temperaturii corporale a purtă
torului să se coloreze în albas
tru. în cazul ridicării sau scă
derii tensiunii arteriale, tot 
acest tip de ceas va aminti bol
navului că trebuie să la medi
camentul hipotenslv.



Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind reglementarea pe cale pașnică 

a diferendelor dintre state 
prezentatâ la un seminar internațional la Geneva

Evoluția conflictului anglo-argentinîan
• Unități de comando britanice au întreprins operațiuni de 
debarcare pe Insulele Malvine (Falkland) o Acțiuni de con

tracarare desfășurate de forțele armate arqentinlene

GENEVA 21 (Agerpres) — La 
Geneva continuă lucrările Comisiei 
de drept internațional, principalul 
organism al Națiunilor Unite care 
are menirea să elaboreze si să pro
moveze proiecte de tratate cu carac
ter multilateral, in scopul consolidă
rii in relațiile dintre state a legali
tății, păcii si securității internațio
nale. în ședința de vineri, prezidată 
de reprezentantul român, ambasador 
rul Constantin Flitan, a început 
examinarea unul proiect de tratat 
internațional privind imunitâțile ju- 
risdicționale ale statelor și ale bu
nurilor lor.

Cu prilejul lucrărilor, reprezentan
tul român a prezentat. în cadrul

Președintele Finlandei a primit pe ambasadorul României
HELSINKI 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Finlandei, Mauno Koivisto, 
a primit vineri pe ambasadorul 
României la Helsinki, Maria Stă- 
nescu.

Șeful statului finlandez a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, calde urări de

Atrocități ale rasiștilor sud-africani 
in Namibia și Angola

PRETORIA 21 (Agerpres). — Un 
raport întocmit în urma unei anche
te in Namibia, dat publicității la 
Pretoria și citat de agenția France 
Presse. aduce dovezi grăitoare despre 
atrocitățile comise dp armata regimu
lui rasist sud-african de ocupație in 
acest teritoriu. Raportul dezvăluie că 
armata sud-africană „nu se dă înapoi 
de la nici un mijloc" pentru a obține 
informații de la populație atunci 
cir.d se află în urmărirea militantilor 
S.W.A.P.O.

Raportul. întocmit de reprezentanți 
ai bisericii catolice sud-africane, 
aduce mărturie, totodată, despre 
sprijinul și simpatia pe care le ma

Agențiile de presa
e scurt

CONVORBIRILE CHINO-INDIENE LA NIVEL OFICIAL au luat șfîrșit 
la Delhi. După aprecierea părților, convorbirile au fost utile pentru noi 
explorări in vederea reglementării problemei de frontieră dintre cele 
două țări. Agenția China Nouă menționează că au fost obținute unele 
progrese și realizate acorduri în multe probleme ale schimburilor culturale, 
științifice și tehnologice dintre China și India. Următoarea rundă de con
vorbiri va avea loc la Beijing, la o dată ce urmează a fi fixată.

I

CONSFĂTUIRE. La Berlin au 
avut loc lucrările consfătuirii con
ducătorilor editurilor de partid^ 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Mongolia. Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S.. Viet
nam, Angola, R. D. P. Yemen și 
Etiopia. Din țara noastră a parti
cipat Valter Roman, membru al L_“

unul seminar internațional, confe
rința cu tema „Concepția, tezele și 
orientările președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
reglementarea pe cale pașnică a di
ferendelor dintre state". In discuțiile 
ce au avut loc. participanții s-au 
referit la însemnătatea excepțională 
a acestei inițiative de a se aduce 
in dezbaterea Națiunilor Unite pro
blema soluționării numai si numai 
prin mijloace pașnice a tuturor si
tuațiilor conflictuale. litigioase — 
inițiativă ce constituie o contribuție 
majoră la creșterea rolului O.N.U 
în viata internațională, la instaura
rea pe planeta noastră a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

sănătate și succese în activitatea sa 
de inaltă răspundere.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-âu transmis președin
telui finlandez cele mai bune urări 
de sănătate și succes.

In timpul primirii au fost discu
tate aspecte ale dezvoltării raportu
rilor româno-finlandeze.

nifestă populația namibiană față de 
luptătorii S.W.A.P.O.

LUANDA 21 (Agerpres). — For
țele regimului rasist sud-african au 
folosit bombe cu napalm intr-o se
rie de atacuri efectuate recent îm
potriva locuitorilor civili și a obiec
tivelor militare din sudul Angolei — 
scrie publicația „Jornai de Angola" 
din Luanda. Potrivit cotidianului an
golez. atacurile forțelor aeriene sud- 
africane au fost intreprinse. împotri
va orașelor și satelor Căhama. Mu- 
lundo. Cuvango si Jamba, situate In 
apropiere de minele de fier de la 
Cassinga. la 300 km nord de fron
tiera cu Namibia.

C.C. al P.C.R., directorul Editurii 
politice. în timpul lucrărilor s-a 
efectuat un schimb de păreri și de 
experiență legată de editarea lite
raturii social-politice de masă de 
către aceste edituri, pe baza indi
cațiilor conducerilor de partid din 
țările menționate.

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎN FAVOAREA PĂCII Șl DEZARMĂRII
„Nordul Europei sâ devină zonă liberă de arme 

nucleare I"
STOCKHOLM. - Primul ministru ol Finlandei, Kalevi Sorsa, a subliniat 

în cursul unui interviu importanța și oportunitatea crescindă a creării unei 
zone denuclearizate în nordul Europei. El a arătat că țările nordice 
trebuie să continue prospectarea posibilităților proclamării nordului Eu
ropei drept zonă liberă de arme nucleare, iar un forum adecvat pentru 
negocieri in problema respectivă îl constituie întîlnirile miniștrilor de ex
terne oi acestor țări.

Noi, in Finlanda, opreciem că inițiativa creării unei zone denucleari
zate în nordul Europei trebuie să pornească de la statele din regiune 
care, in cursul unor discuții libere, vor cădea de acord pentru transfor
marea nordului continentului într-o zonă liberă de arme nucleare — a re
levat Kalevi Sorsa. Numai după realizarea consensului țărilor nordice față 
de oportunitatea creării unei asemenea zone și a mărimii ei, se va putea 
trece la rezolvarea problemelor concrete, inclusiv la semnarea unui 
tratat cu puterile nucleare privind garanțiile necesare.

Peste 53 milioane de 
japonezi au semnat apelul 
pentru preîntîmpinarea 

unui război atomic
TOKIO. — După cum atestă zia

rul ,,Asahi", pînă in prezent un nu
măr de 53 590 000 de japonezi au 
semnat apelul pentru preintimpi- 
narea unui război nuclear.

Organizatorii campaniei de strîn- 
gere a semnăturilor intenționează 
să predea listele semnate celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru proble
mele dezarmării.

„NU" amplasării 
de rachete în Alaska

COPENHAGA. Populațiile băști
nașe din regiunile polare ale 
Alaskăi, Groenlandei și Canadei 
protestează energic împotriva planu
rilor de a amplasa in Alaska ra
chete nucleare americane de tip 
„MX" — a declarat presei daneze 
președintele secției din Groenlanda 
a organizației „Conferința popu
lațiilor din Nord". Organizația reu
nește triburile de eschimoși care 
trăiesc in Alaska, Groenlanda și in 
celelalte regiuni polare, desfășurind 
o susținută activitate pentru apă
rarea drepturilor acestora.

_______________________

TRATAT DE PRIETENIE ȘI CO
LABORARE ÎNTRE R.D. GERMA
NA ȘI AFGANISTAN. La Berlin au 
avut loc convorbiri oficiale între 
delegații de partid și guvernamen
tale ale R.D. Germane șl R.D. Af
ganistan. conduse de Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului .de 
Stat al R.D.G., și Babrak Karmal, 
secretar general al C.C. al P.D.P., 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al R.D. Afganistan, care a efec
tuat o vizită oficială în R.D.G. Cu 
acest prilej au fost semnate Trata
tul de prietenie și colaborare, o de
clarație comună, precum și alte do
cumente privind relațiile bilaterale.

I

PRIMUL MINISTRU AL REPU
BLICII ZIMBABWE, Robert Mu
gabe, a efectuat o vizită oficială 
în Marea Britanie. prima de la pro
clamarea independentei tării sale. 
La Încheierea vizitei, Robert Mu
gabe a declarat că a examinat 
eu premierul britanic, Margaret

Thatcher, probleme privind spori
rea cooperării dintre cele două 
țări, precum și aspecte ale situației 
internaționale, inclusiv în problema 
namibiană. .

RELAȚIILE AMERICANO-MA- 
ROCANE. In cursul vizitei oficiale 
la Washington a regelui Hassan al 
II-lea — informează France Presse 
și Associated Press — S.U.A. n-au 
reușit să obțină incheierea oficială 
a acordului de principiu, realizat in 
februarie, care să le permită accesul 
la bazele marocane in caz de con
flict in zona Golfului. Comunicatul 
dat publicității de Pentagon, la sfîr- 
șitul convorbirilor dintre regele ma
rocan și ministrul american, al 
apărării, menționează doar că „ne
gocierile in problema accesului la 
bazele din Maroc vor continua".

PREȘEDINTELE COMITETULUI 
EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTI
NEI, Yasser Arafat, a sosit ieri la 
Delhi într-o vizită de două zile.

„Frînarea cursei 
înarmărilor — o necesitate 

stringentă"
PARIS. — Confederația Generală 

a Muncii (C.G.T.) — cea mai impor
tantă uniune sindicală din Franța — 
se pronunță pentru frinarea cursei 
înarmărilor — a declarat la Paris 
Jeanine Marest, secretar națio
nal al C.G.T. Vorbitoarea a anunțat 
publicarea documentului intitulat 
..Asupra aspectelor economice ale 
bursei înarmărilor", elaborat de 
C.G.T., subliniind că acesta repre
zintă contribuția marii uniuni sin
dicale la pregătirea celei de-a II-a 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezar
mării.

„Să nu mai fie niciodată război !“ ; „NU rachetelor N.A.T.O. Sub 
aceste lozinci, in R.F. Germania s-au desfășurat ample manifestații de 
protest impotrlva amplasării de noi rachete nucleare în Europa. Apelul 
adresat in acest scop a fost semnat pină in prezent de peste trei mi
lioane de cetățeni vest-germani. Fotografia înfățișează un aspect din 

timpul strîngerii de semnături pe apelul respectiv

SOFIA

încheierea convorbirilor 
bulgaro-polone

SOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat convorbirile dintre de
legațiile de partid șl de stat ale 
Bulgariei și Poloniei, conduse de 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Wojciech Jaruzelski, prlm-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri și al Consiliu
lui militar pentru salvare națională 
ale R.P. Polone.

Părțile au discutat probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilatera
le si unele probleme internaționale 
actuale, relatează agențiile B.T.A. și 
P.A.P.

LONDRA 21 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a 
anunțat că forța de intervenție bri
tanică din zona Atlanticului de Sud 
a întreprins, in cursul nopții de joi 
spre vineri, operațiuni de debarcare 
a unor unități de comando în dife
rite regiuni din Insulele Malvine 
(Falkland). Aceste operațiuni — 
care vineri seara erau în curs de 
desfășurare, s-a precizat la Londra 
— au fost însoțite de bombardamen
te navale și aeriene asupra unor o- 
biective militare din diverse puncte 
ale arhipelagului, în speciâl din Port 
Stanley (Puerto Argentine).

Pe de altă parte, s-a anunțat că în 
timpul unor operațiuni de transfe
rare de trupe intre două nave, un 
elicopter al flotei s-a prăbușit în 
mare. Din cei 30 militari aflați la 
bord, nouă au fost salvați.

Intr-un interviu acordat postului 
de radio B.B.C., ministrul de externe 
Francis Pym a declarat că, „în ab
sența unei reglementări pașnice. Ma
rea Britanie va continua presiunile 
militare și războiul de uzură împo
triva Argentinei". El a adăugat însă 
că vor fi continuate eforturile diplo
matice in vederea realizării unei re
glementări pașnice, în ciuda eșecu
lui misiunii secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

★
Camera Comunelor a Marii Brita

nii a aprobat, cu 296 de voturi împo
triva a 33. politica guvernului con
servator al premierului Margaret 
Thatcher în problema diferendului 
anglo-argentinian privind Insulele 
Malvine (Falkland).

★
Ministerul Apărării al Marii Brita

nii a confirmat că un elicopter bri
tanic de tip „Sea King" s-a prăbușit 
în sudul statului Chile, „în timpul 
efectuării unei misiuni de recunoaș
tere în regiunea argentiniană „Țara 
de Foc" — relatează agenția France 

, Presse. Un purtător de cuvint al mi
nisterului a precizat că, datorită con
dițiilor meteorologice nefavorabile, 
elicopterul s-a aflat în dificultate și 
s-a prăbușit în timp ce încerca să 
ajungă în zona orașului chilian 
Punta Arenas, spre a efectua o ate
rizare forțată.

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Statul Major al Forțelor armate ar- 
gentiniene a informat vineri, prin- 
tr-un comunicat oficial, că o primă 
încercare de debarcare în Insulele

„Politica dobinzilor înalte — factor de recesiune 

și instabilitate**
— apreciază un raport al ECOSOC

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Actualele tendințe în economia 
mondială, provocate de politica mo
netară a țărilor occidentale, in 
special de ratele înalte din ultimii 
ani ale dobinzilor bancare, ar putea 
conduce la extinderea instabilității 
politice și la accentuarea suferințe
lor umane în multe dintre cele mai 
sărace state ale lumii — avertizează 
un raport întocmit de grupul celor 
24 de experți desemnați de Comi
tetul pentru planificarea dezvoltării 
al Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC). Potrivit agen
ției Reuter, care transmite știrea, 
raportul avertizează, de asemenea.

Malvine (Falkland) a forțelor expe- 
diționare britanice a fost respinsă. 
S-a precizat că atacul a fost declan
șat cu elicoptere și avioane „Sea 
Harrier". Din cauza condițiilor me
teorologice, britanicii nu au putut 
folosi ambarcațiuni pentru debarcare.

Ulterior, Statul Major argentinian 
a arătat că vineri au avut loc încer
cări de debarcare și in zona San 
Carlos și au fost bombardate poziții 
la Puerto Darwin. S-a precizat că 
forțele argentiniene au rezistat 
atacurilor, acțiunea de respingere a 
acestora fiind in curs de desfășu
rare.

Aviația argentiniană a lansat, tot
odată, un contraatac asupra flotei 
britanice din Atlanticul de Sud. Un 
aparat britanic „Sea Harrier" a fost 
doborit, iar pilotul făcut prizonier — 
s-a precizat in comunicatul oficlaL

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Intr-o scrisoare adresată 
președintelui Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., secretarul general 
al organizației, Javier Perez da 
Cuellar, l-a informat că demersurile 
pe care le-a întreprins in ultimele 
două săptămini pentru reglementa
rea diferendului anglo-argentinian ’ 
in problema Insulelor Malvine 
(Falkland) nu s-au soldat cu rezul
tatul urmărit — relatează agenția 
France Presse.

„Continui să cred că progrese sub
stanțiale au fost realizate in ultimele 
două săptămini in direcția unei so
luții diplomatice, dar trebuie să de
clar, in prezent, că concesiile ce mai 
sint necesare pentru a se pune capăt 
conflictului nu au fost făcute" — se 
spune in scrisoare. „In aceste îm
prejurări — arată in continuare au
torul scrisorii — consider de datoria 
mea să vă informez că eforturile pe 
care le-am inițiat, cu sprijinul con
siliului, nu oferă in momentul de 
față posibilitatea de a se POM. capăt 
crizei, nici de a se impi' ’ -inten
sificarea conflictului".

SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager
pres). — In legătură cu prăbușirea 
unui elicopter al forței britanice de 
intervenție din Atlanticul de Sud in 
apropierea orașului chilian Punta 
Arenas, guvernul chilian a adresat 
Marii Britanii o notă de protest îm
potriva violării suveranității Repu
blicii Chile și neutralității ei în con
flictul anglo-argentinian privind Ar
hipelagul Malvinelor (Falkland).

asupra diminuării alarmante a spt- 
ritului de cooperare internațională. 
Pentru contracararea acestor tendin
țe sint formulate o serie de rec»* 
mandărl care urmează sâ fie exami
nate la sesiunea ECOSOC. pro- 
gramată pentru luna viitoare la Ge
neva. Intre altele, se recomandă re
ducerea Imediată a ratelor Înalte ale 
dobinzilor bancare, care frînează in
vestițiile, sporirea fondurilor pentru 
finanțarea programelor de dezvolta
re, inclusiv Îmbunătățirea calitativă 
a asistenței economice pentru dez
voltare, lărgirea resurselor Fondului 
Monetar Internațional etc.

O condiție esențială a progresului 
economiei mondiale:

Eliminarea barierelor artificiale, dezvoltarea largă 
a comerțului international pe baze echilibrate

Analiza situației economice mondiale întreprinsă In 
cadrul reuniunii de la Helsinki a Comitetului Interi
mar al Consiliului guvernatorilor Fondului Monetar In
ternațional a pus în evidență - ca una din problemele 
principale care afectează conjunctura, determinind per
sistența crizei - SPORIREA PROTECȚIONISMULUI în po
litica comercială a multor țări, ceea ce frînează schim
burile internaționale, repercutindu-se negativ atît asu
pra țărilor respective, cît mai ales asupra țărilor mai 
puțin dezvoltate, care întîmpină dificultăți crescînde în 
desfacerea produselor lor și, prin urmare, și în posi
bilitățile de import. In consecință, reuniunea a subli
mat necesitatea combaterii ferme a tendințelor pro- 
tecționiste și creării condițiilor pentru lărgirea schim
burilor, pe baze reciproc avantajoase, ca una din pre

misele însănătoșirii economiei mondiale. Aceasta co
respunde intru totul poziției României, președintelui ei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care subliniază : „Des
chiderea economică sau colaborarea economică cu 
toate statele lumii corespunde astăzi intereselor Fie
cărui popor și ajută la progresul mai rapid, econo- 
mico-social, al fiecărui stat Orice limitare a relațiilor 
economice nu poate decit să dăuneze însuți poporu
lui care-ți restringe activitatea de colaborare cu alte 
state. Aceste relații trebuie să se bazeze pe deplina 
egalitate ți respectul independenței fiecărui stat, pe 
avantajul reciproc”.

Este o concluzie confirmată pregnant de realitățile 
vieții internaționale.

RESTRINGEREA RELA
ȚIILOR COMERCIALE IN
TERNAȚIONALE. Intr-adevăr, 
evoluția economiei mondiale con
tinuă să se afle sub semnul unei 
îndelungate depresiuni. Producția 
crește in ritmuri extrem de len
te față de cele ale deceniului 
1971—1980 ; inflația a dobindjt un 
caracter cronic si cunoaște un ritm 
galopant, paralel cu menținerea șo
majului la un nivel nefiresc de ri
dicat. Caracterizind starea actuală 
a economiilor țărilor occidentale in
dustrializate. raportul privitor la 
Situația economică mondială (1981— 
1983). elaborat de Comitetul de pla
nificare a dezvoltării din cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, prezen
tat la sesiunea a XVIII-a, din 19—28 
aprilie 1982, aprecia că este vorba 
despre o „stagnare economică pre
lungită". Raportul sublinia că una 
din consecințele importante ale 
„stagflatiei" (stagnare + inflație) 
din țările dezvoltate este restringe- 
rea relațiilor comerciale internațio
nale. Dacă în deceniul 1971—1980 
importurile mondiale au crescut în 
medie cu 6,7 la sută anual, această 
creștere a fost de numai 1 la sută 
in 1980 ; în 1981 importurile au scă
zut cu un procent. în timp ce ini
țial se aprecia că in 1982 va avea 
loc o creștere de 1.5 la sută, acum, 
cind ne apropiem de jumătatea 
anului, prognozele au fost modifica
te în sensul că ar trebui să ne aș- 
teDtăm la o stagnare a creșterii vo
lumului comerțului internațional.

Se pune. în mod firesc. întrebarea 
asuDra cauzelor ce au determinat o 
asemenea evoluție nefavorabilă a 
schimburilor comerciale mondiale. 
Fără îndoială, situația internă a eco

nomiilor naționale ale țărilor aflate 
in faze de criză sau recesiune a in
fluențat în mod direct asupra volu
mului relațiilor lor comerciale exter
ne. Acest impact s-a făcut resimțit 
printr-o reducere a capacității de ab
sorbție a piețelor interne, atît pentru 
mijloace de investiție, cît si pentru 
bunuri de consum. Ca atare, s-a im
pus și a avut loc o „contracție" a im
porturilor.

Totodată, trebuie ținut seama de 
faptul că asupra relațiilor comercia
le internaționale a jucat un rol re
strictiv creșterea prețurilor la unele 
produse, creșteri ce au atins, în unele 
cazuri, proporții exagerate — fără 
a exista o motivare obiectivă, ca 
în cazul petrolului.

Mai trebuie menționat, de aseme
nea, faptul că majoritatea importa
torilor de petrol este constituită din 
țări în curs de dezvoltare. Or. aces
te țări au simțit socul creșterii pre
turilor la petrol într-un mod deose
bit de dur. printr-o deteriorare brus
că si gravă a balanțelor externe de 
plăti, prin creșterea puternică a da
toriei externe. In ciuda măsurilor 
luate de aceste tari în vederea re
ducerii volumului țițeiului importat, 
situația balanțelor lor de Plăți nu 
s-a îmbunătățit, ci dimpotrivă. In pri
mul rind a avut loc sporirea plăți
lor lor externe in vederea achitării 
datoriilor către străinătate și a 
dobinzilor. mult crescute, aferente 
acestor datorii. In al doilea rind, 
încasările lor de pe urma exportu
rilor s-au redus sensibil ca urmare 
a unei multitudini de factori : scă
derea absolută a preturilor la ma
teriile prime si chiar la unele pro
duse industriale exportate de ele în 
țări avansate ; diminuarea relativă a 
preturilor exporturilor lor în raport 
cu preturile produselor importate de 

ele. dată fiind deteriorarea raportu
lui lor de schimb extern ; înrăută
țirea raportului de schimb între mo
nezile lor naționale si „devizele li
bere". folosite în mod curent in co
merțul si tranzacțiile Internationale.

PE MARGINEA REUNIUNII F.M.I.

In fine, un rol central în agra
varea situației comerciale externe a 
țărilor în curs de dezvoltare au ju
cat si continuă să-1 joace ansam
blul măsurilor protecționiste luate 
de țările capitaliste dezvoltate.

IMPACTUL PROTECȚIO
NISMULUI ASUPRA CIR
CUITULUI ECONOMIC 
MONDIAL. în comunicatul dat 
publicității la sfîrșitul sesiunii din 
10—11 mai 1982 a Consiliului Organi
zației de Cooperare și Dezvol
tare Economică (O.C.D.E.), care 
reunește principalele țări capita
liste dezvoltate, se precizau, In acest 
sens, următoarele : „Miniștrii au 
luat notă cu îngrijorare de noua 
extindere a presiunilor protecționiste 
și a măsurilor comerciale dintre care 
multe scapă regulilor și disciplinei 
multilaterale (consfințite in documen
tele G.A.T.T. — n.n.), ca și de inten
sificarea tensiunilor și diferendelor 
pe plan bilateral care afectează cli
matul relațiilor comerciale."

De la Început trebuie precizat fap
tul că actualul profesionism promo-, 
vat de unele țări capitaliste dezvolta
te nu poate fi comparat —și cu atît 
mai puțin confundat — cu acțiunile 
întreprinse de unele țări în curs de 

dezvoltare în vederea apărării Indus
triilor lor tinere sau cu măsurile lua
te odinioară chiar de către unele din
tre respectivele țări occidentale, la 
începuturile industrializării lor (Fran
ța in secolele al, XVIII-lea și al 
XIX-lea, S.U.A. și Germania în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
etc.). Țările în curs de dez
voltare angajate pe calea creării si 
dezvoltării unei industrii proprii sint 
confruntate cu concurenta exer
citată de țări puternic dezvoltate 
și de aceea unele măsuri de apărare, 
de protejare a propriei producții na
ționale sint absolut necesare. In 
schimb, măsurile protecționiste, cu 
caracter discriminatoriu, luate în ul
timii ani de țările capitaliste dezvol
tate, după cum arată documentul 
O.C.D.E. mai sus-menționat, „apără 
structuri ineficiente", „ramuri de pro
ducție ce nu mai au perspective de 
dezvoltare in continuare" in statele 
respective, sint expresii ale luptei 
pentru piețe și sfere de influență eco
nomică și politică.

Deseori, in apărarea protecționis- 
mului se apelează la argumente ce se 
dovedesc absolut nefundate. Se afir
mă. de pildă, că protecționismul ar 
salva locurile de muncă din industrii
le supuse unei concurențe externe ca 
urmare a exporturilor altor țări, in
clusiv state în curs de dezvoltare. In 
realitate, o asemenea politică comer
cială discriminatorie are efecte nu
mai pe termen scurt, iar uneori nici 
măcar atît Faptele demonstrează că 
măsurile protecționiste nu au dus 
nici o tară la accelerarea creșterii 
economice interne și nici la reducerea 
șomajului și atenuarea inflației. Dim
potrivă, acționarea conștientă In di
recția unor modificări structurale în 
economia națională — cu alte cuvinte, 
asigurarea unor noi proporții Intre 
principalele ramuri și subramuri, pă
răsirea unor activități ce nu mai co
respund cerințelor schimbate ale dez
voltării economice — constituie pre
mise absolut necesare Unei relansări 
a creșterii economice în ritm înalt si 
rezolvării problemelor șomajului și 
inflației. In plus, un asemenea proces 
de restructurare constituie o premisă 
pentru o nouă diviziune mondială a 
muncii, pentru intensificarea rela
țiilor comerciale internaționale. Altfel 
spus, situația actuală a economiei 
mondiale pune economiile naționale 
ale multor țări In fața unei alterna

tive : ori menținerea In „cercul vi
cios" al rigidității structurilor, cu 
efectul său instabilitatea economiei, 
ori trecerea la „cercul virtuos" al 
flexibilității in contextul unui echi
libru dinamic la nivel macroeconomic.

Măsurile protecționiste afectează, 
desigur, in primul rind. pe partenerii 
comerciali al țărilor ce aplică astfel 
de decizii unilaterale. Dar. in reali
tate. datorită interdependentei cres- 
cinde dintre economiile naționale în 
cadrul economiei mondiale, întregul 
circuit economic mondial resimte im
pactul protecționismului. Nu trebuie 
uitat faptul că. în prezent, o parte 
crescindă din producția tuturor țări
lor ia calea schimburilor externe. In 
plus, există o puternică interdepen
dentă financiară și monetară. Influ
entele protecționismului se fac re
simțite în măsurile discriminatorii a- 
Dlicate și in celelalte compartimente 
ale relațiilor economice internațio
nale si nu se limitează, deci, la do
meniul comercial propriu-zis.

PENTRU O BALANȚĂ CO
MERCIALĂ ECHILIBRATĂ. 
In fata recrudescentei politicilor 
protecționiste, singura alternativă ra
țională este abolirea unor asemenea 
practici, impulsionarea lărgirii rela
țiilor comerciale internaționale, in
tensificarea raporturilor de colaborare 
și cooperare in toate domeniile. A 
devenit imperios necesar ca țările 
avansate să evite orice măsură de po
litică economică ale cărei efecte pre
vizibile sint negative pentru celelalte 
state și, îndeosebi, pentru cele în 
curs de dezvoltare. O cerință esen
țială este luarea de măsuri de adap
tare treptată a structurilor econo
miilor acestor țări la noile condiții 
ale economiei mondiale, generate de 
creșterea rolului țărilor în curs de 
dezvoltare și formarea unei noi di
viziuni mondiale a muncii, ca și da 

După cum este bine cunoscut, România socialistă, președintele Repu
blicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. pronunțindu-se ferm și consec
vent pentru o nouă ordine economică internațională, arată că aceasta 
presupune șl reclamă RESTRUCTURAREA RELAȚIILOR COMERCIALE 
ȘI AȘEZAREA LOR TRAINICA PE PRINCIPIILE EGALITĂȚII ȘI 
AVANTAJULUI RECIPROC, DEZVOLTAREA UNUI COMERȚ LARG. 
FĂRĂ RESTRICȚII ȘI DISCRIMINĂRI. Cunoscind, din proprie expe
riență, efectele negative pe care tendințele protecționiste și discriminatorii 
practicate de unele țări le au asupra statelor in curs de dezvoltare. Româ
nia relevă în dialogul cu partenerii săi cerința de a se căuta in perma
nență căi și modalități pentru asigurarea desfacerii produselor românești 
in țările respective ca o condiție a unei balanțe comerciale echilibrate, a 
unor relații economice sănătoase. O asemenea poziție corespunde interese
lor dezvoltării și prosperității partenerilor de schimburi, stabilității eco
nomice generale, păcii și progresului in lume.

N. S. STANESCU

trecerea de la etapa surselor energe
tice ieftine și aparent nelimitate can
titativ la etapa surselor energetice 
scumpe și epuizabile.

Declanșarea unui puternic proces de 
dezvoltare a economiilor țărilor in 
curs de dezvoltare in vederea micșo
rării și, in perspectivă, a lichidării 
decalajelor economice internaționale 
constituie un factor esențial de dina
mism in economia mondială. Un ase
menea proces poate avea loc numai 
mină în mină cu o extindere rapidă 
a relațiilor comerciale internaționale 
reciproc avantajoase, cu o abolire a 
practicilor restrictive și protecțio- 
niste. Numeroase voci lucide din Oc
cident — între care menționăm cu- 
noscuți oameni politici ca W. Brandt 
sau O. Palme, sau nu mai puțin cu
noscut! publiciști ca J. J. Servan- 
Schreiber sau A. Toffler — sjnt con
știente că șansa relansării econo
miilor țărilor capitaliste dezvoltate 
este legată nemijlocit de dezvoltarea 
economiilor țărilor rămase in urmă, 
de lărgirea comerțului internațional 
fără discriminări, cu toate statele, 
indiferent de nivelul dezvoltării lor 
sau sistemul lor social-economic.

Asemenea opinii realiste și-au găsit 
reflectarea și în cadrul reuniunii 
F.M.I. de la Helsinki. Comitetul, se 
subliniază in comunicatul dat publi
cității. și-a exprimat convingerea că 
actualele presiuni, în sensul abordă
rii de pe poziții protecționiste a pro
blemelor — generate de concurența 
internațională — trebuie să fie ferm 
combătute de toate țările ; s-a subli
niat necesitatea eliminării acestor 
practici acolo unde ele există.

Combaterea protecționismului. revi- 
talizarea economiei mondiale, depă
șirea actualei depresiuni îndelungate, 
înlăturarea instabilității pot și trebuie 
să fie rezultatul eforturilor comune 
ale tuturor statelor interesate in ra
porturi echitabile, bazate pe egalitate 
și avantaje reciproce.

MOSCOVA

Congresul U.T.C. L 
a luat sfirșit

MOSCOVA. — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : La Mos
cova s-au încheiat lucrările celui 
de-al XIX-lea Congres . al Uniunii 
Tineretului Comunist Le’’’, tst. La 
ședința de închidere au. .âirucipat 
L. I. Brejnev, secretar general ăl 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S., alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

Au fost alese noile organe de con
ducere ale organizației, in funcția 
de prim-secretar al C.C. al U.T.C.L» 
fiind reales B. N. Pastuhov.

Memorandum 
al M.A.E.

al R.P.D. Coreene
PHENIAN 21 (Agerpres). — A- 

gentia A.C.T.C. a difuzat un me
morandum al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.P.D. Coreene, care 
denunță încercările Statelor Unite si 
ale autorităților de la Seul de a în
frumuseța istoria celor 100 de ani 
care au trecut de Ia încheierea „Tra
tatului Coreea — S.U.A.". un tratat 
agresiv, oprimant si inegal.

Pentru a permite poporului co
reean să rezolve singur, indepen
dent. problema reunificării Coreei 
este necesar ca trupele americane să 
fie retrase din Coreea de Sud și 
Statele Unite să pună capăt ames
tecului în treburile interne ale Co
reei. se arată in document.

R.F.G.
Crește numărul 

șomerilor cu diplome 
universitare

BONN 21 (Agerpres) — Po
trivit datelor publicate de săp- 
tămînalul vest-german „Dic 
Zeit". care apare la Hamburg, 
șomajul afectează in prezent 
in R.F. Germania și un număr 
de 76 000 de posesori de diplo
me universitare. Această cifră 
reprezintă o dublare a număru
lui șomerilor cu studii superioa
re înregistrați in 1980.

Sursa citată menționează că 
majoritatea licențiaților aflati în 
căutarea unui loc de muncă sint 
tineri între 25 și 35 de ani.
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