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(prevederile recentelor decrete ale consiliului de stat]

Măsuri obiectiv necesare, In deplină concordantă cu cerințele 
progresului economic, cu interesele ridicării bunăstării poporuluiOpinia publică din țara noastră, toți cetățenii patriei au luat cunoștință, cu deosebit interes, de decretele Consiliului de Stat 

privind majorarea și îmbunătățirea corelă
rii, pe principii economice, a prețurilor cu 
amănuntul la produsele agroalimentare și 
majorarea retribuțiilor tarifare ale persona
lului muncitor, a alocațiilor de stat pentru 
copii, a pensiilor și alte drepturi care se 
acordă in raport de nivelul retribuțiilor sau 
pensiilor. Elaborate și fundamentate științific sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezbătute și aprobate în forurile supreme ale democrației «noastre muncitorești. socialiste, măsurile privind majorarea preț ‘lor cu amănuntul la produsele agro- al’iț are și creșterea veniturilor populației 
sil p jrunse de o înaltă responsabilitate 
pentru progresul economic necontenit al ță
rii, pentru ridicarea continuă a nivelului de 
trai al intregii națiuni.Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, aceste măsuri au o importanță deosebită, ele fiind izvorite din necesități economice obiective. Măsurile adoptate sint menite să asigure corelarea judicioasă a prețurilor de desfacere cu amănuntul a produselor agroalimentare cu costurile și prețurile de producție, stimularea unităților producătoare in valorificarea superioară a resurselor materiale, de muncă și financiare, desfășurarea unor raporturi de schimb corespunzătoare între diferite ramuri și sectoare de activitate, între sat și oraș, o mai strînsă legătură între prețurile interne și externe, aplicarea consecventă a principiilor autogestiunii economico-financiare in toate unitățile. în esență, această actualizare a preturilor a apărut necesară ca urmare a creșterii puternice a prețurilor pe plan mondial, a sporirii cheltuielilor de pro

ducție în unitățile agricole și din industria alimentară, a majorării substanțiale a retribuțiilor personalului muncitor — toate acestea concretizîndu-se în ridicarea costurilor și prețurilor de producție, afec- tînd nivelul rentabilității, multe din produsele agroalimentare devenind astfel nerentabile. Corecti nd aceste neconcordanțe. decretul privind majorarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare asigură un raport mai bun între prețurile diferitelor produse în funcție de valoarea lor nutritivă, de cheltuielile reale pentru producerea lor, in vederea cointeresării corespunzătoare a unităților economice în realizarea tuturor produselor și sortimentelor de care populația are nevoie pentru un consum cit mai rațional.Și de această dată, în spiritul politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, măsurile de majorare a prețurilor la produsele agroalimentare au fost adoptate în condițiile sporirii retribuției, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor, asigu- rînd creșterea retribuției reale a oamenilor muncii, a veniturilor reale ale populației. Aceasta demonstrează — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — forța economiei noastre socialiste, politica consecventă a Partidului Comunist Român de a asigura — pe măsura dezvoltării forțelor de producție și sporirii bogăției naționale — creșterea continuă a bunăstării poporului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o ridicăm în România. în acest sens, prin decretul Consiliului de Stat se prevede că odată cu intrarea în vigoare a noilor prețuri de desfacere la produsele agroalimentare se acordă, pentru toate categoriile de muncitori și maiștri, precum și, în raport cu nivelul retribuției, pentru alte categorii de

personal muncitor, o compensație corespunzătoare, astfel îneît, pe ansamblu, la sfirși- 
tul anului 1982 retribuția reală să crească cu 
1,5 la sută față de 1989. Prin aplicarea unor noi măsuri de creștere a retribuțiilor, In anul 
1983 retribuția reală va fi mai mare cu cir
ca 4 la sută față de anul 1980.Desigur, majorarea retribuțiilor personalului muncitor, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor cere un efort deosebit din partea economiei naționale. în total, populația va beneficia de peste 25 de miliarde 
lei venituri suplimentare. Este o sumă importantă care grevează asupra costurilor de producție și, tocmai de aceea, trebuie făcut 
totul pentru recuperarea ei printr-o muncă 
mai spornică, de calitate și mai eficientă. Acesta este un obiectiv major la înfăptuirea căruia trebuie să-și aducă întreaga contribuție, zi de zi, fiecare om al muncii, colectivul fiecărei unități. în societatea noastră socialistă, orice sumă de bani pusă în circulație trebuie să aibă o deplină acoperire în mărfuri, în valori materiale create prin muncă. Nu putem consuma mai mult 
decît producem S Aceasta este o realitate care' trebuie bine înțeleasă de fiecare om al muncii, de fiecare cetățean. Cu cit vom produce mai mult și mai ieftin, cu atît vom dispune de mijloacele necesare pentru dezvoltarea necontenită a forțelor de producție, pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai.în spiritul prevederilor hotărî rii ședinței de, lucru comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, al decretelor Consiliului de Stat, in 
fiecare întreprindere, la fiecare loc de mun
că trebuie să se acționeze cu toată energia 
pentru sporirea susținută a eficienței eco
nomice, baza trainică a sporirii venitului național. De rezultatele concrete obținute în

această privință depinde nemijlocit înfăptuirea uneia din hotărîrile deosebit de importante — anume, de a se recupera in anul 1982 cel puțin 30 Ia sută din volumul compensațiilor acordate, peste prevederile de plan. Direcțiile de acțiune, măsurile concrete sint la indemîna colectivelor de oameni ai muncii : sporirea suplimentară a productivității muncii — un singur procent de creștere la acest indicator echivalează la nivelul anului 1982 cu un spor de producție netă de peste 3 miliarde lei ; reducerea mai accentuată a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil — prin reducerea cu 1 la sută a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social se poate asigura, in acest an, un spor de venit național de 15 miliarde lei ; valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor ; recuperarea și utilizarea integrală a resurselor materiale refolosibile ; înnoirea și modernizarea accelerată a producției, ridicarea calității produselor.Să răspundem insuflețitoareior îndemnuri ale secretarului general al partidului, mobilizatoarelor chemări ale • înaltelor foruri ale democrației muncitorești și socialiste des- fășurind in toate ramurile economiei, in fiecare unitate o intensă activitate pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe 1982 și întregul cincinal, asigurind lichidarea în cit mai scurt timp a oricăror rămîneri în urmă ! Să întărim continuu au- toconducerea și autogestiunea muncitorească, să asigurăm in toate unitățile sporirea producției materiale, o eficiență tot mai înaltă și o rentabilitate sporită, convinși că astfel asigurăm creșterea susținută a avuției societății noastre, venitului național — baza ridicării continue a gradului de civilizație și bunăstare a întregului popor.
Ancheta „Scînteii" în magazine din Capitală și din județe

CU DEPUNĂ TnTELEGERÎTsI APROBARE, 
CU MATURĂ RESPONSABILITATE CIVICĂ
— așa au fost primite de oamenii muncii măsurile de majorare a prețurilor și retribuțiilor

9 in prima zi, la prima oră de aplicare a noilor reglementări
• O necesitate obiectivă, rezolvată în spiritul unei profunde griji 
față de interesele oamenilor muncii • încrederea generală în rezul-
* vele cu care se vor solda noile raporturi stabilite în economie

Vii expresii ale conștiinței înaintate: angajamente muncitorești 
pentru îmbunătățirea producției, pentru creșterea eficienței econo

Compensațiile

susțin puterea de cumpărare, 

nu e afectat nivelul de trai

SUB SEMNUL URGENTEII
• Asigurarea neîntîrziată în toate unitățile a se

mințelor necesare, in special pentru culturile 
din prima epocă.

• Încheierea organizării formațiunilor de lu
cru, stabilirea sarcinilor și răspunderilor 
pentru fiecare lucrare.Se apropie din nou vremea lucrărilor agricole de primăvară. în întinderile fertile ale Bărăganului, în Cîmpia de vest, în Dobrogea, în cîmpiile și podișurile Moldovei și ale Transilvaniei, lucrătorii ogoarelor fac ultimele pregătiri înaintea declanșării marii bătălii a campaniei de primăvară.Este o campanie cu un volum de lucrări pe cît de mare, pe atît de complex și stringent în 2—3 zile de la intrarea în brazdă a primelor mașini trebuie încheiate însămîn- țarea culturilor din prima urgență. Urmează apoi semănatul sfeclei de zahăr și imediat după aceea a florii- soarelui, plantarea cartofilor. Cultura spre care trebuie concentrate cele mai mari forțe rămine însă porumbul. în cazul acestei culturi trebuie încheiate grabnic acțiunile de fertilizare, procurarea seminței, ur- mînd ca pe măsură ce timpul se va încălzi să se treacă la pregătirea eșalonată a terenului pentru că la vremea semănatului să existe asigurat un front de lucru care să permită folosirea la întreaga capacitate a semănătorilor. Toate lucrările trebuie făcute în timpul cel mai scurt și în condiții de calitate mult mai bune decît pînă acum.Spiritul nou, revoluționar de muncă.

gradul superior de organizare care trebuie să caracterizeze întreaga activitate din agricultură este necesar să se manifeste Încă din aceste zile ale pregătirii campaniei agricole de primăvară. Iată de ce Întregul efort pentru executarea exemplară a tuturor lucrărilor trebuie să aibă ta obiective imediate încheierea grabnică a reparațiilor la tractoare și la mașinile agricole, asigurarea cantităților de semințe necesare, pregătirea terenului pentru culturile care se însămînțează, cum s-ar spune, în mustul zăpezii, precum și definitivarea programelor și sarcinilor concrete de lucru pentru fiecare formație în parte.Problema cea mal Importantă șl stringentă este acum ca semințele necesare să se afle în magaziile unităților agricole. Facem această subliniere pornind de la rămînerile mari în urmă care există în această privință, de la modul defectuos în care se’ desfășoară preluarea semințelor de către unitățile agricole beneficiare, chiar și în acest moment, cînd practic ne putem aștepta să se PQa- tă da startul semănatului de la o zl la alta. Dar iată cum se prezintă situația preluării semințelor la cl- teva din culturile care urmează a fi însămînțate în primele etape.
Cultura

Cantitatea de sămînță 
ce trebuie preluată 

— tone —

Cantitatea 
preluată la zl 

— tone —
grîu de primăvară 2138 12
ovăz 3 688 588
orzoaică 7 400 1 200

■ in ulei 4 541 1866
sfeclă de zahăr 2 010 1 830
floarea-soarelui 3 031 605

mice • Personalul din comerț 
titudine și cinste exemplară.
Ieri, 15 februarie, au intrat în vigoare 

Decretul Consiliului de Stat privind majorarea 
și îmbunătățirea corelării, pe principii eco
nomice, a prețurilor cu amănuntul la produ
sele agroalimentare și Decretul Consiliului de 
Stat cu privire la majorarea retribuțiilor tarifare 
ale personalului muncitor, a alocațiilor de stat 
pentru copii, a pensiilor și alte drepturi care 
se acordă in raport de nivelul retribuțiilor sau 
pensiilor. Sint reglementări care detaliază, în 
limbajul legii, recentele măsuri stabilite de 
conducerea partidului, dezbătute și aprobate 
de principalele foruri ale democrației noastre 
socialiste, amplu discutate si aprobate de ’ 
întregul popor. Așa cum s-au pronunțat în

este chemat să manifeste corec-

aceste zile cetățenii din cele mai diferite 
categorii sociale, în adunările muncitorești, în 
presă, în scrisori, in discuții directe - sînt 
măsuri impuse de evoluție? obiectivă a condi
țiilor economice, influențate șl de perturbă
rile economiei mondiale, sînt măsuri adoptate 
după o analiză științifică a realității, sînt 
măsuri aplicate în spirit umanist, cu toată 
grija pentru nivelul de trai al oamenilor 
muncii.

Ecourile consemnate de reporterii și cores
pondenții „Scînteii" prezenți feri la prima oră 
a dimineții în diferite „vaduri comerciale" 
atestă aprecierile aprobative ale cetățe
nilor.

„Complexul comercial" de pe strada Unirii — una dintre cele mai vechi și mai solicitate unități pentru desfacerea produselor agroalimentare din Botoșani. Ieri dimineață, de la prima oră, chiar de la deschidere se află un grup masiv de cetățeni — unii dintre ei cumpărători grăbiți să-și „facă piața" înaintea plecării la lucru, alții curioși să afle „pe viu“ noile prețuri.— Ea produsele de bază — observă profesorul pensionar Ștefan Iovă- 
niseanu — rata de creștere a prețurilor este foarte mică. Știam asta Încă de ieri, din emisiunile de radio și televiziune, dar am dorit să mă conving direct.— E adevărat, răspunde maistrul 
Ana Anghelache, de la întreprinderea locală de confecții. La pline, bunăoară, creșterea prețului este aproape neînsemnată, 25 de bani la fiecare pîine, dacă nu mă înșel.

— Dar nici la lapte prețul nu a crescut foarte mult, în nici un caz așa cum Iși dădeau unii cu părerea — intervine din nou primul cumpărător.Folosim prilejul pentru a-i întreba pe cei doi cumpărători în ce măsură își vor găsi acoperire noile prețuri în veniturile suplimentare ce le vor primi. Iată răspunsurile lor : Ștefan Iovăniseanu — „Atît eu cît și soția, de asemenea pensionară, vom primi lunar cite 100 lei în plus. Ne-am făcut calcule și ieri, iar acum știu și mai sigur : reașezarea prețurilor nu va afecta veniturile noastre generale de pină acum". Ana Anghelache — „Eu voi primi un spor la retribuție de 140 lei lunar, iar soțul meu, maistru și el la aceeași unitate, 120 lei lunar. Totodată, ni se vor mări și alocațiile pentru trei dintre copiii noștri, una peste alta însu-
(Continuare în pag. a Il-a)

în mod necorespunzător se desfășoară această acțiune în unitățile agricole din județul Arad, unde la sămînța de in ulei nu s-a ridicat nici un kilogram din cele 300 tone, iar la ovăz doar 2 tone din 205 tone, ca să ne referim numai la culturile la care semănatul s-ar putea începe in următoarele zile, ținînd seama de evoluția vremii, care se află în continuă încălzire. Nici în județul Timiș, lucrurile nu stau prea bine în această privință, din 173 tone de ovăz au fost preluate doar 33 tone, Ia in ulei 250 tone din 385, la floarea-soarelui 20 tone din 151. Iar exemple nedorite de acest fel se pot da și din Prahova, Galați, Dolj, Ialomița, Tulcea, Argeș, Brăila și Dîmbovița. Probleme serioase se ridică și in ce privește asigurarea seminței pentru in fibră, ca urmare a faptului că unitățile de industrializare mai au de livrat agriculturii circa 3 000 tone de sămînță, pe care încă nu au reușit să o decapsuleze.Asemenea stări de lucruri obligă la acțiuni ferme pentru eliminarea grabnică a tuturor neajunsurilor care se manifestă în activitatea- de preluare a semințelor. Trebuia spus cu toată claritatea că sarcinile mari care stau in fața oamenilor mundi din agricultură, în perioada imediat următoare, vor putea fi înfăptuite numai , dacă asemenea deficiențe vor fi imediat înlăturate, pentru că se știe cîte întîrzieri în mersul însă-

mînțărilor au determinat neașigurea seminței la timp.Pe prim-planul urgențelor lucrărilor agricole în cimp stă acum executarea lucrărilor de pregătire a terenului pe suprafețele care urmează a fi însămînțate în prima urgență — ovăz, inul pentru fibră, mazăre etc. Raportate la forța mecanică existentă, aceste suprafețe sînt destul de mici, dar trebuie avute în vedere condițiile mai diferite în care se execută lucrările de pregătire a terenului, faptul că acestea se cer făcute acum între ferestrele iernii, folosind din plin fiecare oră bună de lucru. Iar de acum asemenea momente vor fi din ce în ce mai multe și în cît mai multe zone ale țării. Pentru a le valorifica la maximum se cere, pe de o parte, ca fiecare specialist să controleze în permanență starea terenului, iar, pe de altă parte, ca în fiecare fermă să fie organizate formațiile de mecanizare și stabilite sarcinile concrete pentru fiecare lucrare în parte. Sînt acțiuni care trebuie pregătite cu cea mai mare răspundere și pînă în cel mai mic amănunt, astfel îneît fiecare mecanizator și cooperator să știe cu precizie ce răspunderi are, ce trebuie să facă să-și îndeplinească normele de lucru stabilite. Pentru că succesul viitoarei campanii agricole și cu deosebire a însămînțării culturilor din prima epocă constă în executarea lor rapidă și de bună calitate.
O profesie care cere 
deopotrivă pricepere 

și dăruire

ÎN SPIRITUL GRIJH PENTRU RIDICAREA PERMANENTĂ A NIVELULUI DE TRAI AL OAMENILOR MUNCD

CREȘTEREA 
RETRIBUȚIEI MEDII REALE A 
PERSONALULUI MUNCITOR

Așa cum se arată în decretul Consiliului de Stat dat ieri publicității, 
pentru a se asigura înfăptuirea programului de ridicare permanentă a ni
velului de trai al oamenilor muncii, odată cu intrarea in vigoare a noilor 
prețuri de desfacere la produsele agroalimentare se acordă, pentru toate 
categoriile de muncitori și maiștri, precum și, în raport cu nivelul retribuției, 
pentru alte categorii de personal muncitor, o compensație corespunzătoare,

prin creșterea retribuției. Ca urmare, pe ansamblu, la sfîrșitul anului 1982 
retribuția medie reală a personalului muncitor va fi cu 1,5 la sută mai mare 
față de anul 1980. Prin aplicarea unor noi măsuri de creștere a retribuției 
nominale, în anul 1983 se va asigura o sporire a retribuției medii reale cu 
circa 4 la sută față de anul 1980.

Ilie . Poenaru ciobănea pe dealurile Do- brogei, în sudul Medgidiei. îl tocmeau țăranii din toamnă, le vedea oile, iși cerea tainul de opinci, sarica și cojocelul și un abonament la un ziar pe care trebuia, nu- maidecît,' să i-1 aducă (in ziua sosirii lui la primăria din Izvoru Mare) tocmai în cîmp, pe stîncăriile de la Acargea, cei care-1 tocmiseră. Aceasta era partea cea mai grea a contractului care nu se scria pe hîrtie, ci se săpa în memoria fiecăruia, cu pecețile nevăzute, dar de neșters ale. cinstei. Un om ciudat Ilie Poenaru, dar ce minune de om, cită dragoste de animalele pe care le păstorea...Eram copil, dar țin minte iernile cumplite ale Dobrogei, cu viscole rotindu-se buimac pe văi, îngropind in zăpadă saivanele așezate in arc de cerc, cu spatele în crivăț. Durate din cherpic, joase cit un stat dc om, acoperite cu lipitură de pămint, pe care primăvara >creștea iarba săracă a stepei, păstrau căldura răsuflării animalelor, a așternutului de paie uscate, pe

care începeau fătările în plin viscol. Ilie Poenaru era acolo, grijind de flecare mie- luț, strunindu-și strungarii tineri, păcurarii, invățindu-1 să ocrotească viața, scoțînd sufletul din ei cînd i se părea că dau dovadă de cea mai mică neglijență. Și apa și
însemnări 

despre oierii 
dobrogenihrana animalelor erau toate în jurul saivanelor și totul se petrecea ca într-o fabrică bine pusă la punct, în care orice rotiță a activității își avea rostul ei, nu se oprea, pentru că la mijloc era viața, viața care trebuia crescută. îmi amintesc ce uriașă uimire s-a așternut odată pe fața unui doctor veterinar — cînd tot crugul vieții noastre intrase pe făgaș nou și Ilie Poenaru era de acum cioban al cooperativei agricole de producție. Uimire in fața cunoștințelor omului simplu (care păstra legătura, mai ales atunci, cu largul lumii, prin ziarul său nelipsit), neînvățat cu tratate savan

te, dar sporind comoara practicii creșterii oilor transmisă lui de înaintașii crescători ai turmelor pendulînd din Carpați la Mare și înapoi, păscîndu-le, îngrijindu-le cu medicamentele pe care natura — prin flora ei miraculoasă — li le punea la dispoziție. Și doctorul acela a reVe- nit de nenumărate ori la Ilie Poenaru, cînd ii era lui mai greu și nu găsea soluții in tratate pentru vindecarea animalelor. A tot venit să învețe (ca la o universitate mai veche decît cea mai veche universitate cu hrisov), pină cînd Poenaru s-a stins într-o primăvară, proptit în bită, înconjurat de cîinii lui, de oile cooperativei. Mi-am zis că prin acest om se sfîrșea un șir de ciobani de legendă. Dar nu 1L-am regăsit din nou (așa cum era și firesc in rostogolirea vremii pe acest colț de lume), purtind alt nume, Ion Cazacu, președinte al Cooperativei agricole de pro-
Dionisie ȘINCAN
(Continuare 
in pag. a II-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — marți 16 februarie 1982

r Ancheta „Scinteii" in magazine din Capitală și din județe

cu deplină Înțelegere și aprobare,
CU MATURĂ RESPONSABILITATE CIVICĂ
— așa au fost primite de oamenii mantii măsurile de majorare a prețurilor și retribuțiilor

(Urmare din pag. I)mind circa 500 lei lunar. Cum la produsele consumului de bază rata de creștere este ponderată — cine consumă zilnic cafea ori băuturi speciale n-are decit să plătească în plus — am impresia că din suma amintită ne vor și rămine lunar ceva bani pentru acoperirea altor necesități ale familiei.

Aflăm că toate unitățile complexului sint bine aprovizionate. „Dispunem spre vinzare — spune șeful complexului, Maria Cordu- neanu — de 3 500 litri ulei, 4 000 kg ■zahăr, 1 000 kg produse de carmangerie, 700 litri lapte, brînzeturi. conserve, paste făinoase, orez, diferite sortimente de piine etc., iar alăturat, unitatea de legume și fructe oferă felurite mărfuri de sezon.
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„Așa cum, acasă, vom cintări mai bine banul la cumpărături, 
tot astfel trebuie să drămuim orice cheltuială în producție, la fabrică"

„Noile prețuri sint accesibile oricui, 

. iar cumpărătorii se dovedesc mai 

gospodari"Ne aflăm în magazinul „Alimentara" de pe strada Matei Voievod nr. 139 — cartierul Vatra Luminoasă. Ca de obicei, lume multă. Atrage atenția varietatea sortimentelor de produse alimentare — mezeluri, lactate, conserve, citrice, ulei, zahăr și produse zaharoase, făină etc. Responsabilul unității, tovarășul Vasile Rozeanu, ne spune : „De la deschidere, adică în două ore, am făcut încasări obișnuite — cu toate că prețurile au crescut — adică s-au înregistrat, valoric, încasări la nivelul celor dinainte. Ca vechi lucrător în comerț pot explica fenomenul cu ușurință : oamenii sint mai chibzuiți. Am discutat cu mulți dintre cumpărătorii obișnuiți ai magazinului și părerea lor poate fi adusă la același numitor și formulată în cîteva cuvinte : noile prețuri sint accesibile oricui, iar cumpărătorii sint, cum s-ar spune, mai gospodari".Intre rindurile de cumpărători, îl întîlnim pe Iordache Dina (str. Constantin Ivănuș nr. 12). Ne spune :„Sint pensionar, deci om cu venituri nțai modeste decît ale tinerilor, și'cu atit mai mult apreciez grija partidului și statului pentru categoria noastră de oameni. Mărirea pensiei, imediat, și în. același timp cu creșterea retribuției celor ce lucrează în cîmpul muncii, este nu numai un sprijin material, ci șl un gest de atenție, de considerație, o dovadă că nu am fost deloc uitați sau trecuți „pe planul al doilea". Apoi, vreau să subliniez modul gradat și bine gîndit în care au fost făcute majorările de prețuri. De exemplu, piinea are acum un preț cu aproximativ 0,50 lei—0,60 lei mai mare decit în trecut. Mi-am făcut un calcul din care reiese că, într-o lună, pe thine personal, acest preț nou mă afectează doar cu vreo 8—9 lei. Pe urmă, laptele. Prețul s-a modificat eu aproximativ un leu. Consum cel

mult jumătate litru pe zi. Deci să mai adăugăm in calcul 15 lei lunar. Diferențe mici sint și la carnea de pasăre, la zahăr. In general, pot spune, fără teama de a greși, că suma totală rezultată din mărirea pensiei îmi acoperă bine diferențele de prețuri".Magazinul general din Piața lanțului. Și aici se remarcă o bună aprovizionare, mărfurile au fost etichetate fără excepție din timpul nopții, peste tot e ordine și disciplină.îl întîlnim printre gondolele magazinului pe tovarășul Virgil Radulescu, maistru la moara „Griul". „Drept să spun, ne declară el, mă așteptam Ia creșteri mult mai mari. Eu am un fel de mică amintire personală — faptul că primul pachet de zahăr l-am cumpărat cu 25 de ani în urmă, și știu asta fiindcă eu căutam zahărul în saci, or chiar atunci începuseră mărfurile să fie preambalate, iar vinzătoarea a cam rîs de neîncrederea mea. A trecut, de. atunci și pină acum, un sfert de veac, veniturile oamenilor muncii au crescut, toate cheltuielile de producție și desfacere, de asepaenea, au crescut și era anormal ca să cumperi și azi zahărul la prețurile de atunci, cind numai benzina autocamioanelor care aduc sfecla la fabrici sau zahărul la depozite s-a scumpit, cred, cu vreo mie cinci sute la sută 1 Și încă un*  aspect : deși creșterile sînt, în general, destul de modeste, cred că ele vor contribui într-o măsură și la realizarea unei alimentații mai raționale, mai echilibrate, la înlăturarea risipei, a aprovizionării excesive, fără rost. Spun aceasta pentru că, trebuie să recunoaștem, la noi în țară se face încă multă risipă, se aruncă — chiar și eu arunc — multe bunuri alimentare. Deci puteți nota că sînt de acord și consider că rezultatele vor fi pozitive din multe puncte de vedere.

Sint țesătoare la întreprin
derea integrată de lină Con
stanța, am doi copii, de 4 și de 
9 ani, soțul meu este maistru la 
aceeași întreprindere unde lucrez 
și locuim intr-un apartament cu 
trei camere dintr-un bloc iiou 
situat intr-unui dintre cele mai 
frumoase cartiere ale orașului, 
dotat cu magazine de tot felul, 
școli, grădinițe, complex sportiv 
etc. Cu alte cuvinte, avem toate 
condițiile unui trai civilizat și 
îndestulat prin ciștigurile bune 
pet care soțul meu și cu mine le 
obținem prin muncă. De aceea 
sintem recunoscători partidului 
că avem condiții de trai cum 
nici noi, mai demult, și nici pă
rinții noștri nu le-am visat.

Aceeași grijă, aceeași atenție 
pentru condițiile noastre de via
ță se vădesc in măsurile pri
vind reașezarea prețurilor la 
produsele agroalimentare și de 
creștere a retribuției personalu
lui muncitor, a alocației de stat 
pentru copii și a pensiilor. Bine-

înțeles că am citit noile liste de 
prețuri, le-am citit cu multă 
atenție, ca gospodină și ca 
mamă. Adevărul este că majo
rările nu sint atit de mari, la 
cele mai multe produse, cum ne 
puteam aștepta ținind seama de 
felul cum au crescut prețurile în 
alte țări, și încă an de an, de 
multă vreme. In plus, am făcut 
o socoteală simplă. împreună cu 
soțul meu vom primi un spor la 
retribuție de 380 de lei. sumă la 
care se adaugă sporirea alocației 
pentru copii cu aproape 140 lei, 
deci in total circa 520 lei — ceea 
ce ne va acoperi diferența de 
prețuri.

Dar n-ar fi drept să socotim 
numai cîștigurile, pentru că de 
unde iei, dacă nu pui la loc, se 
sirăte. Ca atare, e de datoria 
noastră să recuperăm in totalita
te aceste sume, muncind mai 
bine, mai cu spor, economisind 
materiile prime, reducind cheltu
ielile inutile, incercind să elimi-

năm cu totul orice risipă. Așa 
cum, acasă, vom cintări mai bine 
banul la cumpărături, tot așa 
trebuie să drămuim orice cheltu
ială în fabrică. Așa cum discu
tam și cu tovarășele mele de 
muncă, in această direcție avem 
mari rezerve. Mă gindesc la scă
derea cheltuielilor pe care, le 
facem pentru retușul stofelor din 
cauza calității slabe, la mai buna 
folosire a materiei prime, lina, 
la eliminarea absențelor nemoti
vate și a lipsurilor din producție, 
la o bună supraveghere a răz
boaielor incit să se elimine timpii 
morți.' Toate acestea constituie 
surse de reducere a cheltuielilor, 
de creștere a productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor noastre, care să le 
facă cit mai cerute in țară și mai 
competitive pe piața externă.

Dorina BRATEAN 
țesătoare la întreprinderea 
integrată de lînă Constanța

sI-

„Putem să recuperăm pină la sfîrșitul anului, nu 30, ci 45 la sută 
din valoarea compensațiilor acordate"

In acest an, retribuțiile celor 
9 000 de oameni ai muncii din 
Combinatul de oțeluri speciale 
din Tîrgoviște vor crește cu 
20,4 milioane lei, dar alocațiile 
de stat pentru copii cu 4,6 mi
lioane lei. Așa cum a hotărit, 
pe baza unei evaluări temeinice 
a rezervelor de care dispunem, 
adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii, care 
a avut loc zilele trecute, este 
pe deplin posibil să recuperăm 
pină la sfîrșitul anului nu 30 la 
sută, ci 45 la sută din valoarea

compensațiilor acordate in le
gătură cu corelarea prețurilor.

Preocupările noastre sint în
dreptate, cu prioritate, către 
creșterea productivității muncii, 
printr-o mai bună folosire a 
utilajelor și instalațiilor, redu
cerea consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, 
creșterea calității produselor și 
asimilarea de noi mărci de oțe
luri superioare, necesare econo
miei noastre. Acțiunile stabilite 
vor conduce la reducerea chel
tuielilor materiale cu 2 lei la o

mie lei producție-marfă, ceea ce 
echivalează cu o economie de 
peste 11 milioane lei. Acesta 
este răspunsul colectivului com
binatului, in acest mod am în
țeles noi să ne exprimăm ade
ziunea la recentele măsuri luate 
de conducerea partidului și sta
tului nostru. ’

Gheorghe IORDACHE 
secretarul comitetului de partid 
al platformei industriale 
din Tîrgoviște
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„Cunoaștem viața la țară, știm că
■ . 1 •

noile prețuri vor stimula producerea

de mai multe bunuri agricole"

bil, produsele vin de peste mări și țări, in condiții cînd se știe cit au crescut prețurile transportului cu vapoarele — pe lingă faptul că chiar și în țările lor de baștină aceste mărfuri s-au scumpit mult. Nivelul nostru de trai nu se măsoară doar prin numărul de cafele băute pe zi...
„Sincer vorbind,

Prin forfota de lume, îl întîlnim pe tovarășul Mircea Mihăiescu, șeful biroului comercial al magazinului, care ne spune ceea ce și constatam de fapt. „E o zi ca oricare alta. După cum vedeți, nivelul vînzărilor nu scade, lumea cumpără, cantitățile de mărfuri sint suficiente".
mă așteptam la

• întreprinderea de stofe „Dorobanțul" - Ploiești. Aspect din secția țesătorie 
Foto : Agerpres

Calitatea muncii și a produselor 
- decisivă în realizarea

planului la export

încheierea primului schimb pe platforma industrială bucureșteană din zona Obor, cu acele cotidiene „rîuri de oameni" ce ies pe porțile întreprinderilor. De regulă, discuții diverse, despre treburile la locul de muncă, despre probleme familiale, despre chestiuni personale. Ieri însă, în ziua intrării în vigoare atit a măsurilor de majorare a prețurilor agroalimentare, cit și a retribuțiilor — acestea constituiau subiectul aproape exclusiv al discuțiilor.Recunoaștem în grupurile ce trec PB lingă magazinul „Obor" pe maistrul principal Stelian Chiru și pe rectificatorul Gheorghe Oprea, de la „Mecanică fină".— Eu provin de la țară, spune maistrul. Cunosc viața Ia țară și-mi dau seama că sporirea prețurilor. de achiziție îi va stimula pe cooperatori, pe țărani. Era normal ca prețurile de desfacere să crească și ele. In afară de echitatea economică pe care o restabilește intre sat și oraș, măsurile creează o bază sigură pentru a avea mai multă carne, mai mult lapte. înainte unii nu se simțeau interesați, așa că majorările erau inevitabile, erau strict necesare. E drept, producția agricolă și alimentară nu va crește peste noapte, dar de crescut va crește, acum sintem siguri.— Important este *și  faptul că a- ceste măsuri nu ne știrbesc nivelul de trai, adaugă Gheorghe Oprea. Partidul și statul 'au găsit Calea cea mai bună, s-au bizuit pe priceperea și conștiința muncitorească, asigurînd sistemul compensațiilor. Un lucru trebuie să fie astăzi clar pentru fiecare din noî : pină la sfîrșitul cincinalului această pricepere și hărnicie muncito

rească trebuie să redea venitului național cele 25 miliarde de lei.Aflăm, din discuția celor doi, cum se conturează răspunsul colectivului de la „Mecanică fină" : în luna februarie, o producție-marfă suplimentară de aproape 4 000 000 lei.La secția de piine a aceluiași magazin, cu prețurile noi afișate, oamenii își cumpără obișnuitele sorturi : „albă" cu adaos de cartofi, „semialbă", „Dîmbovița"...— Unii se așteptau la majorări mai consistente, ne spune rectificatorul Gheorghe Georgescu, tot de la „Mecanică fină". Da, de ce n-aș recunoaște-o, chiar și eu m-am așteptat. Căci mă gindeam : de la 1 350 lei, cit cîștigam ’ acum 15 ani de cînd nu s-a mai schimbat prețul piinii, eu am ajuns la 3 200. Mi-am făcut, de aseară încă, un calcul, negru pe alb, adunînd diferențele de prețuri, la produsele alimentare zilnice — și compensația pe care o primesc. Sumele sint aproape egale. înseamnă că nivelul de trai rămine același.Lăcătușul Dumitru Stanciu, de la întreprinderea vecină, „Aversa", a trecut și el, după tură, prin magazin să-și facă obișnuitele cumpărături pentru acasă : un pui pream- balat, costiță afumată, unt. Face același calcul : împreună cu soția, care lucrează la „Crinul", primesc lunar un spor de retribuție de 320 lei. Sumă care acoperă în întregime diferența de majorare a prețurilor la produsele pe care Ie cumpără lunar.— Sigur că da, spune el, refe- rindu-se la unele produse provenite din import. La cafea sau cacao, citrice, banane, majorările au fost mai consistente, însă este Inevita-

creșteri considerabil mai mari"Complexul comercial din bd. Bucureștii Noi 57. Stăm de vorbă cu unii dintre cumpărătorii aflați în magazin la prima oră a dimineții. întrebarea pe care le-o punem este comună : cum li se par noile prețuri ale produselor alimentare ? „Aproape că n-am observat diferența, ne spune Marin Morăreanu, din strada Clucerului 9, de profesie șofer. Am cumpărat, după cum vedeți, cîteva borcane de conserve de legume și nici unul nu costă mai mult de 10 lei". „M-am uitat la toate, deși nu am nevoie decît de niște ghiveci, numai din curiozitate să văd noile prețuri, comentează Evanghelia Martinescu, din strada Subcetate 15, casnică. Am constatat că sint suportabile, nu depășesc puterea noastră de cumpărare". ■„Am ascultat aseară la radio și la televiziune șl cunosc conținutul celor două decrete, ne spune Dra- gomir VaSilescu, din blocul B 2. Găsesc că ele conțin măsuri bine chibzuite. Ca să fiu sincer, mă așteptam la creșteri de prețuri considerabil mai mari. Citesc și eu ziarele, ascult ce spun cei ce vizitează alte țări și știu că, de nu puțini ani încoace, peste tot, in toate țările, fie socialiste, fie capitaliste, prețurile au crescut tot timpul și foarte mult. Or, la noi, de zeci de ani au rămas pe loc. Iar creșterile sînt, așa cum spuneam, sub așteptări. Poți lua un litru de lapte cu 3,50 lei sau cu 3,75 lei. In alte părți, pentru același aliment se plătește echivalentul a circa 20 de lei. Pîjnea rămîne la noi în țară, cred, printre cele mai ieftine din lume. Iar observația este valabilă

și la alte produse de uz cotidian. Noile prețuri, in contextul acordării compensațiilor, nu afectează pe cei cu venituri medii sau mici. In schimb, cred că-i va mai tempera pe cei care dispun de mai mulți
Condiții angajante

bani și au obiceiul de a cumpăra cantități peste necesar, creînd goluri in aprovizionare".Responsabilul unității, Florin Popa, a ținut să sublinieze observația cumpărătorului cu privire la cei ce se aprovizionează cu cantități ce depășesc nevoile raționale : „Chiar ieri, cineva a cumpărat băuturi de aproape 800 lei. Mă gindeam că este foarte bine că la a- ceastă categorie de mărfuri prețurile au crescut mai mult decît la alimentele de strictă necesitate, rămase în continuare la niveluri foarte accesibile. Faptul că prețul cu amănuntul exprimă corect cheltuielile ce se fac pentru realizarea lui îi va face pe unii cetățeni să respecte mai mult efortul depus pentru producerea acestor bunuri și, în consecință, să-și limiteze cumpărăturile la nevoile reale".
pentru un comerț

civilizat, corectMagazinul „Premial" din str. Beldiman. De la primele ore — lume multă. Dar și mărfuri suficiente. „Am primit — ne spune șeful de magazin Florin Ghen- ciof — cașcavaluri în 7 sortimente, 3 500 kg preparate de carne în 17 sortimente, 700 kg unt, 600 litri lapte, 600 borcane iaurt. Am mai pus acum în vînzare trei sortimente de cozonaci ambalați, o gamă variată de conserve de legume și fructe, ulei de floarea- soarelui, de floarea-soarelui in a- mestec cu soia, germeni de porumb, precum și zahăr, făină, băuturi, dulciuri, țigări".Am întîlnit-o fh magazinul „Premial" pe gospodina Ioana Burduf. Cumpărase unt, mezeluri, cașcaval pentru familia în care, în afară de soț, mai sînt și doi copii — elevi de liceu. „După ce știam din ziare despre scumpirile din alte țări, mă așteptam chiar la creșteri mai mari — ne-a spus dînsa. Desigur, unele preparate de carne și unele brinze- turi, de pildă, nu sînt foarte ieftine, dar prețurile sînt totuși acce-

sibile. Și apoi compensațiile pți- mite la retribuție și. sporurile la alocațiile pentru copii compensează diferențele. Dovadă, chiar numeroșii cumpărători din acest magazin....Un vad comercial important al Capitalei : magazinul „Unic". Peste tot, ordine, curățenie, spirit de disciplină ; prețurile sînt afișate vizibil in dreptul mărfurilor ; la mezeluri, în plus, și listele, scrise citeț, ale produselor se află, pentru informare și consultare, pe tejghea. „Ne-am pregătit cum- am putut mai bine — ne informează șeful de magazin Marin Imireanu. Și mai așteptăm încă sosirea unor mărfuri, pentru a răspunde cît mai bine solicitărilor. Noile prețuri trebuie nu numai să fie stimulative pentru agricultură și industria alimentară, dar ele ne angajează, ne obligă și pe noi, lucrătorii din sectorul desfacerii, să prestăm o muncă superioară, un comerț tot mai civilizat, corect".
Reporterii
și corespondenții „Scinteii"

Tocmai pleca din incinta întreprinderii „Dorobanțul" din Ploiești un „TIR" de mari proporții. L-am rugat pe șofer să ne spună pe transportă și .încotro se îndreaptă. „Ce să fie in autocamion, zimbi el, decit stofe fine fabricate aici, care poartă emblema mult apreciată în străinătate — «Capul de berbec». Acum mă îndrept spre o țară arabă, Kuweit, unde transport un lot de marfă — 30 000 metri pătrați de stofe bărbătești...".î-am urat conducătorului aițto drum bun și am discutat apoi despre exportul unității cu inginera Natalia Diaconescu, director adjunct. Mai întîi, cîteva date de referință despre activitatea din anul trecut. Planul la export a fost îndeplinit ; în plus s-au realizat citeva comenzi urgente; 90 la sută din producția- marfă a luat calea străinătății, prin livrări directe sau prin unități de confecții-imbrăcăminte ; nici un fel de reclamații ; citeva sdrisori de a- preciere și dfe mulțumire de la firme străine care cumpără de mai mulți ani stofe fabricate la „Dorobanțul".Care-i situația producției de export a acestui an ? Aflăm tot lucruri bune. Sint încheiate contracte ferme pentru întreg semestrul I. Exigentele beneficiarilor sînt și ele în vădită creștere. Explicabil : concurența mare pe piața internațională, multele capricii ale înaltului arbitru : rhoda. In aceste condiții cum faceți 1 față ? Răspunsul este prompt : printr-o bună organizare, răspundere și disciplină pe întregul flux tehnologic.•— Pornind de la cerințele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la prioritatea pe care trebuie s-o acordăm exportului, de la sarcinile mobilizatoare pe care le avem în acest an — ne spune directorul unității, inginerul Vasile Tudor — am introdus, încă din faza de pregătire și lansare a fabricației, o precizie mai mare în executarea comenzilor la export. Anul trecut, de pildă, oamenii se ghidau uneori nu după urgență și promptitudine, ci după valoarea comenzii. Anul acesta, lansarea comenzilor se face după urgență. Oamenii de la serviciul producție se află în permanență în secții, urmărind execuția. Analizează de două ori pe săptămină stadiul fiecărei comenzi și, de comun acord cu șeful secției, iau măsurile cuvenite. Pe de altă parte, s-a întărit controlul pe faze în respectarea tehnologiilor de fabricație. Orice mică abatere este semnalată de laboratoarele secțiilor, specificîndu-se greșelile șl autorii lor. Aceste date ale tehnologiilor sînt strînse la nivelul întreprinderii. Ele fac obiectul unor analize aprofundate, stabilindu-se măsuri concrete pentru perfecționarea pregătirii profesionale, schimbarea unor tehnologii, îmbunătățirea unor compoziții de coloranți etc.Am reținut că datele primare strînse în decursul a numai 15 zile din ianuarie au dus la măsura ca, trei-patru zile pe săptămină, circa 600 de oameni — țesători, filatori, preparatori — să treacă printr-un curs de perfecționare a pregătirii profesionale. Scopul fiecare muncitor să-și însușească atit din punct de vedere teoretic, cît și practic noile tehnologii.— Ne confruntăm în prezent cu probleme noi, necunoscute în tehnologia țesăturilor — subliniază directorul tehnic, Petre Tuhar. Avem un sector de cercetare-proiectare unde atragem permanent cadrele tehnice cu polivalentă pregătire. Pentru că și țesăturilor li se cer tot v polivalente calități : de rezistentă, colorit, frumusețe etc. In cadrul a- cestei munci de cercetare, de creație am reușit 'să contractăm pentru 1982, pe lingă cele 700 de modele existente, și. 1 300 modele noi. Sint stofe inedite, cu o multitudine de poziții coloristice. Prin această mare varietate am reușit să ne impunem produsele noastre in fața parteneri

însemnări de la întreprin*  
derea de stofe „Doroban- 

țul"-Ploiești

lor externi. Dar noi am fost șl sîn- tem receptivi Ia orice solicitare a partenerilor. Ei ne cer, bunăoară, să le realizăm articole pe care ni le prezintă intr-un catalog. Nu-i refuzăm niciodată. Cercetarea noastră intră imediat în acțiune. Stabilim condițiile de țesătură, de culoare și tehnologia ce trebuie aplicată. Apoi, încep experimentele în minisecția- pilot, nenumăratele testări și, după aceea, se trece la pregătirea fabricației. O muncă de ampț^^. responsabilă, dar de mare folosi "Nu o dată, in timpul țuțiilor, au revenit referirile la w. spo.rsabili- tatea muncitorească, dăruirea și pasiunea în muncă. Șl la fața locului, in miezul producției, am făcut cunoștință cu cițiva dintre p'v-tătorii a- cestor calități : inginera Llena Dumitrescu, creatoarele de modele Viorica Manolescu, Stela Tomescu, Eliza Terente, inginera tehnolog Ma- rilena Ciuculete, șeful de atelier Marin Ionescu, din sectorul războaielor fără suveică, sector cu mulți muncitori unde se realizează produse pentru export la care nu s-a primit nici o reclamație de calitate de ani și ani.Dar intreprinderea are numai a- semenea cadre 7 — Ar fi Ideal — ne spune secretara comitetului de partid, tovarășa Emilia Apostoles- cu. Deocamdată însă, nu am reușit. De aceea nu slăbim activitatea noastră politico- educativă și, concomitent, aplicăm măsuri de întărite a ordinii și disciplinei în muncă. Pentru că fără ordine, fără disciplină, calitatea nouă a muncii nu va fi niciodată mal mult decît un deziderat. In anumite cazuri, cînd munca de la om la om nu a dat rezultatele , scontate, am recurs chiar la desfacerea contractului de muncă. „Consiliul oamenilor muncii se dovedește prea aspru in deciziile sale" — s-au auzit voci. A- baterile erau considerate minore. Greșită judecată I Pe fluxul de fabricație nu există abatere mare sau mică. De orice mărime ar fi, ea lasă urme asupra calității produselor. Or, colectivul nostru a reușit să-și mențină reputația și să se bucure de aprecieri pentru produsele livrate în străinătate tocmai prin această intransigență fermă față de lipsuri, prin această înaltă exigență față de calitatea muncii fiecărui < a tuturor.Aceleași exigențe le manifestă colectivul intreprinderii și față de furnizorii de materii prime și materiale. Oricite ștampile de calitate ar avea, materiile prime și materialele sint supuse, inainte de a fi introduse in fabricație, unor exigente testări în laboratoarele întreprinderii. Tot ce nu corespunde este dat la o parte, anunțîndu-se fabrica furnizoare. Ni s-au adus dovezi certe că nu întotdeauna întreprinderea „Colorom" Codlea livrează coloranți de bună calitate, puțind periclita — dacă aici n-ar fi un ochi atent — calitatea stofelor pentru export. Iată de ce colectivul ploieștean solicită furnizorului de coloranți să analizeze cauzele unor neajunsuri privind calitatea și să asigure înlăturarea lor ne- întîrziată.Cu ce rezultate s-a încheiat luna ianuarie 7 Pe scurt, planul la export a fost depășit, toate comenzile din prima lună a anului fiind livrate la termenele stabilite. Firme din Anglia, S.U.A., Arabia Saudită, Italia, Franța, R.F.G. și din alte țări și-au reînnoit contractele, preferind ca și î>) acest an să-și procure stofe din România cu marca „Dorobanțul" Ploiești. Realizările din lupa ianuarie constituie o dovadă a responsabilității cu care colectivul întreprinderii acționează pentru realizarea a- cestei sarcini prioritare subliniate de conducerea partidului, a hotăririi sale de a îndeplini exemplar planul la export in acest al doilea an al cincinalului. •
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii”

Ieri, 15 februarie, în hala „Unirii” din București Foto : E. Dichiseanu

0 .profesie care cere deopotrivă pricepere și dăruire
(Urmare din pag. I) ducție din Plopenii Constanței. S-a dezvăluit pe neașteptate, în clipa in care a început să-mi povestească despre alt președinte, cel pe care el l-a înlocuit prin hotărîrea , adunării generale a cooperatorilor :— Nu simțea meseria — povestea el — nu o avea in singe, nu iubea animalele. îi erau indiferente, așa cum îți sînt indiferente cuferele dintr-o gară. Ni s-au prăpădit atunci 1 300 de oi din cauza frigului, a bolilor, a neîngrijirii. Fiindcă totul se făcuse fără cap. Se cheltuiseră bani frumoși cu construirea unor saivane acoperite cu

țiglă — construcții nepotrivite pentru locurile noastre bintuite de vînturl. Locul furajelor fusese stabilit Ia prea mare distanță, iar apa, de asemenea, se afla la depărtare, nu putea fi cărată cu găleata la saivane.— Si ce ați făcut 7— Eram negri de supărare, mai ales pentru că îngădulsem asemenea om între noi, supunîndu-ne ho- tăririlor lui și . unui consiliu slab de virtute. Oamenii nu i-au mai îndurat pe nici 'unii și le-au găsit altă muncă, pe potrivă. Ne-am apucat și am refăcut saivanele potrivit cu clima locurilor noastre și cu experiența noastră. Am refăcut două saivane

și le-am acoperit cu sorg, trăgind apoi un rind de lipeaîă, și iar sorg, și iar lipeală. Poate alții fac altfel, dar noi așa am făcut. Le clădiserăm în arc de cerc, în contra vin- turilor și am păstrat astfel căldura ; apa și furajele le-am tras alături.— De unde vă pricepeți la oi 7— Dobrogeanul are meseria asta in sînge. Dar să crești animale nu este numai o meserie ; este o artă si arta cere suflet, omenie, multă omenie și mare răspundere. O Spune și președintele țării, prețuind pe cei care cresc viața pentru viață. Mai mare mindrie nu cred eu că există.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii Finlanda.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Cronica zilei

16 FEBRUARIE 1933 -16 FEBRUARIE 1982

Azi, la „Grivița roșie" — citadela 
a spiritului revoluționar, 

a muncii comuniste

_€ O TID 1A
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Kim Giăng II, membru al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, luni seara ambasadorul R.P.D. Coreene Ia București, Sin In Ha. a organizat, la sediul ambasadei, o gală de filme, urmată de o recepție.Au participat tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turiuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alți conducători de instituții centrale și organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, ziariști.

★Pe agenda manifestărilor politico- educative și cultural-artistice, orga
vremea

Timpul probabil pentru 17. 18 și 19 
februarie, tn tară : Vremea se va în
călzi ușor in regiunile din vestul și 
sud-vestul tării, dar va rămîne in ge
neral rece in celelalte zone. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ninsori slabe 
locale in Jumătatea de nord a tării. Jn 
rest — precipitații izolate. Vîntul va

Contul curent personal - un instrument prac
tic și avantajos de economisire și de plățiInstrument de economisire și de plăți, contul curent personal, pe care Casa de Economii și Consem- națiuni îl pune la dispoziția populației, este utilizat de tot mal mulți oameni ai muncii.Avantajul specific al acestui modern instrument de economisire îl constituie faptul că asigură titularilor, pe lingă ^depunerea economiilor, și efectuarea de plăți periodice și ocazionale din sumele depuse în cont, fără ca aceștia să fie nevoiți șă se deplaseze personal la casieriile întreprinderilor și instituțiilor prestatoare de servicii.Casa de Economii și Consemna- țiuni efectuează plățile in limita soldului existent în cont, în mod gratuit, acordînd in plus titularilor de conturi curente personale și o dobindă anuală. .Depunerile și plățile -din contul curent personal se pot face în numerar sau prin virament. Plățile in numerar se pot face pe bază de cecuri semnate de titular sau de persoanele împuternicite de acesta (cel mult două persoane).Plata în numerar a cecurilor obișnuite se poate efectua de către sucursala sau filiala C.E.C. la cara s-a deschis contul, precum și de o

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

C? se face pentru atragerea copiilor la practicarea sporturilor de iarna?în Bucegi sint în actualitate sporturile de iarnă. Organizatorii de competiții de masă de la asociațiile sportive muncitorești de pe Valea, Prahovei, „Bucegi", „Voința", „Car- pați", „Caraimanul", de la clubul orășenesc școlar și-au revizuit agendele, stabilind noi programe, mai dense, de întreceri. Profesorul Ion Lupșor, de la Consiliul orășenesc de educație fizică și sport Sinaia, ne-a făcut cunoscute competițiile din a- ceste zile. Sint programate mai în fiecare zi întreceri atit la schi, cit și la sanie, cu participarea unui număr mai mare de concurenți de virste tinere. Pe excepționala pirtie de la Poiana Stînii, lungă de circa 3 km, a fost programată „Săniuța de argint". în etapa pe oraș au luat startul peste 200 de tineri. In a- celași timp, pentru localnici, dar și pentru numeroșii turiști care vin la sfirșit de săptămină in stațiuni, sînț organizate așa-numitele concursuri populare de schi pe pirtiile de la Virful cu Dor, Valea lui Carp, Furnica. Pentru turiștii aflați la odihnă in stațiuni s-a organizat un curs scurt de învățare a schiului pe cea mai a- propiată pirtie din Sinaia — Poiana Popicăriei. Monitorii și instructorii sint sportivi din localitate. Tot aici, prin grija consiliului popular orășenesc și a O.J.T. Prahova, s-a instalat încă un telebaby (mai există unul pe o lungime de 600 metri). I-am găsit la lueru pe unii veterani schiori : Cornel Tăbăraș, Mihai Bucur, alți localnici care pregăteau cu cele trei școli din Sinaia un concurs distractiv la Poiana Popicăriei. Participant! — aproape 1 000 de tineri de pe Valea Prahovei. Program: ștafete combinate, sărituri de pe trambulină, slalom, iar pentru cei mici „ursul păcălit de vulpe". In cadrul acestui carnavăl pe zăpadă, au mai fost și alte multe surprize. Dealtfel — ne 

nizate in județul Argeș in semn de omagiu adus apropiatei aniversări a marii răscoale țărănești de acum trei sferturi de veac a fost înscris, luni, la Palatul culturii din Pitești, simpozionul „Răscoala de la 1907 — moment de mare însemnătate în lupta multiseculară purtată de țărănimea română pentru eliberarea sa socială". In cadrul simpozionului, cadre didactice universitare din București, muzeografi ai Muzeului județean din Pitești și a'rhiviști de la filiala din aceeași localitate a arhivelor statului au relevat profunda semnificație a răscoalei in istoria poporului nostru, precum și o serie de aspecte privind cauzele declanșării acestei mișcări, desfășurarea și reprimarea ei singeroasă in diferite zone ale țării și in comunele arge- șene. (Agerpres)
sufla moderat, cu Intensificări tn zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 12 și minus 2 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni. iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade, local mai ridicate. Ceață 
dimineața șl seara. In București : 
Vreme în general rece, cu cerul schim
bător. fayorabil ninsorii slabe, vînt 
moderat. Temperaturile' minime vor fi 
cuprinse intre minus 4 și minus 2 gra
de, iar cele maxime intre 2 și 4 grade. 
Ceată slabă. (Margareta Struțu. me
teorolog de serviciu).

altă unitate C.E.C. — stabilită de titular — iar plata în' numerar a cecurilor din carnetul de cecuri cu sumă limitată se face de oricare aucursală, filială sau agenție C.E.C. din țară.Plățile prin virament din conturile curente personale se efectuează, din dispoziția titularilor, de către unitățile C.E.C. la care acestea sint deschise.Este de reținut că titularii de conturi curente personale pot solicita virarea din cont a unor sume pentru plăți periodice, reprezen- tind: plata abonamentului de telefon, de radio și televizor, a chiriei, consumului de energie electrică și de gaze, precum și plăți de impozite și de taxe.Contul curent personal se poate deschide oricărei persoane majore Ia sucursalele și filialele C.E.C. din întreaga țară pentru o depunere inițială minimă de 100 de lei.Din cele de mai sus rezultă că . a fi titularul unui cont curent personal la C.E.C. înseamnă a avea asigurată achitarea în termen a diferitelor plăți, iar pe lingă economisirea banilor se realizează și o importantă economie de timp.

spunea profesorul de educație fizică Ion Lupșor — toate programele noastre urmăresc să scoată pe zăpadă un număr cit mai mare de copii și ti-
PE VALEA PRAHOVEIneri. Iar prin competițiile organizate, și pe cei vîrstnici, cel pilțin ca spectatori, care să facă drumeție de munte. La ora actuală, aprecia el, numai jumătate din copiii Văii Prahovei practică sporturi de iarnă. Vrem ca numărul lor să crească. Urmărim, prin clubul sportiv școlar, descoperirea' de noi talente, dezvol- tind astfel pepiniera noastră de viitori schiori de performanță. Profesorul Constantin Iovan, de la C.S.S., ne spunea că la secția de schi sint in prezent 160 de școlari. El consideră, ca dealtfel și alți specialiști, că sint puțini.Acestea ar fi cîteva dintre laturile pozitive ale activității pe linia promovării sporturilor de iarnă, pentru practicarea lor de un număr cit mai mare de tineri. Sint însă și scăderi. Așa, bunăoară, în zonă nu se acționează unitar. Fiecare lucrează pe cont propriu. Consiliul orășenesc de educație fizică și sport (președinte ing. Daniel Săpoiu), bunăoară, nu știe nimic despre activitatea Clubului orășenesc sportiv Sinaia. Există și două comisii județene — una de schi și alta de bob-sanie. Nu se prea dovedesc nici acestea active. Un rol important, mai ales pe linie de drumeție sportivă, îl are O.J.T. Sinaia. Dar această unitate acționează pe principiul ei comercial. Face excursii cu autocarul și mai puțină drumeție cu piciorul. Din această cauză, de bază, propaganda sporturilor albe este ca și inexistentă. Stația de radioamplificare, afișul, alte mijloace nu

De 49 de ani, „Grivița" și-a adăugat numelui său, cu îndreptățire asemuit cu un aprig strigăt de luptă, adjectivul „Roșie". Un cuvint împrumutat de la culoarea singelui muncitoresc se a stropit din belșug caldarimul atelierelor in zorii zilei de 16 februarie 1933 ; un cuvint împrumutat de la steagul purpuriu care a unit atunci intr-un mănunchi puternic miile de lucrători ai uzinei, care a făcut să bată ca o singură inimă miile de inimi ale grivițenilor, înspăimint.ind pină într-atîta pe guvernanți incit au ordonat să se apese pe trăgaci. „Grivița roșie" a devenit atunci sinonim cu înalta conștiință muncitorească, cu voința neingenun- cheată, cu dirzenia și cutezanța revoluționară.Despre acele iile ne vorbește, cu emoție, tovarășul Gheorghe Stanciu, muncitor la „Grivița" din anul 1926, participant la eroicele lupte din ia- nuarie-februarie 1933, membru de partid din anul 1934, azi pensionar.— Cite n-ar fi de spus despre acele zile. Despre Împrejurările care ne-au ridicat la luptă, despre condiția materială mizeră a muncitorului de atunci și necontenita lovire a demnității lui, ori despre faptul că noi, muncitorii, nu mai voiam să se hotărască despre noi fără noi. Dar nu despre acestea vreau să vă vorbesc, ci despre ceea ce socot eu că a fost marea lecție a „Griviței" — lecția unității. Noi toți, muncitori comuniști, social-democrați, socialiști ori fără de partid, ne-am aflat atunci umăr lingă umăr ; uniți am ales pe cei mai buni și mai dirji dintre noi să conducă lupta, ca delegați care să ne reprezinte in fața autorităților. Unitatea ne-a înzecit forțele, ne-a sporit încrederea în noi.La scurtă vreme după aceea, am intrat în rindurile partidului comunist. Și ca mine — mulți alții. Luptele din februarie 1933 arătaseră muncitorimii că adevăratul exponent al intereselor ei era partidul comunist. Pentru că partidul fusese artizanul acelei remarcabile unități de acțiune muncitorească ; pentru că partidul ne-a făcut să înțelegem că atunci, la „Gri-., vița", nu se dădea o bătălie oarecare, că „Grivița" devenise locul de afirmare a vrerilor și nădejdilor de mai bine, de înnoire democratică ale întregii Românii muncitoare....Pe răbojul timpului s-au incrustat 'de atunci 49 de ani. Vechile ateliere au cunoscut profundele transformări proprii întregii industrii socialiste românești. Pe locul unde a curs altădată singe muncitoresc s-a înălțat practic o nouă întreprindere — de utilaj chimic, „Pește 30 de mari combinate chimice și petrochimice, de la Arad , la Midia-Nâvodăfi. de la Bacău la Craiova, de la Tirgu Mureș la Calafat'-'-nc-spune inginerul Mihai Popa — au fost înzestrate cu instalații purtind marca „Gri-Ro". Firme din țări cu puternică tradiție industrială — U.R.S.S., R.D.G., S.U.A., Canada etc — se numără printre partenerii constanți ai întreprinderii noastre. Noul nostru drum, inaugurat în 1961, cind s-a pornit la realizarea celui dintîi cazan de abur, a însemnat un permanent urcuș spre vîrfurile competiti- 

sint folosite. Unele, acțiuni-competiții se desfășoară într-o tăcere de neînțeles. Tot din cauza lipsei unei gindiri colective, orele de educație fizică din școlile din zonă se fac în curte, cind muntele este la doi pași. Acțiunile de atragere a părinților — unii din ei se opun ca fiii lor să pună schiurile * * in picioare sau să iasă din clasă — sint și ele rare, fără eficiență. In această direcție, a coroborării și inițiativei, ar trebui să se orienteze organizatorii, să acționeze cu mai multă hotărire. Mai ales acum, cind zăpada e îndestulătoare pe tot muntele.

• Teatrul National (14 7171. sala 
mică) : Gaițele — 15: Cheile orașului 
Breda — 20; (sala Atelier) : Ifigenia 
— 20.
• Opera Română (13 18 57); Flautul 
fermecat — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60) — la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România : Concert 
susținut de Trio „Baroc" — 18; (Ate

Constantin CAPRARUcorespondentul „Scînteii"
în cîteva rînduri• Intr-un comentariu pe marginea concursului internațional atletic de sală de la Sofia, corespondentul agenției de presă bulgare B.T.A. subliniază excelentele rezultate ale semifondistei românce Fița Lovin, care a realizat in probele de 800 și 1 500 m, cu 2’00”74/100 și, respectiv, 4’06”92/100, cele mai bune performanțe mondiale ale actualului sezon de sală. „După ce simbătă — se arată in corespondență — obținuse la 800 m un nou record național de sală și cea mai bună performanță mondială a sezonului, atleta româncă Fița Lovin a cîștigat durhi- nică proba de 1 500 cu un timp de asemenea foarte bun — 4’06”92.'100.• în zilele de 27 și 28 februarie, la Vatra Dornei se va desfășura cea de-a 14-a ediție a finalei pe țară a „Cupei U.G.S.R.", la schi, la care vor fi prezenți aproape 400 de tineri și tinere din întreprinderi și instituții, ciștigători ai etapelor județene. 

vității, ale complexității tehnice. Căci produsele pe care le realizează acum uzina — bunăoară, fermenta- toarele de regim pentru instalații de biosinteză, presele de vulcanizat anvelope, reactoarele chimice de proces pentru instalațiile chimice și rafinăriile dp mare capacitate — sint comparabile cu orice realizări similare din lume. Noua istorie a uzinei noastre, ca dealtfel a atîtor altor citadele. muncitorești, se leagă nemijlocit de gindul și activitatea stăruitoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cele 11 vizite de lucru în uzina noastră au lăsat de fiecare dată urme de neșters în viața ei. fiindcă de fiecare dată am fost îndemnați să cutezăm mereu mai sus, să identificăm în sinul colectivului nostru noi resurse de energie și creație, să gospodărim mai bine avuția pe câre ne-a încredințat-o societatea. Așa au fost hotărite măsurile de dezvoltare a uzinei, care au făcut ca față de 1968, de pildă, volumul producției industriale să crească de aproape 5 ori. La îndemnul său am căutat soluții pentru folosirea judicioasă a suprafeței intreprinderii, astfel că azi a- ceasta este ocupată de spații productive în proporție de 98 la sută. In ultima sa vizită de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a indicat să asimilăm întreaga gamă de prese de anvelope de care are nevoie economia noastră spre a micșora efortul valutar al țării. Și, iată, putem raporta că am asimilat deja presa de 75 țoii, că sint in curs de asimilare, în diferite faze, și celelalte tipuri de prese".Acesta este chipul ce! nou al uzinei. Despre oamenii săi ne vorbește muncitorul cazangiu Drumcea Aurică, .vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii.— Din cei aproape 40 de ani pe care-i am, 26 i-am petrecut în a- ceastă întreprindere. Aș zice că am crescut odată cu noua întreprindere de utilaj chimic. Ce diferență există intre muncitorii de azi și cei de-acum două decenii ? Ip primul rind, un alt nivel de pregătire) profesională. Peste 95 la sută dintre tovarășii mei de azi sint muncitori calificați, iar o treime dintre aceștia au cele mai înalte categorii de calificare. Au dispărut vechile meserii bazate pe forța fizică, dobîndind pondere profesiile legate de tehnica înaltă : sudori, cazangii, lăcătuși de construcții metalice, prelucrători prin așchiere etc.Transformarea cea mai importantă, cred eu, este însă alta. Și anume faptul câ noi, muncitorii, am devenit conducătorii de fapt ai intreprinderii. că noi hotărim in toate problemele vieții uzinei. Iată, recent s-a desfășurat adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, după ce anterior avuseseră loc~~ adunările pe secții. Am dezbătut și adoptat planul pe acest an, programele de măsuri pentru realizarea lor. 13 muncitori sint membri ai consiliului oamenilor muncii (adică aproape jumătate din membrii acestuia). Eu, muncitorul cazangiu Drumcea Aurică, am fost ales vicepreședinte al consiliului, ceea ce ar fi fost altădată de neconceput. Și cînd vă spun acestea, nu pot să nu amintesc că aceasta ilustrează
tv

PROGRAMUL 1
11,00 Viata satuljfa
13,00 închiderea programului
16.00 Telex
16.05 Viata școlii. Disciplina școlară, o 

problemă facultativă ?
16,23 Almanah pionieresc
16.45 Clubul tineretului
17,25 Viata satului. Îndrumări tehnice 

pentru lucrătorii din agricultură. 
Măsuri pentru asigurarea și men
ținerea efectivelor de taurine

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

cinema
• Liniștea din adincuri : SCALA 
(1103 72) — 9,30; 11,30: 13,30: 15.45; 18;
20,15, GLORIA (47 46,75) — 12; 14; 16; 
18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8; 10: 
14; 16; 18; 20.
• Grăbjște-te Încet : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 111,30; 13.30: 16: 18; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 13; 15; 17; 19; 21.
• Stop cadru la masă : CENTRAL 
(14 12 24) — 8; 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Non stop : GIULEȘTI (17 55 46) — 
8; 13,30; 14,45; 18; 20.
• Destine romantice : COTROCENI
(49 48 48) — 15.30; 17,3019,30, ARTA 
(213186) — 9; 11,13; 13.30; 15,45;
18; 20.
• Superpolițlstul : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12.30; 15: 17,15; 20.
• Saltimbancii : POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.
• Iubește, iubește, dar nu-țl pierde 
capul: TIMPURI NOI (15 6110) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• De la 9 la 5 : PATRIA (11 86 25) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, CUL
TURAL (83 50 13) — 8; 10; 16,15; 18,15;
20,15, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,15,
• Aii Baba și cei 40 de boți : BU- 

practic, concret marele adevăr, repetat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, că in nici o țară capitalistă nu se string laolaltă ca la noi reprezentanții oamenilor muncii — muncitori, specialiști, cadre de conducere — spre , a dezbate și a decide asupra problemelor dezvoltării economice. Aceasta este democrația reală, democrația faptei..— Ne simțim proprietari ai avuției noastre, ne simțim stăpini ai destinelor noastre, ai rezultatelor muncii noastre — ne spune tovarășul Nicolae Duțu. O dovedește însuși modul în care ne gospodărim: in anul trecut am realizat economii de 313 tone metal, 4 487 MWh energie electrică și 4 547 tone combustibil ; in 1981 au fost omologate peste 250 de procedee tehnologice și tehnologii noi, iar planul de autoutilare a fost realizat în proporție de 148,6 la sută ; aproximativ 250 de oameni au propus inovații, invenții și raționalizări cu o eficiență economică de 160 milioane lei. ce trebuie adăugate celor 330 de milioane ciștigate tot pe această cale în cincinalul trecut. Sint succese pe care sinterri hotănți să le amplificăm în acest an, așa cum a reieșit limpede din chemarea la întrecere socialistă către colectivele muncitorești din industria constructoare de mașini ■ pe care am avut cinstea s-o lansăm.Și cu siguranță ne vom îndeplini angajamentul nostru. întărind disciplina, asigurind ordine riguroasă in toate sectoarele de activitate, sporind calitatea fiecărui produs ce iese din mîinile noastre, ridicînd in continuare competența profesională. Gu alte cuvinte producînd mai mult, mai bun, mai ieftin. Vom răspunde astfel prin-fapte măsurilor recent adoptate de statul nostru pentru așezarea întregii activități economice pe temelia puternică a unei înalte eficiențe și rentabilități, pentru întronarea normelor echității socialiste, grijii statornice a partidului pentru creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Măsuri pe care întregul nostru colectiv Je-a dezbătut și le-a aprobat, anga.iindu-.se totodată să muncească mai bine, mai eficient, dind astfel un răspuns muncitoresc chemării secretarului general al partidului de a reduce și mai mult cheltuielile de producție, de a crește puternic productivitatea muncii, astfel încît să putem recupera, încă în acest an, cel puțin o treime din cele 25 de miliarde alocate de statul nostru pentru majorarea retribuției. Căci știm prea bine Că vom trăi mai bine numai dacă vom munci mai bine, dacă vom asigura o înaltă eficiență întregii noas- tre-aetivități— • -----—---------...„Grivița" 1933, „Grivița roșie" — 1982. 49 de ani din viață unei mari uzine, a unei mari citadele revoluționare. Altfel spus, drumul unei uzine spre virfurile progresului tehnic contemporan, drumul unui colectiv muncitoresc spre viață nouă și liberă, spre condiția de deplin stăpîn al muncii sale și al roadelor ei.
Silviu ACHIM

20,25 Actualitatea economică
20,40 Forum politico-ideologic. Schim

bul de produse dintre oraș șl sat 
—■ baza economică a alianței 
muncltorești-tărăneștl

21,00 Teatru TV : „Auzi ?... pescărușii" 
— de Radu Theodoru. Premieră pe 
țară

22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Cîntece revoluționare si patrio

tice
20,40 Film serial pentru copii : „Min

gea". Episodul 2
21.05 Viata economică
21.30 Mic dicționar de operă. Litera „A“. 

Partea a IV-a
22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

ZESTI (50 43 58) — 9; 11,30; 14; 17;
19,30.
• Zimbetul unul om chinuit : EFO
RIE (13 04 83) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15,
■ Jumătate de casă fără mire : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16; 18; 20.
• Legătura de singe : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 18,30.
• Legenda lui Ciun Hlan : VIITO
RUL (11 48 03) — 16.30; 18.30.
• Tren cu destinație specială : PRO
GRESUL (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30,
• Surcout tigrul celor 7 mări ; Reîn
toarcerea lui Surcouf : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20)
— 17.
• Rude de singe : CAPITOL (16 28 17)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Toate mi se intimplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 
8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
201,15.
a Cobra se întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Prințesă pe un bob de mazăre — 
9; 10,30; 12; 15,45; Capitolul al doilea
— 1.1,30; 17,30: 19.45 : DOINA
(16 35 38).
• Toată lumea este a mea : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Bronco Billy : STUDIO (59 53 15)

■ Specialiștii de la Trustul de construcții din Bacău au conceput și realizat o originală microcentra*  lă termică mobilă. Este vorba despre un cazan de apă caldă alimentat cu cărbune și dotat cu toate .cele necesare, care se racordează la instalația de încălzire a blocului aflat în construcție. Pe lingă faptul că asigură căldura necesară pentru lucrul pe timpul lărnii, microcentrala mobilă realizează și o însemnată economie de combustibil lichid,■ Un turbogenerator, cu o putere de 2,5 MW, construit la fabrica de hîrtie „Bistrița" din Brundu Birgăului, județul Bistrița-Năsăud, a trecut cu succes probele de capacitate. Noul agregat asigură bunul mers al producției, mai ales în orele de vîrf de sarcină, fiind capabil să livreze surplusul sistemului energetic național.
B La întreprinderea de tricotaj’e „Someșul" din Cluj-Napoca a fost pusă in funcțiune o mașină de imprimat lenjerie fină în mai multe culori. Executarea in fabrică a operațiunii de imprimat scutește unitatea de cheltuieli suplimentare cu transportul la întreprinderea „Luceafărul" din. Capitală, unde se fă» ceau pină acum asemenea operații.■ La Constanța a început construcția unui mare pasaj rutier, în lungime de 380 metri, care va înlesni cursivitatea circulației la intersecția bulevardelor Filimon Sîrbu și Aurel Vlaicu. 'Concomitent, se execută și lucrări de dublare a liniei feroviare care traversează pasajul. Pentru grăbirea lucrărilor, constructorii folosesc o instalație specială la execuția fundațiilor.■ In noul ansamblu de locuințe „Primăverii" din municipiul Botoșani a început amenajarea unei piețe agroalimentare, în cadrul căreia- se vor construi un magazin de tip BIG și numeroase platforme acoperite.■ La Buzău s-a constituit, în cadrul Uniunii societății de științe medicale, secția de psihologie medicală, cu participarea specialiștilor în psihologie, defectologie și socio

România-film prezintă la cinematografele Scala, Gloria, 
Flamura din Capitală premiera 

„Liniștea din adîncuri*  
film realizat la Casa de filme trei

Costumele : arh. Geta Solomon ; muzica : Răzvan Cernat ; montajul ■ 
Adina Georgescu-Obrocea ; sunetul : ing. Silviu Camil ; imaginea ■ 
Alexandru Intorsureanu ; scenariul și regia : Malvina Urșianu ; cu : 
George Motoi, Gina Patriciii, Eman'oil Petruf, Daniel, Tomescu, Val 
Paraschiv, Valentin Plătăreanu, Marla Rotaru, Lucia Mureșan, Eusebiu 
Ștefănescu, Costel Constantin, Comeliu Revent, Eugenia Bosinceanu.

— 10; 12,15; 14,30; 17, LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Concediu pe malul mării : STUDIO
— 19. GRIVIȚA (17 08 58) — 12; 14; 
16; 18; 20.
• Hangar 18 : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Despărțirea : FLOREASCA (33 29 71)
— 13; 16,30; 20. TOMIS (21 49 46) — 8; 
II; 14; 17; 20.
• Oglinda spartă: MIORIȚA (14 27 14)
— 13; 15; 17; ft); 21.
• Vulcanul : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,30; 20.
• Iubirea are multe fete : COSMOS 
(27 54 95) — 13; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

teatre 

logie. Secția își propune să dezbată aspecte teoretice și practice ale integrării și reintegrării plenare a individului in societate.■ La întreprinderea de ulei Slobozia s-a organizat un interesant schimb de experiență privind activitatea comisiilor de creație tehnică și științifică. Au participat reprezentanți din toate unitățile și întreprinderile municipiului.■ In municipiul Botoșani nu s-au amplasat nici pină acum recipiente colectoare de hîrtie refo- losibilă. Conducerea unității locale de resort cică se află mereu în căutarea unei soluții „convenabile", dar pe care n-o mai găsește.
B Un „mecanism de pornire a motorului și de blocare a volanului pentru autoturisme" a intrat in fabricație, pentru, prima dată in țară, la întreprinderea de- accesorii pentru mijloace de transport din Oradea. Linia de fabricație a acestui mecanism asigură întregul necesar al industriei de autoturisme și de alte mijloace mecanice de transport produse în țară.■ Prin folosirea resurselor locale, Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și contractări Vaslui își sporește constant veniturile. După ce a organizat pentru populația din 46 de comune ale j'udețului un util serviciu de transport cu mijloace hipo, luna trecută a înființat în localitățile vasluiene 8 mari ciupercăril și mal multe crescătorii de nutrii.B In frumosul oraș-stațiune Co- vasna au început lucrările de construcții la o nouă unitate hotelieră in Valea Zinelor, precum și la noul pavilion din cadrul spitalului de cardiologie.B Prin grija intreprinderii de transport local din municipiul Alexandria, în fiecare stație de autobuze s-au amplasat tăblițe pe care se află înscrise orele de sosire a mașinilor. Tăblițele există, lumea le citește, dar șoferii nu le respectă. Cine le „taxează" această comportare păgubitoare ?

neul Român) : Ciclul „Harpa In șapte 
episoade". Programul IV. Pagini de 
muzică românească — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandna" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O scrisoare pierdută — 19,30; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poezia mu
zicii tinere — 19,30,
a Teatrul de comedie (16 64 60) : 
N-am timp — 19,30,
a Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) ; Jocul vieții — 19,30.
a Teatrul Gjuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30,
a Teatrul evreiesc (20 39 70) : Somno
roasa aventură (premieră) — 19,30.
a Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15 56 78) ; Vorba lui Tănase — 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Bel
mondo al II-lea — 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Așa se cihtâ pe la noi 
— 19.
a Teatrul „Ion VasUescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei șapte pitici —
17,30.
a Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Frații Crlș — 17; (sala Giuleștl,
18 04 85) ; Legenda cîntărețului — 17. 
a Circul București (11 01 20) : Fantas
tic circ — 19,30.
a Conservatorul „Clprlan Porumbes- 
cu“ (14 26 10. sala „George Enescu"): 
Recitai instrumental — 15.

• ’PREVEDEREA E- 
RUPȚIILOR SOLARE. E* rupțiile solare sint fenomene, care, determinit|d degajarea in spațiu a unui*  flux intens de particule elementare, pot influența in mod nedorit activitatea terestră prin dereglări și perturbații ale telecomunicațiilor sau dispozitivelor electromagnetice, și, nu în ultimul rind, prin efecte — aparent fără vreo altă motivație cauzală — asupra psihicului uman. Pornind de la importanța previziunii unor astfel de evenimente, oamenii de știință de la observatorul din Stanford (California) au stabilit o metodă per- mițind alertarea în ce privește erupțiile solare cu un devans 

de trei zile. Mai mult decit atît, un studiu al fenomenului, elaborat în urma observațiiloi*  a 80 de mari erupții, a condus la o diferențiere bazată pe corelația dintre intensitatea cimpului magnetic al erupției și efectul acestuia asupra accelerării particulelor „vinturilor solare".
• EXPERIENȚĂ GE

NETICĂ, Folosind metode de cultură „in vitro", o echipă de cercetători francezi a reușit să producă intr-un măre număr palmieri de ulei Identici. Această valoroasă specie vegetală din regiunile ecuatoriale se distinge printr-o mare capacitate de producție, furnizînd cam un sfert din totalul mondial de uleiuri 

vegetale. Pină acum nu se putea conta pe o producție regulată, fiind vorba de o plantă cu fecundația încrucișată obligatorie, ceea ce făcea ca semințele să dea naștere la arbori cu potențial productiv foarte diferit : de la 10 pină.la 2 tone ulei pe hectar intr-un an. Aplicarea procedeului experimentat de specialiștii francezi va permite cultivarea in plantații de arbori cu potențial uniform, ceea ce va duce la sporirea considerabilă a producției de ulei de palmier în viitorii zece ani.
• • IN MEMORIA „Cl-
DULUI". Vestitul castel Gor- maz din Soria, situat la circa

150 de kilometri de capitala Spaniei, urmează să fie restaurat Datînd din secolul al X-lea și considerat a .fi unul din cele mai mari din Europa, castelul a avut un „locatar" ilustru : in el a trăit don Rodrigo Diaz de Vivar, legendarul „Cid Campea- dor“, care s-a Ilustrat cu aproape un mileniu in urmă în luptele duse in cursul „Reconquistei" împotriva maurilor. La restaurarea vestitului castel va contribui și Arabia Saudită, al cărei guvern a remis autorităților spaniole 20 milioane de' pesetas din 

totalul de 100 milioane cit va reprezenta contribuția.
• ÎNTOARCEREA AN

TILOPELOR ALBE. Un §ruP de zece oryx (antilope albe) au fost introduse recent in statul arab Oman, după ce ultimul exemplar din această specie trăind in libertate dispăruse a- cum un deceniu, anunță Uniunea internațională pentru protecția naturii. In 1962, un anumit număr din aceste animale fuseseră transportate într-o rezervație din Statele Unite, unde s-au bucurat de protecție și în

grijire, pentru ca o parte din ele să revină acum pe pămîntul de origine.
• „FLUVIILE AFRICII”. O expediție franceză numită „Fluviile Africii" a traversat continentul african de la vest spre est la bordul a două bărci pneumatice. Cei cinci membri ai expediției, informează ziarul „Le Renouveau du Burundi", au plecat la 25 februarie 1981 din Saint Louis (Senegal) și au navigat timp de zece luni pe principalele fluvii ale Africii — Senegal, Niger, Congo și Ka- gera. Expediția a parcurs aproximativ 15 000 kilometri, dintre care 11 000 pe fluvii, rîuri sau lacuri. Etapele de tranziție au 

fost acoperite cu camionul. Porțiunile cele mai dificile le-au constituit cascada de la Lobaye și cea de pe Kagera.
• FIBRE SINTETICE 

TERMOREZISTENTE. chi- miștl japonezi au reușit să obțină un nou tip de fibre sintetice cu proprietăți cu totul neobișnuite. Ele sint fabricate prin combinarea aburilor de apă cu aburi de benzol, la o temperatură de circa o mie de grade. Drept catalizator sint folosite particule microscopice de oțel. Fibrele obținute astfel au o rezistență și o elasticitate de cinci ori mai mare decit au fibrele sintetice obișnuite. In plus ele nu se deformează nici la tem

peraturi înalte, de pină la 700 de grade.'
• A FOST DESCO

PERIT ELDORADO-UL? Arheologi britanici au descoperit ruinele unui otaș al incașilor necunoscut pină acum. îh se află la poalele Anzilor bolivieni. Localitatea era apărată de ziduri groase și de fortificații. Locul unde se află demonstrează câ granițele imperiului antic al incașilor s-au întins mult mai departe spre răsărit decit s-a considerat pină acum. Cu prilejul săpăturilor efectuate s-a descoperit mult aur. Arheologii presupun că aici s-a aflat legendarul Eldorado — „orașul de aur" al incașilor.



^AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE? 

PENȚRU DEZARMARE Șl PACE

In orașul portughez Porto a avut loc recent o mare demonstrație*  populară ai cărei participanți s-au pro
nunțat Împotriva amplasării de noi rachete nucleare in Europa, pentru preîntimpinarea pericolului de război

îndemn la unitatea forțelor păciiHAGA 15 (Agerpres). — Din i- nițiativa Comitetului olandez ,,O- priți bomba cu neutroni", la Amsterdam a avut loc o conferință internațională cu tema , „Modalități de continuare a luptei impotriva cursei înarmărilor nucleare", la care au participat reprezentanți ai mișcărilor pentru pace din Olanda, Italia, Belgia, R.F. Germania, Danemarca, Austria, Franța, S.U.A., Portugalia, Grecia, Marea Brita-

nie, Berlinul occidental. De asemenea, au fost prezente delegații din Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, România, Ungaria și U.R.S.S.* Reprezentanții mișcărilor pentru pace au sco's în evidență necesitatea unirii tuturor forțelor iubitoare de pace împotriva cursei înarmărilor nucleare, care constituie un grav’pericol la adresa păcii și securității popoarelor.
„Să fie oprită producția armelor de distrugere 

în masă !“NEW YORK 15 (Agerpres). — Principala sarcină a contemporaneității constă în încetarea imediată a cursei înarmărilor, reducerea și distrugerea arsenalelor nucleare — au arătat participanții la un simpozion desfășurat la New York sub auspiciile organizației „Medicii in lupta pentru responsabilitatea socială".Acumularea de arsenale nucleare nu sporește, ci subminează securitatea Statelor Unite — a arătat în intervenția sa R. Barnet, cunoscut specialist în probleme militare și colaborator al Institutului pentru studierea conjuncturii politice. „Nu există și nu poate exista nici un fel de «scut antinuclear» în condi-

țiile unei catastrofe nucleare" — a arătat el. Fiecare nouă bombă, fiecare nouă rachetă — a continuat vorbitorul — sporește pericolul care planează asupra omenirii, iar opinia publică din S.U.A. iși dă tot mai mult seama de acest lucru. Potrivit unui sondaj al Institutului Gallup — a adăugat el — 47 la sută dintre americani consideră că pericolul unui război nuclear este in prezent mai mare ca oricînd.în intervențiile lor, vorbitorii au cerut să se pună capăt cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, au subliniat necesitatea sistării producției de noi arme de distrugere în masă, a lichidării arsenalelor nucleare.
„Cursa înarmărilor

frînează progresul economic al lumii a treia"NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Aproape șase la sută din resursele disponibile ale lumii au fost absorbite anual de cursa înarmărilor în ultimele trei decenii, relevă un studiu al O.N.U. Documentul, elaborat de un grup de expert!, subliniază că deși doar cinci țări sînt recunoscute ca state deținătoare de arme nucleare, cursa pentru dotarea cu arme convenționale a devenit „o preocupare globală".în fiecare război care a avut loc după 1945, țările in curs de dezvoltare nu numai că au suferit o degradare a condițiilor econoijiice și sociale, dar au cheltuit în medie la un loc 19,5 miliarde dolari anual, față de fondurile mult mai reduse alocate sănătății, educației sau a- griculturii.

Se apreciază că aproximativ șase la sută din producția mondială de petrol este folosită în scopuri militare ; in fiecare an se consumă mai mult aluminiu, cupru, nichel și platină pentru fabricarea de arme decît pentru oricare alte scopuri de către statele din Africa, Asia și America Latină împreună. Numai in 1980, relevă studiul amintit, cheltuielile militare au reprezentat 110 dolari pentru fiecare bărbat, femeie sau copil al planetei și, Ia ritmul actual al înarmărilor, această sumă are toate șansele să se dubleze Înainte de sfirșitul secolului.De asemenea. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) a cheltuit în 10 ani mai puțin pentru eradicarea unor maladii, decît un fabricant de arme pentru construirea unei mici rachete de tipul aer-aer.

Armele nucleare — 
o primejdie mortală 

pentru omenire
LONDRA. Lordul Zuckerman, 

care timp de citeva decenii a fost 
consultant științific al Guvernului 
Marii Britanii, este de părere — po
trivit unei relatări a agenției Asso
ciated Press — că, prin producerea 
de arme nucleare, mai multe și 
mai perfecționate nu s-a asigurat 
in ultimele decenii un grad sporit 
de securitate nici Vestului, nici 
Estului. Iar proliferarea și dezvol
tarea armelor nucleare a devenit 
și mai periculoasă de cind se în
cearcă inocularea ideii că războiul 
nuclear ar fi „acceptabil1' — a de
clarat el la o conferință de presă 
cu prilejul lansării cărții sale „Ilu
zia nucleară și realitatea". Lordul 
Zuckerman a spus că doctrina 
N.A.T.O. privind folosirea armei 
nucleare intr-un conflict limitat in 
Europa este iluzorie, deoarece a- 
ceasta ar duce inevitabil la escala
darea războiului nuclear la scara 
întregii lumi. Atit timp cit nu este 
oprită cursa înarmărilor există 
mereu posibilitatea declanșării unui 
război.

Potrivit agenției citate, savantul 
englez a ajuns încă in 1961 la con
cluzia că arma nucleară nu trebuie 
folosită nici măcar „lijnitat", 
deoarece încă de pe atunci a de
venit evident că un război nuclear 
va fi imposibil de controlat. „Mai 
întii ar fi distruse cimpurile de 
luptă, iar apoi întreaga Europă" — 
a spus el. După părerea lui, pen
tru distrugerea unei țări de dimen
siunile Angliei ar fi suficiente 
6—10 bombe nucleare. „Or, in pre
zent, in lume există mai mult de 
40 de mii de asemenea arme".

„Nu vrem baze 
militare străine"TOKIO 15 (Agerpres). — „Protestăm impotriva transformării portului Hakata intr-o bază de nave atomice americane" — este lozinca sub care a avut loc, In acest port japonez din prefectura Fukuoka, o mare demonstrație de protest, la care au luat parte reprezentanți ai organizațiilor democratice și locuitori ai orașului. Demonstrația a fost prilejuită de intrarea fregatei americane „Brook" în portul Hakata.

R. P. D. COREEANA

Vocația
Țară a unor vaste înnoiri — măr

turii ale hărniciei și cutezanței oa
menilor ei și, in egală măsură, ale 
rodniciei politicii Partidului Mun
cii — așa ii apare, oricui o vizitea
ză, Republica Populară Democrată 
Coreeană. Noul este sesizabil de la 
prima vedere —. in înfățișarea o- 
rașelor și satelor, in nenumăratele 
aspecte ale vieții sociale. II cu
noaștem mai îndeaproape, sub mul
tiple și expresive ipostaze, in fru
moasa capitală a Coreei democra
te — Phenian. Reconstruit din te
melii, după ce a fost prefăcut în 
ruine in timpul pustiitorului război 
din 1951—1953, Phenianul este as
tăzi, în pofida multisecularei lui 
istorii, un oraș cu desăvîrșire nou 
și în continuă înnoire, adăugindu-și 
cu fiecare an alte bulevarde, car
tiere de locuințe și edificii social- 
culturale.

Ne aflăm pe modernul bulevard 
Cionlima — o magistrală străjuită 
de ansambluri de blocuri moderne 
pină la 20 de etaje, care incintă 
privirile prin armonia arhitecturii, 
prin fantezia coloritului. Aproape 
nu ne vine a crede că, numai cu 
10 ani in urmă, pe aceste locuri nu 
s i aflau decît mlaștini și ici-colo 
niște biete colibe, mereu inundate 
de revărsările apelor Potonguluî — 
denumit, tocmai din cauza vieții 
mizerabile pe care o duceau oa
menii acestor locuri, „Riul triste
ții". Șase luni au fost suficiente 
pentru construirea noului bulevard, 
care era inaugurat in 1970, cu oca
zia celui de-al 5-lea Congres al 
partidului. Însuși riul buclucaș de 
altădată s-a transformat intr-un 
canal cu apă curată, al cărui curs 
domol printre malurile bogat plan
tate sporește frumusețea locului.

Ne continuăm plimbarea pe bu
levardul Phi-pa (a fost construit 
in 9 luni și inaugurat în 1975, cu 
ocazia aniversării a 30 de ani de la 
crearea partidului), apoi pe bule
vardul Ciang-guang, inaugurat in 
1980, in cinstea celui de-al 6-lea 
Congres al Partidului Muncii. Is
toria lor este, evident, asemănătoa
re ; ceea ce le deosebește este nu
mai faptul că, beneficiind de ex
periența anterioară, construcțiile 
mal noi au ciștigat in modernitate,

muncii creatoare
frumusețe. O privire panoramică 
asupra Phenianului, din virful co
linei Morambon ce îl domină, ne 
dezvăluie, printr-o adevărată pă
dure de macarale, noi construcții 
de amploare, ce urmează să fie 
terminate în primăvară, in cinstea 
aniversării zilei de naștere a tova
rășului Kim Ir Sen, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Muncii, 
președintele R.P.D. Coreene. Cu 
un asemenea ritm al construcțiilor 
nu este de mirare că în Phenianul 
de azi problema locuințelor nu se 
mai pune, deși populația a crescut 
simțitor din 1953, ajungind la 
1 700 000 in prezent; pină in anul

însemnări de călătorie

2000 se prevede să ajungă la două 
milioane.

In fizionomia Phenianului, o no
tă specifică, distinctă aduc edifici
ile sociale. Referindu-ne doar la ci- 
teva din cele date in folosință in 
ultimii ani, să amintim : Centrul 
de sănătate, cu o capacitate de 
10 000 de locuri, ' maternitatea cu 
1 500 paturi, complexul sportiv, 
construit pe o suprafață de 38 000 
mp și avind săli afectate principa
lelor discipline sportive, un pati
noar in suprafață de 25 000 mp. „întreaga construcție a Centrului de sănătate, ca dealtfel și a celorlalte construcții social-culturale — 
ne spune directorul centrului — s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a Comitetului Central al partidului. în nenumărate rînduri tovarășul Kim Giăng II, membru al Prezidiului Biroului Politic al C.C. al părtluului, secretar al C.C. al partidului, a venit la noi, ne-a Îndrumat și ne-a ajutat să concepem și să folosim soluțiile cele mai corespunzătoare în proiectare și construcție. Lui i se datorește în cea mai mare măsură orientarea spre încorporarea în aceste edificii a ceț- lor mai înaintate realizări ale domeniului respectiv pe plan mondial".

Toate aceste construcții trezesc 
admirația, in primul rînd, prin ca

racterul lor monumental. Arhitec
tura rafinată, materialele de con
strucție cele mai alese, artele plas
tice — pictura, sculptura, arta de
corativă — toate s-au unit pentru 
a crea frumosul care să bucure oa
menii, să-i incinte. Iar frumosul 
merge mină-n mină cu funcționa
lul, cu confortabilul și mai presus 
de toate cu caracterul larg popu
lar. Centrul de sănătate, de pildă, 
oferă oricărui cetățean condiții op
time atit pentru îngrijirea corpora
lă — de la cabinele de baie, indi
viduale sau pentru o familie, sau
na, și pină la saloanele de frizerie, 
coafuri și cosmetică, cit și pentru 
cultura fizică; impresionează in 
mod deosebit piscina, cuprinzind 
un bazin olimpic de inot, un bazin 
de sărituri cu trambuline și tribu
ne pentru 2 000 de spectatori — o 
perlă a tehnicii moderne și bunu
lui gust.

La imensul complex de asisten
ță medicală a mamei și copilului, 
pe care-l reprezintă maternitatea, 
remarcăm in mod deosebit înalta 
dotare tehnică. Dispunind de apa
ratură medicală ultramodernă, e- 
lectronică și automatizată, materni
tatea asigură îngrijirea sub toate 
aspectele a sănătății gravidelor și 
tinerelor mame, ca și a nou năs- 
cuților, investigarea completă și asi
gurarea terapiei adecvate in toate 
cazurile. Televiziunea cu circuit in
tern dă posibilitatea nu numai a 
urmăririi intervențiilor din sălile 
de operații de către studenți și me
dicii specialiști, dar și a suprave
gherii de către medic, din cabinet, 
a fiecărui bolnav, și chiar comuni
carea directă, prin ecrane instala
te in cabine speciale, intre tinerele 
mame și soții lor veniți in vizită.

O mândrie a capitalei R.P.D. Co
reene este Universitatea Kim Ir 
Sen — veritabilă cetate universita
ră, integrind intr-un ansamblu ar
monios, pe o suprafață de l 560 000 
mp, verticale de 20—22 etaje și ori
zontale spațioase — in care func
ționează 13 facultăți, șase institute 
de cercetări, precum și grupurile 
sociale — cantine, cluburi, cămine
le studențești, ’/izitind muzeul u- 
niversitâții, putem aprecia nai bi
ne ce drum imens a fost parcurs de

„Forumul de la Madrid este chemat 
să contribuie la reluarea politicii 

de destindere și colaborare"
Ziarul spaniol „El Pais“ despre poziția României in problemele

securitățiiMADRID 15 (Agerpres). — Corespondență de la Radu Adrian : Sub titlul „Conferința de la Madrid trebuie să reprezinte un succes", ziarul „El Pais" — cel mai mare cotidian din Spania — publică pe o pagină întreagă un articol consacrat poziției României în problemele securității și cooperării în Europa, ale forumului general-european de la Madrid, „în viziunea României, a președintelui Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — edificarea securității europene este concepută ca un proces dinamic, ca un front larg de acțiuni de colaborare, ca un dialog permanent pentru toate statele participante la C.S.C.E. — nu de la bloc la bloc — la care pot și trebuie să-și aducă contribuția toate țările, indiferent de mărimea lor, de nivelul de dezvoltare, de zona geografică In care se află, de apartenență sau neapar- tenența la alianțe militare. Participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor comune reprezintă o necesitate indispensabilă, nu este un cadou sau un privilegiu pe care unii îl acordă altora, ci este un drept și, în același timp, o obligație a fiecărui stat, decurgind din însăși esența principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi a statelor".După ce trece in revistă situația internațională in care se desfășoară reuniunea general-europeană de la Madrid și se referă la escalada continuă a înarmărilor, articolul relevă că „România este de părere că in

europeneaceste condiții trebuie să se acționeze cu cea mai mare energie și hotă- rire pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmarea nucleară, pentru oprirea amplasării și dezvoltării de rachete cu rază medie de acțiune în Europa, ca și pentru retragerea celor existente, pentru renunțarea cu desăvîrșire la folosirea forței sau a amenințării cu forța in viața internațională, pentru o colaborare liberă pe multiple planuri între toate statele participante, pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie". „Prin rezultatele sale, forumul de la Madrid este chemat să contribuie tocmai la promovarea unor astfel de acțiuni concrete care să permită slăbirea tensiunii și reluarea cursului spre destindere și o largă colaborare internațională".Subliniind că țara noastră se pronunță pentru încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid, pentru convocarea unei conferințe de încredere și dezarmare in Europa, pentru asigurarea continuității reuniunilor general-europene, articolul evidențiază că, după părerea României, în actuala etapă a reuniunii trebuie să se depună toate eforturile pentru continuarea negocierilor intr-o atmosferă constructivă, pentru ca reuniunea să nu fie influențată de probleme care țin de competența internă a uneia sau alteia dintre țările participante, să nu fie transformată In antipodul său — focar de confruntare și tensiune".
Proteste contra anexării de către Israel a înălțimilor GolanTEL AVIV 15 (Agerpres). — Greva generală a populației druze din zona înălțimilor Golan — acțiune de protest față jde actul anexării acestui teritoriu sirian de către Israel a fost, duminică, în prima sa zi, totală — scriu agențiile France Presse și Reuter. Toate magazinele și școlile au fost închise, întreaga activitate economică a încetat. Sute de locuitori au participat la o demonstrație pașnică în piața din Majdal Shams, principalul oraș din regiune.

Greva generală organizată în semn de protest față de arestarea, la sfirșitul săptămînii trecute, a patru lideri locali, care se' opun anexării de către Israel a înălțimilor Golan, a fost declarată pe termen nelimitat. Greva este, in același timp, o acțiune de protest împotriva colonizării înălțimilor Golan. în prezent, 7 000 de coloniști evrei trăiesc in zonă, iar guvernul israelian intenționează să instaleze aici alți 20 000 israelieni.
Convenția națională a P. S. FrancezPARIS 15 (Agerpres). — în localitatea Suresne, din regiunea pariziană, s-a desfășurat, duminică, Con- venția națională a Partidului Socialist Francez, la lucrările sale luind parte primul ministru, Pierre Mau- roy, și alți membri ai guvernului.Agenția France Presse informează că reuniunea acestei instanțe naționale a P.S.F\ care regrupează membrii Direcțiunii P. S., parlamen

tarii socialiști și primii secretari federali, a fost consacrată examinării problemelor ridicate de transformarea Partjdului Socialist din formațiune politică a opoziției în partid de guvernămînt.Primul secretar al partidului, Lionel Jospin, a apreciat, cu acest prilej, că/ participarea partidului comunist la guvern 'reprezintă un fapt pozitiv.
In vederea reunificării pașnice a Coreei

Declarația unui purtător de cuvint ai Partidului Muncii din CoreeaPHENIAN 15 (Agerpres). — Pur» tătorul de cuvînt al Partidului Muncii din Coreea a arătat, intr-o declarație făcută la Phenian, că, in condițiile actuale, singura cale de soluționare a problemei reunificării Coreei prin dialog este convocarea cit mai curind S unei conferințe cu participarea a 100 de oameni politici coreeni din Nord, din Sud și de peste hotare — transmite agenția A.C.T.C.Consultările sincere intre oameni politici din țarăvși de peste hotare

care acționează cu precădere pentru binele națiunii vor duce la depășirea impasului național și la găsirea căii juste pentru un progres al cauzei reunificării, atit de scumpă poporului coreean. Partidul Muncii din Coreea sprijină propunerea de convocare a unei conferințe comune făcută de Comitetul pentru reunifica- rea pașnică a patriei și nu va precupeți nici un efort pentru ca aceasta să aibă loc — a relevat purtătorul de cuvînt al P.M.C.

Phenian - Teatrul de artă Mansude

la înființare, -imediat după elibera
re, cind ea funcționa intr-o unică 
și foarte modestă clădire, ridicată 
prin contribuția muncitorilor și 
țăranilor. Acum, biblioteca singu
ră dispune de o clădîre cu 
două niveluri. In amfiteatrele și 
laboratoarele modern utilate. In să
lile de lectură ale bibliotecii, cu
noaștem studenții coreeni — tineri 
și tinere studiind cu seriozitate, in- 
formindu-se din cărți Și reviste in 
diverse limbi asupra noutăților din 
știință și tehnică, pregătindu-se 
pentru a deveni buni specialiști, cit 
mai folositori patriei. Imaginea a- 
supra dezvoltării invățămintului u- 
niversitar in Phenian ar fi incom
pletă dacă n-am adăuga că o sene 
de facultăți din cadrul universită
ții — de agronomie, tehnologie, 
medicină — s-au transformat in in
stitute de sine stătătoare — Insti
tutul agronomic, Politehnica, Insti
tutul de medicină, care au propriile 
lor sedii in alte părți ale orașului.

Coborind pe un escalator rulant 
la o adincime de 100—150 m sub 
pământ, facem cunoștință cu o altă 
construcție monumentală a Pheni
anului — metroul. Utilul și frumo
sul se îmbină in mod strălucit in 
construcția lui, căci metroul, cu li
niile sale insumind pină acum pes
te 30 km, asigură populației, odată 
cu circulația rapidă și comodă in 
toate direcțiile capitalei, o reală 
desfătare estetică. Frescele, pictu

rile murale, mozaicurile, sculpturi
le, evocind fie neîntrecutele fru
museți ale peisajului coreean, fie 
momente semnificative din eroica 
istorie națională, conferă fiecărei 
stații o individualitate distinctă, dar 
în ansamblu sie se constituie intr-o veritabili epopee a revoluției și construcției socialiste. Iar aceasta 
are, desigur, și rolul unei lecții de 
educație revoluționară, patriotică, 
cit se poate de atractivă, de acce
sibilă, de penetrantă, finind mereu 
trează in conștiința tuturor, a ti
nerilor care nu au trăit această is
torie, ce drum a fost străbătut, cu 
ce preț imens, cu ce eforturi și sa
crificii au fost obținute indepen
dența, libertatea, cuceririle socialis
te de care se bucură astăzi poporul, 
întărind astfel sentimentul respon
sabilității pentru păstrarea și dez
voltarea lor.

Sint doar citeva din înfăptuirile 
ce pun in lumină imensa forță 
creatoare a unui popor liber, fău- 
rindu-și propriul său destin sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, a . Comitetului »du Central. 
Ele probează In același timp, o dată < 
mai mult, superioritatea orânduirii 
socialiste, capacitatea ei de a satis
face in tot mai mare măsură ne
voile materiale și spirituale ale oa
menilor muncii, de a le asigura 0 
viată demnă și cit mai îndestu
lată.

Ada GREGORIAN

Noi bariere în calea 

imigranților în Occident

ITALIA: Proiect de lege vizînd limitarea 
folosirii muncitorilor străiniROMA 15 (Agerpres). — în scopul descurajării afluxului de imigranți, sosiți în principal din Africa și din Asia, guvernul italian a prezentat parlamentului un proiect de lege care prevede pedepse severe impotriva celor care facilitează intrarea ilegală în Italia a unor muncitori străini sau angajarea lor. Astfel, cei găsiți vinovați de recrutarea unor străini în scopul mai sus menționat, riscă amenzi de 2—10 milioane lire și pedepse cu închisoarea pe termene mergînd pînă la 4 ani, pentru fiecare străin recrutat. De asemenea, împotriva patro

nilor care angajează ilegal muncitori străini vor fi aplicate amenzi de 1—5 milioane lire și condamnări la închisoare pe termene variind intre 3 luni și un an. Măsurile urmăresc „apărarea" locurilor de muncă în fața afluxului de mină de lucru străină, mai ieftină.Agenția Associated Press relevă că, in prezent, in Italia lucrează ilegal peste 500 000 de străini, in majoritatea lor din nordul Africii și Filipine, ocupind posturi slab remunerate cum ar fi acelea de spălător de vase, servitori în locuințe, ziler la ferme agricole etc.
FRANȚA: Imigranților le sînt refuzate 

drepturi elementarePARIS 15 (Agerpres). — Un mare grup de muncitori imigranți care lucrează la Avignon au declarat, recent, greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor de inegalitate in care se află în raport cu muncitorii autohtoni.După cum relatează presa franceză, mii de imigranți sînt folosiți de patroni care își sporesc profiturile pe seama unei salarizări mai

mici a muncii străinilor și datorită faptului că aceștia, neavind adesea ștatpt legal și neputind face parte din sindicate, nu pot protesta sau cere salarii egale la muncă egală. Presa semnalează chiar apariția unui organism ilegal al patronatului care se ocupă de racolări de forță de muncă ieftină din străinătate.
Congresul P. C. din CanadaOTTAWA 15 (Agerpres). — P.C. din Canada cere promovarea în țară a unei noi politici de reforme radicale, limitarea drastică a puterii monopolurilor și a corporațiilor transnaționale, naționalizarea ramurilor de bază ale economiei, precum și măsuri pentru sporirea locurilor de muncă, pentru reduțerea inflației și a cheltuielilor militare — se arată in raportul politic prezentat la Congresul al XXV-lea al P.C.C. de

William Kashtan, secre / neval al partidului. Canada trebui ă promoveze o politică exterr v) adevărat independentă și să proclame teritoriul canadian drept „zonă fără arme nucleare", se menționează, printre altele, in docuțnent. Totodată. P.C. din Canada se pronunță pentru crearea unui front puternic dejuptă împotriva războiului, pentru apărarea păcii, progresului social și democrației.
Obiective ale dezvoltării agriculturii cehoslovacePRAGA 15 (Agerpres). — Sarcina agriculturii cehoslovace constă, in acest an, în asigurarea unui ritm mai accelerat de creștere a producției vegetale și îndeosebi a furajelor, scrie ziarul „Rude Pravo". în planul dezvoltării agriculturii — relevă aceeași sursă — se pune un accent deosebit pe creșterea producției de cereale, trebuind să fie create condițiile pentru obținerea a 11 milioane tone de cereale, cu 9,3 la sută mai mult decît a fost recolta medie in perioada cincinalului 1976—1980.

Desigur, nu este ușor, dar sarcina este realistă, lucru confirmat de rezultatele obținute în cursul cincinalului trecut — se subliniază în articol. „Rude Pravo" scrie că toate sarcinile stabilite trebuie îndeplinite fără mari cheltuieli materiale și financiare. Sistemul de perfecționare a conducerii agriculturii, care începe să se traducă în viață în acest an, cere, de asemenea, o eficiență economică ridicată.
Reuniunea uneii BUDAPESTA 15 (Agerpres). - în R.P.U. a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul construcțiilor de mașini. La lucrările comisiei au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și delegația R.S.F. Iugoslavia.Pentru îndeplinirea hotărîrilor Comitetului Executiv privind realizarea problemelor prioritare de colaborare au fost adoptate măsuri de organizare a specializării și cooperării în producția de mașini-unelte de precizie pentru prelucrarea metalelor și pentru turnătorii, acționări hidraulice și pneumatice, sisteme de mașini pentru mecanizarea complexă a agriculturii și pentru prelucrarea rațională a materiilor prime alimentare, manipulatoare automate cu comandă-program care să reducă utilizarea muncii manuale în economia națională, în primul rînd pentru lucrările de încărcare-descărcare, transport-depozitare, pentru lucrările ajutătoare și alte operații cu consum mare de muncă.în conformitate cu măsurile privind organizarea specializării și cooperării în producția complexelor de

comisii a C.A.E.R.mașini și utilaje pentru exploatarea la suprafață în cariere a substanțelor utile și construirea de conducte magistrale, precum și a unor tipuri de mașini și utilaje care asigură o utilizare rațională și economică a consumului de combustibil și energie, adoptate de ședința a 99-a a Comitetului executiv, comisia a examinat propunerile privind colaborarea tehnico-științifică și organizarea cooperării în producția de mașini și utilaje menționate, inclusiv măsurile pentru, accelerarea pregătirii de convenții corespunzătoare.Comisia a adoptat și a recomandat pentru semnare o serie de proiecte de convenții de colaborare tehnico- științifică. precum și completarea unor convenții deja încheiate, printre care din domeniul apț.7 dor și mașinilor de uz casnic Cu confort sporit, liniilor pentru produoția furajelor combinate, utilajelor și liniilor tehnologice moderne pentru întreprinderile industriei cărnii și a Japtelui, mașini și complexe de utilaje pentru fabrici -de zahăr, utilaje pentru extracția țițeiului și utilaj oentru forajul de adincime al sondelor și echiparea schelelor de țiței și gaze.
AGENȚIILE DE PRESA 
W -• ve scurt

STANDUL ROMÂNIEI LA TÎR- 
GUL INTERNAȚIONAL DE TU
RISM DE LA VIENA a fost vi- I zitat de ministrul federal austriac pentru comerț, meșteșuguri și in- I dustrie, Josef Staribacher, care a I evidențiat dezvoltarea legăturilor turistice între cele două țări, în cadrul evoluției ascendențe a relațiilor bilaterale pe multiple planuri. | Prezența țării noastre la tirg face cunoscute marelui public austriac 1 posibilitățile largi pe care le ofe- . ră turismul în România. în cadrul standului sînt prezentate diverse | zone turistice ale țării noastre, care au trezit interesul vizitatorilor.

DISTINCȚIE. Comitetul Popular Central al Republicii Populare • Democrate Coreene a acordat titlul de erou al R.P.D. Coreene I tovarășului Kim Giăng II, membru al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Mun- I cii din Coreea, cu ocazia împlinirii vîrstei de 40 de ani, pentru | merite deosebite în activitatea de- partid. In munca de consolidare a 1 construcției economiei socialiste — relatează agenția A.C.T.C.
INTÎLNIREA PREGĂTITOARE a unei conferințe a partidelor și I mișcărilor progresiste din regiunea I Mediteranei s-a desfășurat la Alger. S-a hotărît ca viitoarea I conferință să fie organizată de Frontul de Eliberare Națională din I Algeria și să aibă loc la Alger, intre 4 și 7 mai a.c. Pe ordinea de zi a reuniunii vor figura evoluția I situației din zona Mediteranei, problemele păcii și securității in I regiune și rolul mișcării de nealiniere în acest context, precum și 1 cooperarea dintre țările meditera- . neene.
EFECTELE RECESIUNII IN 

BRAZILIA. Produsul intern brut I (P.I.B.) a scăzut In Brazilia, în

cursul anului trecut, cu 3,6 la sută in comparație cu anul anterior, informează agenția Prensa Latina, citind date oficiale publicate ’a Brasilia. Cele mai mari reculuri s-au înregistrat in industria transporturilor — 18,8 la sută și cea a maselor plastice — 15,8 la sută.
REMANIERE MINISTERIALA 

ÎN NIGERIA. în cadrul remanierii, 13 membri ai cabinetului și-au schimbat portofoliile și alți doi au părăsit guvernul. Astfel, fostul secretar de stat pentru afacerile ’externe, Alhadj Aii Baba, devine ministru de interne, înlocuindu-1 pe Iya Abubakar, care a demisionat săptămina trecută, iar Audu Qgbeh a fost numit ministrul comunicațiilor în locul lui Isaac Shaahu. Alți 11 miniștri. Intre care figurează Ishaya Audu, ministrul afacerilor externe, Akandi Oni- yangi, ministrul apărării, șl Richard Akinjide. ministrul justiției, își păstrează funcțiile.
CONDAMNARE. Un tribunal din Stuttgart a condamnat luni doi foști membri naziști ai SS la închisoare pe termene de 12 și, respectiv, 3 ani pentru participarea lor la executarea unor deținuți in teritoriile vremelnic ocupate de armata hitleristă.
ACCIDENT. O platformă petrolieră marină cu 84 oameni la bord s-a răsturnat luni dimineață in -apele Atlanticului, la circa 250 kilometri est de coastele provinciei Terranova (Canada). Platforma, aparținind filialei canadiene a companiei Mobil Oil din S.U.A., s-a prăbușit In valuri datorită unei extrem de puternice furtuni, cu un vint de 115 kilometri pe oră. La șapte ore după producerea dezastrului, avioanele de salvare semnalau că nu reușesc să descopere nici un supraviețuitor.
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