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ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
în ziua de 22 noiembrie a avut loc
ședința Biroului executiv al Consiliu
lui Național ai Frontului Democrației
și Unității Socialiste.
Biroul executiv a ascultat Raportul
cu privire la rezultatele alegerilor de
deputați in consiliile populare comu
nale. orășenești, municipale si ale
sectoarelor municipiului București,
de la 21 noiembrie a.c.
Biroul executiv a constatat cu
deosebită satisfacție că alegătorii au
participat aproape in totalitate la vot.
respectiv in. proporție de 99.99 la
sută, exercitindu-și astfel plenar
dreptul constituțional de a-și alege
reprezentanții in organele -locale ale
puterii și administrației de stat. în
conformitate- cu exigențele democra‘ției noastre socialiste. în 91.8 la sutădin totalul circumscripțiilor electorale
au fost depuse mai multe candidaturi
pentru un loc de deputat, dindu-se
astfel posibilitatea cetățenilor de a
alege in consiliile populare pe cei
mai buni muncitori, țărani, intelec
tuali. bărbați și femei, tineri și virstnici. români, maghiari, germani și de
alte naționalității oameni ai muncii
harnici și cu inițiativă, devotați in
tereselor obștii, militanți activi pen
tru înfăptuirea politicii partidului
nostru comunist, pentru înălțarea

patriei pe noi trepte ale progresului
și civilizației socialiste.
Biroul executiv a dat o înaltă
apreciere faptului că imensa majori
tate a alegătorilor și-au dat votul
candidatilor Frontului Democrației și
Unității Socialiste, pronunț iadU-su
astfel pentru înfăptuirea neabătută a
programului partidului, materializat
in hotăririle Congresului al XII-lea
al P.C.R.. in obiectivele actualului
plan cincinal, a căror transpunere in
viață este hotăritoare pentru viitorul
României socialiste.
Expresie grăitoare a unității în
tregului nostru popor în jurul parti
dului. al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, alege
rile de la 21 noiembrie s-au trans
format într-o adevărată sărbătoare
populară, fiind intimpinate pretutin
deni cu noi și importante realizări
in muncă, in înfăptuirea sarcinilor de
plan in industrie și agricultură, in
cercetarea științifică, in invățămint
și cultură : votul a avut loc intr-o
atmosferă de înaltă responsabilitate
civică și de profundă angajare
patriotică in sluiba înaltelor idealuri
ale făuririi .socialismului multilateral
dezvoltat, ale înaintării spre comu
nism.
Totodată, prin rezultatele lor. ale

gerile au dovedit aprobarea unanimă
de către toți cetățenii a politicii
externe a țării, politică de dezvoltare
a relațiilor de prietenie și colaborare
eu toate statele lumii, de rezolvare
a problemelor litigioase pe calea tra
tativelor. de realizare a dezarmării, în
primul rind a dezarmării nucleare,
de instaurare a unor relații noi de
egalitate și respect reciproc în viața
internațională, care .să asigure un
climat de destindere, de securitate si
cooperare intre toate popoarele. Prin
votul său. poporul nostru și-a afir
mat incă o dată hotărîrea de a-și
uni foi țele și a conlucra larg cu toate
națiunile in lupta pentru apărarea
dreptului suprem al oamenilor :
dreptul la viață, la libertate și dem
nitate, la pace !
Miile de propuneri și sugestii fă
cute în cadrul campaniei electorale,
cu ocazia intîlnirilor dintre alegători
și candidații Frontului Democrației
și Unității Socialiste, stau mărturie
drepturilor și libertăților largi de
se bucură oamenii muncii, de
monstrează cu putere democratismul
propriu sdcietății noastre, atestă ma
rile posibilități pe care le au cetățe
nii. fără deosebire de nat'onalitate.
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COMUNICATUL CONSILIULUI DE STAT

cu privire ia rezultatul alegerilor de deputați
în consiliile populare municipale, ale sectoarelor
municipiului București, orășenești și comunale
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste Ițornânia, jn temeiul art. 94
din Legea electorală, comunică :
La 21 noiembrie 1982 au avut loc
alegeri generale bentru consiliile

populare municipale, ale sectoarelor
munjciniullti București, orășenești și
comunale.
Pe baza datelor centralizate de co
misiile electorale aid municipiilor,

sectoarelor municipiului București,
orașelor și comunelor, rezultatele
alegerilor de deputați sint următoa
rele :

Voturi pentru can.. . .
.
didații
Frontului .. . .
.
Voturi exprimate DemoCrației și Uni_ Voturi contra
tății Socialiste
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furi
nule

Consiliul popular

Continuarea convorbiw oficiale
dintre președintele Nicolae Ceausescu si președintele Suharto
Marți, 23 noiembrie, a avut Ioc cea
de-a doua rundă a convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Renublicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. și președintele Republicii
Indonezia, Suharto, care s-au desfă
șurat sub semnul stimei și respectu
lui reciproc, al înțelegerii, intr-o am
bianță cordială, de caldă prietenie.
Cei doi președinți au examinat in
cadrul convorbirilor o serie de as
pecte principale ale actualității in
ternaționale, schimbul de opinii evi
dențiind puncte de vedere identice
sau apropiate cu privire la probleme

le ce confruntă în prezent omenirea,
la modalitățile de soluționare a aces
tora. Convorbirile dintre șefii de stat
ai României și Indoneziei au eviden
țiat, in același timp, dorința celor
două țări de a extinde și intensifica
conlucrarea in Organizația Națiunilor
Unite, in alte foruri internaționale,
precum și in ..Grupul celor -77“. in
cadrul reuniunilor țărilor nealiniate,
în acest context a fost subliniată ne
cesitatea creșterii rolului țărilor mici
și mijlocii, țărilor in curs de dezvol
tare, țărilor nealiniate in viața in
ternațională, a luptei pentru soluțio

narea democratică,.în spiritul păcii și
colaborării, a problemelor majore ale
omenirii.
A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Indoneziei de a intări conlu
crarea pe arena internațională pen
tru afirmarea politicii de’ destinde
re, de independență, de înțelegere și
pace intre națiuni.

★

După convorbiri, la solicitarea re
prezentanților presei și Radioteleviziunii
indoneziene.
președintele
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat :
„Am discutat, Îndeosebi, despre

problemele, păcii și noii ordini eco
nomice internaționale, ale așezării
relațiilor dintre state pe principiile
egalității, respectării suveranității
și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne.
împreună cu președintele Șuharto, am ajuns la concluzia să în
tărim conlucrarea noastră și pe
plan internațional, pentru a contri
bui la soluționarea complexelor
probleme din viața internațională".

Cifre La suCifre
absolute
tă
absolute
Consiliile populare mu
nicipale
Consiliile populare ale
sectoarelor municipiu
lui București
Consiliile populare oră
șenești
Consiliile populare comu
nale

La su- Cifre La sută
absolute
tă

2 851

5 479

4 721 359

4 720 991

99,99

4 526 941

95,89

194 047

4,11

453

904

1 674 927

1 674 743

99,99

1 661 578

99,21

13 165

0,79

4 517

8 993

1 901 007

1 900 808

99,99

1 833 213

96,44

67 595

3,56

49 721

101 940

8 107 417

8 106 852

99,99

7 869 226

97,07

237 561

2,93

în cele 57 542 circumscripții elec
torale pentru consiliile populare mu
nicipale. ale sectoarelor municipiului
București, orășenești și comunale au
fost deouse de consiliile Frontului
Democrației și Unității Socialiste
117 316 candidaturi, din care in 45 898
circumscripții cite două candidaturi
și in 5 938 Circumscripții cite trei

candidaturi. Au fost aleși 57 538 deputati, din care 2 851 deputați in con
siliile populare municipale. 453 deputati in consiliile populare ale sectoa
relor municipiului București, 4 517
deputati în consiliile populare orășe
nești și 49 715 deputați in consiliile
populare comunale.
Au rămas vacante 6 circumscripții

3
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electorale comunale, lntruc.it nici
unui din candidații propuși nu a în
trunit cel puțin jumătate plus unu
din totalul voturilor exprimate.
tn circumscripțiile electorale răma
se vacante vor avea loc noi alegeri
in termenul prevăzut in art. 89 din
Legea electorală a Republicii Socia
liste România.

VOTUL TĂRIIPENTRU ȚARĂ!
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întrevedere cordială a inalților oaspeți români cu guvernatorul orașului Jakarta

Rezultatul votului, enunțat in
comunicatul Consiliului de Stat —
prin care au fost aleși 57 536 de
deputati — atestă prin graiul ferm
al cifrelor faptul că alegerile de
deputati în consiliile populare mu
nicipale. ale sectoarelor munici
piului București. orășenești și
comunale au constituit o strălu
cită victorie a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Milioa
nele și milioanele de ' locuitori de
pe tot cuprinsul patriei și-au dat
votul pentru prezentul rodnic și
viitorul luminos al țării, al așezări
lor și locurilor unde trăiesc.
Rezultatul votului reflectă, chiar
și in graiul sec al procentelor’. în
suflețirea milioanelor și milioanelor
de alegători, care au ținut să fie
prezenți la urne incă din primele
ore ale începerii votării, numeroși
oameni ai muncii prezentîndu-se in
fața urnelor la ieșirea din schim
bul de noapte sau mergind de la
urne in schimburi. în 'sute și sute
de localități votul se încheiase
practic la ora prinzului, toți cetă
țenii înscriși in listele electorale
trecind prin fața urnelor. Toate
acestea au făcut din ziua alegerilor
nu numai un eveniment de însem
nătate politică, ci și o sărbătoare a
vieții noastre sociale.
Votul exprimat duminică a fost
un vot pentru Programul partidu
lui, o expresie a atașamentului în
tregii țări față de politica partidu
lui. Așa cum s-a arătat in Apelul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, F.D.U.S. s-a prezentat
in alegeri avind ca propriu pro
gram electoral Programul partidu
lui. Iar rezultatul votului demon
strează încă o dată prin buletinele
depuse in urne — după cum o de
monstrează și faptele de muncă din

întreprinderi, de pe ogoare, din in
stituții — că Programul partidului
este programul întregului popor, al
tuturor oamenilor muncii, al tutu
ror cetățenilor acestei țări, hotăriți
să facă totul pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite, pentru dez
voltarea continuă a economiei na
ționale, cu conștiința că de munca
și strădaniile lor depinde propria
bunăstare.
Rezultatul votului exprimă cu
putere unitatea de nezdruncinat a
intregului popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în ci
frele din comunicatul Consiliului
de Stat iși găsește expresia și fap
tul câ toți oamenii muncii, indife
rent de profesia, virsta sau preocu
pările lor — muncitori, lucrători ai
ogoarelor, oameni de știință și
artă, alți intelectuali, militari, fe
mei casnice, tineri și virstnici —
toți cetățenii, fără deosebire'de na
ționalitate, sint uniți prin aspirații
comune, prin strădaniile depuse
pentru ridicarea intregii activități
economico-sociale la un nivel cali
tativ nou, superior. Aceste senti
mente și-au găsit expresia și in
caldele manifestări de aleasă stimă
și inaltă prețuire făcute tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu, celorlalți conducători de
partid și de stat, de alegătorii veniți să voteze in circumscripția
electorală nr. 1 din sectorul 3 al
Capitalei.
Prezența
tovarășului
Nicolae Ceaușescu in mijlocul ce
tățenilor, devenită atit de firească
tuturor, a demonstrat o dată mai
mult, cu forța vie a realității,
coeziunea deplină a celor ce mun
cesc in jurul partidului, al eondu(Continuare in pag. a V-a)
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— sever economisită

Cercetarea și proiectarea - mai ferm angajate
în acțiunea de modernizare a tehnologiilor
Este știut că in procesele tehno
logice din industria chimică sint utllizate materii prime care consti
tuie, totodată, surse de energie pri
mară (petrol, cărbune, gaze natu
ralei, în discuția cu ing. Gh. MANOLESCU, director general al In
stitutului de inginerie tehnologică
și proiectare 'pentru industria chi
mică, ne-am oprit asupra preocu
părilor specialiștilor din acest do
meniu pentru asigurarea soluțiilor
tehnologice’ și conceperea instalații
lor necesare în scopul diminuării
substanțiale a consumurilor ener
getice.
— De la bun început țin să pre
cizez că strategia privind realizarea
acestui obiectiv cuprinde trei direc
ții importante — ne-a spus interlo
cutorul. In primul rind, realizarea
unor noi tehnologii sau instalații
tehnologice care să facă posibile
moditicări fundamentale în struc
tura și dimensiunea consumurilor
energetice. în acest scop, după cite
știu, s-a și realizat, pentru întreaga
ramură, o inventariere a tuturor
domeniilor în care trebuie să se
concentreze eforturile specialiștilor
și, îndeosebi, ale cercetării științi
fice. Precizez aceasta, deoarece in
tervenția noastră ca tehnologi se va
face simțită abia după ce cercetăto
rii vor elabora procedeul în toate
fazele de laborator și pilot. Dar
chiar și in aceste etape noi colabo
răm cu cercetătorii, legătura fiind
și mai strînsă in perioada proiectă
rii. în prezent, circa 50 la sută din
proiectele pe care le executăm pri
vesc tehnologii noi, iar în unele
sectoare, cum sînt cele ale sinteze
lor organice, coloranților, medica
mentelor, produselor clorurate. pro
porția este bhiar de 80 la sută.
— Vă rugăm si exemplificați !
— Iată, bunăoară, celula de elec
troliză a clorurii de sodiu, realiza
tă după un procedeu absolut nou
pe plan mondial — brevetată, de
altfel, ca invenție. Incepînd din anul, viitor se vor înlocui cu insta
lații românești toate celulele de
electroliză existente, aduse din im
port. la Combinatul petrochimic
Borzești Si Combinatul chimic
Giurgiu. Economia de energie esti
mată este echivalentă cu circa 48 000
tone combustibil convențional. în, afară de aceasta, rezultă o reducere
a cheltuielilor de întreținere și re
parații cu peste 40 la sută, mărirea
productivității muncii, a duratei de
funcționare a utilajelor ș.a.
— Să revenim la ceea ce spuneați
mai înainte. Care este a doua cale
de reducere a consumurilor de ener
gie in industria chimică ?
— Este vorba de modernizarea
tehnologiilor actuale. La multe din
obiectivele aflate in. funcțiune de
mai mulți ani, deci ceva mai vechi,
am intervenit efeotuînd schimbări
în anumite faze ale proceselor teh
nologice. Bunăoară, trecind pe flux
continuu instalația de erbicide
B.C.M., de la Combinatul chimic

Rimnicu Vilcea. s-au înregistrat
efecte pozitive privind productivita
tea, diminuarea consumurilor spe
cifice, sporirea calității produsului
finit etc. Efecte similare s-au înre
gistrat la fabrica de sodă a Com
binatului de produse sodice Govo
ra, prin înlocuirea calcinatorului de
foc direct cu calclnatorul de abur.
Șl exemplele ar putea continua. în
prezent, lucrăm la un mare număr
de proiecte care cuprind perfecțio
nări de tehnologii și utilaje. Nu
mai in sectoarele de sinteze orga
nice, produse clorurate, medica-

și un consum suplimentar de ener
gie. Utllizind catalizatori mai activi,
randamentul poate crește și, impli
cit, consumul de energie scade. Or,
toate aceste modernizări înseamnă
in primul rind cercetări și experi
mentări, cum sînt necesare, dealt
fel, pentru toate cele 120 de teme
la care m-am referit mai Înainte.
— In procesele tehnologice din
industria chimică rezultă un mare
volum de resurse energetice. refolotibile, evaluate la peste 3 milioa
ne tone combustibil convențional pe
an. Ce întreprindeți spre a asl-

Rezultate și preocupări ale specialiștilor
din industria chimică

ziduale de la instalația de formaldehidă de la Combinatul chimic
Victoria — 10 400 tone combustibil
convențional pe an, recuperarea
căldurii din apele calde de răcire
de' ia presele d.n întreprinderea de
anvelope „Danubiana" București —
circa 5 000 tone combustibil con
vențional pe an. Trebuie spus, tot
odată, că in domeniul recuperării
resurselor energetice refolosibile
persistă încă o serie de neajunsuri
care influențează in mod defavora
bil întreaga acțiune. în primul rind,
se cere cu acuitate tipizarea utila
jelor recuperatoare. în următorii
trei ani, in industria chimică nece
sarul de echipament pentru recu
perarea resurselor energetice refo
losibile este estimat la circa 270 de
instalații (preîncălzitoare de aer.
cazane recuperatoare, generatoare
de abur etc.), din care pentru mai
mult de jumătate nu sint încă ela
borate documentații de execuție.
Existența unui set de proiecte tip
de utilaje recuperatoare omologate
ar simplifica foarte mult problema
și ar stimula aplicarea uiîor soluții
de recuperare simple și eficiente.
Nerezolvată este deocamdată șl
problema beneficiarilor pentru anu
mite categorii de energie recuperată,
și anume aceea care nu-poate fl
utilizată in cadrul unităților proprii
ale chimiei. Ce facem cu această
energie ? Cine o preia ? Cu toate
că beneficiari potențiali există :
agricultura, in primul rind zooteh
nia, dar mai ales consiliile popu
lare, care ar putea să o utilizeze
in instalații de încălzire centrali
zată. nimeni nu a întreprins pină
acum nimic in acest sens. Or, in
aceste condiții, in unele situații ac
țiunea de recuperare a energiei re
folosibile se transformă intr-un
scop în sine și mai mult pierdem
decit cîștigăm.

mente și coloranți, peste 20 de teh gura condițiile necesare pentru va
lorificarea superioară, integrală a
nologii urmează să'fie modernizate;
acestora 1
un prim efect al acestor moderni
— Punerea în valoare a resurse
zări va fî reducerea consumurilor
energetice cu 15—20 la sută. Ca să lor energetice refolosibile este cea
fiu mai concret, in domeniile insta de-a treia direcție de acțiune. In
lațiilor de producere a clorului, so- stitutul nostru este angrenat in
dei caustice și hidrogenului, apli- ' această activitate cu un larg colec
tiv de specialiști. în acest an, prin
cind o serie de soluții deja elabo
rate, se va realiza o diminuare a aplicarea proiectelor realizate de
consumurilor energetice echiva noi, se recuperează circa 87 la sută
lente cu 170 000 tone combustibil din totalul resurselor inventariate.
Pentru alte 400 000 tone combusti
convențional pe an.
— Există cumva o limită pină la bil convențional, proiectele de rea
care se poate interveni pentru per lizare a instalațiilor de recuperare
fecționarea unor anumite procese se află în diferite faze de realiza
re. Pentru circa 113 700 tone com
tehnologice ?
bustibil convențional nu avem incă
— Firește, există asemenea li soluții, ele fiind in curs de cerce
mite ; însă, cu ingeniozitate și pri tare. Printre acestea din urmă
cepere, in multe situații se pot amintim, recuperarea gazelor arse
aduce modificări șl îmbunătățiri. de la instalația ECBAR de Ia Com
Dintr-o analiză efectuată de cu- binatul petrochimic Brazi, cu un
rind asupra unor procese tehnolo volum de circa 13 000 tone combus
Convorbire realizată de
gice a rezultat un inventar al tibil convențional pe an. gazele re
Vlaicu RADU
punctelor susceptibile de a fi mo
dernizate. S-au desprins peste 120
de teme care au fost discutate cu
fiecare centrală și cu unități
le de cercetare, ele inglobîndu-se
de-acum in cadrul unui program
de acțiune in curs de perfectare.
De exemplu, institutul a, produs o
schemă de modernizare a actuale
lor instalații de amoniac pfin apli
carea căreia, în final, consumul
energetic să scadă cu 0,4 tone com
bustibil • convențional pe tona de
amoniac. Pentru aceasta ar trebui
acționat în citeva puncte al fluxu
lui tehnologic, cum ar fi înlocuirea
metodelor clasice de soăla-e a ga
zelor cracate cu un absorbant se
lectiv. Procedeul determină o dimi
nuare simțitoare a -consumului de
abu-r. De asemenea. în procesul de
sinteză a amoniacului, operație care
în instalațiile noastre se realizează
cu catalizatori, randamentul de
In secția laminoare a Combinatului siderurgic Hunedoara: metal mai mult,
transformare este de circa 17 la
cu energie mai puțină!
Foto: S. Cristian
sută. Gazele recombinate — azot și
hidrogen — se recircUlă, de unde

OAMENI AI_ MUNCH DIN INDUSTRIE^

Pentru sporirea avuției naționale, pentru
bunăstarea tuturor, sițuînduNă ferm pe
poziția bunului gospodar, acționați zi de zi,
pe toate căile, pentru a realiza producții
sporite, de înaltă calitate cu CONSUMURI
CIT MAI REDUSE DE ENERGIE
ELECTRICĂ ȘI COMBUSTIBILI!

------- EXEMPLE DEMNE DE URMAT -----HUNEDOARA. In unltătUe
.economice din județul Hunedoara,
organizațiile: de -partid. muncitorii,
specialiștii,; cadrele de conducere
acordă o deosebită atenție utilizării
raționale a energiei electrice, ur
măresc permanent Încadrarea stric
tă in repartițiile planificate și evi
tarea oricărei risipe. Ca urmare. în
acest an. față de repartițiile date
consumatorilor din județ, s-au eco
nomisit peste 102 000 MWh energie
electrică. Demn de relevat este că
printre unitățile care au economi
sit însemnate cantități de energie
electrică se numără mari consuma
tori. cum sînt Combinatul siderur
gic Hunedoara. Combinatul minier
Valea Jiului și întreprinderea de
lianți Deva. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scinteii").

ALEXANDRIA. între reali
zările cu care oamenii muncii din
industria ' municipiului Alexandria
intimpină Conferința Națională ă’!
.partidului^'ia loc. de cinste se află
economisirea, in perioada ce a tre
cut din acest an. a 1 040 MWh ener
gie electrică și a 2 060 tone com
bustibil convențional. Cea mai
mare contribuție la aceste rezultate
și-au adus-o colectivele de muncă
de la întreprinderea de panouri
și tablouri electrice. Fabrica de
prefabricate din beton. întreprin
derea de rulmenți și întreprinderea
de aparataje și accesorii, unde au
fost promovate noi tehnologii, s-au
înlocuit utilajele și instalațiile mari
consumatoare de energie și com
bustibil, (Stan Ștefan, coresponden
tul ..Scinteii").

BACĂU. De la începutul anu
lui și pină acum, oamenii muncii de
la rafinăria de petrol Dărmănești.
județul Bacău, au înscris in contul
economiilor 2 5Q0 MWh energie
electrică și aproape 3 000 țone com
bustibil convențional. Cu energia
electrică economisită. Întreprinde
rea poate funcționa timp de 20 de
zile, iar cantitatea de combustibil
ajunge pentru 5 zile de producție.
Economiile obținute sint rezultatul
Înlocuirii motoarelor supradimen
sionate cu altele, corespunzătoare,
etanșării și izolării tuturor traseelor
termice, eliminării oricărei risipe
de energie electrică sau termică.
Ca urmare, cheltuielile materiale au
fost reduse substanțial. (Gh. Baltă,
corespondentul ..Scinteii).

FERMELE ZOOTEHNICE

La Ștefdnești-Argeș, prin executarea în complex a lucrărilor

— temeinic pregătite pentru iarnă!

TERENURILE ÎN PANTĂ - DEPLIN VALORIFICATE

în unitățile agricole de stat și
cooperatiste din județul Bacău s-au
făcut ample pregătiri pentru iernarea animalelor și creșterea pro
ducției zootehnice. „Acum, in pra
gul iernii — me spune tovarășul
Mircea Barticel, director al direc
ției agricole — unitățile agricole
cooperatiste au depozitat pentru
iarnă, față de aceeași perioadă din
anul trecut, o cantitate de furaje
mai mare cu 22 000 tone fin și
160 000 tone nutrețuri suculente. în
cadrul pregătirilor pentru iernarea
animalelor s-a acordat prioritate
lucrărilor-de amenajare a materni
tăților pentru vaci și sectoarelor de
creștere a vițeilor. Au fost amena
jate 4 200 Jocuri în maternități și
in creșe pentru vițel și 6 000 locuri
în sectoarele de creștere a vițelelor
de prăsilă. De asemenea, s-a in
trodus apa in 113 grajduri și au
fost date in folosință 14 bucătării
furajere".
în ultimul timp, organele jude
țene de partid și agricole au orga
nizat in unități un control amănun
țit privind asigurarea condițiilor de
iernare a animalelor, acordindu-se
prioritate încheierii reparațiilor și
modernizării adăposturilor, pregăti
rii furajelor. în fermele și com
plexele zootehnice din Mărgineni,
Fllipești, Hemeiuși, Berești-Bistrița.
Buhoci, Girleni / și altele, echipe
complexe de meseriași — zidari,
mecanic), instalatori și timplari —
au ■ încheiat lucrările de moderni
zare a grajdurilor și saivanelor. Cu
puțin timp în urmă, locul de depo
zitare și preparare a furajelor de
la complexul de vaci Mărgineni
avea aspect de șantier : echipe
complexe de constructori și meca
nici finisau silozurile, care acum
sint pline cu furaje. Ing. Marin
Slăvescu, directorul unității, a adoptat soluții constructive simple și
eficiente pentru construirea bu
cătăriei furajere. Spațiul construit
este dimensionat pentru depozita
rea furajelor necesare animalelor
cel puțin 43 de ore, ceea ce asigură
și fermentarea acesto-a, îmbunătă
țirea valorii lor nutritive. în acest
scop, pereții au fost betonați de la
pardoseală pină ld înălțimea Ia
care ajung furajele depozitate. Ele
mentele constructive și funcționale
ale bucătăriei furajere se utilizează
in 15 cooperative agricole din județ.

Lucrările de construcție și de
modernizare făcute asigură atit ex
tinderea mecanizării, cit și reduce
rea consumului de energie. în acest
sens, la I.S.C.I.P. Bacău lucrările
executate in ultimul timp și cele
aflate in curs de realizare asigură
importante economii de energie
electrică și combustibil. Directorul
unității, tovarășul Sabin Deaș, ne
prezintă citeva rezultate ale acti
vității echipelor de zidari, mecanici
și electricieni. Pe baza programu
lui de modernizare, in 18 hale din
sectoarele de maternitate șl de ges-

Muîîe realizări,
dar și rămmeri în urmă
în uniați agricole
din județul Bacău

tație a scroafelor, ca și în cele de
creștere a tineretului porcin, s-au
montat iluminatoare și aeratoare in
acoperiș și pereți, eliminindu-se
complet consumul de energie elec
trica pentru ventilație. In acest mod
se vor economisi cel puțin 300 000
kWh de energie electrică. Totodată,
s-au incheiat modernizarea cazanelor și verificarea arzătoarelor de la
centrala termică. în cadrul măsuri
lor de modernizare se inscrie și in
stalarea panourilor solare, care
asigură importante economii de
energie.
în numeroase cooperative agrico
le, pentru grăbirea încheierii lucră
rilor de reparații și de modernizare
a fermelor zootehnice au fost for
mate echipe de meseriași. în nu
mai trei luni, o echipă de cooperatori-meseriași din Girleni a moder
nizat adăposturile • existente și a
construit un grajd pentru 124 vaci,
dotat cu instalații de adăpare și de
evacuare mecanică a dejecțiilor.
Datorită folosirii materialelor loca
le și a forței de muncă proprii,
costul a fost redus la 740 000 lei,
revenind mai puțin de 6 000 lei
cheltuieli de investiții pe vacă.
însoțim o echipă de control in
unități agricole din Consiliul agro

industrial Buhoci. La C.A.P. Ungu
reni, specialiștii analizează cum se
aplică măsurile întreprinse pentru
redresarea fermei zootehnice. Cu
forțe proprii, cooperatorii au con
struit două grajduri, reducind ast
fel mult cheltuielile. Dar atit aici,
cit și in alte cooperative agricole,
lipsesc Instalațiile de mecanizare
pentru evacuarea dejecțiilor și pen
tru efectuarea altor operațiuni care
necesită un volum mare de muncă.
Dealtfel, din cele 36 instalații tip
racjeți prevăzute pentru cooperati
vele agricole, pină acum au fost
livrate numai 12. Intrucit restanțe
există și la livrarea instalațiilor de
preparare a furajelor și a celor de
muls mecanic, este evidentă nece
sitatea intervenției organelor de
resort județene și din Ministerul
Agriculturii pentru asigurarea tu
turor utilajelor stabilite.
Acum, în pragul iernii, este, tot
odată, necesară finalizarea ultime
lor construcții cu termene de dare
in funcțiune în acest an. Comisia
care a controlat stadiul pregătiri
lor pentru iarnă In sectorul zooteh
nic al cooperativei agricole Parincea a stabilit măsuri pentru ter
minarea a două saivane de oi. Unul
dintre aceste saivane, executat de
echipe de cooperatori-meseriași,
costă 300 000 lei în loc de 800 000
lei, cit prevedea proiectul. Dar la al
doilea saivan, lucrările sint intirziat.e. Cind s-a efectuat controlul,
în miezul zilei n-a fost de găsit ni
meni din cei care trebuiau să lu
creze la acest saivan, intrucit me
seriașii plecaseră pe Ia casele lor,
înainte de a executa lucrările pre
văzute în grafic. Tot aici, cele 3 600
ovine ale cooperativei sint adăpos
tite in saivane vechi, care nu în
trunesc condițiile necesare unei
bune iernări. Iată de ce se impune
să se încheie grabnic construcțiile
începute.
Se desprinde necesitatea de a se
termina fără intirziere pregătirile
pentru iernarea animalelor în toa
te cooperativele agricole, de a șe
asigura condiții cit mai bune de
adăpostire și furajare, spre a se
obține sporuri importante la pro
ducția zootehnică.

C. BORDEIANU
Gh. BALTA

Cam se extinde experiența Stațiunii de cercetări Perieni în organizarea
perimetrelor-etalon pentru combaterea eroziunii solului
Comuna Ștefănești din județul Argeș a fost stabilită ca perimetruetalon pentru generalizarea experienței Stațiunii centrale de cercetări din
Perieni, județul Vaslui. în ce privește combaterea eroziunii solului. Ale
gerea acestei zone nu s-a făcut intimplător. Terenurile de la Ștefănești
sinț puternic afectate de eroziune. De aceea prezintă un deosebit interes
înființarea unui perimetru-ctalon, unde să fie aplicate cele mai bune me
tode pentru stăvilirea acestui fenomen păgubitor, care apoi să fie gene
ralizate în toate unitățile agricole din județ. Din acest punct de vedere,
perimetrul comunei Ștefănești oferă condiții variate pentru executarea
în complex a lucrărilor de îmbunătățiri funciare — îndiguiri.și desecări,
irigații și combaterea eroziunii solului — pentru protecția 'și punerea de
plină in valoare a terenurilor din această zonă.
deosebire de modul in care s-a lucrat
Citeva date generale ale pină
acum, in continuare se pune
perimetrului-etalon. Acesta este problema unei schimbări radicale in
ce privește concepția de executare a
situat în bazinul hidrografic ai riu- lucrărilor
de îmbunătățiri funciare.
lui Argeș și este alcătuit din alte trei
va trece de la modul de execu
subbazine hidrografice formate de Se'
tare
pe
felii
șl pe suprafețe mici a
riurile Valea Mare, Ștefănești și Izde îmbunătățiri funciare
voreni. 65 la sută din cele 4 651 hec lucrărilo.r
tare cit cuprinde perimetrul-etalon la amenajarea in complex a întregu
sînt terenuri in pantă cu incllnație de lui bazin hidrografic, care să rezolve
la 10 pină la 35 la sută. Restul de 35 in mod unitar problemele de care de
punerea in valoare deplină a
la sută din terenuri se află .în lunca pinde
Ca metodă de lucru, lu
Argeșului, unde apele aduse de cele pămintului.
hidroameliorative vor fi exe
trei văi au determinat băltiri sau crările
incepind din deal spre vale,
exces de umiditate pe întinse supra cutate
întregul perimetru, indiferent de
fețe din cele mai fertile, tn perime pe
trul-etalon se găsesc toate catego forma de proprietate a terenurilor.
Pornind de la această concepție,
riile de folosință a terenului : 1 431
hectare arabil, 553 hectare pășuni, pentru anul viitor sint prevăzute o
121 hectare finețe naturale, 1 076 hec seamă de lucrări care să rezolve pro
tare plantații viticole, 257 hectare li blemele stăvilirii eroziunii și a ridi
vezi și I 213 hectare vetre de sat, pă cării potențialului productiv, atit pe
terenurile in pantă, cit și pe cele din
duri, drumuri etc.
Tocmai datorită marii diversități luncă. în ce privește combaterea ero
de condiții pedologice din această ziunii solului, se vor extinde lucră
zonă, in urmă cu 20 de ani a fost în rile de amenajare complexă antieroființat centrul de combatere a ero zională și hidroameliorativă pe în
ziunii Ștefănești. In acest răstimp au treaga suprafață a bazinelor hidro
fost executate diferite lucrări de îm grafice ce alcătuiesc perimetrul-eta
bunătățiri funciare : amenajări anti- lon. Aceste lucrări vor cuprinde ame
erozionale pe 916 hectare situate pe najarea de culturi in fișii, executarea
pante, regularizarea văilor torențiale de agroterase, eliminarea excesului
pe o lungime de 7 km. irigații pe 755 de umiditate de pe versanți, preveni
hectare in lunca Argeșului. Deci, pe rea și combaterea alunecărilor de te
rimetrul-etalon a fost amplasat - in ren in zonele lanculești și Valea
tr-o zonă unde a existat o preocupa Mare. Pentru combaterea eroziunii de
re susținută și s-au obținut rezultate adîncime — ogașe, ravene, văi for
bune în ce privește combaterea ero mate de torenți — se vor completa
ziunii solului.
lucrările pe 7 km și se vor extinde
Ce probleme vor fi solu amenajările specifice pe incă 8 km.
Stăvilirea eroziunii solului și regu
ționate în continuare. Spr9 larizarea scurgerii apelor -pe versanți

vor crea condiții pentru amenajarea
hidroameliorativă a terenurilor din
lunca Argeșului. Aici, incepind cu
anul 1983 vor fi extinse lucrările de
desecare și irigații pe întreaga su
prafață de 7 000 hectare cuprinsă in
zona Ștefănești-Leordeni. Amenaja
rea in complex a intregului perimetru-etalon va duce și la mai buna
organizare a teritoriului, ceea ce va
determina, implicit, îmbunătățirea ca
tegoriilor de folosință a pămintului.
Prin toata aceste lucrări, suprafața
agricolă a perimetrului va crește cu
400 hectare, din care 150 teren arabil,
130 hectare de vie și 30 hectare de
pomi. Totodată, 500 de hectare tere
nuri situate pe versanți, care la ora
actuală sinț degradate, iar unele
chiar abandonate, vor fi transforma
te in pajiști. Desigur, mai buna de
limitare a categoriilor de folosință a
terenurilor va impune schimbarea
structurii culturilor, în sensul crește
rii ponderii celor 'intensive — legu
mele și semincerii — în luncă, și a
plantelor bune protectoare a solului
— cereale păioase și ierburi — pe
pante, in funcție de înclinația aces
tora.

Rolul unității coordona
toare a lucrărilor antierozionale stațiunea de cercetări viti
cole din Ștefănești a fost desemnată
să coordoneze aplicarea programului
de amenajări antierozionale din ca
drul perimetrului-etalon. Experiența
dobindită și cadrele de specialiști de
care dispune permit stațiunii să în
deplinească rolul de coordonator al
acestei activități. Aici a fost înființat
un laborator propriu de îmbunătă
țiri funciare pentru amenajarea, ex
ploatarea și urmărirea comportării
lucrărilor de stăvilire a eroziunii.
„Rolul nostru este de a oferi celorlal
te unități experiența acumulată, so
luții eficiente de amenajare antierozională și de a le ajuta să le genera
lizeze pe întreg teritoriul în pantă —
ne spune tovarășul Teodor Giosanu,
directorul stațiunii. In acest scop, cu

sprijinul Institutului de studii și pro
iectări pentru îmbunătățiri funciare
din București și al organelor locale
de specialitate vom elabora proiectul
de amenajare antierozională unitară
a perimetrului-etalon. Pe baza aces
tui studiu vom întocmi devize de
execuție pe categorii de lucrări, pe
unități deținătoare de pămint și sub
bazine hidrografice. Pentru buna fo
losire a fondurilor și a bazei mate
riale destinate realizării acestor lu
crări vom urmări rezolvarea proble
melor in ansamblu și nu pe dețină
tori. Avantajele perimetrului-etalon
constau tocmai în a dovedi cum poa
te fi stăvilită eroziunea prin execu
tarea lucrărilor in complex. Pentru
aceasta vom începe lucrările din deal
și le vom continua pină in vale. Pe
bucățele nu se poate opri eroziunea.
Aș ridica o problemă. Este nevoie de
o mai bună sistematizare a zonelor
unde terenurile agricole se înveci
nează cu cele silvice. Actualmente,
linia de demarcație dintre acestea
este foarte sinuoasă și nu permite
mecanizarea lucrărilor, sistematizarea
teritoriului și chiar impiedică execu
tarea lucrărilor de combatere a ero
ziunii".
înfăptuirea obiectivelor prevăzute
a se realiza jn cadrul perimetruluietalon prezintă o importanță deose
bită pentru generalizarea experienței
și a metodelor de combatere a ero
ziunii solului la scara întregului ju
deț. Desigur, perimetrul-etalon va
constitui un model de lucru. Meto
dele și soluțiile propuse vor trăbui să
fie însă aplicate diferențiat, in func
ție de condițiile specifice fiecărui
bazin hidrografic, spre a se asigura
punerea deplină in valoare a terenu
rilor jn pantă. Esențial este ca. odată
cu organizarea acestui perimet.ruetalon, toți factorii implicați in reali
zarea lucrărilor de combatere a ero
ziunii solului să acționeze pentru
aplicarea măsurilor stabilite, astfel
incit, in anul viitor, pe suprafețe tot
mai mari de terenuri in pantă din
județul Argeș să se obțină producții
superioare.

Aurel PAPADTUC
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA INDONEZIA
La municipalitatea

orașului Jakarta

Manifestări
de aleasă
prețuire
față
de înalții
oaspeți
în onoarea președintelui României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a to
varășei Elena Ceaușescu, la sediul
guvernatorului Jakartei a avut loc,
marți după-amiază. o ceremonie tra
dițională rezervată oaspeților de sea
mă ai Indoneziei.
Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost înso
țiți de tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
înalții oaspeți români au fost înhimpinați la sosire de guvernatorul
cacitaleij Soeprapto. sentimentele de
prietenie și prețuire nutrite de popu
lația capitalei găsindu-și expresia în
manifestări sărbătorești, în cintece și
dansuri javaneze interpretate de ti
neri și tinere in senm de aleasă
cinstire.
Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost invi
tați apoi în sala de ceremonii, unde,
in prezența viceguvernatorului, pre2
ședintelui și vicepreședinților Came
rei Reprezentanților, consilierilor orașiilui, altor oficialități, a personali
tăților vieții economice și culturale a
Jakartei, Soeprapto, adresindu-se
oaspeților, subliniază în cuvintul omagial rostit in onoarea lor :
în această după-amiază, aproape 7
milioane de cetățeni ai Jakartei mi
se alătură in a vă adresa. Excelența
Voastră, salutul de bun venit în ora
Domnule guvernator,
șul Jakarta. Știind că aceasta este
prima dumneavoastră vizită in Indo
Doamnă,
nezia. noi sperăm in mod sincer, Ex
Doamnelor
și domnilor,
celență. ca tot ceea ce vedeți și trăiți
în timpul șederii dumneavoastră in
Aș dori să vă mulțumesc pentru
salutul și urările dumneavoastră și
orașul nostru să vă aducă bucurii asă
vă adresez, la rindul meu, in nu
cum și. amintiri plăcute in viitor,
mele meu, al tovarășei mele și al
Excelență, în continuare vă ' rog
locuitorilor orașului București —
să-mi permiteți să vă informez că
capitala României socialiste — dum
orașul nostru, Jakarta, care are o ve
neavoastră, domnule guvernator, și
chime de peste 455 de ani, a jucat tot
doamnei, dumneavoastră doamnelor
deauna un rol vital în istoria națiunii
și domnilor reprezentanți ai muni
cipalității și tuturor locuitorilor ora
noastre, atîț înainte, cit și după inde
șului
Jakarta, un salut prietenesc și
pendență. Mat întii. jn 1903. Jakarta
a l’ost scena" trezirii noastre nâționa- , cele mai bune urări.
Intr-adevăr, vizităm pentru prima
ie. Apoi, în 1928, a avut’loc momen
oară Indonezia, la invitația președin
tul angajării în luptă a tineretului
telui Suharto. în cadrul vizitei am
indonezian și tot in acest oraș a
ajuns la bune înțelegeri cu privire Ia
început lupta pentru independentă,
dezvoltarea relațiilor dintre țările
in 1945.
noastre, la conlucrarea activă, atit
bilaterală, cit și pe plan internațional
Excelență, noi dorim ca vizita
dintre România și Indonezia —' și,
dumneavoastră să aibă drept rezultat
după, cite știu, in cadrul acestor bune
Întărirea conlucrării intre cele două
relații Jakarta va ocupa un loc
națiuni prietene ale noastre, spre o
important.
societate tot mai prosperă, intr-un
Avem impresii deosebit de plăcute
climat de pace și cooperare internadespre capitala Indoneziei — Ja
țională.
karta, despre viața și munca locui
în încheiere vă' rog să-mi permitorilor săi. Am remarcat cu multă
teți, Excelență, domnule președinte
satisfacție dezvoltarea și construcțiile
al Republicii Socialiste România, și
doamnă Elena Ceaușescu să vă adre
săm din partea mea și a soției mele,
precum și a reprezentanților munici
palității orașului Jakarta cele mai
calde urări de sănătate șl fericire, o
ședere cit mai plăcută in orașul
’ Marți dimineața, președintele Re
nostru.
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa
Rugat să ia cuvintul, președintele
Elena Ceaușescu au depus o coroa
Nicolae Ceaușescu rostește o alocu
nă de flori la Cimitirul eroilor de la
țiune care este urmărită cu viu inteKalibata.
res, cu deosebită satisfacție de către
Președintele Nicolae Ceaușescu,
cei prezenți.
tovarășa Elena Ceaușescu sint insoîn încheierea ceremoniei, prețiți de secretarul militar ai preșe
ședințele României și tovarășa Elena
dintelui Indoneziei, mareșal al ae
rului
Kardono, cu soția,
Ceaușescu semnează in Cartea de
Sint prezenți tovarășii Ștefan An
aur a capitalei Indoneziei — Jakarta
drei, Constantin Mitea, Ion Cotoț,
— si primesc apoi salutul tuturor re
ambasadorul României în Indonezia.
prezentanților vieții publice prezenți.
La intrarea în Cimitirul eroilor,
Răspunzind invitației gazdelor,
înalții oaspeți sint intîmpinați de
înalții oaspeți români primesc pe
comandantul garnizoanei militare
terasa impozantului sediu al munici
Jakarta, general-maior Norman Sapalității, de la înălțimea căreia se
sono.
desfășoară o impresionantă panora
Pe aleea centrală a Cimitirului
mă, explicații privind dezvoltarea ca
eroilor, avind ca fundal Monumentul
erpului necunoscut, se află aliniată
pitalei. sîrit împărtășite preocupările
o gardă de onoare formată din mili
de viitor ale edililor.
tari ai garnizoanei Jakarta. în aPreședintele Nicolae Ceaușescu și
cordurile urnii marș, președintele
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
ținut apoi cordial cu guvernatorul
varășa Elena Ceaușescu, se apropie
Soeprapto și soția sa, cu alți repre
de Monumentul eroului necunoscut,
zentanți ai organelor de conducere
format din cinci coloane de piatră,
de înălțimi diferite. Pe coloana cen
ale capitalei și regiunii Jakarta.

Alocuțiunea

președintelui României

este urmărită

cu viu

CUVINTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

interes de

reprezentanții

municipalității din Jakarta

Călduroasă primire la complexul muzeistic din Jakarta

la festivitatea de la municipalitatea Jakartei

Depunerea

ce se înalță astazi in capitala Indo
neziei.
Și capitala României socialiste —
București — are o existență de peste
500 de ani. Bucureștiul a avut un rol
însemnat in marile evenimente din
istoria patriei noastre, in lupta pen
tru unitatea națională, pentru înfăp
tuirea revoluției dc eliberare socială
și națională din 1944, pentru dez
voltarea pe calea nouă, socialistă a
României — iar acum cunoaște o
dezvoltare continuă. Cei dintre dum
neavoastră care au vizitat România
pot confirma acest lucru. Sper că, in
viitor, dumneavoastră, domnule gu
verna tor, alți reprezentanți-iți’: Jakar
ta voi
*
vizita Bucirrfeștiul. 'Vot' 'vini
in România și voi' putea constata
eforturile pe care le face poporul
român pentru edificarea unei socie
tăți mai drepte, mai bune, pentru
asigurarea unei vieți demne, libere
și
independente. Avind
in
ve
dere înțelegerile la care am ajuns
cu președintele Suharto cu privire la
dezvoltarea relațiilor româno-indo
neziene, la diferite niveluri, aș dori
să folosesc acest- prilej — și sper că
și președintele Suharto va fi de
acord — pentru a vă invita pe dum
neavoastră, domnule guvernator, și pc
doamna, impreună cu o delegație a
Jakartei, să faceți o vizită in Româ
nia, în capitala ci — București.

în cursul convorbirilor cu pre
ședintele Suharto am ajuns la con
cluzia comună că trebuie să facem
totul pentru pace, deoarece numai
astfel popoarele noastre iși pot rea
liza programele de dezvoltare economico-sociață, de ridicare a nivelu
lui lor de bunăstare și civilizație.
I)e aceea, consider că orașele Bucu
rești și- Jakarta — capitala României
socialiste’și capitala Republicii In
donezia — trebuie să conlucreze
activ in lupta pentru pace, pentru
dezarmare, pentru relații bazate pe
deplina egalitate, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale,.',
pc neamestec în trehprilc interne ÎU^;:
tre toate statele lumii.
'
încă o dată doresc să vă mulțumesc
pentru urările ce ni le-ați adresat și
pentru primirea ce ne-ați făcut-o. Vă
urez dumneavoastră și reprezentan
ților cetățenilor Jakartei noi succese
in activitatea și eforturile dumnea
voastră pentru a asigura tuturor
locuitorilor orașului o viată tot mai
îmbelșugată si mai fericită
Urez o bună colaborare intre
capitalele țărilor noastre — București
și Jakarta — intre țările și popoarele
noastre !
Urez tuturor locuitorilor Jakartei,
tuturor cetățenilor. Republicii Indonc na bunăstare, fericire și pace 1
(Vii aplauze).

Secvență din timpul plantării „Pomului prieteniei” româno-indoneziene

unei coroane de flori
trală se află stema țării. La baza
monumentului sint gravate, pe o
placă, cuvintele : „Nu-i cunoaștem
numele, dar poporul ii va păstra
veșnic în suflet amintirea, deoarece
și-a adus jertfa de singe pentru libertate".
Președintele Nicolae Ceaușescu Și
tovarășa Elena Ceaușescu depun Pe

lespedea de piatră de la .baza mo
numentului o coroană de flori. Se
păstrează apoi un moment de recu
legere.
La încheierea ceremoniei solemne,
președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu semnează
în Cârtea de onoare a Cimitirului
eroilor.

întîlniri de lucru
în ziua de 23 noiembrie, Ia Palatul
Au fost prezenți ambasadorul
Wisma Negara, reședința rezervată
României la Jakaria. Ion Cotoț, și
președintelui Nicolae Ceaușescu și - ambasadorul Indoneziei la, București,
tovarășei Elena Ceaușescu în timpul
Mohamad Isnaeni.
vizitei oficiale in Indonezia, a avut
★
loc ceremonia încheierii Acordului
în cursul aceleiași zile. Ion M.
intre Guvernul Republicii Socialiste
Nicolae. viceprim-ministru al guver
România și Guvernul Republicii Ihnului. împreună cu Nici Constantin,
donezia privind cooperarea economi
adjunct al ministrului industriei con
că și tehnico-științifică pe termen
strucțiilor de . mașini, au continuat
lung.
întîlnirile de lucru, in cadrul convor
birilor purtate cu ministrul minelor
Documentul a fost semnat, din
si energiei. Subroto. cu alți repre
partea română, de ministrul afaceri
zentanți ai vieții economice, fiind
lor externe. Ștefan Andrei, iar din
discutate acțiuni de cooperare in
partea indoneziana, de Mochtar Kuacest domeniu și convenite măsuri
sumaatmad.ia, ministrul afacerilor
corespunzătoare in vederea concretiexterne.

Depunerea unei coroane de flori la Cimitirul eroilor de la Kalibata

în cursul dimineții de marți,
președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Jllena Ceaușescu au vizitat
parcul și complexul muzeistic „Ta
man Mini Indonesia Indah" — „Fru
moasa Indonezie in miniatură".
înalții oaspeți români au fost Intimpinați la sosire și insoțiți pe tot
parcursul vizitei de președintele Su
harto și doamna Tien Suharto, de
membri ai guvernului și alte oficia
lități.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de Ion M. Nicolae, Ștefan
Andrei, de celelalte persoane oficiale
române.
Inaugurat la 20 aprilie 1975, parcul
și complexul muzeistic înfățișează, pe
o suprafață de peste 100 hectare, o
sinteză a străvechii civilizații mate
riale și spirituale a poporului indone
zian. prezentind. în miniatură. Indo
nezia cu tradițiile și cultura sa. flora
si fauna acestei țări. Dealtfel, in par
tea centrală a acestui complex se află
amenajată o imepsă machetă naturală
ce reproduce pe circa 9 hectare arhi
pelagul indonezian și anele ce incon,'oa ă oăminturile „țării celor peste
13 oi)0 dc- insule".
în cinstea inalților soli ai poporu-

tradițional al celor 27 de provincii
indoneziene, oferă la sosirea oaspeți
lor o sugestivă. imagine,., in cintec și
dans, a folclorului acestei țări. Pi
toreasca festivitate se desfășoară in
marea piață din fața parcului și
complexului muzeistic, dominată de
monumentul „Torța Pancea "Silei",
închinată principiilor și conceptelor
filozofice ce guvernează viața na
țiunii indoneziene, care are for
ma unui obelisc de 45 m înălțime,
cifra indicind anul dobindirii inde
pendenței — 1945.
Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați
de gazde in marea sală a pavilionu
lui central. In interiorul acesteia se
află șapte splendide panouri din lemn
de tec sculptate in relief ce redau
scene simbolice pentru .civilizația și
istoria Indoneziei ; tot aici se înalță
marea sală cu patru coloane tăiate
dintr-un arbore ce avea inălțimea de
45 m și o grosime de peste 2 m la
bază, vechi de mai bine de 280 de
ani, în lemnul lui au fost sculptate
scene Inspirate din mitologia și tra-t
dițiile de viață aîe poporului indone
zian. în același corp al clădirii se
află o sală pentru spectacole folclo
rice.
La încheierea vizitei, președintele

vizitării complexului muzeistic a! Indoneziei

Ceaușescu s semnează în „Cartea: de
aur".
înalții oaspeți români se îndreaptă
apoi spre Muzeul Indoneziei. Aici! re
țin indelung atenția oaspeților colec
țiile de costume tradiționale, de in
strumente muzicale, de obiecte! de
artă străvechi, de unelte de muncă,
alte exponate de o mare diversitate
care oferă imaginea de o rară bogăție
a vieții și muncii oamenilor de' pe
aceste meleaguri din cele mai vechi
timpuri și pină in zilele noastre. To
tul prezentat sub semnul a ceea ce
co'nstituie astăzi deviza națională a
poporului indonezian — „unitate in
diversitate", deviza înscrisă, dealtfel,
pe stema țării. Cele trei teme latit
de generos ilustrate în cadrul mu
zeului sint „Obiceiurile și tradițiile
populare", „Omul și mediul său am
biant", „Arta și meșteșugurile din
Indonezia".
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceausescu au semnat
in Cartea de onoare la încheierea vi
zitării Muzeului Indoneziei.
In continuare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu răspund invitației de a
planta in parc „Pomul' prieteniei",
. '
adresată oaspeților celor mai dragi ai
poporului indonezian. Ceremonia se
desfășoară in prezența președintelui
Suharto și a soției sale, Tien Suharto. ,
precum și a unui mare număr de vi
zitatori care au ținut să fie prezenți
la acest moment deosebit pentru a
face o caldă manifestare de prietenie
solilor ponorului român. Președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu răspund cu cordialitate
acestor manifestări. în dreptul pomu
lui plantat, „pomului prieteniei", la
rădăcina căruia președintele Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu pun primele lopeți de pămînt. o placă gpavată va consemna
acest moment.
în continuare, președintele Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, împreună cu președintele
Suharto și doamna Tien Suharto, vi
zitează diferite zone ale parcului și
complexului muzeistic ce găzduiesc
tipuri de locuințe șl gospodăriile acestora din întreaga Indonezie.. precum și rezervații în cadrul cărora
■
sint reunite exemplare din bogata
1
floră și faună a Indoneziei.
După vizitarea parcului și complexului muzeistic, in onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu a fost oferit
un dejun de către președintele
Suharto și doamna Tien Suharto. La
sfirșitul dejunului a avut loc pre
zentarea unei colecții de „Batik". țe
sătură specifică indoneziană. a cărei
realizare s-a transformat in decursul
timpului intr-o adevărată artă.
La încheierea vizitei, președintele
Nicolae Ceaușescu.și tovarășa Elena
Ceaușescu au exprimat calde mulțu
miri gazdelor, au dat o inaltă .apre
ciere acestei realizări deosebite pe
care o reprezintă parcul și comple
xul muzeistic „Frumoasa Indonezie
in miniatură":
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în comuna Grivița din județul Ia
luări de cuvint. numai pe văzute, ne
lomița ni s-a relatat un dialog in jucimp. Au fost examinate tarlalele
_rul unui conflict izbucnit intre Vasiunde s-au aplicat intocmai normele
le Nica, șef de fermă la cooperativa
agrozootehnice și tarlaua pe care a
lucrat echipa amintită, Diferentele
agricolă de producție de aici, si doi
săreau in qchi. Asta a fost toată critractoriști, eveniment cu un anumit
tilc :
ire șeful fermei a făcut-o
tiea pe car?
— Nu semnez bonuri de recepție
celor care n-au înțeles la timp impor
pentru arăturile voastre !
tanta respectării densității plantelor.
— Păi cum așa, nea Vasile ? inFirește, cei care au muncit mai bine
treabă nedumeriți tractoriștii^
au și cîștigat mai bine. Și atunci cînd
— Bine, așa. Ce-ați făcut voi nu-i
șeful fermei pune la inimă pros
arătură, ci scormoneală. Trebuie să
peritatea obștii cooperatorilor, a fierectificați lucrările, altfel nu semnez,
le ceru șeful fermei.
— Nu fi om rău ! Gîndește-te că
depășim consumul de carburanți. Să-l
plătim din buzunarul nostru ? insis
tară ei.
— Vă privește ! La asta trebuia să
vă gindiți mai inainte.
Pină la urmă n-au avut încotro și
s-au apucat de rectificat arăturile nu
cărui lucrător se mai poate spune că
fără a murmura între ei : „Ce inimă
are și șeful ăsta de fermă !“
„arțagul" său ar izvorî din cine știe
ce răutate sufletească ? Iată de ce
într-adevăr. ce inimă are comunis
Ion Ștefan, care-1 cunoaște pe Vasile
tul Vasile Nica 1 Nu în sensul care
Nica din copilărie, nu vede nici o
s-ar putea desprinde din cuvintele
tractoriștilor cu pricina. Nu. Ci o-ini
contradicție intre „firea arțăgoasă" a
șefului de fermă și marea lui’ bună
mă in care încape o mare dragoste
tate. El a reușit dealtfel să facă din
pentru pămînt. această genă a țăra
formația lui un colectiv fruntaș pe
nului român transmisă pe firul nenu
unitate, a reușit ca hărnicia sa și
măratelor generații. Sătenii spun că
înaltul său simt al responsabilității
șeful fermei este arțăgos. Și tot ei
să le imprime tuturor -tovarășilor de
susțin că este unul dintre cei mai
muncă.
Ca și anul trecut, ferma lui a
buni oameni din comună. Am încer
obținut cele mai mari recolte din co
cat să deslușim cum se împacă aceste
operativă și printre cele mai mari pe
caracterizări aparent contradictorii.
județ : 5 OM kg griu la hectar. 3 200 la
Am aflat că în adunările organizației
floarea-soarelui, 8 500 la porumb „ne
de partid. în cele ale cooperatorilor
irigat".
el critică aspru pe cei care se lasă
Vasile Nica nu este numai un
pe tinjală, care nu respectă regulile
neobosit truditor al pămintului. ci și
agrozootehnice. Și nu numai în adu
nări. ci și la fața locului, atunci cînd • un cetățean legat prin fire trainice
de universul satului, de împlinirile,
unul sau altul lucrează de mîntuială.
bucuriile și necazurile consătenilor.
S-a întimplat anul trecut ca o
Cite nu ne-a povestit Nicolae Bălcuș
echipă. în ciuda insistentelor sale, să
în această privință : își construiește
nu acorde atenția cuvenită respectă
rii densității plantelor. Toamna, a
cineva o casă și are nevoie de bani,
materiale, mină de lucru ? Apăi. unul
convocat o ședință a cooperatorilor.
Care-i sare primul în ajutor este VaO ședință fără referat și chiar fără
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Din presa județeană

!
i

Anunțul
de la „Mica
Inginerul I. Bălăcel din ClujNapoca s-a dus la ziarul „Fă
clia" și a dat următorul anunț
la „Mica publicitate" : „Găsit
sumă importantă de bani pe
drumul Feiurdeni. Păgubașul să
se adreseze la telefonul 4 53 88".
Cu totul și cu totul intimplător, in ziua aceea, un alt ingi
ner, G. Arghir, s-a uitat și
peste anunțurile de la „Mica
publicitate". Cind a văzut anun
țul, nu-i venea să-și creadă ochi
lor : „Eu sint, păgubașul!“ — a
zis el și a format numărul de
telefon indicat. După ce a spus
exact numărul miilor de lei pier
dute și semnalmentele portmoneultii, s-a dus la inginerul
Băncilă si acesta i-a înmânat
banii.
— Să vă restitui măcar costul
anunțului dat la ziar.
— Mulțumesc, a fost plăcerea
mea...
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Cei șapte
' din Bacâu
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Dintr-o amplă anchetă publi
cată
in ziarul
„înainte"
Dintr-o
amplă
anchetădin Cra
iova, reținem că in aceeași zi au
fost... reținuți (citește arestați)
pentru cercetări trei responsabili
de' la trei restaurante din loca
litate : „Ciobănașul", „Debarca
derul" și „Castelul fermecat".
Toți trei invinuiți de înșelăciune'
iji-, dauna avutului-.obștesc și ,alconsumatoriloric.rDintrerceiirei,
responsabili,..,, fxeșpqpsabfli
reținut atenția, ,cu.... deosebire.
Dinu Forțan de la „Ciobăndșul"'.'
Intre alte matrapozlîcuri de care
acesta se face vinovat, se numă
ră și cel privitor la „afacerea cu
berea". La adăpostul întunericu
lui, noaptea, capsulele montate
in fabrică la sticlele cu bere
care trebuiau vindute cu 6 lei
■bucata, le-a înlocuit cu altele
și berea se vindea a doua zi cu
8,75 lei sticla. Partea „leului" o
lua responsabilul. Așa se face că
la virsta de numai 29 de ani
ajunsese să aibă un apartament
personal cu confort ultramodern,
o mașină personală și 25 000 lei
în numerar pentru „cheltuieli
mărunte". Dacă nu era luat la
„bani mărunți"...
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Constantin VARVARA

CUVÎNTUL CITITORILOR ,
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
ropu'ne ri ț]

Cu grijă față de fiecare strop
de combustibil
Avind în vedere că zestrea sa
tehnică se constituie din locomotive
diesel-electrice și cele consuma
toare de motorină. Depoul de loco
motive din Craiova este unul din
marii consumatori de. combustibil și
energie electrică din județul Dolj.
Evident., o primă preocupare a
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din această unitate este gă
sirea celor mai eficiente soluții care
să ducă în mod nemijlocit la gospo
dărirea cit mai judicioasă a combustibihilui și energiei.
In acest context au fost luate o
serie întreagă de măsuri. De pildă,
pentru locomotivele diesel care
consumă multă motorină s-a hotărit
de către corpul tehnico-ingineresc
din depou următoarele : nici o loco
motivă diesel-electrică să nu mai
funcționeze în gol pe canalul de re
vizie ; acolo unde locomotiva stațio
nează o perioadă de timp mai mare
decît cea admisă, mecanicul e obli
gat să-i oprească motorul ; se vor
lua toate măsurile tehnice pentru
etanșarea perfectă a instalațiilor
(conducte) prin care circulă moto
rina și uleiul ; se va supraveghea
continuu reglarea ireproșabilă a

Săveni

Omul de știința
-s
•«
în viața țării

CARNET CINEMATOGRAFIC

Foto : E. Dichiseanu

1

!

avea

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

inițiativa ?

Băile Bizușa din județul Sălaj se vință, în stațiune s-a făcut foarte
găsesc Ia 2 km de Ueanda Mare.
puțin. în schimb — ce fel de
Stațiune veche, de peste 80 de ani,
schimb ! — s-a mărit... capacitatea
Bizușa și-a ciștigat un bun renume restaurantului și s-a amenajat... un
datorită apelor sale tămăduitoare.
bar modern. Desigur, și acestea sint
Personal, fiind suferind de reuma
necesare. Propunem însă să se în
tism, am urmat de două ori tra
treprindă ceva și pentru moderni
tament la aceste băi, care s-a dove zarea băilor, creîndu-se astfel con
dit foarte folositor.
Scopul pentru care scriu aceste diții corespunzătoare de tratament
rinduri este insă de a semnala un pentru sutele și miile de bolnavi
care poposesc aici.
aspect ce nu trebuie trecut cu ve
derea. Este vorba de neglijarea în
treținerii și devoltării bazei mate
Dr. Vasile POP
riale de tratament. în această prlHuddirt, județul Cluj
vs’fnji
STS . ’■
■
■
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Festivalul spectacolelor
de teatru pentru tineret
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muncitor,
Depoul de locomotive Craiova

în suita manifestărilor, ce se desConferinței
fășoară în întîmpinarea
.
____ .......
ui
Națipnale a partidului și aniversării
proclamării Republicii, in perioada
22—26 noiembrie, la Cluj-rNapoca. sub
egida filialei Academiei are loc o im
Sf5t .
Imaginea esențială a al unei întregi generații episoade ale cunoscutului asmuțirii nefirești a oa
portantă și complexă manifestare
războiului, împletind te- 'în valoroasa producție a- roman al lui Erich Maria menilor împotriva oame
științifică sub genericul „ZILELE
PE
SCURT,
DIN
SCRISORI
Remarque, fervent de- nilor, iși vor urma, fără
absurdul, re- mericană „Nimic nou pe
rifiantul
cu
ACADEMICE CLUJENE". Oameni
frontul de vest" (regia :
masca tor al flagelului iluzii, destinul tragic ce
creată în chip demasca
de știință clujeni, cărora li se aso
războiului in scrierile le-a fost .hărăzit. Vor
tor prin intermediul unor Delbert Mann), în pre
ciază oameni de știință din alte
• Realizări suplimentare. Printr-o mai rațională exploatare a Instala
reprezentative opere ci mieră pe ecranele noas sale, filmul zugrăvește pieri unul după altul,
țiilor (scurtarea duratei reparațiilor și a reviziilor, optimizarea proceselor
centre universitare, dezbat, sub for
nematografice, s-a
— regă•'—
tre. O generație in „prag cu putere această cumpli Paul însuși căzind. anomă de simpozioane și sesiuni științi
de ardere la cazane etc), colectivul de oameni ai muncii de la întreprin
sit, tulburător ilustratâ. de viață", ce a plecat de
tă trăire, la virsta tuturor nim și stupid, răpus
fice, probleme de incontestabilă în
derea „Electrocentrale" Brăila a reușit să producă peste plan, în 10 luni
pe băncile școlii direct
promisiunilor, a demolă de-un foc venit la inintr-o
producție
a
stu

semnătate pentru prezentul și viito
expirate din acest an, circa 198 milioane kWh energie electrică, să reducă
în viitoarea
primului rii, sub impactul infernu tîmplare — simbol al sa
diourilor
vest-germane,
rul țării. Ampla manifestare a
consumul propriu cu peste 5,3 milioane kWh și să economisească 3 750 tone
„Chermesă", difuzată re război mondial. Ajuns pe lui Împrejmuitor, a spe crificării inutile intr-un
fost inaugurată cu simpozionul
de
combustibil convențional. (Profir Dascălu, corespondent voluntar,
cent pe micul ecran. front, grupul de liceeni
ranțelor nutrite cindva război devastator a ge
„Știința in slujba păcii". în ex
Brăila). © Propunem proiectanților de la întreprinderea producătoare a
Profunda răvășire inte resimte dureros turnura intr-o existență desfășu nerației din care a făcut
punerile prezentate de acad. Ștefan
mașinilor de spălat rufe cu storcător „Alba-lux-7“ să țină cont și de di
rioară ‘•’determinată de dramatică a soartei ; re rată firesc. Adolescenții parte. •
Pascu, profesorii universitari loan
mensiunile băilor din apartamentele noastre. Datorită volumului mare al
trăirea atitor orori, ca trăind incă proiectele de, nu mai au in față decît
Deși
materia
dramei
aPuia, Ioan Baciu, Aurel Negucioiu și
mașinilor și a imposibilității detașării storcătorului de corpul propriu-zis
soldat al armatei nazis viitor ce și le făuriseră,' moarte și distrugeri, răz parține realităților pri
Călina Mare au fost înfățișate pro
al acestora, ele sint incomode la folosire și greu de amplasat. (Tudor Enaboiul marcindu-le deci mului război mondial,
te. il determină pe un
năzuințele ce ■ și le legau
blema păcii și implicațiile ei in dez
che, bulevardul Păcii nr 35. București). 0 Lucrări de investiții. Con
tinăr să dezerteze. îm de drumul lor în viață, siv ființa atit de tînără. aducerea ei din nou pe
voltarea istorică, în medicină, econo
structorii din cadrul Șantierului nr. 12 căi ferate Ploiești, lotul de con
prejurările ii sint insă clipele de vrajă ale primei
Stare ce este exprimată ecran (este vorba de un
mie și mediul ambiant, politica și
strucții Tirgoviște, au început nu de mult un nou și important obiectiv :
potrivnice . și, devenit un
iubiri, aceștia se pome sintetic în remarcabilele „remake", existind și o
inițiativele României socialiste, ale
construirea unui racord de cale ferată normală, lingă stația Fusea, în
hăituit al soartei. băiatul nesc în plin coșmar. Exis-, secvențe in care Paul — versiune mai veche) apa
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
lungime de circa 6 km. Lucrarea este destinată prelungirii de trafic ce se
Ți-am pus în
se impușcă. Regăsirea intența respingătoare din figurind ca exponent al re îndreptățită de perma
tru salvgardarea păcii, împotriva răz
prevede în următorii ani pe linia Titu — Pietroșița pentru stațiile Fusea —
generației sale — venit nența
timplătoare a rămășițe tranșee, exploziile terorimesajului său.
boaielor distrugătoare de bunuri ma
Golești — Pitești — Cîmpulung și retur. Ea are o deosebită
in permisie acasă, resim- Căci, vorbind de destine
lor lui, cu ocazia pregă zânte ale obuzelor, asal
deget un inel...
teriale și culturale, de vieți ome
importanță, deoarece o serie de trenuri de marfă directe, cu destinația
tirilor pentru o petrecere turile date în șuierul te viața lui de odinioară frinte atit de timpuriu
nești.
In
prima
zi
a
început
și
se

Doicești — Pitești — Cîmpulung, sint primite în tranzit în stația Titu, unde
populară, o Chermesă, vrăjmaș al gloanțelor,
(sentimentele de familie, in contextul atroce al
Printre faptele relatate intr-un
siunea științifică „Interdisciplinaritastaționează ore întregi, ducind Ia consum de carburanți și energie elec
idealurile) războiului, „Nimic nou pe
readuce din uitare acest luptele corp la corp alcă
preocupările.
articol din ziarul „Steagul roșu"
te
țj-smteză
in
știința
contempora

ca
fiindu-i
cu
totul
stră

trică. (Gh. Muscălciv, tehnician, C.F.R.-Titu). • Valoarea unor mate
oarecare, dar cutremură- tuiesc acum sumbra am
din Petroșani aflăm că un flăcău,
frontul de vest" îndeam
nă". Au fost înfățișate problemele
ină,
ceea
ce
tor
episod,
oferind
prile

il
face
să
bianță cotidiană. Survin
riale refolosibile. Pe lîngă îndeplinirea sarcinilor de producție, la uzina
și o fată din Petrila s-au hotărit
nă, în fond, in numele
pluri și interdisciplinarității in știin
jul Uriel priviri necruță
și rare momente de des nu-și mai dorească decit apărării celor tineri de osă-și întemeieze un cămin, o fa
nr. 5 din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara. în lunile care s-au
ța contemporană, cu exemplificări din
reîntoarcerea
in
mijlocul
toare
asupra
realităților
tindere.
care
însă
nu
fac
milie. in timpul pregătirilor de I cele mai importante domenii. în isto
scurs din acest an. la capitolul economii s-au înregistrat suplimentar
camarazilor de suferință. rorile conflagrațiilor, la
dezumanizante ale răz parcă decît să accentueze
nuntă au auzit că o anume
13 750 000 lei proveniți din colectarea materialelor refolosibile. Au fost
rie (acad. Șt. Pascu), in economie
Paul și colegii săi. con mersul spre un viitor
boiului.
senzația .unei ..capcane"
Opr.ța Sima ar avea niște veri I (prof. A. Negucioiu), in medicină și
predate 565 tone fier vechi, 5,4 tone bronz, cupru, alumină. 1 800 kg
stanți de-acum că sint numai al păcii.
intr-o
întruchipare
ar

fără
scăpare
pentru
toți
ghete de vinzare.
biologie (prof. I. Baciu), in științele
cenușă de plumb, uleiuri recuperabile, hîrtie. textile si alte materiale.
absurda pradă a urgiei
tistică superioară ne în- ■ acești tineri.
— Am, cum să n-am ? le-a
tehnice (prof. M. Mihăilescu și H. Co
\ (Vasile Grigoraș, corespondent voluntar).
y^ilnim
cu
destinul
tragic
Dan
OZERANSCHI
Preluind
dezlănțuite
’
ca
urmare
a
principalele
spus ea. Și incă de aur curat...
lan), în științele socio-umane (prof.
Tinerii au plătit pentru citeva
X_____________________________ -_______________________________'
I. Aluaș și prof. T. Rotaru), in neu
grame de... tinichea curată 6 700
rologie (prof. E. Cimpeanu). Concep
de lei. (în suma atit de mare se
tele. metodele, limbajul pluri și ininclude și prețul... credulității),
terdisciplinar au fost urmărite pe te
în ce o privește pe Oprita Sima,
meiul unor .exemplificări concrete și
nefiind la prima escrocherie de
NOTE DE LECTURĂ
propuneri cu privire Ia modalitățile
acest fel, și-a mai agățat o... tide aplicare in cercetarea fundamen
nicnea la dosar.
tală. cu caracter de sinteză.
In continuare, vor avea loc sesiuni
Amintirile unui fost co pentru modelul scriitoru- conștiința morală copleși Petre Stoica nu vrea să
științifice și simpozioane privind
S-a ars cu...
rector de Petre Stoica (Ed. lui. Idealizează Petre Stoi toare; Teodor Mazilu. un dea lecții, dar cu discreție
. cercetarea geografică și valorificarea
„Cartea românească", 1982) ca propria sa biografie? caragialean care a risipit și farmec poate că o face
optimă a potențialului natural, cultu
Cu spectacolul „A- Mare, care vor pre- U.T.C. în repertoriul
nu este o carte de memo Dimpotrivă, Dovadă chiar geniu intr-o viață de risi totuși evocind lecțiile pe
apâ rece
ra populară și mesajul ei umanist,
notimpuri teatrale" de zenta spectacole cu lor : piese de Tudor
de
modele pitor și talent într-o operă care le-a iubit. Fiu al Ba
rii în sensul strict al cu- diversitatea
„Paveî
Dan
—
75
de
ani
de
la
naște

Eduard
Covali.
prePopescu,
Adrian
Dode
Horia
Lovipiese
vintului. Este o colecție ce scriitoricești pe care și le in care a cristalizat cea natului literar, el este insă
După ce ispășise ultima con
re",
vor
fi
prezentate
expoziții
de
zentat
luni
seara
de
nescu.
ho'.aru.
Radu
F.
Ale

ți
in
Mircea
Eliade,
va
Ii
probabil
îmbogățită
mărturisește:
Tudor
Via- mai originală viziune sati rodul unui alt climat cultu
damnare, Vasile Cimpeanu
carte social-politică. de știință, tehni
Teatrul tineretului din Aurel Baranga. Theo- xandru. Aurel Gheor
de evocări sentimentale. nu, un magistru al auste rică post-caragialeană. Pe ral: cel al revistei „Steaua"
Băbeni-Sălaj incarcă in autove
că
și
ilustrații
de
carte
veche.
(Cosdor Mănescu. Eduard ghe Ardeleanu, Iulian
Piatra Neamț, la Tg.
Petre Stoica nu intențio rității și al ideii de cultu tre Stoica însuși ne apare, din ultimii ani ai deceniu
hiculul unui șofer profesion.st de
tel Ștefănescu, corespondentul „ScinMureș a început cea
Covali. Nicolae Lupu, Margu etc.
pe un șantier din Zalău un bu
nează să reconstituie o ră ca perpetuă tensiune a azi, plămădit din toate a- lui '50. Figura complexă a
teii").
de-a IlI-a ediție a W. Gibson. Julio Mau
toi de vreo 2J0 de litri și pornesc
epocă in detaliile sale ca unui ideal clasic de uma ceste contrarii: auster cer intelectualului și poetului
Festivalul găzduiește
Festivalului
spectaco

ricio.
ori
dună
poeme
racteristice, cit să mărturi nitate; Dimitrie Stelaru, cetător și traducător al A. E. Baconski are de aceea
la drum. Pe strada Fundătura
simpozionul i.Valente
;*
lelor de teatru pentru de Arațy Jânos. Fi educative în dramaCimpeanu face semn șoferului
sească despre sentimentele
locul unui portret privile
tiperet
(22
—
28
noiem

rește.
nu
vor
lipsi
din
să oprească. Cit ai zice „înșelă
care i-au determinat ori
giat în paginile acestor eturcia și arta. spectabrie). manifestare or festival nici producții colului pentru: si destorie", Cimpeanu găsește o cum
vocărl, admirat ca spirit
zontul de sensibilitate in
le studenților de la pre tineret", Paralel .
in cadrul
părătoare amatoare să cumpere
•« ganizată
anii formării scriitoricești.
tutelar al unui climat de
A apărut M
Festivalului național
I.A.T.C. din București cu spectacolele promotorină și Cimpeanu ii lasă,
reabilitare a prestigiilor
Un bildungsroman liric și
si
I.A.T.
„Szentgyorgy
„Cin tarea
României"
contra cost, butoiul adus, plin
indirect sint mar degrabă
poeziei autentice, nu însă
priu-zise (programate
nr.
22/1982
către
C.C.
al
Istvân"
—
spectacole
de
ochi. După ce pleacă, începe să
aceste Amintiri... Cel care
fără fine detașări față de
la Sala mare și lâ
C.C.E.S.
U.Ț.C.,
cu
piese
de
Teodor
Și
se țină de burtă de atita ris :
evocă spinosul și dramati
Studioul complexului
exagerările unor orgolii ră
'Consiliul
Mazilu.
Ion
Băieșu
ori
U.A.S.C.
din
— Să vezi ce ochi o să caște
în deschidere, revista publică ar
Teatrului național or’
cul drum al propriei de
nite. I s-a reproșat lui Petre
România, O inițiativă
Franz Wedekind.
femeia care mi-a dat sutele de
veniri,
tinărul
poet
Petre
ticolul „Direcții prioritare pentru o
in sala Institutului de
Stoica faptul că și-ui uitat
culturală ce urmărește
O prezentă masivă teatru din Tg. Mureș)
lei fără să clipească,
nouă calitate a muncii și a vieții". în
Stoica al deceniului 50,
„rădăcinile" bănățene. E.
diversificarea și creș in festival : cele mai au‘- loc întilniri si dez
— De ce? — a intrebat, mirat,
continuare, sint inserate articolele :
credem, o exagerare... sen
scriitorul inconfundabil de
terea calității forme
bune formații de tea bateri ne marginea
„Stadiul actual al edificării socialis
șoferul.
timentală. Cu siguranță că
azi, nu vrea să ocupe primlor si modalităților de
tru aoartinind caselor pieselor prezentate, la
— tn butoi era... apă chioară..,,
mului in țara noastră și unele pro
Petre Stoica nu va uita să
planul evocărilor. Se reeducație
comunistă,
de
cultură,
ale
științei
d.n
Dar — după cum aflăm
bleme teoretice" de Ion Mitran ;
care participă tineri
țrage; cu o generozitate ce boemul torturat de neliniș poeziei de expresie germa reînvie și paginile adoles
și
tehnicii
pentru
ti

revoluționară,
patrio

gazeta „Năzuința" — i-a venit
„Sistemul dinamic al economiei so
din rîndul spectatoriizvorăște dintr-o
nedisi- tea unei fără de sfîrșit va nă, autorul cîtorva tălmă- cenței sale din autoritara
tică. de formare mul
neret (cluburile tine lor. actori, regizori.
rîndul și lui
’ Cimpeanu să-i piamulată recunoștință, în gabondări către sine; A. E. ciri-interpretări care au provincie părintească. Pa
cialiste din perspectiva conducerii
tilaterală a tinerei ge retului). care au in scenografi.
ră hazul, Incepea din nou netrakliene „neguri de aur și Baconski, eminență cenușie făcut școală (cele din TrakI radoxul cel mai frapant al
planificate" de Stefan Arsene ; „Mu
critici,
nerații
din
patria repertoriu lucrări ce se
cazul.
de violet", pentrp ca amin a poeziei înțeleasă ca civi mai ales), poet de reală poeziei lui Petre Stoica
tații calitative in viata satului sub '
Festivalul spectaconoastră.
înscriu in sfera tema
tirile sale să contureze cî- lizație a unei sensibilități demnitate intelectuală, iu pare a fi, totuși, legat de
incidența noii revoluții agrare" de Vir
lelor de teatru pentru
tică
a
manifestării.
La
festival
'participă
teva „siluete eterice, vor netrucate, autentice, natu bitor de gazetărie și de ci lupta sa cu propria-i ado
in 4 rinduri
gil Constantinescu ; „Climatul social
numeroase
colective Amintim dintre aces tineret este o mani
bind limbajul melancoliei rale' șl profesor de gust es- vilizație literară, risipitor lescență, mai exact - spus,
competitivă.
moral al societății noastre și SDiritu!
tea : Teatrul muncito festare
de teatru orofesionist
sfîșietoare". Sint siluetele tetic pentru o generație cu darurile sale ca mulți de lupta sa pentru conUn catren din ziarul maramu
din Capitală si din
resc din Tîrnăveni. Cei rq.ai buni vor fi
critic" de Vasile Sporici ; „Funcția
magistrilor săi de literatu neobișnuită cu marile câ- dintre maeștrii săi de su servarea acestei adolesreșean „Pentru socialism" este
Teatrul
tineretului încununați cu premii
tară. Printre acestea :
ideologlco-educativă
a
istoriei
pa

ră, de poezie și de con lătorii pe harta poeziei u- flet și de conștiință artisti cențe, căci poetul inspirat
oe baza opțiunilor
dedicat unui pacient surprins la
Teatrul național „I.L.
din Tulcea și cel din —
triei"
de
Gheorghe
Platon
;
„Dezvol

știință artistică, ale priete niversale; Ion Vinea, ma- că. „Amintirile unui fost al Casetei cu șerpi și al
Dublicului
spectator
o consultație medicală :
Rm.
Vîlcea.
grupul
Caragiale"
din
Bucu-,
nilor de idealuri estetice și rele gazetar democrat inPrognozei
meteorologice
tarea bazei de materii prime si re
— N-ai nimica la ficat.
rești. Teatrul național
de teatru politic „Sa- exprimate prin buletin
de destin. Petre Stoica are terbelic și distinsul poet corector" ne introduc dis- este un perpetuu adoles
Inima iți bate calmă :
surse energetice în etapa actuală" de
„Vasile
Alecsandri" tiricon" al Comite de vot si a aprecieri
creț
și
in
labirintul
concultul recunoștinței și vo naufragiat pe insula tracent. cu toate luminile sen
Cum să-ți dau certificat ?
Dionisie Csiki ; „Rădăcinile istorice
tului județean Cluj lor unui juriu avind
din Iași. Teatri$ na
din timentelor, entuziasmelor
cația prieteniei. Spirit cor ducerilor din Shakespeare; tradicțiilor (firești)
Consultațl-mă și-n... palmă !
ale unirii" de Mircea Mușat ; „Criza
tional din Craiova. al U.T.C., Studioul in componentă repre
dial și colocviai, el nu scrie Adrian Maniu, nababul care s-a alcătuit scriitorul și ■ admirațiilor arzînd ca
Din cotidianul „Drapelul roșu"
Teatrul național din
de teatru muncitoresc zentanți ai C.C. al
democrației occidentale și a «statului'
*
pentru a se delimita. Au poeziei tradiționaliste cu Petre Stoica. Niciodată într-un feeric „oraș-furni— Timiș ne-a reținut atenția
Tg. Mureș — cu am
pentru tineret „M'ihai U.T.C..
Consiliului
providențial»
în
optica
ideologiei
toportretul
său rezultă din puternice irizări moderne; insă nu vom întilni osten
epigrama sugerată de situația ubele sale secții. Tea Eminescu" de la în U.A.SC.R. și C.C.E.S..
burgheze"
de
Ion
Florea
;
„Șomajul
galeria
portretelor celor Mihail Sadoveanu, legendă tația sau aerul profesoral car" al tinereții fără bătrînui agronom navetist :
Bucutreprinderea
..Electro

tru!
Mic
din
nete. „Amintirile unui fost
critici de artă, regi
de masă — manifestare a adîncirii
lalți. Vanitatea ii este străi
„Agronomul cu naveta
rești. Teatrul tinemotor" și formația de zori. dramaturgi, ac
nă. Gustul de frondă și vie și maestru venerat. Ion in aceste' pagini de o con corector" este cartea unei
Iși luă-n comună gazdă,
crizei structurale a capitalismului" de
râtului
din
Piatra
teatru politic ..Thes
Marin
Sadoveanu,
intelec

sistență
remarcabilă,
obți

incontestabile vocații a ad
contradicție este dizolvat
Căci pe soața lui. cocheta.
Radu Titircă ; „Tehnocrația si iluziile
pis", ambele din Ti1 tori. secretari ai unoi
Neamț. Teatrul ma
într-o formulă alchimică a tual complex, nu lipsit de nută numai din pasta sin mirației.
N-a putut s-o dea pe... brazdă".
neutralității ideologice" de loan Stăghiar de stat din Sf.
mișoara. grupul de organizații ale U.T.C.
dragostei de literatură al vocația risipirii energiilor cerității față de sine și ă
Gheorghe și Teatrul
teatru „Eveniment" al
nescu. Revista mai conține rubri
cărui secret este dragostea creatoare; Marin Preda, admirației față de maeștri.
Ioan BUDUCAy
Petre POPA
Ansamblului artistic al Natalia STANCU
^de Nord din Satu
cile : Răspunsuri la întrebări ; Viața
internațională ; Cărți și semnificații.
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Ion CEACÎRU

Cînd comuna Săveni a fost de neană, oameni care nu demult căuclarată oraș, zestrea sa urbană era
tau de lucru in alte județe ale țării,
infimă — un tirg cu case vechi, tip
A mai luat ființă o secție de binale
vagon și dughene, multe dărăpăna care execută uși și ferestre pentrp..>
te. Cum arată astăzi? Au apărut pe toate construcțiile din această zonă
teritoriul conțunei aproape 800 a- și care-și depășește planul an de [
partamente, un spital cu 450 paturi, an. Mai putem enumera fabrica de
un liceu agroindustrial, 7 școli ge pîine, șantierul de construcții, auto
nerale, 2 grădinițe cu cămin pentru baza I.T.A. și alte unități.
copii, 5 grădinițe cu orar normal,
Peisajul orașului se va îmbogăți
o creșă cu 100 locuri. 4 atelierepină la finele anului 1985 cu alte
școală, un cămin pentru nefamiliști .obiective ; vor fi date in folosință
cu 100 locuri, o sală de sport, un rfccă 300 apartamente, un atelier de
hotel cu 50 locuri etc.
prestări servicii al cooperativei
Datorită activității deputaților, a meșteșugărești, un sediu pentru
cetățenilor, astăzi orașul are 23,7
filiala din Săveni a Băncii, o fa
km rețele apă potabilă, din care
brică de zahăr.
12,6 aducțiune, precum și 8,7 km ca
Putem spune deci că pină la
nalizare. Astăzi se poate vorbi și de sfirșitul anului 1985 orașul nostru
un început de industrializare. Ne va urca viguros pe noi trepte de
mîndrim cu o fabrică de produse urbanizare.
lactate, cu secția de confecții la
Frânt IAMȘEC
care lucrează aproape 1 000 de
muncitori din zona noastră săviorașul Săveni, județul Botoșani

Cine va
Moderna Casă de cultura din Alexandria

motorului diesel de 2 100 C.P. Și la
locomotivele electrice, pentru eco
nomisirea energiei electrice, maistrul Nicolae Pascu, după multe
strădanii
. ... și experiențe, a reușit
să elimine funcționarea ventilației forțate in treptele I Și
II ale controlorului de CO
mandă de la locomotivele elec
trice de tipul 060 EA, economisindu-se astfel de Ia începutul anului
și pină in prezent 2 230 MWh ener
gie electrică.
La această notabilă realizare s-ar
mai adăuga : reglarea ireproșabilă a
funcționării contactorilor electro
magnetici, folosirea regimului optim
al controlorului de comandă, utili
zarea deplină a forței vii a
trenului și a profilului de linie etc.
Acestea sint citeva din principa
lele inițiative pentru economisirea
de combustibil și energie aplicate pe
scară largă de personalul mun
citor din cadrul Depoului C.F.R.
Craiova.

pe treptele urbanizării
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cei doi fii, plus nepoții, chiar dacă
s-au așezat la casele lor, sint foarte
adesea impreună. Nu pentru reuniuni
familiale, ci pentru a îngriji grădina,
curtea, animalele. Organizatorul de
partid Nicolae Miu, care a fost 12 ani
primarul comunei, ne spunea în glu
mă : ,Jn familia lui Vasile Nica exis
tă un număr îndeajuns de membri
de partid incit pot întemeia o orga
nizație de bază“. Și tot de la el' aflăm
că fiica lui Vasile Nica este profe
soară. iar ceilalți doi fii. unul ingi
ner, iar altul șofer. Toți crescuți in
tr-un înalt cult al muncii. în vremea
cînd erau în vacantă, fiii lui deve
neau cooperatori și participau alături
de părinții lor la lucrările agricole de
. pe tarlalele C.A.P, Crescuți în dra
gostea pentru acest Bărăgan cu ve
rile sale încinse și iernile aprige, cu
‘ frumusețea maiestuoasă a holdelor
nesfirșite. Proaspătul inginer agro
nom Gheorghe Nica, șef de promoție,
deci cu dreptul de a alege primul
din locurile oferite, spre mirarea unor colegi, a cerut să fie repartizat
■ în județul Ialomița. La fel și fiica.

profesoară de. matematică, a venit la
Grivița. împreună cu soțul său. ori»
ginar de prin părțile Mediașului,
Potrivit de stat.^cu privirea ageră,
deschisă, ca și orizonturile imensei
cimpii, șefului fermei nu-i place
pur și simplu să stea pe scaun. Nu-i
un spirit agitat, așa cum greșit ar
putea să se - Înțeleagă, ci omul care
știe să dea clipelor, scurgerii
timpului plinătatea faptelor de mun
că. Munca este, dealtfel, cuvintul care
revine cel mai des intre vorbele sale
și pe care, l-a pus în relație directă
cu toate aspectele pe care le-am
abordat, fie că a fost vorba de trebu
rile C.A.P., de activitatea organizației de partid sau de educația
copiilor, Filozofia lui este pe cit de
simplă, pe atit de profundă : „Am
fost un om sărac, cu familie grea,
Singjira cale de a scăpa din nevoi a
fost munca
_____ ...
___ ___ C.A.P.
____
pe tarlalele
Și tot ceea ce am realizat, gospodăria
mea de acum, așezarea copiilor in
rîndul oamenilor, locul meu de azi in
(^.A.P., are o singură explicație —
munca. Este drept că, in prezent, in
scriptele cooperativei figurez .ca șef
de fermă, cum s-ar spune, pe post de
inginer. Pe cimp insă nu garantez că
mă puteți deosebi de ceilalți-coopera■tori deoarece muncesc cot la cot cu
ei. îmi cunosc bine tovarășii de mun
că și știu ce ar spune ei in gînd des
pre mine dacă le-as vorbi de ordine
Si disciplină de pe poziția de supra
veghetor. în munca de partid cred
eu că argumentul care nu poate fi
pus la îndoială este exemplul perso
nal. Un argument pe care l-am folosit
și in educația copiilor mei: Adică să
prețuiești munca inainte de toate, să
fii cinstit si corect. Si mă mindresc
astăzi cu el".
Un principiu pe care comunistul
Vasile Nica și-a așezat întreaga sa
viață. Și și-a așezat-o cu temeinicie.

Numele lor : Violeta Grădinaru, Genoveva Dănilă, Elena Gal,
Vasile Tănase, Mihai Ungureanu. Constantin Pușcașu, Stefan
Botezatu.
Șapte brutari, șapte meșteri
mari, despre care s-a dus vestea
nu numai in tot Bacăul, ci in
toată țara, așa cum bine observă
colegii de la gazeta „Steagul
roșu". Ba recentul concurs național „Pentru cea ihai bună
pime", cei șapte băcăuani au ob
ținut premiul intii. Ei au reaUzat patru sortimente de piine,
care au fost unanim apreciate
de juriu pentru calitățile lor fizico-chimice și organoleptice. Cu
alte cuvinte,' o piine aromată,
gustoasă. într-adevăr, șapte
meșteri mari...

Responsabil
iresponsabil
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sile Nica. Odată s-a întîmplat să iz
bucnească un incendiu. împreună cu
alți săteni s-a luptat, cu curaj, ore
întregi cu flăcările pînă ce vîlvătaia
a fost înăbușită. Că să nu mai vor
bim de participarea sa la buna gos
podărire a comunei, la înfrumuseța
rea ei. Este in firea lucrurilor. Adică
in firea sa.
Șeful fermei- este și capiii unei
mari familii. în registrele primăriei,
familia Iui se reduce la două persoa
ne : el și soția. în realitate, fiica și

Comunistul—om al faptei, al conștiinței
revoluționare, înaintate

publicitate"

!

mobilizator îndemn - exemplul personal
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de încintați să primim mesajul de felicitări și bune
urări pe care ni l-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a Sultanatului Oman
șt pentru care vă transmitem mulțumirile noastre.
Folosim acest prilej pentru ca, la rindul nostru, să transmitem Excelenței
Voastre urările noastre cele mai bune de sănătate, iar poporului român
prieten de continuă prosperitate și bunăstare.

QABOOS BIN SAID
Stiltanul Omanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit telegrama pe care Excelența Voastră ne-a transmis-o cu
prilejul survolării teritoriului Arabiei Saudite.
împărtășind gindurile dumneavoastră de bine, transmitem, la rindul
nostru, Excelenței Voastre urările noastre de sănătate și bunăstare, iar
poporului român de progres continuu și prosperitate.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
de a participa activ și eficient la
dezbaterea și soluționarea probleme
lor care privesc bunul mers al trebu
rilor obștești, viitorul tării.
Biroul executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste adresează consi
liilor populare nou alese indemnul
de a trece cu toată fermitatea la
exercitarea plenară a funcțiilor și
atribuțiilor ce le revin, la înfăptuirea
hotărtrilor de partid și de stat, la
realizarea sarcinilor economico-sociale in profil teritorial, la buna gos
podărire a localităților respective, la
aplicarea întocmai a principiilor
autoconducerii și autoaprovizionării,
la rezolvarea competentă si operativă
a problemelor complexe pe care le
ridică dezvoltarea multilaterală a
orașelor și satelor tării.
Biroul executiv cere consiliilor
Frontului Democrației și Unității So-

Plenara Consiliului Central al Uniunii
Generale a Sindicatelor din România

(Urmare din pag. I)

corii sale, hotărirca lor nestrămu
tată de a acționa ca un singur om,
fără a precupeți nici un efort, cu
intreaga putere de muncă, pentru
realizarea istoricelor obiective puse
in fața întregii țări de Congresul
al XII-Iea al partidului,
Rezultatul, ca și întreaga desfă
șurare a alegerilor, reprezintă o pu
ternică și viguroasă expresie a de
mocrației socialiste din ,țara noas
tră. a democratismului profund,
caracteristic societății noastre. Faotul că cei peste 16 milioane de
alegători au căutat să-și îndepli
nească din primele ore ale zilei de
duminică această importantă înda
torire civică, să-și spună cuvintul,
reflectă conștiința oamenilor mun
cii de stăpini al propriilor destine,
de participanțl nemijloclți la con
ducerea treburilor obștești. Cetățenii
s-au prezentat la urne nu pentru
a Îndeplini un act exterior preocu
părilor și activității lor, ci. dimpo
trivă, impllcindu-se profund ei în
șiși, nutrind convingerea, intru to
tul legitimă, că își aleg din mijlo
cul lor pe acei reprezentanți cu
care miine vor colabora îndeaproa
pe, umăr la umăr, pentru bunul
mers al treburilor obștești. Milioa
nele de voturi acordate F.D.U.S.
reprezintă astfel tot atitea milioane
de angajamente ale cetățenilor de
a participa și mai activ la înfăp
tuirea proiectelor de propășire a
tuturor localităților și zonelor țării.
Se cuvine, de asemenea, relevat —
tot ca o expresie a procesului de
dezvoltare a democrației — faptul
că cetățenii au avut de ales, in
foarte numeroase circumscripții,
între doi sau chiar trei candidați
de deputați, pronunțindu-se pentru

HARGHITA : Noi microhidrocentrale pe apele de munte
în cadrul preocupărilor pentru
valorificarea bogatelor resurse energetice ale apelor repezi de mun
te a fost pusă in funcțiune o nouă
microhidroCentrală construită pe
piriul Vîrșag, cu o putere instalată
de 15 kilowați.'. Astfel, in județul
Harghita funcționează acum 25 de

microhidrocentrale care, puse In
funcțiune pină la sfirșltul anului,
vor satisface nevoile energetice ale
oamenilor muncii de la gurile și
parchetele de exploatare forestieră
și din alte așezări izolate. (I. D.
Kiss).

ZIMNICEA : A intrat în funcțiune noua fabrică de zahăr
de ore. Tot aici a intrat in funcțiu
ne și centrala termică pe cărbune,
care asigură energia necesară pro
cesului de fabricație. (Stan Ștefan).

Pe platforma industrială a orașu
lui Zimnicea a inceDut să producă
noua si moderna fabrică de zahăr.
Ea are o capacitate de prelucrare
de 4 000 tone sfeclă de zahăr in 24

CONCERT DE GALĂ
al laureaților concursului de creație muzicală
menea, valoroase lucrări ce dau ex
presie idealurilor de pace șl priete
nie ale națiunii noastre socialiste cu
toate popoarele lumii, hotărârii fer
me a poporului român de a lupta
pentru dezarmarea generală, pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru fo
losirea cuceririlor științei șt tehnicii
în slujba progresului și civilizației,
pentru apărarea dreptului fundamen
tal al omenirii la pace, la o viață
liberă și fericită.
Cintecele înscrise în concurs au
fost prezentate in concerte publice,
pe genuri de lucrări, fiind supuse
aprecierii unor jurii alcătuite din
personalități de seamă ale vieții mu
zicale — compozitori, critici, dirijori
— alti oameni de artă și cultură, pre
cum și celei a spectatorilor. Pe
această bază unui număr de 23 de
cintece, incluse in programul concer
tului de gală, le-au fost atribuite
premii și mențiuni.
(Agerpres)

In studioul de concerte al Radioteleviziunli române a avut loc, marți
seara, concertul de gală al laureaților concursului de creație muzicală
pentru cintece patriotice și revolu
ționare, cintece pentru copii și tine
ret și cintece de muzică ușoară cu
tematică dedicată construcției socialisteiși păcii. Organizat de către Con
siliul Culturii șL Educației Socialiste,
în colaborare cu Radioteleviziunea
romană și Uniunea compozitorilor și
muzicologilor, concursul a prilejuit
realizarea unui mare număr de crea
ții inspirate din istoria glorioasă a
poporului și partidului nostru, din
lupta seculară purtată de masele
populare pentru apărarea libertății și
gliei strămoșești, pentru dreptate so
cială și națională, din mărețele rea
lizări dobindite de oamenii muncii
din patria noastră in edificarea orinduirii noi, socialiste. Patrimoniului
coral național i s-au adăugat, de ase-

Avantajele economisirii
pe libretul de economii
cu dobîndâ și cîștiguri
în autoturisme
și modul de acordare
a cîștigurilor
pintre diversele instrumente de
economisire puse la dispoziția cetă
țenilor da către Casa de Economii
și Consemnațiuni, vă prezentăm
libretul de economii cu dobindă și
ciștiguri in autoturisme, unul din
tre libretele de economii cele mai
solicitate de către depunători. Din
cele 19,3 milioane de librete exis
tente asupra populației, peste 5,2
milioane sint librete de economii cu
dobindă și ciștiguri in autoturisme.
Conform prevederilor legale, la
depunerile pe aceste librete se
acordă o dobindă anuală de 4%, din
care 2% în numerar și 2% sub
formă de ciștiguri.
Ciștigurile se atribuie prin tra
geri la sorți trimestriale, la care
participă toate libretele de econo
mii cu dobindă și cîștiguri in auto
turisme. care au avut in cursul tri
mestrului pentru care se face tra
gerea. un sold minim de 5 000 de
lei, provenit din depunerile ante
rioare trimestrului respectiv.
Libretele de economii ale căror
solduri au fost lichidate sau dimi
nuate sub 5 000 de Iei in cursul tri
mestrului pentru care se face tra
gerea la sorți nu participă la tra
gere. tn vederea efectuării trageri
lor la sorți, se întocmește pentru
fiecare trimestru lista libretelor de
economii cu dobindă și ciștiguri in
autoturisme, care îndeplinesc con
dițiile de participare la tragere, fie-

• POLIMERI SINTETIZAȚI DE SOARE. Cerce’
tătorii Institutului de chimie ai
Academiei de Științe a R-S.S.
Kazahe au creat o instalație orieinală capabilă să ..capteze"
razele ultraviolete ale Soarelui,
cu aiutoruJ cărora sintetizează
mpnomeri și polimeri. Instala
ția a fost montată in munții Zailiiskii Alatau. in aorontere de
Alma Ata. Tehnologiile cunoscu
te pină acum pentru reaiim-ea
de polimeri sint energointensive,
pe cind cea propusă de chlmiștil kazahi folosește sursa cea
mal ieftină și inepuizabilă de energie — Soarele — obținindu-se. din aceeași cantitate de
materii prime, o producție de
polimeri mult mai mare decit in
cazul procedeelor clasice si. in

Libretul de economii
cu cîștiguri în materiale
de construcție
Destinat de Casa de Economii și
Consemnațiuni populației de la
6ate, acest libret de economii oferă
dapunători'or multiple avantaje.
'Astfel, titularii libretelor de eco
nomii cu ciștiguri in materiale de
construcție beneficiază ,de ciștiguri
in bani, cu care iși procură cu prio
ritate principalele materiale nece
sare construirii de locuințe.

conducere, punind un accent mai
mare pe creșterea participării deputaților la soluționarea tuturor
problemelor, pe sporirea in gene-:
ral a răspunderii președinților, a
comitetelor și birourilor executi
ve în desfășurarea întregii acti
vități. Consiliile populare, comite
tele și birourile lor executive,
deputății înșiși not și trebuie
să acționeze pentru a valorifi
ca pe deplin perspectivele largi
oferite de realizarea autocondu
cerii și autogospodăririi. auto
finanțării
și autoaprovizionării.
Căci votul de la 21 noiembrie a fost
un vot și pentru continua perfec
ționare a aplicării principiilor auto
conducerii și autoaprovizionării,
spre a se obține in acest sens pro
grese și mai hotărite. un vot pen
tru bună gospodărire și eficiență
pe toate planurile vieții locale.
Dialogul direct, deschis, rodnic,
început între deputați și cetățeni
încă din timpul campaniei electo
rale, trebuie cu atit mai mult să
continue de-acum înainte prin
fapte. Deputați și cetățeni, așa cum
s-au angajat Ia intilnirile din
timpul campaniei electorale, tre
buie să fie alături unii de alții în
toate acțiunile ne care le întreprind,
să se sprijine reciproc, să colabo
reze permanent in indeplinirea sar
cinilor mari și importante din man
datul care se inaugurează acum.
Angajarea civică și spiritul patrio
tic. priceperea, experiența, simțul
gospodăresc și munca locuitorilor,
in frunte cu deputății lor vor face
să devină tot mai frumoase, tot mai
bine aprovizionate și gospodărite
municipiile, orașele șl comunele,
tara întreagă, să fie și mai vizibile
pretutindeni rezultatele politicii
partidului nostru.
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• Echipa Universitatea Craiova va
susține astăzi primul meci din cadrul
optimilor de finală ale „Cupei
U.E.F.A." la fotbal, Intllnind pe sta
dionul Municipal din orașul Bordeaux
formația locală Girondins. situată in
prezent pe locul doi in clasamentul
campionatului francez.
Partida va începe la 21.30 (ora
României) și va fi condusă de arbi
trul A. Garrido (Portugalia).

Aceste ciștiguri se acordă de
Casa de Economii și Consemna
țiuni prin trageri la sorti trimes
triale. Fondul de cîștiguri se con
stituie din dobindă anuală de 3,5 la
sută, care se acordă la depunerile
pe acest libret.
Materialele de construcție se vind
cu prioritate câștigătorilor. de către
organizațiile comerciale de stat și
de cooperativele de producție, achi
ziție și desfacere a mărfurilor.
Este important de reținut că la
tragerile la sorți trimestriale parti
cipă toate libretele emise anterior
trimestrului pentru care se face tra
gerea și ale căror depuneri au fost
păstrate la C.E.C. în tot cursul acestui trimestru.
Libretele de economii cu cîștiguri
in materiale de construcție se emit
de unitățile C.E.C. din mediul rural
și din orașele in care nu se con
struiesc locuințe proprietate perso
nal^ cu sprijinul statului. în loca
litățile tn care nu funcționează uni
tăți C.E.C., libretele de economii cu
ciștiguri in materiale de construcție
se emit de unitățile poștale din
localitatea respectivă, de filialele și
agențiile in a căror rază de activi
tate intră comunele respective.
Acest libret de economii se emite
numai nominal și pe el se efec
tuează o singură depunere in va
loare fixă de 1 000 de lei.
Datorită acestei particularități, pe
acest libret nu se pot efectua de
puneri ulterioare.
Restituirea sumei depuse se face
o singură dată de unitatea C.E.C.»
care a emis libretul, de celelalte
unități C.E.C. proprii din localita
tea in care funcționează unitatea
emitentă, precum și de sucursala
sau filiala C.E.C. care tine evidehța
contabilă a unității emitente.

același timn. cu proprietăți fizico-mecanice superioare.

vor fi instalate la toate trece
rile de pietoni din Japonia.

• „STOPURI VORBI
TOARE”, Pentru a reduce nu

• GRĂSIME NEDI
GERABILĂ. Pentru persoa

mărul accidentelor produse din
vina pietonilor care nu respec
tă lumina roșie a semafoarelor,
autoritățile orașului japonez Urawa au disous instalarea unor
stopuri prevăzute si cu mega
foane. Cind se aprinde lumina
roșie, vocea crainicului. înregis
trată pe bandă de magnetofon,
se adresează pietonilor cu cu
noscuta politețe japoneză : „Aș
teptați. vă rog. un minut", iar
cind apare lumina verde, vocea
îndeampă : „Porniți, vă rog".
Dacă experimentul se va dovedi
eficient, „stopurile vorbitoare"

nele suferinde de ateroscleroză
și cărora li se recomandă să nu
consume grăsimi, specialiștii de
la Facultatea de medicină dm
Cincinnati (S.U.A.) au pus la
punct un aliment sintetic, o ma
terie grasă alcătuită dintr-o
moleculă de zaharoză combinată
cu un grup de oot acizi grași.
Această materie grasă trece prin
organism fără a fi digerată, ea
poate înlocui cu succes la gătit
untul, margarina sau untura
fără ca mincărurile pregătite in
acest fel să. prejudicieze în
vreun fel suferinzilor de ateroscloroză.

PRIMELE MECIURI
PENTRU „TROFEUL
CARPAȚI”
LA HANDBAL
MASCULIN

Posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite in întregime
acest joc.
• Astăzi se desfășoară intilnirile
ultimei etape a turului campionatului
diviziei A la fotbal, in Capitală este
programat un singur meci : Sportul
studențesc — F.C. Bihor (stadion Po
litehnica). Iată celelalte partide ale
etapei : F.C. Argeș — Steaua; A.S.A.
Tg, Mureș — F.C.M. Brașov; F.C.
Constanta — Dinamo; Politehnica
Iași — Corvinul Hunedoara: Chimia
Rm. Vilcea — F.C. Olt; Jiul Petro
șani — Petrolul Ploiești; S.C. Bacău
— Politehnica Timișoara. întilnirea
Universitatea Craiova — C.S. Tirgoviste a fost amînată pentru la pri
măvară.
j
Toate meciurile încep Ia ora 14.
Posturile noastre de radio vor trans
mite alternativ, cu începere din jurul
orei 13,55, pe programul I. aspecte
de Ia aceste jocuri.

în sala „Dacia" din Buzău au În
ceput ieri
Întrecerile celei de-a
XXI-a ediții a „Trofeului Carpați" la
handbal masculin, competiție’ de
prestigiu ce reunește in acest an for
mațiile R. D. Germane. Poloniei, Un
gariei. U.R.S.S.. României, precum Și
echipa secundă a țării noastre.
în prima. zi. formația primă a
României a întrecut cu scorul de
30— 16 (15—8) echipa României (B),
reprezentativa Poloniei a dispus cu
31— 21 (14—12) de selecționata R.' D.
Germane, iar formațiile U.R.S.S. și
Ungariei au terminat la egalitate :
28—28 (14—11).

c inema
H Râm in cu Lne : SCALA (11 03 72)
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
Kt rrea tineri pentru riduri :
BUZEȘTI (50 43 53) — 15,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; f«; 20.
■ Femeia din Ursa Mare : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
Bl Cine iubește și Iasă : GiULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. •
B Concurs : MELODIA (12 06 88) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
E2 Pădurea nebună — 15,30; 17,30;
19,30; Ali’Baba și cei 40 de hoți — 9;
12 ; COSMOS <27 54 95).
■ Insula Hortița ; CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
83 Mica romanță — 9; 11; 13,15; Dacă
ai o inimă care bate — 15,30; 17,45;
20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
B Operațiunea „Belgrad” : CAPITOL
(15 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
■ Citeva zile din viața lui Oblomov :
UNION (13 49 04) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
B
Portretul soției pictorului î COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17.45; 20.
El Galbenul nu este numai culoarea
soarelui : VIITORUL (11 48 03) — 15,30;
17,30; 19.30.
B Slujbă temporară : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20.
B Moscova
nu crede in lacrimi :
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19.

R Saltimbancii; Un saltimbanc Ia Po
lul Nord: PROGRESUL (2394 10) —
15,30; 10.
S Zoor mortal ; PATRIA (U 86 25) 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B PapHlon ; LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12,30; 16; 19,15, AURORA (35 04 66)
— 9; 12; 16; 19.
B Șeriful
din Tennessee ! BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9:
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
0
Cavalerii teutoni : FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 12,15; 15,30; 18.45; TCtolIS
(21 49 46) - 9; 12,15; 16; 19,15.
B O fată fericită : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
H Muppets la Hollywood — 9; 11,15;
13,15; 15,30, Asociatul — 17,30; 19,30 :
DOINA (16 35 38).
B
Piedone
africanul : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19,
DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16: 19.
B I se spunea „Buldozerul” : LIRA
(31 71 71) — 15,30; 18; 20.
B
Safari
Express ; FERENTARI
(80 49 85) - 15,30: 17.30; 19,30.
B Familia Barklev de pe’ Broad wav :
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11 î 13,15;
15.30; 17.45: 20.
B Antoniu
șl Cleopatra : VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
R Nimic nou pe Frontul de vest î
GLORIA (47 46 75) — 9: 12: 16:
19,
FLAMURA '85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
M Europenii ; POPULAR (35 15 17) 15; 17.15; 19.30.
B Anna celor o mie de zile : MO
DERN (23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
B Jandarmul se însoară : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

□B? PR^Îl^^ENi
• SATELIȚII DE TELE
COMUNICAȚII IN VIA
ȚA DE ZI CU ZI. SateIHli de
telecomunicații intră tot mai
mult in viața de zi cu z'. in
tr-un sir de țări. Astfel, in Peru,
locuitorii unei zone situate intre
Anzi și Amazon, total inaccesi
bilă pină in prezent, vor primi,
prin intermediul sateliților, di
verse sfaturi și chiar un verita
bil curs in ce privește metodele
agricole moderne. De asemenea,
in Arhipelagul Antilelor, studen
ții din insulele Barbados. Santa
Lucia. Trinității și Dominica vor

•

în sala „Dacia” din Buzău

AZI, LA FOTBAL

VĂ INFORMĂM
cărui libret de economii Înscris în
listă atribuindu-i-se un număr de
participare. La sorti se trag aceste
numere de participare. Listele li
bretelor de economii care iau parte
la tragere se țin de către sucursa
lele și filialele C.E.C. la dispoziția
depunătorilor pentru consultare.
Tragerile la sorți sint publice,
locul, data și ora efectuării fiind
anunțate din timp in presa cen
trală și prin radio. La lucrările co
misiei ce efectuează tragârile la
sorți participă ș1 reprezentanți ai
denunătorilor aflați în sală.
»
Pe baza procesului verbal în
cheiat de comisia de tragere, Casa
de Economii și Consemnațiuni în
tocmește lista oficială de ciștiguri,
ce se afișează in holurile unităților
C.E.C. din intreaga țară.
în vaioârea ciștlguiui este inclusă
și contribuția de 5 000 de lei a titu
larului libretului ciștigător.
Unitățile C.E.C. care țin fișele de
cont ale libretelor ieșite ciștigătoare invită in șeris pe titularii li
bretelor pentru a se prezenta în
vederea întocmirii formelor nece
sare primirii ciștlguiui.

cel pe care l-au considerat mal apt,
mai destoinic prin recomandările
propriei activități gospodărești.
în urma alegerilor se vor consti
tui noile .consilii populare — orga
nele locale conducătoare ale puterii
și administrației de stat — cărora
le revin sarcini care, in actuala
etapă de dezvoltare economicosocială a patriei, sporesc conside
rabil. Cade in răspunderea celor
chemați să conducă, să decidă des
tinele obștii să promoveze cu con
secvență. in intreaga activitate a
organelor locale ale puterii de stat,
interesul general, să mobilizeze
maseie de oameni ai muncii, in pri
mul rind prin forța de convingere
a exemplului personal, “la indepli
nirea programelor de dezvoltare
economico-sociaiă pe care cetățeni
și deputați le-au dezbătut și imbogățit in campania electorală.
Votul acordat de alegători repre
zintă. pentru toți deputății, un
mandat care vizează perfecționarea
activității consiliilor populare, creș
terea eficienței lor. spre a-și înde
plini in condiții și mai bune sarci
nile in conducerea economiei loca
le, in dezvoltarea agriculturii și
obținerea unor recolte superioare,
in realizarea programului de in
vestiții și construcția de locuințe,
dezvoltarea edilitar-gospodărească
a tuturor localităților, în valorifi
carea tuturor resurselor și posibi
lităților locale.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in repetate rinduri, ținîndu-se seama de rolul tot
mai important pe care îl au con
siliile populare in conducerea tutu
ror domeniilor economico-sociale.
este necesar ca acestea să acorde o
deosebită atenție îmbunătățirii or
ganizării și stilului lor de muncă și

putea urmări de la distantă
cursurile universitare care se
desțșsoară intr-o altă insulă,
Jama'ca. Sistemul prevede posi
bilitatea transmiterii la dis
tantă a unor fotografii, grafice,
diagrame, desene etc. care sint
proiectate pe ecrane speciale.

© UN NOU
PESTE BOSFOR,

POD
va

lega Asia de Europa, va fi con
struit in următorul deceniu — a
anuntat ministrul turc al lucră
rilor publice. Podul va fi ridi
cat in dreptul localității Emi-

REPUBLICI[ ZAIR

>1

Excelenței Sale General de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA
Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair
KINSHASA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, imi este deosebit de plăcut
să vă adresez calde felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate poporului zairez prieten.
îmi exprim convingerea că. acționind in spiritul convorbirilor și
înțelegerilor la care am ajuns împreună la București și Kinshasa, raporturile
de prietenie și cooperare existente intre țările noastre se vor dinamiza și
extinde puternic, in folosul popoarelor noastre, al politicii de pace, securitate
și independentă națională, de instaurare a unei noi ordini economice
internaționale.
y
NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

trala de Ia Inga, pe fluviul Zair,
cea mai mare din intreaga Africă,
uzina siderurgică de la Maluku, fa
bricile de ciment din Luxala și
Kimpese, rafinăria din Moanda,
complexul chimic din regiunea
Kwilu. în provincia Shaba, cuprul
este extras și prelucrat de între
prinderea de stat „Găcamines". In
cadrul actualului plan de dezvol
tare economică a tării, pe lingă in
dustria extractivă, o importanță de
prim ordin se acordă dezvoltării ți
modernizării agriculturii, ramură in
care lucrează 80 la sută din popu
lație.
Poporul român urmărește cu sim
patie succesele înregistrate de po
porul zairez pe calea consolidării
independenței. între România șl
Zair s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare, bazate ne ega
litate deplină și pe avantaj reci
proc. Un rol de o deosebită impor
tantă în extinderea și diversifi
carea acestor relații l-au avut
intilnirile și convorbirile la nivel
înalt dintre președintele Nicolae
Cfeaițșescu și președintele Mobutu
Șese Seko, la București și
Kinshasa, care au permis identifi
carea de căi și mijloace pentru
dezvoltarea colaborării românozaireze. în interesul celor două
popoare, precum și al cauzei păcii
și progresului în lume.

Situată în inima Africii, străbă
tută de linia Ecuatorului, Repu
blica Zair este considerată un
adevărat tezaur geologic, sub
solul său dispunind de bogă
ții minerale ce acoperă aoroane
intregul „tabel al lui Mendeleev".
Pe primul loc al bogățiilor subsolu
lui se situează zăcămintele de cu
pru, care asigură peste o cincime
din producția mondială. Din exploa
tările zaireze provin 78 la sută din
diamantele industriale extrase pe
glob, 73 la sută din producția mon
dială de cobalt, 40 Ia sută din. cea
de germaniu. Zairul este, de ase
menea, un important producător de
zinc, uraniu, aur etc.
Cu toate aceste resurse, Zairul s-a
numărat vreme îndelungată printre
țările foarte slab dezvoltate, avuții
le sale Iuind calea fostei metropole,
în perioada care a trecut de la dobîndirea independenței, și Îndeosebi
după instaurarea, in 1965, a actua
lului regim, noul stat african suve
ran a înregistrat progrese remarca
bile pe calea valorificării in interes
național a resurselor solului și sub
solului țării. O măsură importantă
in această direcție ă fost trecerea
sub controlul statului a exploată
rii zăcămintelor minerale. S-a tre
cut apoi la înălțarea unor obiective
dg importanță majoră pentru an
samblul economiei naționale. Prin
tre acestea se numără hidrocen-

VOTUL ȚĂRII - PENTRU ȚARĂ!

din funcția de președinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.
. Plenara a cooptat pe tovarășul
Nicolae Constantin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., in Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România Și l-a ales membru al Co
mitetului și Biroului executiv și in
funcția de președinte al Consiliului
Central al U.G.S.R.

Marți dimineața a avut loc plena
ra Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.
Pe ordinea de zi s-au aflat probleme
organizatorice.
La lucrările plenarei a participat
tovarășul Emil Bobu. membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.
Plenara a eliberat pe tovarășul
Cornel Onescu din Consiliul Central,
din Comitetul și Biroul executiv și

mai a sarcinilor planului de stat pe
anul în curs, pentru pregătirea te
meinică a producției anului viitor,
pentru realizarea integrală a preve
derilor actualului plan cincinal, etapă
hotăritoare pe calea făuririi bunăstă
rii și prosperității tuturor, a înscrie
rii în eroica și îndelungata istorie a
României a noi pagini de mărețe
imoliniri socialiste !
Biroul executiv și-a exprimat con
vingerea că toate organizațiile care
alcătuiesc Frontul Democrației și
Unității Socialiste vor acționa cu hotărire pentru a mobiliza oamenii
muncii din toate sectoarele de acti
vitate spre a intimp^na cu noi și tot
mai mari realizări in muncă aoropiata Conferință Națională a Parti
dului Comunist Român, remarcabil
eveniment in viața partidului și a
țării, a cinsti prin rodnice fapte de
muncă, prin înfăptuiri demne de via
ța noastră liberă cea de-a 35-a ani
versare a istoricei proclamări a Re
publicii.

claliste să conlucreze strins cu noile
organe ale puterii și administrației
de stat, să analizeze cu toată răspun
derea propunerile și sugestiile făcute
de cetățeni în campania electorală,
să militeze in vederea soluționării
lor prompte.’ a valorificării lor în
practica vieții social-economice. în
condițiile’ înfăptuirii exemnla-e a
Programului partidului, platforma
politică prezentată în alegeri de
Frontul Democrației și Unității So
cialiste.
. Biroul executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste adresează tuturor
fiilor și fiicelor țării, fără deosebire
de naționalitate, chemarea patriotică
de a-și uni și mai strins energiile și
voința creatoare in marele front al
muncii constructive, de a acționa cu
și mai multă dăruire, sub conducerea
înțeleaptă a partidului, a secretaru
lui său general, tovarășțil Nicolae
Ceaușescu, pentru indeplinirea intoc-

Z/UA NAȚIONALĂ

20,45 Film artistic : „Colocviu". Produc
ție a televiziunii poloneze. In dis
tribuție : Daniel Olbrychski, Ale
xander Bardini. Regia : Krzysztof
Zanussl
21.15 Muzică ușoară
21.30 Fotbal: Girondins Bordeaux — Uni
versitatea Craiova (Cupa U.E.F.A.).
Transmisiune directă da la Bor
deaux. Repriza I
22.15 Telejurnal
22.30 Fotbal : Girondins Bordeaux —•
Universitatea Craiova. Repriza a
n-a

tV
PROGRAMUL 1

13.30 Fotbal : B Jiul - Petrolul B F.C.
Constanta — Dinamo B Politehni
ca lași — Corvinul Hunedoara.
Transmisiuni directe alternative
de la Petroșani, Constanta și Iași
ÎS,50 Telex
15,55 Școala contemporană. Mindrla de
a fi elev la „profesională"
16.10 Viața culturală
16,35 Universul .femeilor
j 17,20 Imagini din Singapore
17.30 trofeul Carpați la handbal mas
culin.: Romania — Ungaria (repri
za a tl-a). Transmisiune directă de
la Buzău.
20,00 Telejurnal B Angajare — spirit
revoluționar. Să Intimpinăm Con
ferința Națională a partidului cu
noi și rodnice fapte de muncă
20.15 Actualitatea economică
20,25 Un vast program de activitate politico-ldeologlcă B Ins întimpinarea
Conferinței Naționale' a Partidului
Comunist Român, statul și pute
rea oamenilor muncii in socialism

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal B Angajare — spirit
revoluționar. Să Intimpinăm Con
ferința Națională a partidului cu
ij noi și rodnice fapte de muncă
20.15 Actualitatea economică
20.25 Sisena șl ecranul
21,10 Buletinul rutier al Capitale!
31.25 Din țările socialiste. R.P. Mongo
lă. Cintece șl dansuri populare
21,40 Seară de muzică românească.
'
George Enescu — Poema Română.
Fantezie coregrafică de v. Solo
mon. Interpretează baletul Operei
Române din CluJ-Napoca
22,13 Telejurnal

sufla slab ptnă la moderat cu intensi
ficări locale la munte. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus 4
șl pluș 6 grade, izolat mal coborite in
estul Transilvaniei, iar cele maxime
Intre 5 și 15 grade. In București : Vre
mea va fi in general frumoasă, dar cu
ceață Îndeosebi seara și dimineața.
Condiții de burniță slabă. Cerul va fi
variabil. Vintul va sufla slab pină, la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre minus 2 și plus 1 grad,
iar cele maxime intre 9 șl 12 grade.
(Ileana Mlhăilă, meteorolog de servi
ciu).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24
noiembrie, ora 20 — 27 noiembrie, ora
20. In țară : Vremea va fi tn general
frumoasă, dar cu ceață mai frecventă
în Cimpia Dunării și centrul tării. Ce
rul va fi variabil, cu innorări mai
accentuate in regiunile nordice, unde
vor cădea burnițe și ploi slabe locale.
Burnițe izolate șl ceață se mai pot sem
nala și în celelalte regiuni. Vintul va

B Fata din poveste — 13.30; Cursa In

fernală — 15,30; 17,30; 19,30, FLACARA
(20 33 40).

teatre
Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Gimnastică sentimentală —
19.
B
Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Panora
mic XX". Musica Nova, Mircea Oprean — vioară, Florian Popa — cla
rinet, Radu Ungureanu — violă, Anca
Vartolomei — violoncel. Nicolae Licareț — pian — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Lacul le
bedelor — 18.
B Teatrul de
operetă
(14 80 11) :
Oklahoma — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măsureanu,
14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Furtuna — 19,
B Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19.
B Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Mlrilala — 19,30.
B Teatru! de comedie
(16 64 60) :
Există nervi — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03.
sala
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30;
(sala Studio) : Pensiunea doamnei
Olimpia — 19.
B Teatrul Glulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
(sala Victoria, 50 58 65) : Stela, stelele
și Boema — 19,30.
B Ansamblul ;,Rapsodia
română"
B

(13 13 00) : La Izvor de dor și ctntec
— 18,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45):
Piatră la rinichi — 19.
B Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Pinocchio — 10.
B Circul București (11 01 20) : Zoo-clrc
— 19,30.
B Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Făt-Frumos din lacrimă — 17,
B Conservatorul de muzică „Ciprian
Porumbescu" (14 26 10) : Concert ca
meral susținut de orchestra „Con
certo". Dirijor : Dorei Pașcu — 19,30.

--------------- ,expoziții

B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România (parter) ; expoziția
de pictură — Sabin Bălașa; (etajul
II) ; expoziția de pictură „impresio
nismul american"; expoziția de dese
ne americane — sec. XIX șl XX afla
te in colecții românești; expoziția
„Noi achiziții ale Muzeului de artă".
B Muzeul colecțiilor: expozițiile „Arta
populară contemporană din U-R-S.S.";
Carlo Carra (Italia), grafică.
B Galeria Simeza : Alexandru Chira,
pictură.
B Galeria Galateea : Lucian Tudor
Georgescu, pictură.
B Galeria Eforie : Ștefan Marițan,
scenografie, pictură.
B Galeriile „Căminul artei" (parter):
Grigore Patrichl-Smulți,
sculptură;
(etaj) : Pictură si grafică din Siria.
B Galeria Cenaclu (la Hanul cu tel):
Dan Mlhalache, desen.
B Galeria municipiului București :
Gheorghe Labin, pictură.

nonu (ne coasta europeană) și
Karakoy (pe cea asiatică). Pro
iectul preliminar va fi pre
zentat de o firmă britanică pină
în noiembrie 1983. Primul pod
D**
ste Bosfor a fost inaugurat in
II)
urmă cu zece ani.

louse. este tforba de unul dintre
cele mai mari depozite de res
turi de dinozauri, giganticele
animale dispărute din fauna te
restră in urmă cu 65 milioane
de ani.

O DEPOZIT DE... DI
NOZAURI. Un vinător care

ma americană R.C.A. a reali
zat un videodisc pe care pot fi
înregistrate citeva sute sau chiar
mii de hărți, pe o suprafață care
nu întrece pe aceea a unui disc
clasic cu 33 de turații. Fiecare
din hărțt poate fi proiectată cu
aiutorul unui dispozitiv special
de redare pe un ecran, detaliile
apărînd cu cea mai mare clari
tate. Aplicațiile posibile sint din
cele mai largi : în meteorologie,
în navigația aeriană și cea ma
ritimă etc.

colinda prin tinutul situat in
sudul Franței, pe cursul suDerior al riulul Aude, a fost fra
pat de mărimea neobișnuită a
unui os pe care l-a găsit in
tr-un perete stincos lung de 300
de metri. La cercetări mai aten
te efectuate de specialiști, alte
numeroase asemenea fragmente
de schelet au fost descoperite în
respectivele sedimente. După
cum s-a anuntat recent la Tou

• VIDEOATLAS.

Fir'

© LEGENDĂ CONTESTATĂ. Locuitorii Pompeiului și Haerculanumului n-au
căzut victime ale erupției vul
canului Vezuviu. in urmă cu cir
ca 2 000 de ani. cum spune le
genda. ci au fost evacuați înain
te ca cele două orașe să fie acoperite de lavă. Aceasta este
concluzia la care au ajuns ar
heologii italieni în urma studie
rii unei descoperiri recente —
resturile unei bărci și scheletul
unui soldat surprins de lava in
candescentă. Barca, spun ei, a
făcut parte dintr-o flotilă cu
ajutorul căreia a fost evacuată
populația, iar soldatul a murit
la datorie, salvindu-și concetă
țenii.

i

Vizita președintelui României așteptată
cu deosebit interes în Singapore
Aprecieri elogioase față de realizările țării noastre, față de
personalitatea proeminentă a președintelui Nicolae Ceaușescu
SINGAPORE 23 (Agerpres). — Vi
zita președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și a tovarășei Elena
Ceaușescu in Republica Singapore,
Ia invitația președintelui Chengafa
Veetil Devan Nair și a doamnei Nair
— prima vizită a unui șei de stat
român in această țară — suscită un
interes deosebit in rindurile opiniei
publice singaporeze. Cercurile politi
ce și economice sint unanime in a
aprecia că vizita reprezintă un mo
ment de cea mai mare însemnătate
in cronica relațiilor româno-singaporeze, ea urmind să materializeze liotărirea celor două state de a-și îm
bunătăți și extinde raporturile de co
laborare, atit pe plan bilateral, cît și
în domeniul vieții internaționale.
Cercurile amintite subliniază, în spe
cial. posibilitățile de care dispun cele
două țări in direcția dezvoltării co
laborării și cooperării economice, a
schimburilor comerciale, precum și
in domeniile construcțiilor navale,
platformelor de foraj marin, indus
triei petrochimice și electronicii, sec
toare in care atit România, cit și Sin
gapore posedă nu numai un poten
țial puternic, dar și o apreciabilă ex
periență. Dealtfel, cercurile economi
ce și financiare și-au exprimat con
vingerea că vizita președintelui
României va pune bazele unor noi
înțelegeri intre cele două țări, în avantajul lor reciproc, al cauzei pro
gresului economic și social al celor
două popoare.
Reprezentanții unor firme cu care
România colaborează de mai multi ani,
ca „INTRACO LIMITED'1. „EPIC IN
TERNATIONAL11. ..GOOD MAN11,
..DANUBE .CO11. „WELCOME TRA
DING11. precum și o serie de oameni
de afaceri, au făcut aorpcieri deosebit
de calde la adresa conlucrării cu țara

noastră, subliniindu-se rolul deosebit
pe care l-au avut în promovarea acestei conlucrări vizita in România
a premierului Lee Kuan Yew și con
vorbirile sale cu președintele Nicolae
Ceaușescu. care au pus bazele acor
dului comercial existent între țările
noastre ce oferă un cadru corespun
zător dezvoltării raporturilor dintre
cele două state.
Aprecieri elogioase la adresa con
lucrării cu România în planul vieții
internaționale au făcut numeroși
demnitari care au amintit în această
direcție buna colaborare dintre cele
două țări la O.N.U., precum și in
cadrul grupului statelor în curs de
dezvoltare, subliniind că atit Româ
nia, cit și Singapore se pronunță pen
tru înlăturarea încordării din viața
internațională, pentru neintervenție
și soluționarea pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase' dintre state, pen
tru încetarea cursei înarmărilor . și
trecerea la dezarmare, și în special la
măsuri de dezarmare nucleară, pen
tru pace, securitate și colaborare ne
îngrădită între toate națiunile, pentru
o nouă ordine economică, mai echita
bilă și mai dreaptă, care să garante
ze dezvoltarea de sine stătătoare a
fiecărui stat.
Reflectînd marele interes cu care
este așteptată vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu la Singapore,
POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE au anunțat în emisiunile
lor de marți seara evenimentul, subli
niind personalitatea marcantă a pre
ședintelui României. Astfel, progra
mele 1 și 2 ale televiziunii s-au re
ferit in emisiunile in limbile engleză
și malayeziană la turneul asiatic al
șefului statului român, prezentând
imagini din timpul vizitei președinte
lui român la Karachi și Jakarta. La
rindul său. ziarul de limbă engleză
..THE STRAITS TIMES11, informind

despre turneul asiatic al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. relatează in nu
mărul său de marți despre vizita
șefului statului român în Indonezia.
De asemenea, publică un articol in
care se referă pe larg la posibilită
țile de cooperare internațională ale
României, la capacitatea acesteia de
a fi competitivă și de a conlucra avantajos cu țările din Asia. Ziarul re
levă. intre altele, interesul reciproc
pentru programele de dezvoltare economică. menite să asigure progre
sul mai rapid al popoarelor din ță
rile noastre.
Anunțul vizitei a fost reluat de
ziarele de limbă chineză și malaye
ziană. care au relevat importanta vi
zitei șefului statului român, precum
si activitatea sa prodigioasă pe plan
international pentru pace și colabo
rare între toate popoarele.
Cercurile politice singaporeze au
relevat, de asemenea, prestigiul de
care se bucură președintele României
pentru modul cum iși dedică efortu
rile întăririi încrederii, păcii și secu
rității internaționale. înlăturării pe
ricolelor care amenință liniștea ome
nirii, pentru înfăptuirea idealurilor
de progres și prosperitate ale tuturor
popoarelor.
Reflectînd sentimentele și interesul
singaporezilor pentru vizita președin
telui român în țara lor, Ia intrarea
in marele aeroport internațional
Changi, locul unde va ateriza ■ avio
nul prezidențial român, a fost înscri
să urarea „Buh venit în Singapore
Excelenței Sale domnului președinte
al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și Excelentei Sale
doamna Elena Ceaușescu". Sint cu
vinte izvorite din convingerea că vi
zita înalților oaspeți români este in
folosul dezvoltării prieteniei și co
laborării dintre popoarele român și
singaporez. al cauzei generale a păcii
și înțelegerii internaționale.

„întărirea relațiilor politice și economice
cu România prezintă o mare importanță
pentru Indonezia"
Toate ziarele indoneziene prezin
tă. la loc de frunte, fotografii și
informații privind vizita în Indo
nezia a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, remarcindu-se interesul
deosebit față de vizită.
Ziarul ..INDONESIA TIMES11 pu
blică pe prima pagină o fotografie
infățișîrid pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu și t o v a r ă ș a Elena
Ceaușescu. împreună „cu președin
tele Suharto, la sosirea pe aeropor
tul internațional din Jakarta.
Sțib titlul „Relațiile comerciale
— principala problemă in convor
birile Suharto-Ceaușescu" sint pre
zentate pe larg declarațiile se
cretarului de stat Sudharmono fă
cute ziariștilor după încheierea1
primei runde a convorbirilor con
ducătorilor României și Indoneziei.
El a apreciat că întîlnirea s-a des
fășurat intr-o atmosferă priete
nească, convorbirile celor doi șefi
de stat concentrindu-se .asupra pro
blemelor de interes pentru ambele
țări și asupra problemelor inter
naționale.
Sint prezentate informații despre
convorbirile desfășurate in paralel,
la nivel ministerial, precum și
despre dineul oficia! oferit în onoa
rea înalților oaspeți români de
președintele Suharto.
Ziarul „MERDEKA11 publică, pe
prima pagină, o fotografie care re
prezintă pe președintele Nicolae
Ceaușescu și
tovarășa Elena

Ceausescu, împreună cu președin
tele Suharto și doamna Tien Su
harto. în momentul trecerii de Ia
Palatul Merdeka. spre palatul pen
tru oaspeți de stat, „Wisma Ne
gara11.
Pe aceeași pagină sint prezentate
informații privind sosirea la Jakar-

Comentarii și relatări
ale presei indoneziene
ta, aprecierile secretarului de stat
Sudharmono referitoare la prima
rundă a convorbirilor.
Fotografii similare publică și
ziarul „BERITA BUANA11, care
inserează, totodată, un editorial în
care se fac aprecieri elogioase cu
privire la politica externă a Româ
niei, precum și la realizările in
dezvoltarea industriei.
Ziarul „KOMPAS11 relatează pe
prima pagină despre ceremonia
primirii la aeroport și despre prin
cipalele aspecte ale primei runde
a convorbirilor la nivel înalt. Re
latarea este însoțită de o fotogra
fie pe prima pagină. Sînt prezen
tate, totodată, aspecte ale politicii
externe active promovate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și per

spectivele dezvoltării colaborării
economice bilaterale.
Ziarul „INDONESIAN OBSER
VER11 publică, de asemenea, pe pri
ma pagină, la loc central, o foto
grafie
a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Suharto. în curtea Palatului
Merdeka, precum și informații cu
privire la ceremonia sosirii Ia Ja
karta și la prima rundă a convor
birilor ja nivel înalt.
, ■
Același ziar publică Un editorial
intitulat „Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu11, în care se fac
aprecieri elogioase cu privire la
politica externă, independentă a
României, la rolul tovarășului
Nicolae Ceaușescu in reglementarea
unor probleme internaționale și se
subliniază că „pentru Indonezia
este deosebit de important să în
tărească relațiile politice și econo
mice cu România".
Ziarul ,,SINAR HARAPAN" pu
blică o fotografie din timpul con
vorbirilor oficiale și informații pri
vind sosirea la aeroport, precum și
date biografice ale președintelui
Nicolae Ceaușescu.
Ziarul „SINAR PAGI11 publică o
fotografie de la sosirea la Jakarta,
informații privind programul vizi
tei, convorbirile oficiale, precum și
un editorial în care se fac apre
cieri la adresa României și cu pri
vire la perspectivele dezvoltării re
lațiilor româno-indoneziene, în
deosebi in domeniul economiei.

Obiective ale politicii interne și externe
a Uniunii Sovietice

AMBASADORUL ROMÂNIEI ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE

DL ACREDITARE PREȘEDINTELUI R. P. BENIN

Lucrării®

Comisiei

expuse de tovarășul luiri Andropov la plenara
C.C. al P.C.U.S.

Mulțumind, colonelul Mathieu Ke
rekou a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu pro
fundele. sale sentimente de respect,
stimă și prietenie, urări de sănătate
și fericire personală, de pace, pro
gres și noi succese poporului prieten
român in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.
In cursul convorbirii care a avut
loc a fost evidențiată evoluția pozi
tivă a raporturilor de prietenie și
cooperare româno-benineze.
S-a exprimat dorința ca cele două
părți să acționeze pentru transpu
nerea în practică a prevederilor
acordurilor și înțelegerilor convenite
la cel mai înalt nivel pentru adinclrea și extinderea relațiilor de coo
perare dintre România și Benin.
A luat parte ministrul interimar al
afacerilor externe și cooperării.

COTONOU 23 (Agerpres). — Un
schimb de mesaje de prietenie între
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și colonel Mathieu
Kerekou, președintele Comitetului
Central al Partidului Revoluției
Populare din Benin, președintele
Republicii Populare Benin, a avut l,oc
la Cotonou cu prilejul prezentării de
către Vasile Chivulescu a scrisorilor
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Socialiste România in
această țară.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost adresate colonelu
lui Mathieu Kerekou un salut prie
tenesc, împreună cu cele mai bune
urări de «sănătate și fericire perso
nală, de pace, progres și prosperi
tate poporului beninez prieten.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Luînd
cuvintul in cadrul Plenarei C.C. al
P.C.U.S., Iuri Andropov, secretar ge
neral al C.C. al partidului, a arătat
că proiectul planului pe anul viitor
prevede accelerarea ritmului de dez
voltare a economiei, creșterea volu
mului absolut al sporului venitului
național, producției . industriale și
agriculturii, a volumului comerțului
cu amănuntul. Se prevede conti
nuarea activității de ridicare a efi
cienței economice naționale. Vorbi
torul a subliniat că în proiect se
menține linia partidului spre creș
terea bunăstării oamenilor muncii.
Ca întotdeauna, a arătat I. Andro
pov, în proiectul de .plan s-a ținut
seama în suficiență măsură de ne
cesitățile apărării. Biroul Politic considerînd drept o sarcină obligatorie,
indebsebi în actuala situație interna
țională, aceea de a oferi tot ce este
necesar armatei și
*flotei.
în continuare, vorbitorul a atras
atenția asupra faptului că o serie de
indicatori importanți ai sarcinilor de
plan pe primii doi ani ai cincinalului
nu au fost îndepliniți, ceea ce se re
flectă și in proiectul supus dezbaterii.
Principalul indicator al eficienței
economiei — productivitatea muncii
— crește într-un ritm care nu poate
satisface. Rămine problema neconcordanței intre dezvoltarea ramuri
lor de materii prime și cele prelucră
toare. Planurile se îndeplinesc ca și
pină acum cu prețul unor mari
cheltuieli și consumuri, a menționat
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.
Arătind că economia națională dis
pune de mari rezerve, vorbitorul a
insistat asupra faptului că aceste re
zerve trebuie căutate în accelerarea
progresului tehnicorștiințific, în apli
carea largă și rapidă in producție a
realizărilor științei, tehnicii și expe
rienței înaintate, in economisirea re
surselor materiale și de muncă.
în planul pe 1983, a arătat în con
tinuare vorbitorul, o mare atenție se
acordă sporirii' producției și îmbună
tățirii calității mărfurilor de larg
consum.
In cuvintarea sa; I. Andropov ■ s-a
referit pe larg la o serie de proble
me internaționale. EI a relevat că
politica externă sovietică a fost și ră
mine așa cum a fost stabilită prin
hotăririle Congreselor al XXIV-lea,
al XXV-lea și al XXVI-lea ale par
tidului.

guvernamentale

mixte

de cooperare economică dintre România și Turcia
ANKARA 23 (Agerpres). — La
Ankara au început lucrările celei
de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte
guvernamentale de cooperare econo
mică dintre România și Turcia. Dele
gația română este condusă de loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, iar cea turcă de
Kemal Canturk. ministrul comerțului.
In cadrul sesiunii vor fi analizate
stadiul și evoluția acțiunilor de
cooperare in curs de realizare intre

cele două țări, vor fi examinate noi
acțiuni și domenii de cooperare eco
nomică, precum și dezvoltarea schim
burilor comerciale, in lumina hotărîrilor cuprinse în programul de
cooperare economică între cele două
țări, semnat cu ocazia întilnirii dintre
președintele
României.
Nicolae
Ceaușescu, și președintele Turciei.
Kenan Evren. in aprilie a.c. la Bucu
rești.

Manifestări consacrate României
MOSCOVA 23. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : La
Casa de cultură a Orășelului aviato
rilor din Domodedovo, membru co
lectiv al Asociației de prietenie sovieto-române, a fost organizată o
adunare festivă consacrată aniver
sării centenarului nașterii lui Aurel
Vlaicu.
Despre viața și activitatea pionie
rului aviației românești au vorbit
V. A. Gusighin, adjunct al directoru
lui Centralei de producție pentru
aviația civilă, și acad. prof. Radu
Voinea, membru al Biroului Consi
liului Asociației de prietenie românosovietice.

ROMA 23 (Agerpres). — In înche
ierea manifestărilor desfășurate sub
genericul „Zilele culturii românești11,
la Biblioteca română din Roma a
avut loc o ceremonie cu prilejul
căreia instituției române menționate
i-a fost decernat „Premiul național
al muncii — Minerva de aur11.
Aflat la a opta ediție, premiul a
fost acordat de Centrul internațional
de artă și cultură „CIDAC11, care
motivează astfel hotărirea sa : „Bi
blioteca română este o mare funda
ție, expresie a culturii care leagă
tot mai mult cele două țări — Româ
nia și Italia; atit de apropiate prin
originea latină comună — și care as
tăzi Sărbătorește șaizeci de ani de Ja

constituirea sa la Roma, precum și
centenarul primului său director și
animator — istoricul și arheologul de
faimă internațională Vasile Pârvan11.
PARIS 23 (Agerpres). — în orașul
francez Rouen a fost organizată, sub
auspiciile asociației „Roumanie —
Normandie — Ion Creangă11, o seară
culturală românească. Cu acest pri
lej, secretarul asociației „Româ
nia11. prof. Virgil Cândea. a vorbit
despre realizările obținute de Româ
nia, subliniind inițiativele și con
tribuția președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în di
recția asigurării păcii și securității
internaționale, a dezvoltării colabo
rării între toate statele lumii.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

BONN 23 (Agerpres). — în ora
șul Koln s-a' deschis expoziția pri
lejuită de lansarea pe piața vestgermană a autoturismului de teren
din clasa ARO 10 și ARO 24. Au
participat reprezentanții a peste 30
de firme distribuitoare de autovehi
cule. prin care urmează să fie co
mercializate autoturismele de fabri
cație românească, ziariști, un nu
meros public. Toate autoturismele
prezentate la expoziția inaugurală au
fost achiziționate de diverse firme
făcincj parte din rețeaua de deșfacer'â.
-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La
Moscova s-a deschis.' marți, sesiunea
ordinară a Sovietului Suprem al
U.R.S.S., la lucrările căreia participă
Iuri Andropov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S.. alți conducători de
partid și de stat sovietici.
Deputății au păstrat un moment
de reculegere in memoria lui Leonid
Brejnev. eminent 'conducător al sta
tului sovietic.
Sesiunea i-a ales pe Iuri Andropov,
Stepan Șalaev-și Nikolai Basov . mem
bri ai "prezidiului Sovietului Suprem.

Discurs televizat al președintelui S.U.A.
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
într-un discurs televizat, președin
tele Statelor Unite. Ronaid Reagan,
a anunțat că a adresat, conducători
lor Uniunii Sovietice o scrisoare prin
care a propus unele măsuri menite,
in concepția americană, să reducă
riscurile unei conflagrații nucleare
intre S.U.A. și U.R.S.S. Printre aces
tea figurează notificarea prealabilă
de către cele două țări a tuturor tes
telor. cu rachete nucleare interconti
nentale, inclusiv cu rachete lansate
de pe nave și cu rachete cu rază me
die de acțiune lansate de Ia sol ;
extinderea 'principiului notificării
prealabile a principalelor manevre
militare ; realizarea unui larg schimb
de informații privind datele funda
mentale din domeniul forțelor nu
cleare.
Concomitent
însă,
președintele
Reagan a anunțat că a hotârit ca

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — Comitetul pentru proble
me politice și de securitate al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat,
luni, cu 59 de voturi pentru. 14 îm
potrivă și 52 de abțineri, un proiect
de rezoluție prezentat de delegația
R.D. Germane, care cere Comitetu
lui pentru dezarmare de la Geneva
să întreprindă fără intirziere nego
cieri în vederea încheierii unei con
venții privind interzicerea fabrică
rii și utilizării bombei cu neutroni.
Documentul reia apelul cuprins în
rezoluția adoptată de Adunarea

r.

computerelor. într-un timp scurt au
fost organizate șase companii produ
cătoare de computere. 30 de companii
profilate pe servicii computerizate și
91 de centre pentru pregătirea cadre
lor de specialitate in acest domeniu.
Alături de industria computerelor și
industria electronică in general se
dezvoltă alte sectoare industriale de
virf care produc mașini-unelte cu co
mandă numerică, componente pentru
industria aeronautică, aparate cu la
ser sau cu microunde etc. Una dintre
ramurile industriale cele mai dina
mice este în prezent construcția de
platforme de foraj marin, in acest
domeniu Singapore plâsindu-se pe unul din primele locuri din lume. Pri
ma platformă de foraj marin a fost
realizată în 1969. Acum există aici
mai multe șantiere navale care pro
duc astfel de platforme pentru nu
meroase țări de pe glob.
Nu sint neglijate nici ramurile tra
diționale ale industriei țării, metalur
gia cositorului și.rafinarea petrolului
(adus in întregime din alte țări, acest
sector asigurând peste 40 Ia sută din
valoarea
producției
industriale),
prelucrarea cauciucului natural și a
lemnului, industria textilă.
O pondere importantă în economia
statului o deține sectorul financiarbancar. In cartierul de zgirie-nori Telok Blanga iși au sediul peste o sută
de bănci, in cea mai mare parte străi
ne. în agricultură pe primul loc se
situează blantațiile de hevea, iar în
zootehnie creșterea porcinelor. O sur
să. de venituri deloc neglijabilă o
constituie cultura orhideelor destina
te exportului.
în anii din urmă turismul joacă un
rol din ce in ce mai important in ca
drul economiei țării, la dispoziția ce
lor aproximativ un milion de turiști
care sosesc anual aici aflindi.i-se o
rețea largă de hoteluri, precum și
complexe comerciale moderne, cum
sint cele de la „Bridge Road", „High
Street" și „Raffle Place", alături de

puzderia de pitorești pră
vălioare din cartierele
tradiționale.
In domeniul relații
lor. externe. Republica
Singapore, care face par
te din Asociația națiuni
lor din Asia de sud-est
(A.S.E.A.N.). promovează
o politică de nealiniere,
pronunțindu-se pentru ra
porturi de colaborare re
ciproc avantajoasă cu toa
te statele lumii, indiferent
de sistemul politic si social, participind la activitatea „Grupului celor
77“ și a O.N.U.
Intre România și Singa
pore s-au statornicit re
lații de prietenie și cola
borare care au cunoscut
un curs continuu ascen
dent. La aceasta au con
tribuit vizitele pe care
le-a făcut- in tara noastră
premierul Lee Kuan Yew
in 1966 și 1971. schimbu
rile de delegații parla
mentare, precum și con
tactele la alte niveluri.
Pe baza potențialului eConstrucții
conomic in continuă creș
tere. cele două țări și-au
amplificat și diversificat
continuu schimburile comerciale reciproc avantajoase.
Cele două țări colaborează pe plan
internațional, ambele țări considerind
' că soluționarea problemelor comple
xe ale lumii cgntemporane si. în pri
mul rind. înfăptuirea dezarmării, in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale. rezolvarea exclusiv prin
tratative a divergentelor dintre state?,
reclamă participarea tot mai activă a
țărilor mici și mijlocii la viața inter
națională. întărirea solidarității si unității lor de acțiune. Ca expresie
nemijlocită a acestei cerințe. Româ
nia și Singapore conlucrează fruc
tuos in cadrul O.N.U.. al „Gfupului
celor 77“ și in alte foruri internațio-
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Generală a O.N.U. în decembrie
1981 cu privire la elaborarea unei
convenții interzicind dezvoltarea,
desfășurarea sau folosirea bombei
cu neutroni.
în același comitet au fost adopta
te, de asemenea, documente care se
pronunță pentru sprijinirea efortu
rilor îndreptate spre interzicerea
armelor radiologice, reducerea bu- •
getelor militare, marcarea anuală p„
plan international a Săptăminii de
zarmării, creșterea încrederii prin
măsuri de dezarmare și încurajarea
dezarmării la nivel regional.

Precizări in legătură cu modificările
aduse reformei economice

polonă:

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Referindu-se la o serie de modificări
aduse mecanismelor sistemului fi-,
nanciar-economic, Wladislaw Baka,
ministrul Împuternicit al guvernului
pentru problemele reformei econo
mice, a precizat că soluțiile propuse
vor intra in vigoare la 1 ianuarie
1983 — informează agenția poloneză
de știri P.A.P. Obiectivul principal
— a subliniat ministrul — este de a
schimbă acele elemente ale reformei
care nu asigură stimulente destul de
puternice pentru creșterea producției.

La poarta dintre două oceane un centru al dezvoltării moderne
al noului stat și reales apoi in acest
post, de fiecare dată, pinâ in prezent.
Singapore a fost și rămine o placă
turnantă a comerțului internațional,
unul din principalele „antrepozite11
ale Asiei de sud-eșt. Activitatea por
tuară reprezintă una din componen
tele de bază ale economiei naționale.
Aici își au sediul sau sucursale peste
150 de companii de navigație mariti
mă. din peste 80 de țări ale lumii. Ca
urmare a sporirii continue a traficu
lui. în ultimii ani. Singapore a devenit
cel de-al patrulea mare port comer
cial al lumii. Prin, el trec nu mai pu
țin de 150 de linii maritime ce unesc
toate continentele. Numeroase petro
liere. mineraliere, tot felul de alte
tipuri de nave de mare tonaj își aș
teaptă rindul ca să descarce sau să
încarce o întinsă gamă'de mărfuri.
Multe din aceste vapoare navighează
sub pavilion singaporez. o treime din
ele,' ultramoderne. fiind construite
in ultimii cinci.ani. Alături de port
se află șantiere navale de mare ca
pacitate. care construiesc nave și car
gouri de transport maritim și repară
vase, inclusiv de mare tonai. sectorul
de construcții și reparații navale
fiind unul dintre cel.e mai importante
ale economiei tării.
Activităților comerciale și portuare
li s-a adăugat, in special'în anii din
urmă, industria. Ca și Japonia. Sin
gapore este lipsit de resurse naturale
proprii, dar tot ca Japonia el asigură
o prelucrare la înalt nivel tehnologic
a. materiilor prime importate din alte
țâri, .in întreprinderile industriale
orientate cu precădere spre exbort
lucrînd în prezent o tre!me din popu
lația ocupată. Construită pe terenuri
altădată mlăștinoase. platforma in
dustrială Yurong concentrează peste
600 de întreprinderi. Producția in
dustrială s-a triplat in deceniul
1970—1980. în anul 1981. premierul
Lee Kuan Yew a preconizat concen
trarea eforturilor de dezvoltare în
continuare asupra asa-numitelor „sec
toare de virf“, printre care sectorul

în continuare. Nikolai Baibakov,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării, si Nikolai Garbuzov, mi
nistrul finanțelor, au prezentat pro
iectele planului și bugetului de stat
pe anul 1983. Marți dupâ-amiază. în
cadrul ședințelor separate ale Sovie
tului Uniunii și Sovietului Naționali
tăților. au început dezbaterile pe
marginea proiectelor planului și bu
getului de stat.
■ Lucrările sesiunii . Sovietului Su
prem al U.R.S.S. continuă.

Rezoluție privind inițierea de negocieri
referitoare la interzicerea bombei cu neutroni

S.U.A. să desfășoare o sută de ra
chete nucleare intercontinentale de
tipul MX in nord-vestul S.U.A. El a
reiterat cunoscuta teză a actualei ad
ministrații americane, care, după cum
se știe, nu concordă cu realitățile vie
ții internaționale, teză potrivit că
reia politica de înarmări masive in
scopul așa-numitei „descurajări nu
cleare11 ar servi, chipurile, ca o bază
pentru desfășurarea negocierilor de
dezarmare nucleară și „intereselor
păcii11.
Observatorii de la Washington
amintesc că pentru realizarea proiec
tului de desfășurare a celor o sută de
rachete MX — avind fiecare cite zece
focoase nucleare — vor fi irosiți cir
ca 26 miliarde de dolari, in condițiile
in care Statele Unite sînt confruntate
cu probleme economice și sociale
acute.

Singapore:

Singapore (suprafața —:581 km pă
țeați; populația — 2.5 milioane locui
tori) înseamnă, în limba sanscrită,
„Orașul leului11. Un oraș obișnuit :
oraș-insulă și in același timp orașstat, cu un destin fascinant, indiso
lubil'legat de așezarea sa geografică
favorabilă, la răscrucea căilor co
merciale pe apă dintre India. China
și Indonezia, in locul de trecere al
celui mai scurt „drum fără pulbere11
din Oceanul Indian in Pacific.
Orașul a fost fondat în anul 1160
de malaiezieni. Istoria sa modernă
începe in anul 1819, cind Sir Thomas
Stanford Raffles, agent al Companiei
Britanice a Indiilor Orientale. 1-a
cumpărat de la sultanul din Johore,
sesizind importanța așezării lui geo
grafice pentru interesele imperiului
Britanic. Este Inclus in posesiuhea
britanică „Straits Settlements" („Guyernămintul Strimtorilor11). a. cărei
capitală devine in anul 1836, căpătind
tot mai mult faima de ..Gibraltar al
Orientului11. între 1942—1945 a fost
ocupat, de japonezi. Un moment în
semnat in istoria zbuciumată a ora
șului și portului Singapore l-a consti
tuit. dobindirea autonomiei in cadrul
Cothmonwealth-ului britanic la 1 ia
nuarie 1958. De la 16 septembrie 1963
a făcut parte din Federația Mâlayeziei.pină la 9 august 1965, cind a de
venit republică independentă.
în cei 17 ani care s-au scurs de la
proclamarea independenței. Singapo
re a cunoscut o dezvoltare remarca
bilă. inscriindu-se în prezent în rîndul celor mai avansate țări, din punct
de vedere economic, din întreaga
Asie. La aceasta au contribuit, pe
lingă așezarea sa geografică favora
bilă, hărnicia poporului său și poli
tica de industrializare promovată cu
consecventă, in întreaga această pe
rioadă, de Partidul Acțiunii Populare,
aflat la cirma țării din anul 1959 și
de liderul acestui partid. Lee Kuan
Yew, desemnat in 1965 prim-ministru

Considerăm că dificultățile și în
cordarea care caracterizează situația
internațională actuală pot și trebuie
să fie depășite — a spus vorbitorul.
Omenirea nu poate accepta Ja nesfirșit curea înarmărilor și războaie
le dacă nu dorește să-și pună in joc
viitorul. P.C.U.S. este împotriva fap
tului ca confruntarea de idei să se
transforme în confruntare între state
și popoare, ca unitatea de măsură a
potențialelor sistemelor sociale să o
constituie armele și dorința de a
recurge la ele.
Uneltirile agresive ale imperialis
mului ne determină ca. împreună cu
statele socialiste frățești, să ne preo
cupăm serios de menținerea la nive. Iul corespunzător a capacității de
apărare. Dar întrecerea pe plan
militar nu constituie opțiunea noas
tră. O lume fără arme — iată idealul
socialismului.
Vorbitorul a declarat că P.C.U.S. și
statul sovietic doresc sincer dezvol
tarea și îmbunătățirea relațiilor cu
toate țările socialiste. Bunăvoința
reciprocă, respectarea intereselor le
gitime reciproce, preocuparea comu
nă față de interesele socialismului și
păcii trebuie să sugereze soluțiile
juste și acolo unde, din diferite mo
tive. nu există incă încrederea și în
țelegerea reciprocă necesare. Aceas
ta se referă și la marele nostru ve
cin — Republica Populară Chineză.
Totodată, vorbitorul a arătat că so
lidaritatea cu statele care s-au eli
berat de sub jugul colonial, cu po
poarele care își apără independ 'ța
.a fost și rămine unul dintre prirKppiile fundamentale ale politicii exter
ne sovietice.
De asemenea, a spus el, statul
nostru iși exprimă neabătut dorința
de colaborare deschisă si onestă cu
tqata»țările care răspund in același
fel. Referindu-se Ia - raporturile
U.R.S.S. cu S.U.A. și cu alte țări oc
cidentale, Iuri Andropov a subliniat:
Uniunea Sovietică se pronunță pen
tru înțelegere, dar la aceasta se
poate aiunge numai pe baza recipro
cității și egalității în drepturi. Ne
pronunțăm pentru ■ căutarea unei
baze sănătoase, acceptabile pentru
părți, in vederea soluționării celor
mai complexe probleme, și. în pri
mul rînd. desigur, a problemelor
frânării cursei înarmărilor, atit nu
cleare, cit și clasice.

pentru raționalizarea activității eco
nomice,
creșterea
productivității
muncii și reducerea cheltuielilor de
producție. Modificările propuse ur
măresc. totodată, să determine între
prinderile să intărească funcțiile sti
mulative ale reformei și să lege mai
strins salariul de creșterea producti
vității muncii.
Modificările aduse reformei econo
mice nu contravin principiilor ei de
bază și in nici un caz nu pot fi con
siderate o îndepărtare de Ia reformă,
a subliniat ministrul polonez.
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pe verticală, in străvechiul „oraș al
leului"

nale. alături de toate celelalte state
iubitoare de pace din lume.
Sint realități care se constituie în
tr-un fundament trainic pentru lăr
girea și diversificarea in continuare a
legăturilor de colaborare bilaterale, ca
și in sfera vieții internaționale, spre
binele reciproc, in interesul edificării
unei lumi mai bune și mai drepte.
Nu încape îndoială că apropiata
vizită pe care o va întreprinde in
curind in Singapore președintele
Nicolae Ceaușescu împreună cu
tovarășa E’ena Ceaușescu va marca
un moment deosebit de important pe
această cale.
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TÎRGUL INTERNAȚIONAL AL CĂRȚII „ORAȘUL QUITO" s-a des
chis in capitala Ecuadorului. în cadrul standului prezentat de țarc, noas
tră, tin loc importânt îl ocupă lucrările cuprinzînd texte alese din gindirea
social-polltieă a președintelui Nicolae Ceaușescu, volumele „România pe
drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate". Standul
mai cuprinde cărți de beletristică, poezie, Istorie, știință și artă.
ÎNTRUNIRE LA ALGER. Pre
LA BERLIN a avut loc semnarea
ședintele Algeriei, Chadli Bendjeconvenției de colaborare și a pro
did. regele Fahd al Arabiei Sauditocolului de schimburi pe anii
te și Yasser Arafat, președintele
1982—1984 dintre Televiziunea ro
mână și Comitetul de stat pentru Comitetului Executiv al Organizați
televiziune de pe lingă Consiliul ei pentru Eliberarea Palestinei, s-au
de Miniștri al R.D. Germane. Cele întrunit, luni, la Alger. în cursul
întrunirii a fost analizată situația
două documente au fost semnate de
Uie Rădulescu, directorul general din Orientul Mijlociu ca urmare a
recentelor evenimente din Liban și
al Radioteleviziunii române, și de
au fost examinate rezultatele misiu
Heinz Adameck, președintele Comi
nii „Comitetului celor șapte11, for
tetului de stat pentru televiziune de
pe lingă Consiliul de Miniștri al mat de. reuniunea arabă la nivel
înalt de la Fes, însărcinat să explice
R.D. Germane. A fost de față Gheormembrilor permanenți ai Consiliu
ghe Tache, ambasadorul României
lui de Securitate al O.N.U. noul
la Berlin.
plan de pace arab.
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A
CONFERINȚEI GENERALE A
CONVORBIRI GRECO-CIPRIOUNESCO și-a deschis lucrările la TE. Primul ministru elen. Andreas
Paris. Pe agenda dezbaterilor este Papandreu, a conferit cu secretarul
înscrisă cu prioritate examinarea și general al Partidului Progresist
adoptarea planului pe termen me al Oamenilor Muncii din Cipru
diu (1984—1989) al organizației, care
(A.K.E.L.) Ezekias Papaioannou,
prevede acțiuni menite să contri aflat intr-o vizită oficială in Gre
buie la reducerea decalajelor ce se cia. Au fost examinate probleme
pară țările industrializate de cele
privind evoluția situației din Cipru
in curs de dezvoltare in domeniile și perspectivele reglementării ei pe
finind de competența UNESCO.
cale politică.

Silviu PODINĂ
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