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Timpul presează și, chiar in condițiile determinate

de vremea instabilă, acolo unde este posibil

Wacesi<iu:
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MEHEDINȚI Oamenii

muncesc cu dîrzenie,

nu lasă pe mîine

ce pot semăna azi
Duminică, vremea a ’început să se 

amelioreze în județul Mehedinți. Cu 
toate că pe mari suprafețe de teren 
există exces de umiditate. în nu
meroase unități agricole oamenii 
muncesc cu dirzenie. nu-și precupe
țesc eforturile pentru a pune să- 
mința sub brazdă. în unitățile din 
zona de cimpie. unde a fost ampla
sată floarea-soarelui, numai in cursul 
zilei de duminică, s-au însămîntat 
peste 650 hectare. în cursul zilei de 
ieri. luni. 7 aprilie, a continuat se
mănatul acestei culturi pe ultimele 
1 123 hectare. La ora cind apar aces
te rînduri. însămințarea florii-soare- 
lui s-a încheiat pe întreaga suprafață 
planificată. Tot în cursul zilelor de 
duminică și luni s-au insămintat. in 
aceeași zonă a județului, peste 1 500 
hectare cu porumb, aiungindu-se 
pină aseară la peste 2 500 hectare. 
De asemenea. în cele două zile te
renul a mai fost pregătit — pe mal 
bine de 3 500 hectare. De ieri, semă
natul porumbului s-a declanșat si în 
alte 25 de unități agricole de stat Si 
cooperatiste din zonele de centru și 
nord ale județului.

Ne-am oprit, timp de o zi. în uni
tățile de pe raza consiliului agroin
dustrial Recea. încă nu era ora 6 
și. impreună cu inginerul _ Gheorghe 
Micu. directorul S.M.A. 
indreptâm spre ____
cooperativei agricole din Braniște. 
„Pînă în jurul orei 12 se va lucra, la 
Braniște, cu 3 semănători, pentru a 
se încheia semănatul florii-soarelui 
pe ultimele 38 de hectare — 
spune inginerul Micu. Practic, 
cursul zilei de luni vom încheia 
mănatul acestei culturi pe cele 160 
hectare, cite ne-au mai rămas in cele 
6 unități de pe raza consiliului nos
tru".

E ora 6 și cele 3 semănători lu
crează din plin. Semănatul a putut 
începe odată cu ivirea ' zorilor pen
tru că totul a fost organizat temei-

Recea, ne 
una din tarlalele

ne
în 

se-

, GÎND SI FAPTĂ

BĂTĂLIA iNSĂMlNJĂRILOR
TREBUIE CONTINUA TĂ

CU INTENSITA TE SPORITĂ
nic, pînă în cel mal rtic amănunt. 
La ora 4 dimineața s-a adus, la 
marginea tarlalei. întreaga cantitate 
de sămîntă necesară pentru parcela 
respectivă. Tractoarele și semănăto- 
rile. care în ziua precedentă au lu
crat tot pe tarlaua de aici, au rămas 
peste noapte în cîmp. Pentru a se 
evita deplasările inutile, carburanții 
s-au adus la fața locului în cîmp. Ii 
găsim aici pe Cercel Firu, primarul 
comunei Vînători. de care aparține

cooperativa agricolă din Braniște, si 
pe Constantin Alflori. inginer-șef la 
C.A.P. Braniște. Cei doi au o sarcină 
precisă în această zi : răspund de în
cheierea semănatului la floarea-soa- 
relui pe această solă, iar în cursul 
după-amiezii — de declanșarea însă- 
mîntării porumbului pe tarlaua din 
apropiere, de 100 hectare, care este 
gata pregătită.

De la prima oră a dimineții, pe 
una din tarlalele cooperativei agri-

MU

role din Vînători a început 
mănatul porumbului. Sintem 
ferma nr. 4. In dialogul pe care-1 
purtăm aici, șeful fermei, Nicolae 
Oprea, ne prezintă modul de or
ganizare. La semănat se aflau 6 
mecanizatori. Cum aprovizionarea cu 
semințe și carburan-ți se face rit
mic. la capătul tarlalei, iar masa se 
servește in cîmp, mecanizatorii încep
(Continuare in pag. a IlI-a)

se- 
la

La Combinatul industrial pen
tru construcții de mașini Bistrița a 
intrat in funcțiune o primă capaci
tate de producție de 6 000 tone ele
mente componente tipizate pentru 
utilaje tehnologice destinate unită
ților industriei chimice. Aici se vor 
produce separatoare gravitaționale, 
schimbătoare de' căldură, rezervoa
re cu agitator, coloane de diverse 
ansamble pentru industria cauciu
cului etc.

în legătură cu această premieră 
industrială, șeful de secție coordo
nator. ing. Constantin Milea. ne-a 
precizat : „Pe parcursul rodajului 
mecanic și al probelor tehnologice, 
am finalizat un cuptor de uscare de 
20 de tone, destinat secției de ar

mături industriale a combinatului 
nostru, iar in programul de fabri
cație al lunii aprilie figurează exe
cuția unor poduri racloare și rezer
voare de golire pentru Combinatul 
petrochimic Borzești. Combinatul 
siderurgic Galați. Combinatul de 
oțeluri speciale Tirgoviște. Fabrica 
de zahăr Luduș și altele. Noua ca
pacitate de producție cuprinde două 
secții — una de prelucrări mecanice 
și alta de ansamble sudate. Peste 
90 la sută din personalul muncitor 
îl formează tineri care abia au de
pășit virsta majoratului". (Gh. 
Crișan).

tn fotografie : Aspect din secția 
de prelucrări mecanice.

Instalație solară 
pentru prepararea 

bitumurilor 
asfaltice

La Grupul de șantiere con
strucții căi ferate al întreprin
derii de construcții hidrotehnice 
Constanta se execută o instala
ție care va folosi energia solară 
pentru prepararea bitumurilor 
asfaltice. Amplasată in zona 
noului port Constanța-Sud-Agi- 
gea. instalația va avea o capaci
tate de producție de 100 tone pe 
oră și va folosi captatori solari 
pentru încălzirea bitumului la 
temperatura de . 45—50 grade, 
precum și o oglindă concavă cu 
o suprafață de 36 mp pentru to
pirea acestuia la 180 de grade, in 
vederea pregătirii mixturilor as
faltice. Proiectul instalației a- 
partine unui grup de specialiști 
de la Institutul de cercetări al 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. în colabora
re cu Institutul politehnic Timi
șoara. care au stabilit următorii 
parametri de eficientă : pe par
cursul a cel puțin 150 de zile în
sorite din an. se pot pregăti 
150 000 tone bitum pentru mix
turi asfaltice. în felul acesta se 
realizează o economie de 30—50 
la sută din cantitatea de com
bustibil lichid necesară pentru 
funcționarea instalațiilor clasice 
și se evită poluarea mediului 
înconjurător. (George Mihăescu).

CURTEA DE ARGEȘ

DRUMURILE NOULUI

O nouă linie 
tehnologică

La întreprinderea „Electro- 
argeș" din Curtea de Argeș a 
intrat în funcțiune o linie teh
nologică pentru realizarea, pen
tru prima dată în tară, a rezis- 
tcarelor bobinate glazurat, ne
cesare în industria electrotehni
că si electronică, precum si in 
transporturile feroviare, ca ele
mente componente ale instalați
ilor de automatizări și panouri
lor de comandă. Prin darea in 
exploatare a noii linii tehnologi
ce se realizează rezistori de di
mensiuni miniaturizate, cu pu
teri sporite, cuprinse între 10 și 
250 de wați, capabili să funcțio
neze la temperaturi între 55 
grade și 250 grade C. Totodată, 
se reduce importul unor astfel 
de piese. (Gh. Cirstea).

TIMIȘOARA

Secvențe de munca de la »e- 
mănatul porumbului, surprinse pe 
terenurile cooperativei agricole 
din Vînători, județul Mehedinți. 
Alimentarea semănătorilor se 
face operativ, la capătul tarla
lelor (fotografia din stingă) ; 
lucrînd în formații mori, din 
zori și pină seara, mecanizatorii 
depășesc suprafețele prevăzute 
(fotografia din mijloc) ; tovarășii 
Ștefan Dobre, președintele con
siliului agroindustrial, și Gheor- 
ghe Micu, 
Recea, 
însămînțărilor 
dreapta).

directorul S.M.A. 
controlează calitatea 

(fotografia din
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Sudura umană
Vn om care prin 

munca sa „își înnobi
lează locul". Așa este 
considerat de toti cei 
care il cunosc ingi
nerul Emil Fechete, 
directorul Întreprinde
rii miniere de bauxită 
Dobrești — Bihor. 
„Cimpul" lui de activi
tate n-are in realitate 
înfățișare de... ' cimp, 
fiind un întreg șir 
muntos și cuprinzind 
sute de kilometri pă- 
trati, zeci de sate și 
cătune presărate prin 
munții Pădurea Craiu
lui. cu numeroase „iz
voare" de bauxită, ma
teria primă din care 
se naște aluminiul.

A debutat in mese
rie, in urmă cu un 
sfert de veac, la altă 
mină din Apuseni, în- 
credintindu-i-se. de ti- 
năr. funcții de condu
cere. in care s-a afir
mat prin competentă 
și pasiune. Peste citiva 
ani il reqăsim activist 
la comitetul de partid 
al fostei regiuni Cri- 
șana. Dar n-a rezistat 
irezistibilei chemări a 
vocației lui esențiale 
și, după puțină vreme, 
s-a întors la minerit. 
Se ivise, 'mai ales, o 
situație care ii spunea 
că acolo era nevoie de 
el, că pasiunea lui pen
tru profesie iși poate 
afla acolo condițiile 
optime de împlinire.

Întreprinderea mi
nieră de bauxită din 
Dobrești. pe vremea a- 
ceea la inceput de 
drum, bătea pasul 
pe loc. Se impuneau 
schimbări serioase in 
mecanismul tehnologiei 
și organizării, 
nu se 
parțial, 
muncă 
stimulativ, iar alumina 
din Oradea și, in final, 
aluminiul Slatinei de
pindeau de bauxita 
din Dobrești.

Tinărul director 
inspirat tuturor, de

Planul
realiza decit 
Climatul de 

nu era deloc

a 
la

pe plaiurile de la Gilău
bat peisajul, dar ar trebui 
să spun că oamenii au 
schimbat peisajul și, in 
același timp, s-au schimbat 
și pe ei înșiși. Mă angajez.

Plouă. Ascult cum stropii 
se preling pe burlan, mă 
uit cum ploaia întinerește 
acoperișurile. Și mă gindesc 
la păminturile reavăne ale
primăverii. cele insămin- ne angajăm 1 -- aud din
țațe și cele care așteaptă nou cuvintele rostite in
semințele în brazdă, la acele zile Iar aceste cu
ogoarele inundate de ver- vin te sint în directă le-

și Săvădisla

Apartamente 
peste prevederile 

planului
In primul trimestru al anului, 

constructorii timișoreni au pre
dat beneficiarilor cu 400 mai 
multe apartamente decît preve
deau sarcinile de plan. In ace
eași perioadă au mai fost înăl
țate un cămin pentru nefami- 
liști, o școală cu 16 săli de clasă, 
o cantină studențească si alta 
școlară, magazine si unități 
prestatoare de servicii. (C. Ioana).

bun început, o mare 
incredere in forțele 
proprii. Căci avea — 
și are 
omului 
„Cind 
mă 
bilizat, 
ternic. mal plin in idei, 
mai dîrz". Cu tact de 
pedaqoq. s-a apropiat, 
intii și intii. de oa
meni. Devenise cunos
cut și in sate, unde 
poposea intre localnici. 
Trebuia să le inspire

o calitate a 
de acțiune : 

e mai greu, 
simt mai mo- 

sint mai pu-

vreme 
oamenii 

cum se

încredere și. apoi, să 
nu le-o dezmintă. 
„Le-am spus oameni
lor adevărul: situația e 
qrea. dar. dacă punem 
umărul toți, treaba o 
să meargă". Cuvîntul 
comuniștilor si, mai 
ales, exemplul lor au 
inceput să devină un 
autentic ..etalon" după 
care toți iși măsurau 
forțele și realizările. 
Șl, nu multă 
după aceea, 
au inceput.
zice, să miște munții 
din loc. Dobreștii s-au 
situat printre exploa
tările de minereuri 
neferoase cu bune re
zultate in producție. Și 
— ceea ce este mai 
important — s-a în
chegat aici un colectiv 
puternic. bine sudat, 
în care unul din trei 
mineri este comunist.

— Calitatea condu
cerii se oglindește in 
rezultatele activității

colectivului — afirmă 
Emil Fechete.

Iar la întreprinderea 
minieră Dobrești se o- 
glindește in primul 
rind in faptul că acest 
harnic colectiv mun
citoresc 
nicicind 
15 ani 
cerind 
locul al 
mură. . 
tre primele din 
programul de sase ore 
in subteran, colectivul 
unității a obținut, tot
odată. un indice de 
folosire a timpului de 
lucru, in medie, de 
97,5 la sută.

Nu incape îndoială 
că in aceste succese se 
incorporează și meri
tele comunistului Emil 
Fechete, prețioasa sa 
experiență de muncă 
și viată. Comunistul 
Emil Fechete e titu
larul brevetului de 
inventator al unui nou 
procedeu 
de spălare 
xitei. prin 
obține un randament 
de trei ori mai mare 
comparativ cu vechea 
metodă, iar consumul 
de energie se reduce 
considerabil. Idee ce 
valorează 5 milioane 
lei anual. Și se aplică 
de ani !

— Mă simt cu ade
vărat ortac al mineri
lor mei. căci intre ei 
lucrez, pe ei mă bizui. 
A conduce nu înseam
nă doar să arăți cu 
degetul ..fă asta. fă 
aia!". Actul de condu
cere 
are 
ști 
mai 
culți părerile oameni
lor. Poate că si in 
felul acesta am reu
șit ca oamenii să mă 
considere „unul de-ai 
noștri". Intr-adevăr, 
așa mă simt.
Alexandru PETI

Desen de ISPAS

n-a rămas 
sub plan de 

încoace, cu- 
de două ori 

' doilea pe ra- 
Adoptind prin- 

tară
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a ban
care se
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să iei hotăriri și, 
ales, a ști să as-

nu-i simplu; 
două laturi :

i

dele griului încă firav, la 
dealurile domoale, melea
guri pe unde pașii m-au 
purtat și in zilele trecute, 
locuri atît de bine știute de 
mine și totuși mereu noi, 
atrăgătoare.

Cade ploaia de primă
vară și aud parcă în stropii 
ei sunetele sacadate 
ciocan, poate din i 
unei asocieri stranii, 
mai mult din cauză că 
și alaltăieri am fost 
tr-adevăr in hale care 
sunau de lovituri de 
can. printre tractoare 
semănători unse cu 
proaspăt, așteptind ca 
mîntul să se usuce puțin 
pentru a putea lua drumul 
ogoarelor. Ascult melodia 
primăvăratică a ploii care 
mai stînjenește apariția 
tractoarelor, aici, tn hota
rul Clujului, dar mă gin- 
desc că sus în munți stro
pii vor face ca apele 
rîurilor, ale lacurilor de 
acumulare să fie mai abun
dente. ca apoi, metamor- 
fozîndu-se, să aducă mai 
multă energie in Clujul 
ce se dezvoltă necontenit

De cite ori a fost vorba 
despre toate acestea în 
acest prag de primăvară ! 
Cite planuri, propuheri, idei 
novatoare, cite angaja
mente nu s-au formulat în 
fraze bine gindite, rostite 
cu fermitate în adunările 
cetățenești ce au premers 
alegerile. Zic, s-a schim-

gătură cu munca de cali
tate. cu viața mai îmbel
șugată. Ne angajăm știind 
că o facem pentru noi, pen
tru soarta noastră co
mună, a tuturor fiilor țării,

cooperativa agricolă, în sec
țiile mutate aici de la oraș, 
sus la exploatările minie
re de Ia Băișoara, Mun
tele Rece, la hidrocentra
lele construite pe Someș, la 
crescătoria de păstrăvi, la 
ferma de pui sau ca mun
citori calificați in uzinele 
Clujului, pe marile noastre 
șantiere din țară sau chiar 
din străinătate. Dar oa
menii de pe aCeste me
leaguri nu se sperie și nu 
s-au speriat niciodată de

lău, inspirat de toate aces
te noi cerințe și propuneri 
cetățenești, a trecut 
treabă și a chemat la 
trecere celelalte cămine 
județ pentru obținerea 
țiului de „cel mai bun 
min cultural". Prin aceas
tă întrecere năzuiesc să ri
dice pe o treaptă calitativ 
superioară activitatea poli- 
tico-educativă și cultural- 
artistică, propunindu-și ast
fel „să contribuie în mod 
sistematic la educarea' și

la 
In
dia 
ti- 

că-

de 
cauza 

dar 
ieri 
în- 
ră- 

cio- 
?i 

ulei 
pă-

Primele file din carnetul unui deputat
pentru viitorul pe care-1 
dorim mereu mai frumos. 
Cerințele, dorințele au cres
cut — așa ne-au deprins 
anii ce au trecut și în pri
mul rînd ultimii cinci
sprezece ani, atit de sem
nificativi in realizări. Cum 
Va fi in anii următori ?

Comuna Gilău din ju
dețul Cluj va intra in rin- 
dul orașelor încă în acest 
cincinal. Aceleași perspec
tive le are in viitorul apro
piat îara, astfel de planuri 
iși propune Săvădisla și iși 
propun și alte comune din 
această zonă. Numeroase 
semne ale urbanizării sînt 
aici prezente peste tot : 
case cu etaj, Instituții pu
blice, complexe comer
ciale, drumuri asfaltate și, 
printre dovezile bunăstării 
crescînde, numai la Săvă
disla se numără cîteva 
sute < 
sonale. 
toate 
buie 
plin.

se numără
de autoturisme per- 

. Desigur. pentru 
acestea oamenii tre
să muncească din 

Acasă, in comună; la

ii

de LETAY Lajos

Sint prezenți pretu- 
unde se duce greul 
pentru ca apoi la ei

PE ȘANTIER

LA CENTRALA
Brăila, august 1978. în „orașul cu 

salcimi", port cu aer maritim al Du
nării. s-a făcut simțit un început de 
„secetă" : investițiile de la I.U.G. 
„Progresul" aveau de suferit. Cauza ? 
Șeful șantierului întreprinderii de 
construcții speciale și instalații mon
taj din Brăila avea de mult gindurile 
îndreptate spre București. La muni
cipiu. la iudețeana de partid existau 
serioase frămintări : ritmul lent de 
lucru, nu permitea punerea în func
țiune a unei importante investiții 
— secția roțile motoare. Conștientă

muncă, 
tindeni 
muncii, 
acasă, cu aceeași dragoste 
pentru meleagul, satul lor 
natal, să-1 înfrumusețeze 
cu vile cu etaje, cu noi 
atribute ale civilizației, să 
aducă orașul la ei acasă.

Au fost alcătuite planu
rile de sistematizare, s-au 
conturat viitoarele orașe, 
apar cerințe noi și tot mal 
mari care se materializea
ză in construcții, în creș
terea gradului de civiliza
ție, în domeniul sporirii 
bunurilor materiale. Toate 
acestea constituie condiții 
indispensabile ale urbani
zării, dar ele nu sînt de a- 
juns. Tocmai de aceea s-au 
•construit in ultimii ani 
școli, grădinițe, cămine 
culturale, se înmulțesc bi
bliotecile. creste numărul 
cărților deschizînd noi ca
pitole pentru știintă și con
știință.

Consiliul de conducere al 
Căminului cultural din Gi-

formarea omului nou, la 
mobilizarea oamenilor mun
cii pentru realizarea exem
plară a planurilor locale e- 
conomico-sociale". Promo
torii acestor activități se 
află aici, în jurul nostru ; 
recitatori, brigada artistică, 
dansatori, cintăreți, orches
tra, în frunte cu directoa
rea căminului cultural, cu 
vioară sub bărbie ; o arma
tă de tineri care — și ce 
plăcut e s-o constați 1 — 
întorcîndu-se acasă,după o 
zi de muncă, învață poezii, 
participă la cor, la repeti
țiile echipei de teatru, îm- 
bogățindu-și propriul ori
zont spiritual și, in același 
timp, pe al consătenilor lor. 

Chemarea la întrecere a 
celor din Gilău are foarte 
multe puncte interesante și 
va avea desigur ecoul do
rit. Iată că s-a terminat și 
modernul cămin cultural 
din Vlaha, demn chiar de 
oraș, cei din Săvădisla își 
pregătesc răspunsul la che
marea celor din Gilău ; dar

și pină atunci, ca un prim 
ecou ce iți încălzește ini
ma. cintă la căminul cul
tural corul pionierilor, ti
nerii rostesc poezii in lim
bile română și maghiară 
despre patrie, partid, mun
că. despre lumea din jurul 
nostru, despre noi înșine. 
Ny ne facem așadar griji 
că n-o să aibă ecou nobila 
întrecere, ori de unde ar 
porni ea : întregul nostru 
pămînt natal iși trimite 
răspunsul, pămintul natal 
al tuturora — România so
cialistă.

Pretutindeni, 
văd cunoscuți. 
ța, îndatoririle 
ștești mi-au 
prieteni și cunoscuți de-a 
lungul anilor. Prietenul 
meu. profesorul de prin 
mijlocul sălii, și-a dat de 
curind examenul de grad 
și lucrează la monografia 
satului, silvicultorul — un 
alt prieten — după cinci
zeci de ani de muncă iese 
acum la pensie, tinărul ac
tivist de partid, pe care 
pînă nu de mult îl lntil- 
neam zilnic în oraș, lucrea
ză acum aici, la țară, și se 
pregătește să-și aducă și 
familia. Și de ici și de colo 
și de dincolo mă salută ci
neva, îmi trimite un zîm- 
bet ; știu că în clipele noas
tre de răgaz avem ce să ne 
spunem unul altuia. Fapte 
și împliniri mereu noi și 
tot mai multe. Știm unul 
de altul, ne împărtășim 
bucuriile, gindurile. planu
rile. participăm impreună. 
cetățeni și deputati, la 
treburile 
leagă și ne unesc 
aici, pe plaiurile de 
lău, Săvădisla, ca și 
tindeni in țară.

in bănci, 
Munca, via- 

mele ob- 
adus mulți

și deputati, 
obștești care ne 

strîns, 
la Gi- 
pretu-

BALȘ

Primele blocuri 
termoficate

Ieri au fost racordate primele 
blocuri de locuințe la rețeaua 
de termoficare a orașului Balș.

— Termoficarea orașului nos
tru — ne spune tovarășul Du
mitru Zamfir, primarul Balșu- 
lui — se realizează prin folosirea 
excedentului de căldură de la 
întreprinderea de osii și boghiuri, 
economisindu-se importante can
tități de combustibil. Rețeaua de 
termoficare a Balșului. care se 
va extinde in următoarele luni 
la mai mult de 2 000 de aparta
mente, va însuma in final peste 
10 km. (Emilian Rouă).

SATU MARE

Laborator 
de informatică 

medicală
în cadrul spitalului județean 

din Satu Mare a luat ființă un 
laborator de informatică medi
cală. rod al unor îndelungate 
cercetări științifice. Laboratorul 
este dotat cu seturi de prototi
puri de aparate, brevetate ca 
invenții (autor Virgil Enătescu, 
doctor in științe medicale), care 
analizează mersul și scrisul 
pacientului și realizează legă
tura directă a 
cu calculatorul Centrului teri
torial de calcul electronic din 
Satu Mare. Datele primite și 
prelucrate in acest Sistem c.feră 
posibilități sporite de diagnos
ticare a unor boli neuropsihice 
pe baza cărora pot fi stabilite 
tratamente adecvate. (Octav 
Grumeza).

laboratorului

sub reflectorul exigenței
muncitorești
sub plapuma toleranței

de acest lucru, conducerea I.C.S.I.M.- 
București a găsit repede pe „cineva" 
care să preia comanda 
In fișa medicală, 
rul și-a așternut 
SO1“.

Satisfacție atit 
la Brăila ; s-au pus speranțe că „in
dicatorii ofiliți" vremelnic se vor re
dresa (planul pe 8 luni era îndeplinit 
în proporție de 70 la sută). Lucru 
confirmat în prima etapă a activită
ții noului șef de șantier, Traian 
Frenghel: la sfirșitul anului ’78 pla-

santierului. 
la transfer, docto- 
concluzia : „Apt la

la București, cit si

t.

nul a fost realizat in proporție de 
108.4 la sută, iar șeful felicitat.

In mod firesc, un nou an de muncă 
ar fi presupus consolidarea succesu
lui. Numai ca

Noul șef de șantier apare 
într-o ipostază 
necunoscută...

„Le arăt eu anul acesta de ce sint 
in stare“. Și pornește să-și dezvăluie 
trăsături încă necunoscute de oameni.

Nu pornește singur : la cu sine or
goliul și se însoțește de unii profi
tori In același timp uită de îndato
ririle sale de om politic, de comu
nist Considerîndu-se atotcunoscător. 
infailibil, descurcăreț și cu relații, ii 
ignoră pe cei din jur. Ca atare, in
ginerul-șef pleacă la Călărași, con- 
tabilul-șef — ofensat — se retrage 
la București. Cu alte cuvinte, lui Tra
ian Frenghel „îi place să fie șef. dar 
să conducă de unul singur. Nimeni 
să nu-1 contrazică, nimeni să nu-1 
controleze. , Ii place să vorbească 
mult, să aibă, el, ultimul cuvîntul. 
începe să promită mai mult decît 
poate" (Eugen Burlacu. director teh
nic). Așa se face că beneficiarul în
cepe să-i apară ca adversar. Ca ur
mare. directorul tehnic este pus me
reu în situația de conciliator. Și ast
fel...

Cel „apt la sol" pierde 
contactul cu realitatea

Căutînd să rezolve totul de unul 
singur, haosul începe să se instaleze 
pe șantier. Cu sau fără treburi, „ple-

ca de pe șantier și lipsea zile în șir. 
Nn avea cine să-ți dea 6 semnătu
ră". (Vasile Oprea, maistru), iar, cu 
timpul, șantierul devine „un sat 
fără ciini in care te plimbi fără băț" 
(Ion Antohi, maistru).

Bineînțeles, nu toată lumea a ră
mas indiferentă.

O primă interventie o are primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, care, constatind rămînerea în 
urmă a lucrărilor. încearcă să stabi
lească cauzele. Se poartă discuții in 
prezenta unui ministru adjunct si a 
unui director din M.I.Q.M., unui direc
tor adjunct din I.C.S.I.M. și șefului 
șantierului. Se dau 
crările vor intra în 
ian Frenghel iși 
Numai pentru hala 
ia. consecutiv, de patru ori angaia
mente. propune de tot atîtea ori ter
mene pentru recuperarea întirzieri- 
lor. întocmește grafice, dar nu-si res- 

• pectă cuvîntul.
Ar fi fost de așteptat ca șeful de 

șantier să apeleze la conducerea co-

asigurări că lu- 
normal. Și Tra- 
ia angaiamente. 
roti motoare .iși

Vlrqil GHEORGHIȚA
(Continuare in pag. a Il-a)
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FAPTUL'
DIVERS

ÎN PRODUCȚIA DE ANVELOPE

Plusurile de la „ Victoria“-Florești nu pot înlocui 
restanțele de la „Danubiana“-București
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I
I

I
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„Profesor" 
de... rebus

La secția de copii a bibliote
cii județene Satu Mare a luat 
ființă un original cabinet al mi
cilor rebusiști. Inițiator Și „pro
fesor" : pensionarul Augustin 
Mureșan, fost tehnician la în
treprinderea „Unio“. După pu
țin timp, sub îndrumarea răb
dătoare a „profesorului", micii 
rebusiști au depășit faza dezle
gărilor și au trecut la creații re- 
busistice apreciabile. Ba. mai 
mult, activitatea rebusistică sti
mulează enorm pasiunea pentru 
lectură, „amatorii" trebuind să 
consulte tot felul de dicționare 
In căutarea de definiții cit mai 
inedite și atractive.

I
I
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Oameni distrați?
Unii pierd (bani, obiecte), al

ții găsesc. Si nu ostenesc pină 
nu-i găsesc și pe păgubași. 
Mergind pe o stradă din orașul 
Cugir, Maria Chirteș. munci
toare In secția III de la între
prinderea mecanică, a găsit pe 
stradă un portofel doldora de 
bani. A întrerupt plimbarea Și 
s-a dus la miliție să predea 
portofelul. Colegul său. Viorel 
Pavel, muncitor din aceeași sec
ție, a găsit, tot pe stradă, un 
portofel cu bani. L-a dus și el 
la miliție.

Și exemplele ar putea conti
nua. întrebarea e : slnt oare cu- 
girenii prea distrați ? Pină vom 
afla răspunsul, gestul celor doi 
muncitori din secția a treia e de 
primă clasă.
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Ultima manevră
Pantofi, pantaloni, bluze, că

măși, ciorapi, veioze, șurubelni
țe, pensule gpntru vopsii...

Un adevărat bazar descoperit 
la domiciliul lui Aurel Corbei, 
manevrant de vagoane la Petro
șani. Vagoanele pe care le ma
nevra aveau mărfuri. Si cum 
Corbei se pricepea să „manevre
ze" și sigiliile sau incuietorile, lua 
din ele tot ce-i cădea sub mină, 
după zicala cu calul de dar care 
nu se caută la dinți. Dar in ca
zul lui nu era vorba de... dar, ci 
de hoție curată. Pină într-o zi, 
cind manevrantul a schimbat 
macazul și in loc să ducă niște 
obiecte sustrase tot la bazarul 
lui, s-ă îndreptat cu ele spre un 
amic și a căzut plocon in bra
țele oamenilor in uniformă al
bastră. A fost ultima manevră. 
După care "a fost îndreptat 
singura direcție meritată.

I
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La un pasaj 
de cale ferată

I
I
I
I
I
I
I

I
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deNesocotind indicatoarele 
circulație, Grigore Mureșan, 
conducătorul autobasculantei 
31—CJ—2544, s-a trezit la pasa
jul de cale ferată nepăzit din 
cartierul bistrițean „Viisoara“ 
față in față cu locomotiva unui 
tren. In doi timpi si trei învir- 
tituri de roată, locomotiva a 
„Sifonat" capota autobasculan
tei. preț de vreo... trei mii de 
lei. Noroc că mecanicul a avut 
prezentă de spirit si a frînat cil 
a putut. Din pățania lui pot 
învăța și alții. Cu atit mai 
mult, cu cit unii obișnuiesc să 
rețină din indicatoarele rutiere 
de interdicție doar cuvlntul— 
dicție. Dar nici pe ăsta ca lu
mea, de vreme ce atunci clnd 
slnt luati la întrebări se bilbiie 
sau iși pierd glasul.
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de la

e frică 
Condu-

Colac peste 
pupăză...

Trecuse binișor de miezul 
nopții cind un echipaj al mili
ției a făcut semn autobasculan
tei 31—BZ—1019 să oprească

— încotro 1
— De-aici pină dincoace — a 

răspuns in doi peri cel 
volan.

— Adică I
— Adică nouă nu ne 

să circulăm și noaptea, 
cern pe rind, cind unul, cind al
tul, că amîndoi sintem șoferi.

Intr-adevăr : amîndoi erau șo
feri de meserie : Dumitru Dinu 
și Constantin Mitrea. Amîndoi 
de la întreprinderea de utilaj 
greu Galați, detașați la între
prinderea de sirmă și produse 
din sirmă Buzău. Dar. colac 
peste pupăză, amîndoi porniseră 
la drum cu... 16 colaci de sirmă 
zincată, in valoare de mii de 
lei. Sustrași din întreprindere, 
pentru a-i valorifica pe cont 
propriu. Tot în... contul lor, 
procuratura le întocmește acum 
cbvenitul dosar penal.
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Cine a găsit 
două vagoane?

Cu două luni de zile în urmă, 
conform actelor sosite la Direc
ția județeană pentru agricultu
ră Tulcea, din stația C.F.R. Ro
man a fosț expediat, cu desti
nația Tulcea, un vagon cu ma
zăre pentru a fi Insămințată în 
epoca intii. Epoca intii a venit 
de mult, numai vagonul cu ma
zăre n-a Ajuns nici pină acum. 
Toate încercările tulcenilor de a 
da de urma vagonului nu au 
dat nici un rezultat.

Intre timp, vagonului cu ma
zăre dispărut, i s-a mai adăugat 
unul cu sămință de soia, expe
diat la sfirșitul lunii februarie, 
tot tulcenilor, din stația C.F.R. 
Podu Hoaței.

Pe bună dreptate, tulcenii se 
întreabă : unde or fi dispărut 
cele două vagoane,' că doar n-or 
fi intrat in pămint ? 
sine înțeles că nu ele 
să intre in pa mint, ci 
și soia I Una din două : 
toresc brambura, ori _ 
trase pe vreo linie moartă. Cine 
le schimbă macazul ?

I

I
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E de la, 
trebuiau 
mazărea 
ori călă- 
au fost

I
Ischimbă macazul ?

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

I

Cerința realizării integrale a pla
nului, a recuperării restanțelor la 
producția fizică a fost subliniată in 
mod deosebit de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna februa
rie. Ce măsuri se întreprind pentru 
recuperarea rămînerilor in urmă la 
fabricația de anvelope — produse 
intens solicitate in economie ? Iată 
tema anchetei întreprinse in cele 
două întreprinderi care fabrică anve
lope — „Victoria" din Florești și 
„Danubiana" din Capitală.

în acest an, colectivul întreprinde
rii „Victoria" și-a onorat lună de 
lună sarcinile de plan la producția 
fizică, livrînd beneficiarilor. în plus, 
în primul trimestru, 18 000 anvelope 
pentru autoturisme, autocamioane si 
tractoare. La „Danubiana", insă, res
tantele însumează de la începutul 
anului 45 500 anvelope.

De ce aceste rezultate diametral 
opuse în realizarea producției fizice 
planificate 7

Radiografia 
unui schimb 

de lucru la „Victoria44
Gheorghe Gagiu, confectioner de 

anvelope la „Victoria", a sosit in uzi
nă cu 20 de minute înainte de începe
rea schimbului. Cu o zi înainte știa că 
are de executat anvelope de autoca
mion. dimensiunea 900—20. Norma : 
35 de bucăți, Pînă la începerea lu
crului și-a aprovizionat locul de 
muncă cu cele cîteva subansamble 
care întră în componenta anvelopei : 
benzi de rulare, cord, pinză cauciu- 
cată care ii vor fi neeesare in pri
mele ore de muncă. La ora fl intro
duce pe calandru primele benzi de 
cauciuc. Mașina, corect reglată, func
ționează perfect. Pe parcursul a 10 
minute dă conturul exact al anvelo
pei crude. După două minute începe 
confecționarea unui nou produs. în 
aceeași cadență nînă la sfirsitul 
schimbului, muncitorul Gheorghe Ga
giu va realiza 40 de anvelope, cu 5 
in plus fată de norma zilnică.

- REALIZĂRI ALE COOPERAȚIEI
DE CONSUM V1LCENE

în cadrul preocupă
rilor pentru continua 
îmbunătățire a apro
vizionării populației de 
la sate, cooperația de 
consum din județul 
Vtlcea dezvoltă si mo
dernizează permanent 
rețeaua sa comercia
lă. Printre cele mai 
reprezentative dintre 
unitățile sale, organi
zate pe principii mo
derne de expunere și 
vînzare, care desfac o 
gamă diversificată de 
mărfuri, se numără 
complexele comerciale 
din Horezu. Vaideeni, 
Măciuca, Lădești.

în cursul anului tre
cut au fost .date in 
folosință numeroase 
spatii comerciale la

parterul unor blocuri 
din Horezu (mobilă, co
fetărie. ‘librărie, „gos
podina". piine. carne), 
Costești (cofetărie, 
metalochimice, libră
rie, secții de prestări), 
Copăceni (textile-in- 
căltăminte, tricotaje, 
secții de prestări), 
Bălcești (mobilă, cofe
tărie. lapte, pline). în 
comuna Olănesti-sat- a 
fost deschis un com- 
pleg ^comercial cu res- 
’taiîrant, cofetărie, a- 
limentară. textile-in- 
căJtăminte și secții de 
prestări.

Tot anul trecut au 
fost modernizate peste 
100 de unităti comer
ciale și de alimentație 
publică, fapt care a

Azi vă informăm despre:
Măsuri pentru protejarea mediului ambiant

SISTEMUL DE URMĂRIRE A PURITĂȚII ATMOSFEREI
Numai cu cîtiva ani in urmă: fac

tori de răspundere din centrele in
dustriale Arad, Hunedoara, Re
șița, Timișoara si din alte zone 
industriale apreciau că normele 
de stat privind concentrațiile ma
xime admisibile de poluanti ar 
fi prea severe, că va fi foarte 
greu să se ajungă vreodată să poată fi 
respectate. Aflăm de la tovarășul dr. 
B. Barhad, directorul Institutului de 
igienă si sănătate publică din Bucu
rești. că viata a infirmat asemenea 
temeri ; acum, in zonele amintite, 
în majoritatea covirșitoare a zilelor 
anului, concentrațiile de noxe se 
mențin la un nivel mai scăzut 
decît cel al limitelor admise. 
Este. In bună măsură, rezultatul în
ființării și dezvoltării rețelei de su
praveghere’ a calității aerului in 
centrele populate din tara noastră.

Primul punct de control perma
nent al calității aerului a Început să 
funcționeze în Valea Jiului, in anul 
1973. în prezent, dispunem de 60 
de puncte, al căror număr urmează 
să crească. Amplasarea lor este 
determinată de numărul, mărimea și 
natura surselor de poluare, de canti
tatea poluantilor. de distanta zo
nelor de locuit fată de sursele de 
poluare. Bineînțeles, prioritate au 
avut și au localitățile cele mai ex
puse poluării.

Un punct de control se compune 
din pompe electrice aspiratoare de 
aer, gazometre și alte dispozitive, 
exploatate de personalul centre

■ H ■ ■ ■ ■ ■
(Urmare din pag. I)

lectivă. la sprijinul organizației de 
partid, de sindicat. Departe de a face 
așa ceva.

„Consecvent" pe făgașul croit, îna
intează neluînd in seamă că Insucce
sele sale profesionale sint alimentate 
și de „surparea sufletească, morală" ; 
apar in viata sa femeile, băutura, Iar 
ca urmări inevitabile cresc absen
tele. apar stări de nervozitate, ame
nințări. jigniri aduse personalului, 
decizii pripite. Încercări de mituire, 
ascunderea realităților ; energiile co
lectivului rămin în mare parte ne- 
valorlficate ; prestigiul său se maci
nă.
' Sint toate acestea numai cîteva 
„trăsături" pe care le reliefează un 
recent referat al biroului organizației 
de partid.

în aceste condiții, la comitetul de 
partid se poartă cîteva discuții cu el. 
Dar fără rezultate evidente.

Așa se face că biroul comitetului 
de partid propune scoaterea din no
menclatorul comitetului municipal de 
partid și destituirea din funcția de 
șef de șantier. Totodată, recomandă 
punerea în discuția adunării generale 
de partid.

Dar. înainte de desfășurarea adu
nării generale de partid...

— Fără efort suplimentar, dar fo
losind din plin timpul de lucru se 
poate ușor depăși norma zilnică — ne 
spune dinsul. S-a reușit in secția 
noastră să se asigure aprovizionarea 
ritmică a locurilor de muncă cu 
subansamblele necesare. în fiecare 
moment există un stoc de repere ne
cesare producției pe o oră. ceea ce 
permite utilizarea la capacitatea ma
ximă a mașinilor.

La sfirșitul schimbului. In secție se 
obținuse un plus de 90 de anvelope. 
Nici un muncitor nu s-a aflat in si
tuația de a nu-și realiza norma.

Sincope 
în aprovizionare 
la „Danubiana44

Ioan Apetroale este tot confectio
ner de anvelope. Lucrează la „Danu
biana" de 6 ani. Și el Sosește in sec
ție cu 20—30 de minute înainte de 
începerea schimbului. Astăzi are de 
executat anvelope de camion, dimen
siunea 1100—20, Norma zilnică la 
acest produs este de 30 de bucăți. 
„Nu vor fi probleme cu aprovizio
narea cu cord sau cu benzi de ru
lare ?“, l-a întrebat pe maistru. 
„Astăzi, nu 1“

Asigurări care nu s-au adeverit. La 
12 și 30 de minute, după 6 ore de 
muncă. loan Apetroale a trebuit să 
oprească mașina după ce executase 
26 de anvelope. Nu mai avea benzi 
de rulare.

— De o oră ar fi trebuit să sosească 
probele de la laborator. Le-am trimis 
la timp, dar nu știu ce se întîmplă 
acolo, spune jritat, ne bună dreptate, 
maistrul Marin Marin, șeful atelieru
lui nr, 2.

Intrăm în laboratorul de analize. 
Aici, 8 laborante, ale căror preocu
pări nu trădau vreo îndeletnicire le
gată de sarcinile lor de servieiu. pă
reau foarte inirate de insistenta 
noastră în a da de urma probelor.

— Se va rezolva imediat, ne asi
gură inginera Galina Bălan, respon
sabila laboratorului vulcanizare.

făcut ca volumul acti
vități' economice să 
crească cu circa 10 la 
sută. Extinderea și 
modernizarea rețelei 
unităților cooperației 
de consum continuă și 
în acest an. La Fău
rești și Sinești se va 
da In folosință un 
complex comercial care 
va dispune de un res
taurant, Un mag’ăzm 
alimentar și unul ne- 
alimenter, iar s-in.,-co
munele Tomsani și 
Bălcești sint prevăzu
te noi spații comercia
le la parterul blocu
rilor.

în fotografie : ma
gazinul universal din 
Horezu.

lor sanitare antiepidemice județe
ne. Se urmăresc in mod curent 
pulberile in suspensie. pulberile 
sedimentabile. funinginea. bioxidul 
de sulf, oxizii de azot, amoniacul. In 
funcție de profilul industrial al zo
nei, rezultatele recoltării și deter
minările noxelor, poluanților se 
transmit, din întreaga tară, la Insti
tutul de igienă și sănătate publică 
din București, pentru a fi prelucra
te pe calculator la Centrul de calcul 
si statistică sanitară, pe baza unui 
program special elaborat.

Un ansamblu întreg de măsuri 
este pus In practică, avind me
nirea să contribuie la reduce
rea poluării atmosferei și la în
treruperea consecințelor eventua
lei poluări. Astfel, in situația unor
depășiri ale concentrațiilor maxim- 
admisibile de poluanți. se iau
măsuri de Informare a organelor pu
terii șl administrației locale de stat, 
de avertizare a conducerii unității 
care poluează atmosfera. în unele 
cazuri se impun măsuri de sancțio
nare în conformitate cu Legea 9/1973 
privind protecția mediului Înconjură
tor. De asemenea, se efectuează stu
dii In vederea evaluării efectelor de 
ordin sanitar si se acționează pentru 
depistarea, supravegherea șl trata
mentul unor eventuali bolnavi. în 
cazul unei poluări masive, acciden
tale, cu implicații sanitare imediate, 
se asigură asistenta medicală de ur
gentă, depistarea, supravegherea și 
tratamentul bolnavilor. în astfel de

Fiind pe malul Dunării, 
se gîndește la un „colac 

de salvare44 pe care-l caută 
la București...

...mai exact, așteptînd să-i fie a- 
runcat la timp de „simpatiile" sale 
create la sediul I.C.S.I.M.-București. 
Drept pentru care se prezintă la noul 
său șef de serviciu. Mihai Tătaru, 
„cu fruntea sus", și-i spune răspicat : 
„Eu v-am salvat de atîtea ori. salva- 
ti-mă și voi pe mine". Afirmația sa 
Iși are acoperire. Cităm din aprecie
rea anuală pe care o semnează direc
torul tehnic : „La Brăila a avut grijă 
(subL n.) să nu invinuiască între
prinderea de neindeplinirea planului 
pe 1979". Și astfel pentru activitatea 
sa din 1979 se caligrafiază calificati
vul : BINE.

Cind pe „colacul de salvare44 
își pune semnătura...

LIPSA DE RĂSPUNDERE
La aflarea veștii că șeful de șan

tier a fost înlocuit din funcție ne-am 
fi așteptat ca a doua zi conducerea 
I.C.S.I.M.-București să fi luat trenul

Numai că zecile de minute pierdute 
nu mai pot fi recuperate. loan Aoe- 
troaie și-a îndeplinit pînă la sfirșitul 
schimbului norma, dar nu a reușit 
să o depășească, deși ar fi putut să 
confecționeze 3—4 anvelope in plus.

O secție nouă 
care produce parțial... 

restanțe
— Problema-cheie de care depinde 

realizarea producției fizice o consti
tuie intrarea în funcțiune la capaci
tatea planificată a noii fabrici de an
velope, afirmă inginerul-șef al plat
formei „Danubiana", tovarășul Dan 
Stoica.

— Știm că noua secție a. intrat in 
funcțiune partial la sfirșitul anului 
trecut...

— Fără a avea însă asigurate sec
toarele primare : amestecarea și se
mifabricatele. Pe liniile de prelucrare 
și vulcanizare care funcționează din 
ianuarie ar fi trebuit să producem în 
primul trimestru 17 mii de anvelope 
cu materie primă asigurată de uzina 
veche. Dar nu s-a reușit acest lucru. 
Capacitatea de amestecare a fost in
suficientă.

Factori de răspundere din între
prindere ne-au explicat că în ba
lanța restantelor cîntăresc greu ne- 
realizările din noua secție. Dar 
această nouă capacitate este sub plan 
cu 5 000 ahvelope. Restul, pînă la 
45 500 s-au acumulat in celelalte sec
ții. Iată de ce trebuie luate măsuri 
energice pentru organizarea iudlcioa- 
să a procesului de producție. întărirea 
ordinii și disciplinei în toate secțiile 
întreprinderii. O atenție deosebită 
trebuie acordată ridicării calificării 
forței de muncă, finind seama că în 
ultimele luni 400 de muncitori si-au 
început activitatea la „Danubiana". 
Totodată, întărirea cu specialiști a 
compartimentelor tehnice și de pre
gătire, programare și urmărire a 
producției este de natură să contri
buie la soluționarea urgentă a pro
blemelor de care depinde realizarea 
producției fizice planificate.

'«rr” -

cazuri se anunță imediat- institutul 
de igienă teritorial, cel din Bucu
rești și Ministprul Sănătății.

Menționăm că se manifestă o pre
ocupare mai stăruitoare in legătură 
cu prevenirea poluării aerului din 
partea compartimentelor de specia
litate ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
a institutelor centrale și teritoriale de 
proiectări în domeniul industrial și 
edilitar, ca și din partea unităților 
economice. De asemenea, datele cu 
privire la poluarea aerului sînt lua
te in considerație și la proiectarea 
zonelor industriale, a cartierelor de 
locuit, a spațiilor verzi.

Al. PLĂIEȘU

De la
Casa de Economii și Consem- 

natiuni face cunoscut că pină la 
10 aprilie a.c. inclusiv obligațiu
nile C.E.C. cu cîștiguri se pot 
procura fără diferență de preț, 
la valoarea lor nominală.

Cei interesați iși pot procura 
obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri 
de la oricare unitate a Casei de 
Economii și Consemnafiuni sau 
de la unitățile poștale.

spre Brăila. Sau să fi dat un telefon 
organelor de partid — mai ales că 
Traian Frenghel insista. Nimic din 
toate acestea. S-a preferat întocmi
rea unei adrese cu justificări despre 
cauze obiective care au determinat, 
chipurile, realizarea, planului doar in 

Sub reflectorul exigenței 
muncitorești

proporție de 77,1 la sută, care a fost 
trimisă celor din Brăila. Din tonul 
notei se degajă o liniște suspectă, 
cutremurătoare insă. Tocmai pentru 
că e vorba de recunoașterea fățișă a 
nerealizării planului de care in prin
cipal se face răspunzător I.C.S.I.M.- 
București și pe care, probabil, nu ar 
fi semnat-o autorii ei dacă ar fi făcut 
parte din organizația căreia ii era 
adresată.

Dar partea „ciudată" a lucrurilor 
abia acum vine : la întocmirea și 
semnarea adresei își face apariția. în

Așteptăm ca bunele 
intenții 

să fie confirmate
— Este adevărat, avem serioase 

restante la „Danubiana" — ne spune 
ing. Lucian Moțiu, director general 
adjunct al Centralei industriale de 
prelucrare a cauciucului si maselor 
plastice? Ținînd seama de necesarul 
de anvelope pe ansamblul economiei 
și de situația la zi a îndeplinirii pla
nului la unitățile de, la Florești și 
București, am stabilit o reesalonare a 
producției de anvelope în funcție de 
urgentele existente. Astfel, se vor a- 
sigura în perioada următoare cu 
prioritate anvelopele necesare pri
melor echipări de la „Tractorul" și 
„Steagul roșu" din Brașov, întreprin
derile de autoturisme din Pitești și 
Cîmpulung. De asemenea, in scurt 
timp contractele Încheiate pentru 
anvelope de autocamion, tractoare 
și mașini agricole vor fi onorate 
„la zi". Totodată, sarcinile de ex
port vor fi îndeplinite in totalitate.

Măsuri de urgentă, menite să sal
veze o situație de moment. Dar pro
blemele de fond ale producției de 
anvelope trebuie să-și găsească o re
zolvare definitivă, ținînd seama de 
sarcinile importante din acest an. în 
acest context, centrala trebuie să ac
ționeze cu fermitate și răspundere 
pentru lichidarea în cel mai scurt 
timp a restantelor la „Danubiana". 
Tot atit de important este ca noile 
capacități de producție care trebuie 
să intre in funcțiune, In lunile ur
mătoare. la unitățile din Florești. 
București și Zalău, să-și aducă din 
plin contribuția la realizarea planului 
de anvelope oe anul 1980. Or, de ne 
acum șe întrevăd o serie de greutăți 
serioase care periclitează respectarea 
termenelor de intrare în producție a 
acestor noi capacități, ceea ce — dacă 
nu se iau măsuri urgente e- poate 
avea consecințe asupra îndeplinirii 
planului de anvelope in trimestrele 
următoare.

Dan CONSTANTIN

Lozul 
primăverii

După cum s-a mai anunțat, 
agențiile Loto-Pronosport si vin- 
zătorii volanți oferă In aceste 
zile Lozul primăverii — emisiu
ne specială limitată, care' bene
ficiază de cîștiguri suplimentare 
în valoare de l 700 000 lei. acor
date din fond special de Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport. Așadar, participanții au 
posibilități sporite de a obține 
autoturisme „Dacia 1 300“ si 
„Skoda 120 L“, cîștiguri în nu
merar de 50 000, 10 000, 5 000 lei 
etc. Lozul primăverii — o șansă 
la Indemîna tuturor !

C. E. C.
Posesorii de obligațiuni C.E.C. 

beneficiază de importante cîști
guri in bani cu valori cuprin
se intre 50 000 de lei și 800 de 
lei, care se acordă in fiecare 
lună, prin trageri la sorți.

Tragerea la sorti pentru luna 
tn curs va avea loc in Capita
lă la 30 aprilie a.c. Lista oficia
lă cu rezultatele tragerii la sorti 
va fi publicată in presa cen
trală.

mai multe ipostaze, lipsa de răspun
dere. Ea este întocmită de Mihai Tă
taru — șeful serviciului producție — 
in numele conducerii întreprinderii 
și al comitetului de partid (?!?), fiind 
semnată apoi de Miron Cojocaru. di
rector adjunct (director din 16 fe

bruarie 1980). care ne-a mărturisit 
clar in cadrul investigațiilor noastre 
că nu l-a văzut niciodată pe T. 
Frenghel. Semnătura secretarului co
mitetului de partid, Constantin Ren- 
țea. se așterne pe hirtie din... nebă
gare de seamă. Iată ce ne declară el : 
„Eram prins într-o discuție. O fată 
s-a apropiat de mine, mi-a întins 
«nota» deschisă la pagina trei și 
mi-a spus : semnați. Am citit o fra
ză. era vorba de o problemă de pro
ducție. am văzut semnătura tovară
șului Cojocaru și am semnat și eu.

Cuvlntul cititorilor
CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

Lemnul — in întregime utilizat
Ca unul care sînt foarte legat de 

munte, de natură, am constatat că 
o parte a masei lemnoase, respec
tiv crăcile de grosimi sub 10 cm, 
nu sînt valorificate în întregime, 
unele cantități rămînînd pe loc și 
putrezind. Cum aceste crengi re
prezintă in medie 5,5 la sută din 
masa lemnoasă a arborilor tăiați, 
consider că specialiștii ar trebui să 
manifeste mai multă preocupare 
pentru valorificarea lor. S-ar putea 
realiza unele produse în amestec 
cu alte sortimente de lemn; ori să 
fie tocate și folosite în centralele 
termice. Prin tocare, prin presare, 
ori prin alte metode pe care le-ar 
găsi specialiștii din domeniul eco
nomiei forestiere, această masă 
lemnoasă secundară ar trebui să-și 
găsească utilizare.

Ion DOBRESCU
Cîmpulung, județul Argeș

Nota redacției : Propunerea co
respondentului nostru voluntar a 
fost adusă la cunoștință Ministeru
lui Economiei Forestiere si Mate
rialelor de Construcții,. Tovarășul 
Francisc Kernweiss, director gene
ral adjunct in minister, a precizat 
că problema valorificării întregii 
mase lemnoase recoltate, inclusiv a 
crăcilor, șe află în preocuparea

Un apel al ceramiștilor mureșeni
întreprinderea noastră a dobîndit 

o bună experiență în ce privește 
valorificarea cenușfl de termocen
trală ca adaos și înlocuitor de ci
ment la fabricarea blocurilor ușoa
re de beton cu granulit. Acest pro
dus secundar li procurăm de la în
treprinderea „Electrocentrale" Deva 
Mintia, cu care avem încheiat un 
contract pentru furnizarea a 960 
tone. Din aceste cantităti nu am 
primit insă nimic, deoarece furni
zorul nu a avut asigurate vagoanele 
cisternă, tip ZCW, cu care să trans
porte cenușa. Sînt necesare astfel 
de vagoane speciale, intrucît atît in
stalațiile furnizorului, de captare, 
depozitare și încărcare, dt si cele 
ale noastre de descărcare și depo
zitare sînt concepute pentru acest 
tip de vagon,

Aprobarea planului de transport 
pe calea ferată se face de către Re
gionala C.F. Timișoara, care tre
buie să asigure și vagoanele cis

. Pe scurt,
• Noi obiective edilitar-gospodă

rești. Anul acesta, cetățenii din co
muna Vadu Grisului, județul Bihor, 
sint antrenați într-o seamă de ac
țiuni, ecUlitar-gospodăreeti : tornii-

- -narea'gradf hi tei de copii si a Oresei 
începute anul trecut, amenajare» a 
două, parcări pentru mijloace auto, 
asfaltarea drumului de acces din 
centrul comunei spre plată. Tot in 
acest an. in comună se vor ridica 
două blocuri de locuințe, a căror 
construcție a si început. (Teodor 
Balmoș. corespondent voluntar).

• Cind se va auzi 7 în munici
piul Iași, în spatele hotelului „Uni-

i rea", este amenajată o parcare pen-

ROZĂTORUL" ȘI RECLAMELE
Botoșani. Intersecția străzii Cuza 

Vodă cu Marchian. tn fața unui 
afișier, tapetat de sus pină in te
melie cu hirtie imprimată in tot 
felul de culori, profesorul de biolo
gie lacob Haller părea de... nedezli
pit.

— Probabil vă este greu să vă de-

\
\
\
\
i cideți unde veți merge seara aceas-
* 'ta, i-am întrerupt atenția, știlndu-l

\
\
\
\
\
*

*
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un nelipsit al sălilor de spectacol.
— Nu, rni-a răspuns. Cu totul 

altceva mă frămlntă, chiar mă in
trigă, dacă vrei să știi.

S-a apropiat și mai mult de afi- 
șler, supunlndu-mi spre comparație 
cîteva afișe. Unul, bunăoară, într-o 
ținută decentă, cu un adevărat simț 
al măsurii (inclusiv în accepțiunea 
economică a termenului) anunța 
programul concertului orchestrei 
simfonice locale, care avea ca In
vitat pe unul dintre cei mai apre- 
ciați dirijori ai țării. Alăturat, un 
afiș-portret. al unui cunoscut clntă- 
reț de muzică populară — afiș cu 
o suprafață aproape dublă, cu litere 
pe puțin de 25—30 centimetri. Și 
încă o comparație : un afiș de 
60 < 40 centimetri anunța botoșă- 
nenllor o premieră pe țară (inclusiv 
numele autorului, actorilor, regizo
rilor etc.) a unei piese de mare 
considerație in dramaturgia univer
sală. Lingă acesta, dar din nou 
dublu ca mărime, afișul-portret al 
cintărețului de muzică populară An
ton Achiței (!).

— Ei, ce spui ? Nu crezi că-i cel

Acum îmi dau seama ce am făcut. 
Cine s-ar fi gindit că adresa urma să 
fie prezentată in adunarea generală 
a comuniștilor de la șantierul din 
Brăila ca o scuză pentru «Îndulcirea» 
criticii ?...“

Adăugind că in scrisoarea amintită 
se arăta că nerealizarea planului la 
I.U.G.-„Progresul“ in 1979 se dato
rează unor cauze obiective și că „e- 
ventualele cauze subiective nu apar
țin în totalitate ing. Traian Frenghel, 
ci întregului colectiv al șantierului 
Brăila", vom mai face și precizarea 
că in anul 1979 Mihai Tătaru a fost 
de două ori la Brăila, Constantin 
Rentea. niciodată, iar Miron Cojoca
ru... nici atit.

„Nota" adusă de Traian Frenghel 
din București nu a fost citită in adu
narea generală a organizației de bază 
din Brăila — primul secretar al co
mitetului municipal de partid. Ion 
Nicolae, prezent la ședință, neaccen- 
tind acest lucru. Firesc 1 în schimb, 
comunistul pus in discuția adunării 
a „fluturat" conținutul colacului său 
de salvare în fata Întregii organizații 
de partid ca pe un stindard al drep
tății : „Conducerea I.C.S.I.M. și co
mitetul de partid sînt de partea 
mea". Ceea ce nu l-a ajutat să nu 
primească o sancțiune severă pe li
nie de partid.

specialiștilor din domeniul econo
miei forestiere. Anul trecut, de Pil
dă, în unitățile de exploatare a lem
nului s-au recoltat peste un milion 
metri cubi de crăci. Acestea au fost 
utilizate in proporție de 30 la sută 
la producerea de plăci din lemn, a 
celulozei si mangalului de bocșe, 
iar diferența s-a livrat populației 
drept combustibil. Pentru anul tn 
curs, s-a prevăzut creșterea' gradu
lui de folosire a acestor resurse 
lemnoase in procesul de producție 
la 35 la sută. Astfel, in industria 
plăcilor se vor utiliza ca materie 
primă circa 75 dt mii metri cubi 
crăci, in industria celulozei — 40
mii metri cubi sl la producerea 
mangalului — 220 de mii metri 
cubi. Cealaltă parte se va valorifica 
sub formă de combustibil pentru 
populație- In perspectivă pînă în 
anul 1985. sfera de utilizare a crăci
lor se va extinde, incluzlnd produ
cerea de abur si energie in centra
lele termice proprii ale unităților 
de prelucrare a lemnului.

Răspunsul ministerului reflectă. 
Intr-adevăr, unele preocupări în 
acest sens : întrebarea este : 
aceasta reprezintă tot ce se poate 
face ținînd seama de valoarea me
reu crescîndă a resurselor fores
tiere ?

Ce părere au si alți specialiști ?

ternă necesare. Dacă in anii tre- 
cuti nu am intimpinat greutăți in 
aprovizionarea cu cenușă de termo
centrală. In acest an. dună cum ne 
informează unitatea furnizoare din 
Deva. Regionala C.F. Timișoara a 
refuzat să încheie contractul de 
transport cu vagoane cisternă ZCW. 
ci numai cu vagoane tip ..descope
rite", care sînt necorespunzătoare.

Așa stlnd lucrurile, solicităm ne 
această cale conducerii Regionalei 
C.F. Timișoara și Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
să manifeste mai multă înțelegere 
si să ne asigure vagoanele cisternă 
de care avem nevoie pentru trans
portul ip condiții normale, in în
treaga perioadă a anului, a cenu
șii de termocentrală.

In0. Francisc SOIYMOSI 
directorul fabricii de produse 
ceramice „Mureșeni", 
din Tlrgu Mureș

din scrisori
. tru mașini. De trei arii, aici, ne Un

gă mașini mici, al căror zgomot nu 
deranla prea mult locatarii, sint 
parcate și mașini mari, microbuze, 
autodube, autocamioane etc.. în 
special ale O.N.T.. cu motoare pu
ternice. zgomotoase, care vin ei 
pleacă mereu, din zori si pină 
în noapte. în zadar am sesizat pe 
plan local că zgomotele produse de 
mașini și gazele de eșapament ne 
afectează liniștea și sănătatea, că 
tot n-am fost auziți. Poate de 
acostă dată se va interzice parca
rea mașinilor mari in imediata a- 
propjere a locuințelor. (Un grup de 
cetățeni din blocurile nr. 3 șj 5. bu
levardul Independentei. Iași).

puțin un paradox 2 Ar veni oare I 
mai puțini spectatori la concertele | 
ele muzică populară dacă s-ar chel
tui incomparabil mai puțină hirtie i 
pentru a se anunța prezența inter- 
preților ? Li s-ar știrbi cu ceva 
prestigiul artistic dacă și numele 
lor ar fi notate pe afișul general al± 
spectacolelor, și nu separat, cum se 
întîmplă de obicei, dacă și numele 
lor ar fi Scrise cu litere de aceeași 
mărime ca al acestui mare dirijor ?

— Și cine credeți că se face vi
novat de reclama aceasta inutilă, de 
această risipă de hirtie, care în
seamnă atiția arbori secerați ?

— Desigur, nu-l putem exclude 
pe cei care-și doresc sau acceptă 
asemenea reclamă. Personal, mai 
păstrez și acum cîteva afișe ce 
anunțau un concert al lui George 
Enescu la Dorohoi, afișe care, nu 
depășeau ca dimensiune ceea ce nu
mim hirtie de scris tip A 1. Apoi, 
conducătorii instituțiilor de specta
cole, pentru care tentația preva
lează citeodată asupra spiritului 
etic și decentei. Și. in sfirșit, 
tipografiile, ultimul filtru, ca să zic 
așa, care nu ar trebui să accepte 
astfel de comenzi. Dacă toți acești 
factori ar colabora in acest sens, 
s-ar realiza la nivelul întregii țări 
o considerabilă economie de hirtie. 
Contracarindu-se. in același timp, 
și tendința de reclamă stridentă, 
total străină bunului gust.

Silvestri A1LENE1

i 
A

*
*

4

Și astfel, inginerul Traian Fren
ghel a fost readus in centrala I.C.S.I.M. 
și încadrat ca dispecer la serviciul 
producție. încerci nd să discutăm cu 
el, drept concluzie, ne spune cu se
ninătate : „Așa a fost să fie". Să fie 
oare de aceeași părere si Organizația 
de partid de la I.C.S.I.M. 2

...Brăila, martie 1980. Pe șantier 
s-au recuperat unele rămîneri în 
urmă. Se muncește lndirjit. organi
zat. disciplinat. Faptul că șeful de 
șantier. Cornel Țigănuș, este localnic 
se resimte pe șantier, in munca con
structorilor. Ceea ce nu înseamnă că 
s-a dat și un răspuns satisfăcător la 
întrebarea : cum se manifestă in 
mod constant grija, răspunderea pen
tru aprecierea obiectivă, controlul și 
Îndrumarea la fata locului, pentru 
pregătirea, selectionarea și promova
rea cadrelor de conducere de pe șan
tierele de construcții ale I.C.S.I.M. ? 
După cum. pentru semnificațiile mo
rale ale situației prezentate, pentru 
a așeza răspunderea in drepturile 
ce i se cuvin, e cazul să ne între
băm : este firesc să întilnlm situații 
de felul celei relatate mai sus. cind 
drept replică la o dreaptă sancțiu
ne a opiniei muncitorești se propun 
recompense morale (și nu numai) la 
„centrala" întreprinderii 7
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Mesaje de felicitări de peste hotare adresate

președintelui Republicii Socialiste România
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă și stimate domnule președinte.
în numele guvernului și poporului Nigeriei, precum șl al meu personal, 

doresc să vă adresez sincere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră 
in cea mai inaltă funcție — aceea de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Este dorința mea fierbinte ca relațiile excelente, calde și cordiale care 
există in mod fericit între cele două țări ale noastre să se întărească în 
continuare, extinzind astfel și mal mult colaborarea, solidaritatea și tnțele- 
gered reciprocă, spre binele celor două țări și popoare, în interesul păcii 
mondiale si al înțelegerii internaționale.

Permiteti-mi. domnule președinte, să folosesc acest prilej pentru a vă 
reînnoi salutările mele personale, cele mai bune urări din partea mea. a 
guvernului și poporului Nigeriei, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră 
personală, de pace, prosperitate si fericire pentru poporul român prieten.

ALHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria, 
Comandant Suprem al Forțelor Armate 

Nigeriene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România, doresc să vă transmit, in numele poporului luxemburghez 
și a.1 meu personal,- oele mai vii felicitări și să vă adresez urări călduroase 
de fericire .personală si pentru viitorul fericit al Republicii Socialiste România.

JEAN
Marele Duce de Luxemburg

F yppIpm tpi Snip
Domnului GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ

Președintele Confederației Elvețiene
BERNA

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am plăcerea să vă transmit felicitări cordiale și‘ cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate pentru poporul 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să-mi permiteți, Excelență, să vă felicit cu ocazia realegerii dum
neavoastră in funcția de președinte al României.

Sint convins că acest fericit eveniment va marca începutul al incă unui 
fructuos capitol al cooperării dintre țările noastre.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
președintele Republicii Singapore

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Consiliu! National al Partidului Comunist din India vă adresează cele 

mai calde felicitări cu prilejul realegerii 
ședințe al Republicii Socialiste România.

Vă dorim noi succese.
dumneavoastră în funcția de pre-

al

N. K. KRISHNAN
-Secretar național 

Partidului Comunist din India

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Felicitările mele șincere cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte 
al Republicii Socialiste România.

îmi reamintesc cu multă plăcere de tntîlnirea eu dumneavoastră din 
septembrie 1978.

Eforturile noastre comune sint in continuare consacrate statornicirii unei 
păci trainice in lume.

P. A. J. M. STEENKAMP
Președintele Partidului 

Apelul Creștin Democrat din Olanda

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România, imi este plăcut să vă adresez cele mal călduroase felici- 

îtărl si să vă prezint urările mele de succes'in îndeplinirea înaltelor dum
neavoastră funcții-

' Sint Încredințat că strinsa-cooperare care s-a statornicit tiîtr-iin «rifrlt de 
‘Infimiere. sub președinția dumneavoastră. între România și Organizația Na
țiunilor Unite pentru Educație. Știință și Cultură va continua să se dezvolte 
și in viitor.

AMADOU MAHTAR M'BOW
Director general al UNESCO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Ipil este plăcut să vă felicit ne dumneavoastră personal. Partidul Comu

nist Român si poporul Republicii Socialiste România eu ocazia realegerii 
dumneavoastră in funcția de președinte al republicii.

încrederea pe care v-a acordat-o poporul prin realegerea dumneavoastră 
tn funcția de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului este Întărită prin realegerea dumneavoastră In 
funcția de președinte al republicii.

Acordind o inaltă apreciere luptei poporului român pentru independență 
națională și pentru construirea unei Românii socialiste moderne, exprimăm 
speranța că prietenia dintre poporul român si cel palestinian se va dezvolta 
în continuare și — odată cu ea — relațiile dintre Partidul Comunist Român 
Si Frontul Democratic pentru Eliberarea Palestinei.

în telegramă se exprimă încrederea in solidaritatea partidului șl guvernu
lui român cu revoluția poporului palestinian sub conducerea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, reprezentantul său legitim și unic, in lupta justă 
pentru dreptul poporului palestinian de a se intoarce In patria sa. de a-și 
hotărî liber propriile-i destine și de a-și constitui un stat suveran.

Cu sincere și cordiale felicitări,*
NAEF HAWATMEH

Secretar general al Comitetului Central 
al Frontului Democratic 

pentru Eliberarea Palestinei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea Excelentei Voastre tn funcția de președinte al Republicii 8o- 
clallste România ne oferă fericitul prilej de a vă transmite, in numele Aso
ciației de prietenie Japonia — România, cele mal călduroase felicitări, urări 
de sănătate și fericire personală.

Sintem convinși că realegerea dv. In înalta funcție de președinte consti
tuie o garanție in plus că România va continua să înainteze pe linia progre
sului și prosperității naționale, să militeze pentru relații de prietenie și Înțe
legere între ponoare, pentru menținerea unui climat de securitate și pace 
lume.

TAKESHI SHIMURA
Președinte

SHIRO SUZUKI
Secretar general

in

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea dumneavoastră. In unanimitate, In funcția supremă de con
ducere a Republicii Socialiste România îmi oferă plăcerea deosebită de a vă 
transmite felicitările mele cele mai călduroase de sănătate și urarea de con
tinuare a succeselor in activitatea dumneavoastră remarcabilă și neobosită 
pentru fericirea poporului român și instaurarea unei ere de pace și cooperare, 
bazată pe egalitate șl echitate intre toate popoarele lumii.

Reînnoiesc și cu acest prilej convingerea că bunele relații de colaborare 
Intre România și P.N.U.D. vor continua să se dezvolte, cu atit mai mult cu cit 
România este unul dintre precursorii extinderii și adîncirii relațiilor de coo
perare dintre țările in curs de dezvoltare, care au devenit, in prezent, o parte 
integrantă a obiectivelor .P.N.U.D,

rog." domnule preșȘiimS, stf primiți asigurarea celei mal înalte conM- 
deratiuni si a sentimentelor meie'de profund respect.

ROGER POLGAR
Reprezentantul rezident 

al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) |n România

Bătălia însămînțărilor
continuată

(Urmare din pag. I)

lucrul devreme și încetează activita
tea cind se lasă Întunericul, reallzind 
oină la 18—20 hectare pe o semănă
toare. cu 3—4 hectare mai mult fată 
de viteza planificată. Pe aceeași tar
la, alti 5 mecanizatori asigurau 
front de lucru, pregătind și fertili- 
zind terenul. „Avînd front de lucru 
asigurat, repartizind la semănat pe 
cei mai buni mecanizatori, in cel mult 
două-trei zile vom ajunge la o viteză 
zilnică de 480—500 hectare" — ne 
spune președintele consiliului agro
industrial, Ștefan Dobre.

Oprindu-ne și in alte locuri — pe 
tarlalele cooperativelor agricole din 
Punghina, Recea. Dricea si Corlățel 
— unde începuse, de asemenea, se
mănatul porumbului, ne-am putut 
da seama că. în ciuda vremii insta
bile, printr-o temeinică organizare a 
muncii, prin folosirea 
forțelor mecanice și 
riguroasă a cadrelor, 
unic agroindustrial de 
perat. in mare parte. întîrzierea cau
zată de ploi.

Luni seara, la ora bilanțului, reți
nem cîteva rezultate din acest con
siliu : s-a încheiat semănatul sfeclei 
de zahăr și al florii-soarelui și s-au 
tnsămlnțat 315 hectare cu porumb.

Vlrglltu TATARU
corespondentul „Scinteii"

judicioasă a 
o repartizare 
în consiliul 

aici s-a recu-

DOLJ

Ritmul lucrărilor 
a crescut, dar nu 
la nivelul necesar

Cu cele aproape 20 000 hectare care 
au fost semănate in săptămina trecu
tă, suprafețele insămințate în județul

• NAVA CIRCULA
RĂ. Care este forma Ideală 
pentru o navă de cercetări 
polare ? Cea rotundă — este de 
părere un inginer sovietic din 
Kulbișev, care a și construit ma
cheta unei asemenea ambarca
țiuni. în concepția constructo
rului. aceasta ar avea, datorită 
formei, o mare stabilitate și nu 
ar fi expusă riscului sfărtmării 
intre banchize. Vasul este com
pus dintr-o parte superioară, 
concepută ca o platformă pluti
toare, și una Inferioară, de for
mă conică cu un filet. Aceasta 
din urmă sfredelește, pur și sim
plu, o pilnie In masa de gheață 
și susține deasupra ghetli plat
forma circulară. în zone mai 
calde, unde gheața se topește, 
filetul se răsucește pină ce cor

vremea
cu intensitate sporită

Dolj au ajuns la 46 000 hectare, tn 
cursul zilei de duminică, in județul 
Doli a fost zi obișnuită de lucru. Me
canizatorii, grupați în formații mari, 
conduse de specialiști și cadre cu 
munci de răspundere trimise In spri
jinul campaniei agricole, au insămîn- 
țat incă 3 073 hectare șl au pregătit 

.patul germinativ pe alte 320 hectare. 
In unitățile din consiliile agroindus
triale Birca, Băltești, Amărăști, Ple- 
nița și altele, mecanizatorii și specia
liștii au ieșit la clmp in zori — și 
bine au făcut. Pentru că au ciștigat 
ore prețioase înaintea ploilor, reușind 
să disculască și să insămînțeze sute 
de hectare.

Consemnăm că sfecla de zahăr, una 
din culturile din prima epocă, s-a în- 
sămînțat pe 12 200 hectare, reprezen- 
tind 97 la sută din suprafețele prevăzu
te. în unitătjle agricole din mai multe 
consilii agroindustriale — Segarcea, 
Plenița, Plopșor, Cîrcea, Ghidici — 
a Început și semănatul porumbului, 
întrucît a plouat mult, specialiștii 
identifică operativ parcelele zvînta- 
te și dirijează imediat mijloacele me
canice acolo unde se poate lucra. 
Aceasta a permis ca suprafețele de 
teren pregătite prin grăpare și dLscui- 
re să depășească 80 000 hectare. Se 
remarcă, prin eforturile depuse, me
canizatorii din consiliile agroindus
triale Moțăței, Poiana Mare, Birca, 
Ghidici și altele, care au depășit 
programele de pregătire a terenu
lui pentru culturile prevăzute a fi 
insămințate acum.

La cooperativa agricolă Cetate, 
mecanizatorii, cooperatorii și spe
cialiștii muncesc din zori pină-n 
noapte, folosesc intens răgazul dintre 
ploi, se străduiesc să aplice corect 
tehnologia de cultivare a porumbu
lui, urmărind un obiectiv precis: să 
obțină 10 tone porumb la hectar. 
Inginerul Gheorghe lacob, președin
tele cooperativei, Împreună cu șefa 
de fermă Georgeta Caramaliu, aflați

o 
tarla de 450 ha,'controlau permanent 
calitatea lucrărilor de pregătire a 
terenului și de semănat. Boabele 
sint puse sub brazdă la 7—8 cm a- 
dîncime și La distanțe egale pe rlnd. 
Densitatea este de 66 000 boabe la 
hectar, cit s-a prevăzut in tehnolo
gia culturii. Mecanizatorii iși fac 
pe deplin datoria. Ei lucrează in for
mații mari ; 20 mecanizatori cu gra
pele cu discuri șl cu combinatoarele 
pregătesc terenul. Iată și o nou
tate: un cuplu de două semănători 
SPC-6 care, cu ajutorul unui dispo
zitiv, la o singură trecere a tracto
rului seamănă 12 rînduri de porumb.

în unele unități agricole 
dețul Dolj munca nu este 
ganizatâ pentru ca timpul 
să fie folosit din plin. La 
tiva agricolă Caraula, pe 
tarlale, doi mecanizatori tnsămînțau 
floarea-soarelui. Aici se aflau, in 
grup, contabilul șef al cooperativei, 
Mihai Olteanu, șeful de fermă A- 
lexandru Butoi, Efrem Milică, secre
tarul organizației de partid. într-un 
alt punct de lucru se aflau președin
tele cooperativei șl inginerul șef. 
Dar de pe o tarla unde trebuiau să se 
insămînțeze plante medicinale, ne- 
fiind nimeni din conducerea unității, 
mecanizatorii au plecat cu tractoare 
și semănători cu tot la secția de 
mecanizare, pentru a lua masa. Ii 
intîlnim, intr-adevăr, la secție. S-au 
pierdut astfel ore prețioase, bune 
de lucru. Sint și cazuri cind se ma
nifestă tendința de a pune Intîrzie- 
rile La semănat pe seama timpului 
nefavorabil. Adevărul este că nu se" 
folosesc peste tot orele bune de lu
cru dimineața și seara, cit și „feres
trele" dintre ploi.

Se desprinde concluzia că, tn ju
dețul Dolj, ritmul lucrărilor s-a In
tensificat, dar nu la nivelul necesar.

in mijlocul njecanlzatorilor pe

rtmpul probabil pentru I, io al ll 
aprilie, tn iară : Vreme in turs le în
călzire așoară. Serul /a B tchlmbător. 
Vor :ădea ploi .ocale, care /or ivea și 
caracter le aversă, nai îrecvente In 
lumatatea le aord-vest t țării. Vlnt 
moderat, cu anele intensificări izolate 
tn :ona le munte. Minimele /or fi cu
prinse. Intre minus t șl plus I trade. 
iar maximele între 4 șl 18 grade, local 
mal ridicate In «ud. In .lordul ;ăril, 
condiții de brumă. Pe ilocuri se va 
semnala ceată «labă Umiheata si 
seara.

din ju- 
bine or- 
de lucru 
coopera- 
una din

C. BORDEIANU

pul superior al vasului se cu
fundă suficient In apă pentru a 
pluti. El poate transporta ‘ncăr- 
cături foarte grele — macarale, 
instalații ■ radar, elicoptere. Prin 
partea conică sint coborîte, di
rect in adincuri, batiscafurl. pla
se de pescuit sau. pot fi luate 
probe de apă, fără a mal fi ne
voie să se practice copci tn stra
tul deseori foarte gros de 
gheață.

• „ANUL PATRIMO
NIULUI CULTURAL". In 
Franța, anul 1980 a fost decla
rat „Anul patrimoniului". El iși 
propune prezervarea moștenirii 
culturale, in cel mai larg sens : 
acțiunile inițiate în acest cadru 
nu se limitează doar la conser
varea monumentelor istorice, ci 
au in vedere reevaluarea șl

păstrarea tuturor valorilor cul
turale ale trecutului, de la ves
tigii arheologice, monumente 
tehnice, clădiri industriale, sate 
și centre urbane vechi, muzică 
populară, obiceiuri și rapsozi 
populari și pină la meserii pe 
cale de dispariție. Se va acorda 
atenție feluritelor documente 
(ilustrate vechi, reclame de odi
nioară etc.) și, de asemenea, re
considerării unor personalități. 
Mijloacelor de comunicare în 
masă, cit și muzeelor le-a fost 
solicitată contribuția la acest 
larg program de ocrotire și popu
larizare a valorilor trecutului.

• HIBRID DE FLOA
REA-SOARELUI. Un 
de cercetători de la Institutul 
pentru experimentarea griului și 
florii-soarelui de lingă localita

Primire la
Tovarășul Ion Coman, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, luni, 
delegația Armatei populare din Irak, 
condusă de generalul Ahmed Dawud 
Suleiman, care, la invitația C.C. al ' 
P.C.R., a efectuat. în perioada 30 mar
tie . — 8 aprilie, o vizită de prietenie 
și pentru schimb 
tara noastră.

La Întrevedere, 
atmosferă caldă, _______ ___
participat general-maior Alexandru 
Petriceanu, locțiitorul șefului de Stat 
Major a) gărzilor patriotice.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației Armatei populare irakiene a 
dat o Înaltă apreciere activității și 
realizărilor poporului român, in edi
ficarea societății socialiste sub con
ducerea consecventă și înțeleaptă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sub
liniind. totodată, contribuția deose-

de experiență in
desfășurată intr-o 

prietenească, a

VIZITA MINISTRULUI
Șl COOPERĂRII AL

In cursul zilei d« luni au avut 
loc la București convorbiri intre Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, și Martin Bongo, ministrul a- 
facerilor externe și cooperării al Re
publicii Gaboneze.

în timpul intrevederii, cei doi mi
niștri au relevat. cu satisfacție dez
voltarea continuă, pe multiple pla
nuri, a raporturilor dintre România 
și Republica Gaboneză. raporturi pu-, 
terni? impulsionate in urma convor
birilor și înțelegerilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Omar 
Bongo. Totodată, au fost subliniate 
posibilitățile largi de intensificare a 
colaborării româno-gaboneze în dife
rite domenii de activitate, exprimin- 
du-se dorința și hotărîrea comună de 
a amplifica conlucrarea dintre cele 
două state, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei colaboră
rii și înțelegerii în lume.

In cadrul schimbului de păreri in 
probleme actuale ale vieții interna
ționale a fost exprimată îngrijorarea 
în legătură cu înrăutățirea situației 
internaționale și ■ a fost reafirmată 
hotărîrea României șj Gabonuluj de 
a acționa și în viitor pentru re
luarea politicii de destindere, pace și 
securitate în Europa și in lume. A 
fost subliniată, totodată, voința ee- 
lor două țări de a-și aduce o con
tribuție tot mai mare la statornicirea 
unor relații noi între state, bazate pe 
egalitate și justiție, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, ia sprijinirea

O* al P. C«
președinteluibit de importantă a 

României la rezolvarea problemelor 
internaționale.

în timpul intrevederii ............ 
schimb de vederi privind unele as
pecte ale dezvoltării relațiilor dintre 
tara noastră și Irak, dintre gărzile 
patriotice din România și Armata 
populară din Irak, dintre armatele 
celor două țări.

*
în cursul vizitei In tara noastră, 

delegația irakiană a avut, de aseme
nea. convorbiri la organe de partid 
locale, la state majore ale gărzilor 
patriotice din Capitală și din județele 
Dîmbovița și Prahova și a parti
cipat la activități de pregătire des
fășurate de subunități de gărzi pa
triotice și detașamente de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
triei.

s-a făcut un

pa-

AFACERILOR EXTERNE
REPUBLICII GABONEZE

luptei de eliberare națională, pentru 
independență și progres social. S-a 
reliefat, de asemenea, necesitatea in
tensificării eforturilor in direcția li
chidării fenomenului subdezvoltării, 
a instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale, care să contribuie la 
progresul mai accelerat al tuturor ță
rilor și îndeosebi al celor rămase în 
urmă.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă, au participat 
Gheorghe Dolgu. adjunct al minia- 
trului afacerilor externe, Porfir Ne
grea, ambasadorul țării noastre la 
Libreville, alte persoane oficiale ro
mâne. Au luat parte, de asemenea, 
Mamadou Diop, membru al guvernu
lui Republicii Gaboneze, secretar de 
stat pe lingă ministrul economiei și 
finanțelor, consilieri și experti, pre
cum și Maurice Yocko, ambasadorul 
Gabonului la București.

• ‘ *
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, a oferit lupi un dineu în 
onoarea oaspetelui gabonez.

în timpul dineului s-a toastat 
fn sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Omar 
Bongo, pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Republica Gabo
neză. pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două popoare, 
în interesul ambelor țări, al cauzei 
p'ăcii, înțelegerii si conlucrării Inter
nationale.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică și tehnică româno-gaboneză

La București au început, luni di- nite Cu prilejul Ihtil'nirilor și eon-
mineată. lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică și teh
nică româno-gaboneză. Cu acest pri
lej este analizat stadiul actual al re
lațiilor economice dintre România și 
Gabon, posibilitățile dezvoltării și di
versificării In continuare a raportu
rilor de colaborare economică, tehni
că d științifică, »le dezvoltării schim
burilor tomerciale, tn vederea înfăp
tuirii practice a înțelegerilor conve-

nite cu prilejul tntilnirilor șl con
vorbirilor la nivel înalt

Delegația română este condusă de 
Vasile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, iar cea 
gaboneză de Martin Bongo, ministrul 
afacerilor externe șl cooperării, pre
ședinții celor două părți tn comisie.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte Porfir Negrea, ambasadorul ță
rii nâastre In Gabon, și Maurice 
Yocko, ambasadorul Republicii Gabo
neze la București. (Agerpres)

Șeful Departamentului federal al Afacerilor Externe 
al Elveției, consilierul

va face o vizită oficială In țara noastră
La invitația ministrului afacerilor 

externe si Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, șeful De
partamentului federal al Afacerilor

IERI AU ÎNCEPUT

Concursurile științifice școlare
etapa republicană

Luni, 7 aprilie, a Început, tn mal 
multe localități din tară, etapa repu
blicană a concursurilor științifice 
școlare pe discipline de tnvătămint. 
Organizate, in fiecare an școlar, în 
cadrul larg stimulativ al Festivalu
lui national „Cîntarea României", pe 
baza programului unitar de acțiuni 
politico-ideologice, tehnico-știintifice 
si cultural-educative — elaborat de 
Ministerul Educației și Învățâmîntu- 
1U1, C.C. al U.T.C. și Consiliul Na
tional al Organizației Pionierilor — 
aceste concursuri sint menite 
volte Interesul elevilor din tnvăță- 
mintul gimnazial și liceal ___ _ _
studiul aprofundat și lărgirea orizon
tului de cunoaștere, să le stimuleze 
capacitățile creatoare.

Elevii din invățămintul gimnazial 
participă, in acest an școlar, la con
cursurile de : limba șl literatura ro
mană. limba și literatura maternă 
(pentru elevii din rindul naționalită
ților conlocuitoare), limbi moderne, 
istoria României, matematică, fizică, 
chimie, biologie, geografie. Pentru 
liceeni s-au organizat concursuri La 
limba și literatura română, limba si 
literatura maternă, limbi moderne.

să dez-
pentru

Istoria României, filozofie, economie 
politică, matematică, fizică, chimie, 
biologie. Fiecare elev participă, după 
preferințe și aptitudini, la un singur 
concurs.

Aceste competiții științifice școlare 
au debutat la 27 ianuarie a.c. (11 fe
bruarie pentru concursul de limbi 
moderne) cu etapa de masă, pe școa
lă. La care au participat circa 500 000 
elevi. Etapa județeană a concursu
rilor s-a desfășurat la 24 februarie 
a.c. Cei mai talentat! elevi selecțio
nați cu acel prilej s-au intîlnit acum, 
în etapa pe tară a concursurilor șco
lare. La : București — matematică ; 
Drobeta-Turnu Severin — fizică. Pia
tra Neamț — chimie ; Iași — biolo
gie, geografie ; Oradea — filozofie, 
economie politică : Deva — Istorie, 
Satu Mare — limba și literatura ro
mână, limba șl literatura maternă.

Pretutindeni, gazdele au organizat 
pentru partlcipantii la concursuri. în 
afara timpului destinat competiției 
propriu-zise. interesante și atractive 
activități cultural-educative.

Florica D1NULESCU

Pierre

Externe al Elveției, consilierul fede
ral Pierre Aubert, va efectua o vi
zită oficială in România, in perioada , 
17—21 aprilie a.c. (Agerpres)

tea General Toșevo (Bulgaria) 
au creat primul soi bulgăresc 
de hibrid de floarea-soarelui, 
denumit „Start". El poate fi 
cultivat in toate zonele tării 
și asigură cu circa 10 la 
sută mai mult ulei decît soiu
rile cele mai productive folosite 
pină in prezent. „Start" este, 
totodată, deosebit de rezistent ia 
unele boli. Plantele de acest soi 
au o tulpină mai joasă și sint 
mai potrivite pentru recoltarea 
mecanizată.

• FEMEILE DE-A 
LUNGUL A NOUA DE
CENII. O acțiune de colecțio

nare neobișnuită este tn curs de 
desfășurare, de un an, la Frank
furt pe Main (R.F.G.). Organi
zatorii — Muzeul istoric al ora
șului — au lansat un apel către 
populație să participe la crearea 
unei expoziții, a cărei temă este 
„Femeia din Frankfurt pe Main 
intre 1890—1980" și care va În
tregi secția de istorie contem
porană. Expoziția, programată să 
fie inaugurată în octombrie, va 
ilustra, pe bază de documente și 
obiecte din cele mai variate, 
viața cotidiană a femeilor din
toate categoriile sociale, idealu
rile și lupta lor de-a lungul a 
90 de ani. Nu vor lipsi fotogra
fii, afișe, precum și „exponate

Ambasadorul Regatului Hașemit al 
iordaniei In România. Marwan Du
din, a oferit luni o recepție cu pri
lejul Încheierii misiunii în țara 
noastră.

Au participat Gheorghe Dolgu. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in tara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★

Sala Teatrului „Ion Creangă" din 
Capitală a găzduit, luni seara, un 
spectacol de gală susținut de ansam
blul folcloric din Rajasthan, care, in 
cadrul programului de schimburi 
culturale dintre România și India, 
întreprinde un turneu în țara noastră.

Mesagerii folclorului indian au 
prezentat un bogat program de cîn- 
tece și dansuri populare, oferind pu
blicului bucureștean prilejul întîlnirii 
cu originalitatea, diversitatea și ra
finamentul creației populare hinduse, 
cu tradițiile unei arte milenare.

La spectacol, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, au asistat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Asociației de prietenie 
româno-indiene, personalități ale 
vieții cultural-artistice bucureștene, 
un numeros public.

Au luat parte Asok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București, și 
membri al ambasadei.

în sală se aflau, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

în următoarele zile, ansamblul in
dian va prezenta spectacole la Plo
iești, Tîrgoviște, Pitești. Cimpulung, 
Craiova, Reșița, Timișoara, Arad. 
Oradea și Cluj-Napoca.

★

începînd cu sesiunea de examene 
care se va desfășura în perioada 
26—30 aprilie a.c., medicii, farmaciș
tii și dentiștii aflati în perioada de 
pregătire practică vor susține numai 
probă clinică sau practică, renunțîn- 
du-se la proba scrisă.

Potrivit unui recent erdin al mi
nistrului sănătății, art. 27 din Re
gulamentul 1 053/1958 se completează 
cu un nou alineat, care precizează că:

„La concursurile organizate pentru 
ocuparea funcțiilor de șefi de secție 
și laboratoare, indiferent de locali
tățile în care se află unitatea sani
tară, media minimă de promovare 
este 8.00".

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial î ..Dallas — eompanl» 

petrolieră Ewing". (Reluare)
11.54 Telex
16.05 Statornici pe acest pămînt, M5« 

de ani. Decebal — eroul strămoși
lor, strămoșul eroilor.

10,4? Cprs de LjriM
16.45 Din țările socialist?.,,,, „

18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19.23 Cu răspundere ol eu toate tortele 

— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei 
natul

10.53 Seară de teatru 
de A.P. Cebov.

41,35 Telejurnal

PROGRAMUL •

V7.3O

fa

primăveri : lemi-

: „Unchiul Vanja' 
Premieră TV

Cîntec si Joc in interpretarea an
samblului folcloric „Maramure
șul" din Baia Mar»
Colocviile copilăriei
Caleidoscop muzical

U.M
18.18
18,SO 1001 de seri
10,00
19,23

10.44 
a,40

Telejurnal
Cu răspundere șl cu toate forțele
— la cea mai grabnică dintre lu
crările acestei primăveri : semă
natul
Viata economică a Capitalei 
Moștenire pentru viitor 1 Camll 
Petrescu

41.35 Telejurnal

ȘTIRI SP
FOTBAL. în divizia A. etapa a 

XXVI-a, o infringere severă a Stelei, 
cu 3—0. In fata Sportului studențesc ; 
Universitatea Craiova — A.S.A, 1—0; 
F. C. Argeș - F. C. Olt 4-2 ; Poli
tehnica Timișoara — Dinamo 1—0 ; 
Gloria — F. C. Baia Mare 2—3 ; S. C. 
Bacău — Olimpia 1—0 ; Politehnica 
Iași — C. S. Tîrgoviște 5—3 ; Chi
mia - „U" 3—1 ; F. C. M. Galati — 
Jiul 0—0. Clasamentul : Universita
tea Craiova — 34 ; Steaua și F. C. 
Argeș — 32 ; F. C. Baia Mare — 31 ; 
Dinamo — 30 ; Sportul studențesc și 
S. C. Bacău — 28 ; Politehnica Iași, 
Chimia. F. C. M. Galați și Jiul — 26; 
Politehnica Timișoara și A.S.A. — 
25 ; F. C. Olt - 23 ; „U" și C. S. Tîr
goviște — 22 ; Olimpia — 20 ; Glo
ria — 12. Golgeteri : Răducanu
(Steaua) — 16 ; Cimpeanu („U") — 
15 ; Terheș (F. C. Baia Mare), Gîngu 
(Chimia), Cămătaru (Univ. Craiova) 
și Costea (Politehnica Iași) — 13. 
Etapa viitoare, mîine, 9 aprilie, cu 
meciul dintre ultima si prima din 
clasament, Gloria — Universitatea 
Craiova ; Steaua (cu A.S.A.), ,.F, C. 
Baia Mare (cu Politehnica Iași) și 
Dinamo (cu „U") joacă pe terenurile 
proprii ; F.C. Argeș (cu Jiul), joacă 
in deplasare.

în divizia B, seria I, prima tnfrîn-

sonore" — declarații înregis
trate pe bandă ale unor temei 
cu privire la experiența lor, do
rințele lor, trecutul lor, in strîn- 
să legătură cu evenimentele ma
jore la care au fost martore.

• CREIERUL COPP 
LULUI Șl AL ADULTU
LUI. Pină nu demult, savanțil 
studiind creierul uman au con
siderat că densitatea de sinapse, 
adică de puncte de contact între 
două celule nervoase, sporește 
odată cu vîrsta. Iată însă că, de 
curînd, un neurolog pediatru de 
la Universitatea din Chicago a 
demonstrat contrariul : copiii în
tre 12 și 24 de luni posedă cu 
50 la sută mai multe sinapse 
decît adulții. Se știe că Informa

țiile prelucrate de creier sint cu 
atit mai mari cu cit numărul 
acestor contacte este și el mai 
mare. Noua descoperire oferă o 
explicație pentru vindecarea 
mai rapidă a copiilor decît a 
adulților In cazul unei afecțiuni 
a creierului. Se știe, de pildă, 
că atunci cind zona vorbirii din 
creierul unui copil este afectată, 
el poate să-și revină in numai 
cîteva zile, In timp ce un adult, 
in urma unei afecțiuni similare, 
rămine mut pentru toată viața.

• CELE MAI „SCUM
PE" Șl CELE MAI „IEFTI
NE" ORAȘE DIN LUME. 
După cum rezultă dintr-o bro
șură editată de o bancă elveția

RTI VE
gere a F.C.M. Brașov, la Medgidia, 
1—0. după 21 de rezultate pozitive, 
dar brașovenii (38 p) au în plus zece 
puncte fată de echipa secundă din 
clasament. F. C. Constanta. în seria 
a Il-a, Petrolul — Carpăți 4—2 ; 
Energia Slatina — Progresul 2—1 și 
Flacăra Moreni — Metalul București 
1—0. Rapid (28 p) n-a jucat, dar con
tinuă să conducă în clasament, ur
mată de Progresul (27), Petrolul și 
Metalul B. (cite 25 p). în seria a 
IlI-a, Corvinul — F. C. Bihor 3—1, 
iar hunedorenii (34 p) au acum trei 
puncte in plus fată de orădeni.

HANDBAL. în campionatul femi
nin. Constructorul Baia Mare — Mu
reșul 11—13 (!) ; Terom — Universi
tatea Timișoara 13—12, Confecția — 
Hidrotehnica 11—10 ; „U“ — Rulmen
tul 12—11 și Știința Bacău — Pro
gresul 12—10.

HOCHEI. Azi, în campionat (prima 
serie valorică), Dinamo — S. C. Mier
curea Ciuc (ora 17, la patinoarul „23 
August"), meci care a devenit un 
derbi. în clasament. Steaua — 47 p, 
Dinamo — 44, S. C. Miercurea Ciuc 
— 40.

BOX, Azi, la Constanta, încep tur
neele finale ale campionatelor de ti
neret și juniori, la care participă 140 
de pugiliștl.

nă, care are tn vedere țările ca
pitaliste și cele ale lumii a treia, 
„cele mai scumpe orașe ale lu
mii" sint Djidda, Abu Dhabi și 
Manama — din Orientul Mijlo
ciu. Urmează Tokio, Oslo, Ge
neva, Copenhaga, ZUrich șl 
Diisseldorf. în rindul celor mal 
ieftine șe plasează Manila, Li
sabona, Istanbul, Ciudad de Me
xico și Bogota.

• A PLOUAT PEN
TRU PRIMA DATA, “» 
timii trei ani, tn zona de nord 
a statului Peru, s-a anunțat la 
Lima. Venirea ploilor a pus ca
păt celei mai cumplite secete pe 
care a cunoscut-o această parte 
a tării în ultimii 70 de ani.



Mesaj al președintelui Nicolae Ceausescu 
adresat președintelui 

Consiliului Revoluționar al Afganistanului
KABUL 7 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. ambasadorul României la Kabul, 
Nicolae Ștefan, a prezentat la 7 a- 
prilie un mesaj de prietenie pre
ședintelui Consiliului Revoluționar al 
Afganistanului, Babrak Karmal, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate, pace și progres poporu
lui afgan.

Mulțumind foarte călduros pentru 
mesajul primit, președintele Consi
liului Revoluționar al Afganistanului, 
Babrak Karmal, a rugat să se trans
mită - președintelui României socia
liste frățești,, din adîncul inimii sale.

cele mai sincere salutări, urări de 
sănătate, succes și fericire persona
lă. precum și urări de pace, prospe
ritate și progres Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului ro
mân.

In cursul întrevederii au fost tre
cute în revistă probleme de interes 
reciproc, exprimîndu-se dorința de 
ambele părți pentru extinderea și 
diversificarea cooperării dintre Româ
nia și Afganistan, pe baza princi
piilor respectării independentei și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă sinceră, prietenească.

„Politica de destindere—un obiectiv care 
corespunde intereselor întregii omeniri"

Un interviu al cancelarului Austriei
BELGRAD 7 (Agerpres). — Cance

larul Austriei, Bruno Kreisky, s-a 
pronunțat, într-un interviu acordat 
televiziunii Iugoslave, în favoarea 
depunerii tuturor eforturilor pentru 
ca cea de-a doua reuniune a repre
zentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa să aibă loc, după 
cum s-a stabilit, in luna noiembrie 
la Madrid. Subliniind, după cum re-»

levă agenția Taniug. că în Europa 
există perspective bune pentru poli
tica de destindere, Kreisky a evi
dențiat, totodată, necesitatea de a se 
crea condiții similare pentru această 
politică și in alte regiuni ale lumii. 
Cancelarul Kreisky a. apreciat că 
politica de destindere trebuie privi
tă ca un obiectiv care corespunde 
intereselor întregii omeniri.

S'U-A-

*

Un studiu publicat de agenția U.P.I

încheierea Congresului P. C. din Danemarca
Joergen Jensen — reales președinte al partidului

La Copenhaga au luat sfîrșit lu
crările celui de-al 26-lea Congres 
P.C. din Danemarca. Congresul a 
doptat în unanimitate raportul de 
activitate al Comitetului Central 
rezoluția privind activitatea partidu
lui, a ales noul Comitet Centrai al 
P.C. din Danemarca, precum și noua 
sa conducere. în funcția de pre
ședinte al partidului a fost reales 
Joergen Jensen.

La Congresul P.C. din Danemarca, 
P.C.R. a fost reprezentat de tovară- 

' șui Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

CIAD

al
a-

și

al P.C.R. în numele Partidului Co
munist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezentantul P.C.R. a transmis căl
duroase felicitări tovarășului Joergen 
Jensen cu prilejul realegerii sale in 
funcția de președinte al partidului, 
împreună cu urări de noi succese P.C. 
din Danemarca in activitatea dedica
tă înfăptuirii hotăririlor congresului, 
apărării și promovării intereselor vi
tale ale oamenilor muncii danezi, fe
ricire și pace poporului danez.

(Agerpres)
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Acord privind încetarea temporară
a confruntării militare

N’DJAMENA 7 (Agerpres). — Con
ducătorii principalelor două grupări 
rivale din Ciad, președintele statului, 
Goukouni Oueddei, și ministrul apă
rării, Hissene Habre, au semnat, 
luni, la N’Djaihena, un acord de 
principiu privind încetarea tempo
rară a confruntării militare declanșa
te în urmă cu două săptămîni — in
formează agențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I. Semnarea acestui 
acord, ce va intra în vigoare înce- 
pînd de marți, ora 12 (ora locală), a 
avut loc în urma convorbirilor de la 
N’Djamena ale președintelui Republi
cii Togoleze, Gnassingbe Eyadema, cu 
conducătorii celor două grupări im
plicate în conflictul din Ciad. Tot-

odată, cu același prilej s-a convenit 
ca un grup de observatori din patru 
țări africane — Camerun, Nigeria, 
Liberia și Togo — să supravegheze 
modul in care este respectată măsura 
de încetare a focului.

Acțiunea de mediere a președinte
lui togolez se înscrie în cadrul efor
turilor depuse de mai multe state ale 
Africii, prin intermediul Organizației 
Unității Africane, ce au lansat un 
apel pentru solutionarea negociată a 
problemelor din Ciad și încetarea 
luptelor, care, potrivit informațiilor 
transmise de agențiile de presă, au 
provocat moartea a peste 800 de per
soane si rănirea altor 2 000.

Interese economice majore impun intensificarea

cooperării dintre țările latino-americane

■ PRESA
pe scurt

ALEGERI IN MOZAMBIC. La 7 
aprilie, in Mozambic au început a- 
legerile de deputați pentru organe
le locale ale puterii de stat. Co
mitetul Politic Permanent al C.C. 
al Partidului FRELIMO a dat 
publicității o declarație, in care se 
relevă că actualele alegeri au ca 
scop întărirea puterii populare în 
lupta împotriva înapoierii, pentru 
edificarea unei noi iocietăți.

presei. Greviștii revendică îmbună
tățirea condițiilor de muncă si de 
salarizare.

IN SPRIJINUL POPORULUI NI
CARAGUAN. Humberto . Ortega, 
ministrul apărării în Guvernul de 
Reconstrucție Națională din Nica
ragua, aflat în vizită în Algeria, a 
fost primit de președintele Chadli 
Bendjedid. în cadrul convorbirilor, 
președintele algerian a reafirmat 
sprijinul tării sale pentru eforturile 
poporului nicaraguan in vederea re
construcției naționale și pentru 
lupta acestuia împotriva încercări
lor interne de destabilizare.

MARȘ PENTRU PACE LA 
ROMA. In capitala Italiei s-a des
fășurat, ieri, un „marș pentru pace 
și împotriva flagelului foametei în 
iume", manifestare Ia care au parti- ' 
cip.at numeroase personalități din 
partea forțelor politice italiene, lo
cuitori ai Romei, acestora alăturîn- 
du-li-se și primari ai unor mari 
orașe italiene — informează agen
ția A.N.S.A.

Londra 
private 
a unei

LONDRA FARA ZIARE.
Si suburbiile sale au fost 
luni de ziare, ca urmare 
greve a șoferilor de pe autocamio- 
netele societăților de difuzare a

DEFICITUL COMERCIAL AL 
FRANȚEI ar putea atinge anul 
acesta 50 miliarde franci, crescind 
de circa cinci ori față de nivelul 
atins în 1979, informează cotidianul 
„International Herald Tribune'1, 
citind surse oficiale franceze. Una 
din cauzele principale ale acestui de
ficit sporit o 
substanțială a 
petroliere.

constituie creșterea 
preturilor produselor

IN PARTIDUL JA

rabilă suferită în alegerile genera-, 
le desfășurate în India, la începu
tul acestui an. fostul partid de gu- 
vernămint Janata s-a scindat pen
tru a doua oară în cursul acele
iași luni.' După cum s-a anunțat o- 
ficial la Delhi, ramura partidului 
condusă de fostul ministru de ex
terne, Atal Bihari Vajpayee, cuprin- 
zind aproximativ 3,000 de membri, 
a hotărit să părăsească Janata șl 
să creeze o formațiune politică pro
prie. denumită Bhartiya Janata șl 
care va avea ca bază vechea aripă 
de dreapta a grupării Jan Sangh.

INUNDAȚII tN INSULELE FIJI. 
Inundațiile produse de ploile toren
țiale care au însoțit taifunul 
„Wally", ce a afectat recent regiu
nea Suvei, capitala Insulelor Fiii, 
continuă să provoace victime și 
mari pagube materiale. Potrivit ul
timelor informații, alte 13 persoane 
și-au pierdut viata in urma revăr
sării apelor, iar două sînt date dis
părute. Mii de oameni continuă, de 
asemenea, să fie evacuați din lo
cuințele distruse sau avariate de 
inundații.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Propunerea Guvernului S.U.A. de a 
spori în perioada 1981—1986 cheltu
ielile militare cu 4,5 la sută anual 
peste rata inflației va face să 
crească așa-zisa „taxă a Pentagonu
lui" și va agrava și mai mult difi
cultățile orașelor americane, arată 
un studiu publicat în S.U.A. și re
luat de agenția U.P.I, „Planul — se 
relevă în document — va face ca 
aceste cheltuieli să atingă un total 
de 1 016 miliarde 
1981—1986".

Folosind date 
recensămînt al 
Fundația impozitelor, autorii stu- 

'dlului au stabilit ce va însemna 
„taxa Pentagonului" pentru fiecare 
din cele 50 de state americane și 266 
regiuni metropolitane. „De pildă, 
arată ei, în decursul anului fiscal 
1981—1982, contribuabililor din Cali
fornia li se va cere să dea peste 18 
miliarde dolari pentru Pentagon. 
Pină în 1986, povara anuală a impo
zitelor militare ale Californiei va fi 
de circa 28 miliarde dolari, iar tota
lul celor cinci ani de circa 114 mi
liarde dolari".

dolari în perioada

de la Oficiul de
S.U.A. și de la

Traducînd aceste cifre în termeni 
mai accesibili, studiul menționează 
că bugetul militar va costa o fami
lie etalon din 
(Texas) 9 000 de 
cinci ani. Costul pentru o familie 
din Bridgeport (Connecticut) va fi 
de 29 000 dolari..................... .
strîns de dificultățile financiare să 
concedieze în ultimii ani zeci de mii 
de salariați ai diverselor 
municipale (transporturi, 
poliție etc.), va da în 1981 Pentago
nului 9 
său pe 
aproape 
dolari", 
contribuie, în medie, pentru cheltuie
lile militare, cu cite 23 000 dolari. 
Orașul Chicago, „care in prezent 
face eforturi să găsească banii cu 
care să-și plătească salariați de im
portanță vitală, ca pompierii și ca
drele didactice", va da 6,7 miliarde 
dolari în 1981 și 42 miliarde dolari 
în perioada de cinci ani — fiecare 
familie urmînd să contribuie in me
die cu 24 000 dolari.

localitatea Laredo 
dolari în următorii

New Yorkuî, con-

servicii 
sănătate,

miliarde dolari, iar totalul 
cinci ani va atinge „cifra 
incredibilă de 55,5 miliarde 
fiecare familie urmînd să

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — într-un interviu acofdat re
vistei mexicane „Correo Economico", 
secretarul executiv al Sistemului 
economic latino-american (S.E.L.A.), 
Carlos Alzamora, a evidențiat nece
sitatea intensificării cooperării eco
nomice dintre țările latino-americane.

în prezent, a arătat el, circa 90 la 
sută din comerțul exterior al țărilor 
din America Latină are loc cu țări 
ce nu fac parte din această vastă 
regiune geografică. O asemenea si
tuație are drept consecință faptul că 
economiile statelor latino-americane 
suferă impactul accentuat al urmă
rilor recesiunii și inflației din țările 
industrializate occidentale. De aseme
nea, țările Americii Latine înregis
trează mari daune din cauza măsu
rilor protecționiste practicate de sta
tele occidentale industrializate. Spre 
a ilustra cele spuse, Alzamora s-a 
referit la masiva cțatorie externă a 
țărilor latino-americane.

în opinia secretarului executiv al 
S.E.L.A.,' în soluționarea acestor 
probleme complexe un rol deosebit 
de important l-ar putea avea creș
terea susținută a volumului comer
țului dintre țările Americii Latine 
și coordonarea eforturilor lor in di
recții majore, cum ar fi, da exem
plu, finanțarea în cooperare a pro
iectelor economice ample și aprovi
zionarea cu materii prime energe
tice. O asemenea coordonare ur
mează să permită țărilor latino-ame
ricane să combată cu succes domi
nația monopolurilor transnaționale 
pe piețele acestei regiuni geografice.

SCINDARE
NATA. După. înfrîngerea conside-

In zona norvegiană a zăcămîntului petrolifer Ekofisk din 
„Alexander Kielland"

Marea Nordului a fost răsturnată de furtună platforma 
(în partea stingă - fotografia realizată înainte de catastrofă). In imaginea din dreapta 
se văd cei patru stîlpi pontoni ai platformei după răsturnare

Sărbătoarea

AGENDĂ ENERGETICĂ
Adevăruri despre drepturile omuluieuropene un acord pe 20 de ani pri

vind livrarea anuală a unei cantități 
de 8 miliarde metri cubi de gaze li
chefiate. începînd din 1984. în a- 
cest scop, în Nigeria va fi construi
tă o unitate de lichefiere a gaze
lor naturale, care urmează să asigu
re, ini pluș, o cantitate anuală de 
8 miliarde metri cubi de gaze, des
tinată la rîndul ei exportului. Tot
odată. vor fi realizate facilitățile ne
cesare unei flote alcătuite din peste 
20 de tancuri pentru transportul ga
zelor lichefiate spre Europa occiden
tală.

U.R.S.S. t Creșterea extracției 
de cărbune

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Ex
ploatarea carboniferă „Bogatîri" din 
Ekibastuza (Kazahstan) a atins ca
pacitatea proiectată — 50 000 000 tone 
anpal — informează agenția T.A.S.S. 
Aici sînt folosite agregate cu o ca
pacitate de extracție de 5 000 tone 
cărbune pe oră. Excavatoarele cu ro
tor ale exploatării sint deservite fie
care de numai 20 de persoane pe 
schimb.

Cărbunele deține în prezent un rol 
important in balanța energetică și de 
combustibil a Kazahstanului. în de
ceniul care a început se preconizea
ză construcția mai multor exploatări 
noi, cu o capacitate între 20 000 000 și 
50 000 000 tone combustibil solid fie
care. Se 
extracția 
lui se va 
tilizat la .
tionează și care se construiesc in 
Ural, Siberia occidentală și Kazah
stan. El este folosit în prezent de 
20 de termocentrale cu o putere în
sumată de 15 milioane kilowați. A- 
cestora li se vor adăuga, in anii ’80, 
alte cinci termocentrale cu o putere 
de patru milioane kilowați fiecare.

în lumea capitalului:

TRAGEDIA MUNCITORILORziarului „Akahata"
TOKIO — Timp de două zile, 

tn orașul Tiofu, din apropiere 
de Tokio, s-a desfășurat tradi
ționala sărbătoare a ziarului 
„Akahata", organ central al 
Partidului Comunist din Japo
nic.. La sărbătoare au participat 
peste 150 000 de locuitori ai ora
șului Tokio, precum si reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
toate zonele tării. In ultima zi, 
în cadrul unui miting, a luat cu- 
vintul Koichiro Ueda. vicepre
ședinte al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Japo
nia. care a lansat un apel la în
tărirea unității oamenilor mun
cii in apărarea drepturilor lor 
vitale.

continuarea 
de des- 

îm potriva 
înarmărilor

30 000 de tineri ame
ricani au partici
pat Ia o demon
strație ia Washing
ton, pronunțîndu-se 
pentru 
politicii 
tindere, 
cursei
și a pericolului de 

război

consideră că pină în 1990 
de cărbune a Kazahstanu- 
dubla. Cărbunele va fi u- 
termocentralele care func-

TURCIA:

IMIGRANȚI

★
Reprezentanții 'Partidului Co

munist din Japonia au înregis
trat noi succese in alegerile par
țiale de duminică pentru orga
nele locale ale puterii. După 
cum informează ziarul „Akaha- 
ta“, un număr de Sase comuniști 
au fost aleși deputați In adună
rile orășenești și comunale.

(Agerpres)

NIGERIA: Unitate 
de lichefiere a gazelor 

naturale ’ ■
LAGOS 7 (Agerpres). — Nigeria a

încheiat cu un grup de firme vest-

VENEZUELA t Proiect pentru 
economisirea de combustibili 

petrolieri
CARACAS 7 (Agerpres). — Ve

nezuela a anunțat lansarea unui im
portant proiect conceput să ducă la 
economisirea de combustibili petro
lieri — adaptarea unui număr de 
250 000 autoturisme pentru a utiliza 
drept carburant gaze lichefiate. Noul 
combustibil s-a dovedit a fi mult 
mai economicos și mai puțin poluant. 
Proiectul urmează să fie realizat de 
compania „Meneven", filială a com
paniei naționale „Petroleos de Ve
nezuela". Consumul intern de produ
se petroliere a atins In această țară 
nivelul de 170 000 barili pe zi.

CdIN ACTUALITATEA POLITIC A j

Scrutin prezidențial maraton
Duminică dimineața, Fahri Koru- 

tiirk, cel de-al șaselea președinte al 
Republicii Turcia, a părăsit palatul 
Cankaya, sediul prezidențial, fără ca 
succesorul său să fi fost desemnat, 
deși în acest scop in Majlis (parla
mentul turc) s-au desfășurat nu mai 
puțin de 18 tururi de scriîtin, dar 
niciunul dintre candidați nu a obți
nut numărul de voturi necesar pen
tru a fi ales (318).

Potrivit Constituției. în această si
tuație președintele Senatului va asi
gura • interimatul pină la alegerea 
viitorului' președinte. Actuala alcă
tuire a Majlisului nu Îngăduie — 
teoretic — nici uneia dintre primele' 
formațiuni politice naționale — 
Partidul Dreptății și Partidul Re
publican al Poporului — să re
unească suficiente voturi pentru a 
impune pe candidatul propriu. La 
precedentele alegeri prezidențiale, 
din martie 1973. desemnarea lui 
Fahri Korutiirk n-a fost posibilă de- 
cit în urma acordului survenit in
tre Partidul Dreptății și Partidul 
Republican al Poporului.

Actualul moment politic din viata 
Turciei capătă un relief deosebit dată 
fiind acuitatea problemelor cu care 
se confruntă tara. Economia naționa
lă este afectată de o criză severă, ce 
se prelungește de cîțiva ani. Dealt
fel. in mesajul de adio adresat na
țiunii, Korutiirk. amintea că Turcia, 
..la fel ca întreaga lume și regiunea 
in care se află, traversează una din
tre perioadele cele mai dificile și 
frămintate din istoria sa". Datele sînt 
edificatoare : inflația evoluează în
tr-un ritm de sută la sută, șomajul a 
atins 20 la sută din forța de muncă. 
Anul trecut, deficitul balanței curen
te a fost de peste 2 miliarde dolari, 
iar datoria externă a tării a atins 15

miliarde dolari. Dificultățile econo
mice au repercusiuni pe plan social, 
unde stările de tensiune sînt agravate 
de perpetuarea actelor de violență. 
„Problemele sînt intr-adevăr foarte 
grave, dar menirea noastră este de 
a le face fată", declara premierul 
Suleyman Demirel, după instalarea 
guvernului său, pe care dealtfel l-a 
calificat ca fiind un „cabinet de ur
gentă". Stabilind ca priorități in 
programul- guvernului său stoparea 
inflației, urgentarea funcționării la 
capacitatea-deplină a întreprinderilor 
industriale, ameliorarea situației pă
turilor defavorizate ale populației și 
combaterea violentei, premierul De-

mirel le-a concretizat într-un „pa
chet de măsuri economice", propuse 
spre aplicare imediată.

Un aspect apreciat ca deosebit de 
important de către observatori îl' 
constituie faptul că, deși Partidul 
Republican al Poporului nu a scutit 
de critici programul și măsurile gu
vernamentale, după recenta întreve
dere Suleyman Demirel — Biilent 
Ecevit s-a ajuns La un acord asupra 
principiului unei cooperări in marile 
probleme ale tării, realizîndu-se ast
fel un consens al principalelor forte 
politice naționale, pentru abordarea 
comună a unor aspecte ale crizei. 
Cristalizarea unui cbnsens similar 
asupra, unui candidat comun al celor 
două partide apare — după opinia 
observatorilor — ca una din prin
cipalele modalități de accelerare a 
rezolvării oroblemelor ce confruntă 
in prezent tara.

Valentin PAUNESCU

salvador : Climat de incertitudine
na

pe fundalul escaladării violenței
Cu zece morti pe zi — media ulti

melor trei luni — și cu o clară ten
dință de înmulțire a numărului de 
victime căzute in cursul ciocnirilor. 
Salvadorul — cea mai mică tară a 
Americii Centrale (21 393 kmp) și 
cea mai populată (4,8 milioane locui
tori) — bate acum recordul violentei 
politice intr-o zonă bintuită prin tra
diție de acest flagel.

Pe un fundal al tulburărilor prac
tic neîntrerupte, ultima explozie de 
violentă s-a înregistrat acum opt 
zile. în capitala tării. Cîteva focuri 
de armă trase în timpul manifesta
ției organizate cu prilejul funeraliilor 
arhiepiscopului Oscar Romero — de 
a cărui asasinare se acuză reciproc

formațiile extremiste — au provocat 
intervenția tortelor de ordine. Cioc
nirile au lăsat ne caldarîmul pieței 
centrale 34 de cadavre și citeva -sute 
de răniți.

încă din ajun, situația de încor
dare din tară s-a complicat si mai 
mult în urma izbucnirii unei crize 
politice, prin demisiile miniștrilor 
economiei și învățămîntului. ca șl a 
viceministrului agriculturii. Demi- 
sionarii au declarat la San Jose 
(Costa Rica) că au părăsit Salvado
rul întrucît nu doresc să fie „impli
cați într-un război civil" și s-au ară
tat sceptici în ce privește posibilita
tea realizării unei înțelegeri între

? • ( ' 
junta de guvernămînt si forțele -de 
stingă salvadoriene.

Violenta in general și terorismul 
in special nu sint fenomene noi in 
viața politică a Salvadorului. Ele au 
caracterizat scena națională de aproa
pe cinci decenii, de cînd, in 1931. for
țele armate au răsturnat ultimul gu
vern civil. De atunci, țara a canto
nat intr-un Imobilism politico-insti- 
tuțional cu efecte nefaste asupra 
economiei și vieții sociale, iar porni
rile spre revoltă nu au putut fi ni
ciodată stăvilite, in pofida aparatului 
represiv hipertrofiat si a propagan
dei oficiale care se silea să le pună 
în seama „agitatorilor", ca și cum 
realitățile Imediate pe care le trăiau 
salvadorienii nu erau prin ele însele 
„instigatoare". Iată doar cîteva : 
principalele bogății ale tării — plan
tațiile de cafea, bumbac, cacao, tres
tie de zahăr — ca și întreprinderile 
prelucrătoare se află In stăpînirea 
a cel mult 20 de familii de pdtentați 
și a cîtorva firme monopoliste străi
ne. cărora le aparțin și băncile, cele 
mai importante companii comerciale 
și de transporturi ; in zonele rurale, 
analfabetismul atinge 80 la sută, iar 
cel puțin o, treime din țărani lucrează 
ca zilieri pe plantații în schimbul 
unui salariu de mizerie : mortalitatea 
infantilă face ravagii atît In sate, cit 
și în zonele periferice ale orașelor, 
împotriva unor asemenea rînduieli s-a 
cristalizat treptat o mișcare de rezis
tență cu sprijin tot mai larg în rîn- 
dul categoriilor sociale majoritare.

Autorii loviturii de stat din octom
brie anul trecut, cînd generalul 
Humberto Romero a fost tnlocuit cu 
o juntă de colonei — ulterior între
gită prin cooptarea unor politicieni 
civili — își anunțaseră intenția de a 
proceda la măsuri care să ducă la 
întronarea liniștii în țară. Pe lingă o 
largă amnistie politică, junta, cu o 
componență eterogenă, a luat unele 
măsuri pe linia reformelor 
co-sociale. Astfel, a fost 
naționalizarea băncilor si a 
lui exterior, precum și 
agrară. Pe viitor, statul ar

economi- 
decretată 
comertu- 
reforma 

urma să

dețină 51 La sută din capitalul bancar 
și nici un particular nu va putea avea 
mai mult de unu la sută din fondurile 
unei bănci sau doi la sută din tota
lul rețelei bancare. Legea reformei 
agrare prevede exproprierea a 60 la 
sută din pămînturile latifundiarilor, 
care dețin peste 500 hectare. Pe su
prafețele expropriate ar urma să se 
organizeze cooperative agricole.

Decretele amintite au fost însoțite 
de introducerea stării de asediu, mo
tivată prin aceea că măsurile nu vor 
putea fi aplicate fără a întîmpina 
opoziția latifundiarilor afectați și a 
grupurilor politice care le reprezintă 
interesele. Dar intr-o situație 
tulbure, măsurile pomenite
simple declarații de intenții, 
fără condiții de aplicare. ____
acuză autoritățile că încearcă să „îm
piedice instaurarea unui guvern cu 
adevărat democratic" și „continuă 
represiunile antipopulare". în timp 
ce dreapta le reproșează că „pacti
zează cu 
vate".

Situația
Atentatele _______ __ __ ___
La 25 februarie a eșuat o lovitură de 
stat ; acum circulă versiuni despre 
iminenta altei tentative, care ar fi 
precedată de un lock-out declanșat 
de patronat. în ultimele zile, violen
ta politică a cunoscut noi răbufniri 
de amploare, soldate cu zeci de morți 
și sute de răniți, ceea ce a determi
nat autoritățile să prelungească cu o 
lună starea excepțională și să con
centreze importante detașamente ale 
forțelor militare si pplitienesti atît în 
capitală, cit și în principalele orașe 
de provincie. Două elemente domină 
ansamblul situației fluide din tară : 
forța crescindă a organizațiilor de 
stingă și reacția îndîrjită a dreptei si 
a capitalului monopolist, a căror ca
pacitate de intervenție rămîne consi
derabilă. între ele, juntei îi rămîne 
un spațiu de manevră tot mai re- 
strins.

atit de 
rămîn 

practic 
Stingă

inamicii proprietății pri-

in tară rămîne Incertă. 
Si ciocnirile se țin lanț.

Vaslle OROS

Un raport al Comisiei Pieței co
mune. dat publicității la Bruxelles, 
relevă că în cele nouă țări membre 
ale C.E.E. se află in prezent 5.6 mi
lioane muncitori imigranți — oa
meni care și-au părăsit 
căutare 
amăgiți 
ușoare", 
cetățeni 
portul menționat nu rezultă aceas
ta, deoarece nu se menționează nici 
un cuvînt despre condițiile de viată 
Si muncă ale acestor dezmoșteniți 
ai soartei. obligati să accepte sluj
bele cele mai grele și mai prost 
plătite. să trăiască în adevărate 
ghetto-url, de cele mai multe ori 
despărțiti de familiile lor.

„Amnezia" raportului Comisiei 
C.E.E. este insă compensată de re
latări recente ale presei occidenta
le. Un șir de articole publicate- de 
.,Nouvel Observateur", „Le Monde", 
„L’Hunianite" proiectează o lumină 
semnificativă asupra diverselor as
pecte ale vieții sutelor de mii de 
imigranți „sosiți cu mari speranțe, 
dar care se trezesc în fiecare dimi
neață tot mai săraci și mai umiliți".

„în spatele obloanelor închise — 
scrie „L’Humanitâ" — bărbați și fe
mei duc o viată clandestină. Fără 
permis de ședere, fără carte de 
muncă, ei devin imediat victimele 
sigure ale celor care profită de pe 
urma lor. exploatîndu-i nemilps".

Reporterul ziarului francez a vizi
tat un atelier clandestin unde lu
crează muncitori imigranți. „Plafon 
jos, ziduri crăpate, ferestre oarbe, 
prin care nu pătrunde niciodată lu
mina zilei; Obloane închise perma
nent. Cinci spinări încovoiate dea
supra lucrului, de dimineață pînă 
seara tîrziu. Cei cinci oameni lu
crează cite 12 ore pe zi, de cele mai 
multe ori și duminica. Este un ate
lier de croitorie in piele. Șeful ate
lierului este „invizibil", el dirijează 
operațiile prin telefon. Pentru un 
obiect care se vinde pe piață cu 
2 000—3 000 de franci, el. muncitorul 
imigrant clandestin, primește 20 
franci. Șl. de multe ori. chiar mai 
puțin".

• O altă secvență surprinsă de ace
lași reporter, in apropiere de Saint

tara. în 
de lucru sau au plecat 

de speranța unei „vieți 
Ce îi așteaptă pe acești 

rupti de tara lor ? Din ra-

Gervais. „Două încăperi — bucătă
rie și atelier ; patru mașini de cu
sut și o saltea mare. Aici trăiesc, 
muncesc, mănincă, dorm patru oa
meni. Sînt tineri, au cam 21 de ani 
fiecare : nu dispun de nici un per
mis de ședere sau de muncă. De 
nevoie, au învătat aici meseria — 
croitoria. Lucrează 13—15 ore pe zi. 
Pentru o rochie care se vinde In 
magazin cu 500 de franci, ei 
mese 12 franci".

Si mai zguduitoare este o 
scenă, de data aceasta la Saint 
nis. „Aci, zece bărbați trăiesc și 
muncesc închiși, zi și noapte. în 
condiții neomenești. O dată pe lună 
ei sint scoși pe ascuns din atelier 
și duși în parcul Boulogne, de unde 
sint aduși înapoi după două ore. 
Aceștia sînt sclavii inlăntulti ai 
celor' care-i exploatează. în aseme
nea condiții trăiesc zeci de mii 
bărbați și femei. __ _____
oricăror drepturi și norme de viată, 
ca și a oricăror norme de muncă : 
nu este stabilită durata zilei de lu
cru. nu există reguli de igienă, nici 
vorbă de contracte de muncă, de 
concedii plătite, de asigurări socia- ' 
le. Inspectorii sociali, care descope
ră. uneori, aceste ateliere clandesti-, 
ne, închid repede ochii în schimbul 
cîtorva bancnote. O picătură in 
oceanul profiturilor..."

în industria confecțiilor sînt cele 
mai mici salarii din întreaga indus
trie franceză, relatează la rîndul 
său „Le Monde", la această situație 
contribuind în mare măsură exis
tenta imigranților clandestini. Asu
pra muncitorilor legali apasă greu 
„presiunea" muncii clandestine, cu 
angajați „docili", gata să accepte 
orice condiții.

Și o concluzie din „Nouvel Obser
vateur" : „Un «clandestin» este un 
om hăituit, care trăiește în perma
nentă sub amenințarea expulzării. 
Din 1974. cînd au început greutățile 
economice, au fost concediat! și 
expulzați zeci de mii de oameni. 
Dar populația de imigranți a cres
cut. intre timp, cu 200 000. Pentru 
asigurarea unor profituri cit mai 
mari, patronii nu vor să renunțe 
la ei".

pri-

de
prin încălcarea

O-*»*

Intr-o singură cameră muncesc - cite 12 ore pe zi - dorm și mănincă 
șase muncitori imigranți clandestini
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