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CAMPANIA AGI OLĂ DE PRIMĂVARĂ

Vitezele zilnice au crescut și dovedesc cu sint condiții pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ a iNSĂMlNȚĂRILOR
• In 17 județe și în secto STADIUL INSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI LA DATA DE 26 APRILIE

rul agricol Ilfov s-a ter
minat semănatul porum
bului

• Printr-o bună organizare
a muncii și folosirea in
tensă a utilajelor, ritmul
de lucru poate fi mult
intensificat

In fiecare unitate agri
colă să se lucreze fără
întrerupere, zi și noapte !
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCD,
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu
VOR EFECTUA 0 VIZITĂ DE STAT 1N GRECIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu vor efectua, la invitația 
președintelui Republicii Elene. Con-

stantin
în Grecia, in perioada 4—7 mai 1982.

9

Karamanlis, o vizită de stat

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
1

Ministrul comerțului exterior al R

Populare 
în țara

tovarășul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni, pe 
Hristo Hristov, ministrul comerțului 
exterior al Republicii 
Bulgaria, aflat în vizită 
noastră.

La primire a participat
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A fost prezent Todor Stoicev To
dorov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și cele mai cordiale urări 
din partea tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar,

alpreședintele Consiliului de Stat 
Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Todor Jivkov salutul său 
călduros și prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări.

în cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de evoluția as
cendentă și rodnică pe care o cunosc 
relațiile de strînsă prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, în spiritul orientă
rilor și înțelegerilor stabilite cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor 
româno-bulgare la nivel înalt.

în acest cadru s-au relevat re
zultatele bune obținute în amplifica
rea și adîncirea raporturilor econo
mice dintre România și Bulgaria. 
Totodată, s-a apreciat că dezvolta
rea actuală și în perspectivă a eco
nomiilor socialiste ale celor două țări 
creează premise dintre cele mai fa-

a

american

P. Bulgaria
vorabile pentru aprofundarea conti
nuă a acestor legături, pe multiple 
planuri. A fost manifestată de 
ambele părți dorința de â se valo
rifica cit mai eficient largile posi
bilități existente, in vederea extin
derii — în forme moderne și în im
portante domenii de interes comun 
— a cooperării economice, intensifi
cării și diversificării schimburilor 
comerciale, pe baze reciproc avan
tajoase. S-a considerat că promova
rea susținută a colaborării economice 
româno-bulgare este în folosul și 
spre binele ambelor țări și popoare 
vecine și prietene, al construcției 
socialismului în România și Bulga
ria, al cauzei păcii, securității, înțe
legerii și cooperării în Balcani, în 
Europa și in întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

într-o 
caldă

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, luni, pe publicistul ameri
can John Oakes, de la ziarul „The 
New York Times", care a efectuat o

vizită de documentare în 
tră.

La primire a participat 
Constantin Mitea, consilier al 
ședintelui Republicii.

țara noas-

tovarășul 
pre-

In timpul întrevederii au 
abordate probleme privind 1 
româno-ame'ricane, precum și 
aspecte actuale ale vieții politice in
ternaționale.

fost 
relațiile 

i unele

Pină ieri seara, potrivit 
datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii si Indus
triei Alimentare au fost 
însămînțate 3 698 000 hecta
re cu diferite culturi de 
primăvară — 76 la sută din 
suprafața prevăzută, iar cu 
porumb — 1 611 700 hecta
re — 73 la sută din supra
fețe. Cu toate că starea 
vremii în săptămina trecută 
nu a permis in toate zonele 
țării realizarea vitezelor 
planificate, totuși, printr-o 
bună organizare a muncii 
și folosire a mașinilor și a 
timpului de lucru 17 județe 
și sectorul agricol Ilfov au 
terminat semănatul 
rumbului.

Gi-ATI

Tn continuare este nece
sară intensificarea lucrări
lor de pregătire a terenu
lui și a semănatului. în
deosebi în județele din 
nordul Moldovei și Transil
vaniei — Neamț. Botoșani, 
Suceava, Maramureș. Bis- 
trița-Năsăud, Sălaj, in cîm- 
pia de vest a țării — Timiș 
și Bihor, unde se înregis
trează rămineri în urmă 
față de programul stabilit 
pentru această perioadă. 
Stadiul la zi al lucrărilor in 
aceste județe impune ca 
specialiștii tuturor unități
lor să identifice permanent 
suprafețele zvîntate. să ia 
măsuri care să asigure pre
gătirea terenului și semă-

parcele 
de me- 
dovadă 

mobilitate.

uniformă a plante-natul, chiar pe 
mici, iar formațiile 
canizatori să dea 
de mai multă 
Acolo unde este cazul să se
treacă, în cadrul consiliilor 
agroindustriale, la ajutora
rea unităților rămase în 
urmă.

Odată cu intensificarea 
ritmurilor de lucru, o aten
ție sporită trebuie acordată , 
respectării riguroase a‘ teh
nologiei culturii porumbu
lui, realizării de lucrări de 
înaltă calitate în toate uni
tățile agricole. în această 
primăvară sînt condiții deo
sebit de favorabile pentru a 
se asigura un bun pat ger
minativ. care permite ră-

sărlrea 
lor și deci obținerea den
sității stabilite la hectar. De 
aceea, se impune ca în fie
care unitate agricolă, în 
fiecare formație specialiștii, 
mecanizatorii să .manifeste 
o înaltă exigență față de 
calitatea lucrărilor execu
tate.

In această săptămînă uni-
at si _ ....... .

Să- fleeare unitate ssâi»'terină. 
Acum, principala lor obli
gație este aceea de a or
ganiza temeinic activitatea 
mecanizatorilor și coopera
torilor. folosirea din plin 
a mijloacelor tehnice și 
aplicarea întocmai a teh
nologiilor stabilite.

.ștățile agricole .jde sta 
cooperatiste urmează 
insămînțeze 1 154 000 de 
hectare, din care 584 000 eu 
porumb. Timpul este favo
rabil lucrărilor în cîmp. De 
aceea, principala cerință 
este ca oriunde tractoarele 
și semănătorile pot intră in 
brazdă să se muncească în

ritm intens cu toate forțele 
și mijloacele. In această 
perioadă finală a campa
niei de insămînțări, răs
punderi mari revin organe
lor agricole județene, con
siliilor agroindustriale, con
ducerilor unităților agricole 
și specialiștilor, care au da
toria de a lua . cele mai 
eficiente măsuri în funcție 
de condițiile concrete din t fc

ÎN ÎNTÎMPIN AREA ZILEI DE l MAI

FAPTE DE MUNCĂ DIN
CRONICA ÎNTRECERII

LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN

SATU MARE:

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

in legătură cu încheierea retragerii 
Israelului din Sinai și redobîndirea

acestui teritoriu de către Egipt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 

televiziunii egiptene, următoarea declarație în legătură cu încheierea retragerii 
bindirea acestui teritoriu de către Egipt:

pace în 
vieții in-

felicitări

a făcut, la solicitarea Radio- 
Israelului din Sinai și redo-

Aluminiul indigen a înlocuit
oțelul din import

Combinatului

A fost aprins focul 
de uscare la cuptorul 

cu propulsie nr. 1
Ieri, pe platforma

siderurgic de la Galați a avut loc 
un eveniment deosebit : aprinderea 
focului de uscare la cuptorul cu 
propulsie nr. 1 de la laminorul de 
semifabricate, obiectiv de importanță 
majoră in diversificarea producției 
de metal, in valorificarea la o inaltă 
eficiență a oțelului. Evenimentul 
constituie prima etapă de intrare în 
probe tehnologice la cald a lamino
rului, nouă și modernă capacitate de 
prelucrare a blumurilor in țagle și 
profile metalice. Servomotoarele, a- 
paratele de măsură, control și reglaj, 
ventilatoarele de aer-combustie, ar
zătoarele de tip jet concentric, mo
toarele puternice, mașinile de împins 
și scos blumuri sint opera gindirii și 
creației tehnice românești. Cuptorul 
cu propulsie nr. 1 este o construcție 
complexă, cu mecanisme și utilaje 
fabricate în uzinele de specialitate 
din țară. (Tudorel Oancea).

Tronsonul de cale ferată 
Buzău — Galați racordat 
la magistralele electrice 

ale țării
în gara C.F.R. Galați, ieri a avut 

Ioc un eveniment deosebit : primele 
garnituri tractate de locomotive elec
trice au Început să circule pe între
gul tronson electrificat Buzău — Ga
lați (130 kilometri), urmare a înche
ierii lucrărilor de electrificare pe 
distanța dintre stațiile Barboși- 
călători și Galați (12 kilometri), lu
crări finalizate cu peste două luni 
mai devreme. Prin efectuarea trans
portului electrificat pe tronsonul 
Galați — Buzău vor spori tonajele 
pe trenurile de marfă și se va îm
bunătăți parcursul mediu zilnic al 
locomotivelor care vor circula cu o 
viteză superioară. Totodată, tronso
nul electrificat Buzău — Galați va 
face legătura cu celelalte magistrale 
electrificate ale țării. (T. O.).

întreprinderea săt- 
măreană de aragazuri 
„23 August" nu mai 
are nevoie de prezen
tare. Așa că, aflindu- 
ne. ieri, in mijlocul 
acestui harnic co
lectiv, am căutat să 
notăm citeva fapte 
semnificative din în
trecerea in cinstea zi
lei de 1 Mai. Inter
locutorul nostru — 
tovarășul Gheorghe 
Vezetan, secretarul co
mitetului de partid :

— Cred că s-ar cu
veni să amintim de o 
inițiativă muncitoreas
că prin a cărei apli
care se înregistrează 
o importantă econo
mie valutară și se va
lorifică fără nici un 
rabat de la calitate 
materii prime indigene. 
Concret, este vorba de 
înlocuirea, cu rezultate

excelente, a unor țevi 
din oțel fără, sudură 
de diametre mici și eu 
pereți subțiri (aduse 
din import) — cu țevi 
de aluminiu de pro
ducție internă. Eficien
ța economică a asimi
lării acestor țevi de 
aluminiu in producția 
de mașini de gătit cu 
gaze pentru piața in
ternă se ridică la 
2 700 000 lei.

Cine sint autorii 
acestei valoroase ini
țiative muncitorești ? 
Un nucleu de promo
tori ai noului de la 
atelierul de premontaj 
— umil din numeroa
sele nuclee de acest 
fel din întreprindere. 
Colectivul este alcă
tuit din maiștrii Gheor- 
ghe Pop și Nicolae 
Vălean. șeful echipei 
de lăcătuși, Vaier Cul-

Incheierea retragerii Israelului din Sinai și redobân
direa acestuia de către Egipt constituie un moment de 
semnificație deosebită pentru procesul de 
Orientul Mijlociu, un important eveniment al 
ternaționale actuale.
» Adresez cu acest prilej cele moi călduroase
poporului prieten egiptean cu ocazia redobîndirii în
tregului Sinai și consolidării păcii dintre Egipt și 
Israel.

Doresc să reamintesc, în acest moment, inițiativa 
regretatului președinte Sadat, care a acționat cu înaltă 
responsabilitate pentru realizarea integrității teritoriale 
a Egiptului și pentru a asigura pacea și liniștea po
porului egiptean.

Realizarea
Israel 
calea 
toate 
nește
respectului independenței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne și de la renunțarea la 
forță sau la amenințarea cu forța in raporturile intre 
state.

In momentul de față, cind în Orientul Mijlociu se 
menține o situație foarte încordată, este necesar să se 
dea dovadă de înaltă răspundere și să nu se între
prindă nimic care ar putea duce la un nou conflict.

prevederilor Tratatului dintre Egipt și 
demonstrează cu putere că estș posibil ca, pe 
tratativelor, să se găsească soluții corespunză- 
celor mai complicate probleme, dacă se por- 
de la principiile deplinei egalități în drepturi,

-■ - •

B
cean, sub 
drumare 
Mureșan, 
ciulul tehnologic.

Dar ingeniozitatea, 
simțul practic, nova
tor și gospodăresc al 
colectivului s-au făcut 
remarcate recent, 
tr-o împrejurare 
gata de această 
de nelivrarea de 
balaje din polistiren 
expandat de către în
treprinderea „Ener-

directa în- 
a ing. Mihai 
șeful servi-

In mod deosebit este necesar să se facă totul pen
tru realizarea unei păci globale prin retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate în 1967 și soluționarea pro
blemei poporului palestinian, pe baza dreptului la auto
determinare și formarea unui stat palestinian inde
pendent.

Este în interesul tuturor țărilor din Orientul Mijlociu 
să se asigure integritatea și suveranitatea tuturor sta
telor din regiune.

Urez ca revenirea întregului Sinai la Egipt să con
stituie un moment important pentru asigurarea păcii și 
progresului poporului egiptean, și pentru o pace 
globală, justă și trainică în Orientul Mijlociu.

Fie ca aceasta să dea un nou imbold eforturilor pen
tru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor conflicte
lor și problemelor dintre state, pentru promovarea unei 
politici de pace și colaborare, de dezarmare și inde
pendență, pentru lichidarea subdezvoltării și instaura
rea noii ordini economice internaționale, pentru des
tindere și securitate internațională.

Adresez, încă o dată, cele mai calde felicitări po
porului egiptean, președintelui Hosni Mubarak — și îmi 
exprim dorința ca bunele relații de prietenie și colabo
rare româno-egiptene să se dezvolte tot mai mult, în 
interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

AUTOAPROVIZIONAREA

(Continuare 
în pag. a III-a)

in- 
le- 

dată 
am-

REGHIN : In funcțiune — o nouă linie tehnologică
în cinstea zilei de 1 Mai. con- • toare. Cu această nouă linie, capa- 

structorii și montorii de pe noua 
platformă a întreprinderii metalur
gice „Republica" din Reghin, cel 
mai mare obiectiv de investiții al 
județului Mureș in actualul cinci
nal. au pus în funcțiune ieri o mo
dernă linie tehnologică pentru 
piese turnate din oțel, destinate in
dustriei de autovehicule și trac-

citatea actuală de turnare a piese
lor din oțel se ridică la 10 000 tone 
pe an. Este de remarcat că pe 
platforma reghineană au mai fost 
puse în funcțiune o secție mecano- 
energetică, o modernă sculărie și o 
hală 
linii

de prelucrări la rece cu 12 
tehnologice. (Gh. Giurgiu).

BAIA MARE Fabrică
aPe platforma de Vest 

piulul Baia Mare a intrat 
țiune o nouă capacitate de produc
ție : fabrica de confecții textile, cu 
o capacitate de 1,2 milioane con
fecții pe an. Cu aceasta. întreprin
derea textilă „Maramureș își reali
zează sarcina de integrare, avînd

munici- 
in func-

de confecții textile
în funcțiune toate secțiile — fila
tură, țesătorie, finisaj chimic și con
fecții. De remarcat că in decurs de 
10 ani întreprinderea și-a sporit de 
10 ori producția, în condițiile di
versificării continue a nomenclato
rului de fabricație. (Gh. Susa).

Și la orașe curțile gospodarilor pot deveni grădini legumicole
Curțile caselor, terenurile intravilane, spațiile nefolosite 

aparținind diferitelor intreorinderi și instituții formează, 
laoiaită, apreciabile suprafețe de pe care se pot și trebuie 
să se obțină importante surplusuri de produse agroali- 
mentare. în reglementările adoptate privind autoaprovizio- 
narea au fost stabilite sarcini clare pentru consiliile popu
lare, precizîndu-se obligația de a-i sprijini pe cetățeni, ca 
și întreprinderile și instituțiile, in cultivarea legumelor și 
zarzavaturilor, de a urmări sistematic desfășurarea bine

organizată a acestei activități. Ce se întreprinde acum, in 
primăvară, cind se pun bazele acestor culturi și in orașe, 
municipii, in toate localitățile țării, pentru obținerea unor 
recolte cit mai mari, cit mai bogate? Ce probleme sint 
de soluționat, ce piedici de înlăturat, știut fiind că orice 
pierdere de timp înseamnă producție in minus?

lată, in rindurile de mai jos, citeva constatări și obser
vații desprinse cu prilejul unui raid întreprins în muni
cipiul Ploiești.

• în municipiul Ploiești, legumicultura urbană a început bine 
treacă la foarte bine • Suprafața grădinilor 
decit anul trecut ® Cantine-restaurant care nu cumpără de pe piață nici un fel 

de verdețuri • Mai există, totuși, și cîțiva „codași11

și poate să
243 hectare — de două ori mai muit

Am bătut străzile și cartierele Plo- 
ieștiului acum, in miez de primăvară. 
Multe din curți ne-au întîmpinat cu
rate. primenite. La fel și multe spa
ții verzi din jurul blocurilor. Dar se 
cuvine subliniat un fapt deosebit — 
anul acesta am văzut in preajma lo
cuințelor multe, foarte multe grădini 
de legume. Ceea ce arată că ploieș- 
tenilor li s-a deschis „pofta de gră
dinărit", adică au descoperit utilul, 
plăcutul și avantajele acestei înde
letniciri.

Intr-adevăr, in zeci de locuri am 
admirat straturile bine îngrijite, în 
care firele de ceapă, de usturoi nu 
numai că au răsărit, dar sint bune de 
pus pe masă. Am văzut salată ver
de, varză timpurie și, în spații pro
tejate cu folie, răsaduri bine crescute 
de tomate. Foarte bine îngrijită este 
grădina lucrătorilor de la consi
liul popular municipal (pe strada 
Krupskaia). Victor Molnar, activistul 
care ne însoțește, ne spune : „Cum 
să-1 putem convinge pe cetățean,

dacă nu cu fapta sau exemplul pro
priu 1“ Anul acesta, rezultatele acti
vității primăriei municipiului pe linia 
autoaprovizionării se materializează, 
intre altele, în suprafața de 243 hec
tare grădini de pe raza orașului — de 
două ori mai mult decit anul trecut. 
De fapt, obiectivele autoaprovizionă
rii prevăd recolte de cel puțin 650 
tone legume. 230 tone cartofi de vară, 
1 200 tone fructe și struguri, sute de 
tone de furaje pentru hrana celor 
aproape 2 000 de oi, tot atiția porci,

aproape 100 de vaci și juninci din 
gospodăriile populației.

Aproape jumătate din suprafața 
amintită mai sus este lucrată de oa
menii muncii din unitățile economice, 
în cadrul gospodăriilor-anexă. Astfel, 
gospodăria anexă a 
„1 Mai“ livrează la 
snanac, ceapă verde, usturoi, 
dețuri cantinei-restaurant ; totodată, 
în sere s-au realizat sute de mii de 
răsaduri pentru plantarea în cimp — 
circa 2 hectare grădină. Cantina-res- 
laurant a Rafinăriei Ploiești servește 
la masă roșii din serele proprii, 
cumpără la ora actuală nici un 
de verdețuri de pe piață. Aburul 
duslrial uzat este folosit pentru 
călzirea spațiilor protejate — sere șl 
solarii — aici, ca și la combinatele 
petrochimice Teleajen și Brazi, la 
întreprinderea „1 Mai“, la alte uni
tăți industriale. La „1 Mai" se con
struiesc in prezent încă 3 000 mp sere 
pentru legumicultură. în care se va 
folosi numai abur uzat.

Vizita noastră prin cartiere a scos

intreprinderii 
ora actuală 

ver-

Nu 
fel 
in- 
în-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)
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Florile inginerei
Liceul de matematică-fizică 

„Dragoș Vodă" din Cimpulung 
Moldovenesc are una din cele 
mai frumoase sere. Cresc aici, 
îngrijite ca la carte, peste 500 
specii de flori de pe toate meri
dianele globului. Aclimatizate, 
înmulțite și ocrotite cu migală 
și pricepere, de ani și ani de 
zile, de profesoara Silvia Samfi- 
rescu, de profesie inginer. Și tot 
de ani de zile ea creste și flori, 
și elevi. Florile — in sera didac
tică, elevii — in sălile de clasă, 
in ateliere. Mulți dintre foștii 
săi elevi au devenit după 
absolvirea școlii pasionați cul
tivatori de flori, de frumusețe.
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Aveți cuvîntul
Așa cum scriam in ziarul de 

miercuri, ne propunem ca sub 
acest generic să inserăm scrisori 
de la cititori cu cele mai amu
zante intimplări trăite, auzite 
sau văzute de ei. Pentru astăzi 
s-a înscris la cuvint T. Andraș 
din Tg. Mureș:

„Primind invitația de a mă 
prezenta de urgență să achit 
taxa de înscriere la școala de 
șoferi amatori, m-a bufnit Tisul. 
Dacă era 1 aprilie, mai ziceam 
că a făcut cineva o glumă, dar 
așa ? Pentru că eu mi-s șofer 
profesionist de mulți ani de zile. 
Am arătat scrisoarea unui vecin, 
iar acesta mi-a spus că a mea 
nu-i nimica pe lingă a lui, prin 
care este chemat tot urgent să 
ducă actele pentru stabilirea do
miciliului in Tg. Mureș, deși 
omul acolo s-a născut, a crescut, 
a invățat, trăiește și muncește. 
Unul era somat cu o amendă, 
altul că nu și-a plătit nu știu ce 
taxă. M-am dumirit abia cind 
m-am dus la oficiul poștal, unde 
am aflat că, de fapt, adresanții 
erau alții, dar că poștașii încurcă 
blocurile C 2 și C 3 cu blocurile 
Cl, C 4, C 5. Cauza cauzelor: 
toate aceste „C“-uri sint pe a- 
ceeași stradă și la același număr: 
70. Apăi, dacă poștașii le incurcă, 
de ceilalți ce să mal zicem ?“
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De la o vreme, Ana Totoian 
își petrecea timpul prin fața 
Tribunalului județean și a Jude
cătoriei din Alba lulia. Era „la 
curent" cu toate procesele in 
care erau implicați fel de fel de 
indivizi certați cu legea: unii cu 
Legea 18 sau care încercau să 
se sustragă de la plata pensiei 
alimentare pentru copiii abando
nați, alții care se înfruptaseră 
din avutul obștii sau provoca- 
seră scandaluri și tulburări ale 
liniștii publice. Fiecăruia, Ana- 
Totoian ii promitea că îl ajută 
să scape basma curată. Neavind 
nici o ocupație, se „ocupa" nu 
atît de pricinile pentru care se 
judecau, cit de banii lor. Pină a 
ajuns să i se întocmească și ei 
un voluminos dosar penal pen
tru banii încasați de la respec
tivii împricinați. Cîți bani cre
deți că încasase pină a fost și ea 
„încasată" 7 Bani cit pentru două 
mașini „Dacia 1 300".
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Repetenți 
fără examen
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Stațiunea de mașini și 
toare Nușfalău, județul 
laj, are mulți tractoriști 
nici și inimoși. Asta, 
crările de cimp. 
veni și tractoriști rutieriști, adi
că să poată circula și pe drumu
rile publice, unii dintre ei au 
trecut cu bine probele teoretice 
ale examenului pentru obține
rea mult rivnitului permis de 
conducere la categoria respecti
vă, urmând să susțină și probe
le practice. Numai doi n-au mai 
avut nevoie să-și pună mititea 
și îndemânarea la contribuție. 
Cei doi („nu ne dați numele la 
ziar, că și așa am ajuns de ris" 
— ne-au rugat ei), ca să aibă, 
chipurile, curaj, au dat pe git, 
înainte de examen, citeva paha
re de tărie. Și astfel, în loc să 
se întoarcă acasă cu permisele 
în buzunare, adică să fie decla
rați promovați, au fost socotiți 
repetenți și... sancționați.
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„Chilipirul" costă
Nicolae Marin Sergiu de la lo

tul din Săvinești al Grupului de 
șantiere de construcții-montaj și 
reparații din industria chimică a 
fost trimis să ducă la Piatra 
Neamț o mașină încărcată cu 
plasă de sîrmă. In loc să mear
gă pe șantier, N.M.S. a virat 
spre comuna Zănești, la un cu
noscut care a început să vindă 
plasa de sîrmă amatorilor de 
chilipir și de garduri arătoase. 
Dar — ca de fiecare dată cind 
sint depistați — chilipirgiii au 
rămas și fără banii dați, și fără 
garduri din plasa de sîrmă con
fiscată.

Care mai vrei să iei... plasă 7
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Mâcar acum
Ne scrie Mariana Andreluță 

din Birlad, strada Republicii 
277: „Abia împlinisem un an de 
zile, cind părinții mei s-au des
părțit și eu am crescut fără 
mamă. Timp de 20 de ani — eu 
am acum 21 — cea care m-a 
adus pe lume nu numai că nu 
a avut curiozitatea să mă vadă, 
dar nici măcar nu s-a interesat 
vreodată de viața și de soarta 
mea. Eu am invățat, mi-am fă
cut un rost, mi-am întemeiat o 
familie și am un copil pe care 
nu l-aș părăsi pentru tot aurul 
din lume. Acum, măcar acum, 
cind n-am absolut nevoie de ni
mic. aș dori doar atît: s-o cu
nosc și eu pe aceea care mi-a 
dat viață. Poate va citi 
rinduri și va 
mai sus unde

Poate...

aceste 
reține adresa de 
mă poate găsi".
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I realizată deRubrică 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteii"
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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMA VARAr

Vitezele zilnice au crescut și dovedesc că sint condiții pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

Județele Arad, Mehedinți și Prahova 
au terminat semănatul porumbului

Organizind temeinic munca, folosind cu randament sporit timpul 
bun de lucru in cimp, utilizînd la întreaga capacitate tractoarele, se- 
mănătorile și celelalte mașini agricole, mecanizatorii, cooperatorii, toți 
cei ce iși desfășoară activitatea pe ogoarele județelor Arad, Mehedinți 
și Prahova au încheiat în ziua de 26 aprilie semănatul porumbului 
boabe pentru consum pe întreaga suprafață planificată.

In telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Arad al P.C.R. se arată că 
toți lucrătorii din agricultura județului — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au reușit în cursul zilei de luni, 26 aprilie, 
să termine însă'mînțatul porumbului boabe pentru consum pe întreaga 
suprafață planificată, în prezent aflîndu-se în stadiu final semănatul 
soiei, fasolei pentru boabe, cartofilor de toamnă și al altor culturi.

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Mehedinți raportează 
secretarului general al partidului că, dind viață mobilizatoarelor în
demnuri și indicații adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu tu
turor lucrătorilor din agricultură, au reușit să însămînțeze pină in 
prezent peste 105 000 hectare cu ovăz, mazăre, in pentru ulei și fibră, 
sfeclă de zahăr, porumb, legume, floarea-soarelui, plante de nutreț, 
cartofi și alte culturi, iar în ziua de 26 aprilie să încheie semănatul 
porumbului pentru consum pe întreaga suprafață planificată.

La rîndul lor, lucrătorii ogoarelor din județul Prahova raportează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că, sub conducerea permanentă a 
organelor și organizațiilor de partid, au reușit să încheie în ziua de 
26 aprilie lucrările de însămînțare a porumbului pe cele 26 000 de 
hectare planificate.

în telegramele celor trei județe se arată că in prezent se acțio
nează in ritm susținut la înlăturarea fenomenului de băltire de pe 
suprafețele afectate de precipitațiile din ultimul timp, se grăbește re
coltarea suprafețelor cu culturi de masă verde, continuă cu intensitate 
lucrările de plantare a legumelor în cimp, de erbicidare și comba
tere a dăunătorilor, cele din plantațiile de pomi și vie.

în încheierea telegramelor, oamenii muncii din agricultura jude
țelor Arad, Mehedinți și Prahova asigură pe secretarul general al 
partidului că își vor concentra atenția asupra laturilor calitative 
ale lucrărilor în agricultură, atît în producția vegetală cit si in creș
terea animalelor, mobilizind întreaga forță de muncă de la sate în 
vederea înfăptuirii hotărârilor Congresului al XII-lea, a obiectivelor 
noii revoluții în agricultură.

BACĂU: „Semănatul porumbului poate fi 

incheiat in cel mult două zile"
în pofida condițiilor grele de lucru, 

in județul Bacău semănatul porum
bului se intensifică, viteza de lucru 
planificată depășindu-se in ultimele 
patru zile cu 300—400 hectare. Pînă 
în seara zilei de 25 aprilie au fost 
însămînțate 55 000 hectare • — 84 la 
sută din suprafața prevăzută. între
prinderile agricole de stat, asociațiile 
intercooperatiste și 40 de cooperative 
agricole au incheiat semănatul aces
tei culturi. Ing. Gheorghe Antochi-,

directorul direcției agricole, aprecia 
că. lucrîndu-se în ritm susținut, se
mănatul porumbului poate fi înche
iat pe întreaga suprafață de 65 550 
hectare în cel mult două zile. în 
acest scop, la indicația comitetului 
județean de partid, s-a trecut ope
rativ la redistribuirea forțelor me
canice între unitățile aceluiași con
siliu agroindustrial sau între consilii 
aoropiate. Bunăoară. în cadrul con
siliului agroindustrial Gheorghe

Un obiectiv mobilizator
al siderurgiștilor din Călărași a CU

Gheorghiu-Dej, mașinile pentru pre
gătirea terenului și semănătorile de 
la Căiuți și Bogdănești au fost 
transferate la cooperativa agricolă 
Gura Văii, unde mai sint de semănat 
mari suprafețe cu porumb. Tot aici 
au sosit șase polidiscuri și trei se
mănători de la Sascut. Din consiliile 
unice Filipești și Răcăciuni au fost

redistribuite mașinile în consiliile 
Moinești și Izvoru Berheciului. Avînd 
mașini suficiente și dispunînd de o 
bună organizare a muncii, ieri au 
încheiat semănatul porumbului și 
cooperativele agricole din Filipești. 
Lelea Veche, Căbești. Ardeoani, Pa- 
rincea, Bogdănești și Orbeni. (Gh. 
Baltă, corespondentul „Scinteii").

SIBIU: Utilajele sint concentrate operativ

pe terenurile zvintate
Pină în seara zilei de 26 aprilie, in 

județul Sibiu au fost însămînțate 
peste 50 000 hectare, adică 71 la sută 
din suprafețele destinate culturilor 
de primăvară. Principalele forțe sint 
concentrate acum la semănatul po
rumbului, lucrare executată pe 54 la 
sută din suprafața prevăzută. în 
cooperativele agricole Alma, Aței, 
Blăjel, Boian, Ighișu Nou semănatul 
porumbului se apropie de sfirșit. 
„Specialiștii controlează oră de oră 
starea terenului pentru a identifica 
parcelele zvintate — ne spune tova
rășul Iosif Tutulea, directorul direc
ției agricole. în multe unități din 
consiliile agroindustriale Mediaș, 
Avrig, Dumbrăveni, Agnita s-au 
pregătit și însămînțat cu prioritate 
terenurile situate pe pante".

La Arpașu de Jos s-au plantat ul
timele suprafețe cu cartofi. Pe un

teren mai rece, situat la poalele mun
telui, cooperatorii au pus gunoi la 
fiecare cuib. La semănatul porumbu
lui se lucrează in formații speciali
zate. în timp ce mecanizatorii Vasile 
Vasu și Florea Ionică pregătesc și 
erbicidează terenul, Iosif Prodan și 
Gerhard Oncherst însămințează po
rumbul. în urma lor, primarul Ni
colae Bunea controlează împreună cu 
specialiștii distanțele între boabe pe 
rînd, apoi calculează densitatea la 
hectar : 65 000 boabe germinabile.
Adîncimea de semănat — 5—6 cm — 
e cit s-a stabilit in tehnologii. Se în- 
sămînțează numai hibrizi timpurii, 
cu perioadă scurtă de vegetație, dar 
cu potențial productiv bun pentru 
această zonă.

$i la cooperativa agricolă din Avrig 
o îormație de mecanizatori însămîn-

La semănat pe terenurile C.A.P. Sulița, județul Botoșani
Foto : V. Anania

OTEL MAI MULT
CONSUMURI MAI REDUSE!

țeazâ porumbul pe 560 hectare. „Coo
peratorii noștri au prins gustul po
rumbului — ne spune inginerul-șef și 
președinte al unității, tovarășul loan 
Urlea. Cu trei ani in urma am recol
tat 3 555 kg la hectar, iar in unii ani 
s-au apropiat de 5 000 kg". Peste 
noapte plouase, dar ziua solul s-a 
zvintat. Aici au fost dirijate tractoa
rele cu 7 discuri și combinatoare. Din 
acest motiv, avansul ia pregătirea te
renului nu poate ti mai mare de o zi.

Specialiștii din unitățile consiliu
lui agroindustrial Avrig au stabilit 
suprafețele unde porumbul se insă- 
mințează fără erbicidare pentru a se 
cultiva intercalat fasole, terenuri 
repartizate cooperatorilor în acord 
global, unde ei vor executa prașilele 
necesare. La Cîrțișoara, pe un sfert 
din suprafața de porumb se cultivă 
intercalat fasole. Aici, ca și la Ar
pașu de Jos sau Ia Avrig, ca să ne 
referim la unitățile submontane, se 
lucrează neîntrerupt pe terenurile 
zvintate. în Lunca Tîrnavei, în zona 
Mediașului, Dumbrăvenilor și Apol- 
dului s-au delimitat și fertilizat cu 
gunoi de grajd suprafețe pentru re
colte care se obțin în mod obișnuit 
în Bărăgan. La cooperativa agricolă 
Micăsasa, cooperatorii s-au angajat 
să obțină 7 tone de porumb la hec
tar. Președinta unității. Ana Piștea, 
ne spune : „Terenul a fost fertilizat 
cu cite 30 tone gunoi de grajd bine 
putrezit și cu 200 kg îngrășăminte 
chimice la hectar. Semănătorile 
SPC-3 dotate cu fertilizatoare au 
fost reglate pentru a lăsa 70 000 
boabe germinabile la hectar. Adînci
mea dc semănat — 5 cm. cit au stabi'tt 
specialiștii pentru o răsărire rapidă 
pe terenuri cu umiditate suficientă".

Pe ansamblul județului se lucrează 
bine, dar cu atit mai mult se im
pune înlăturarea mai operativă a

deficiențelor ce se mai ivesc. Ne re
ferim la faptul că in unele unități 
se așteaptă zvintarea terenului pe 
întreaga suprafață, ceea ce conduce 
la intirzieri. La C.A.P. Miercurea 
mai rămăseseră de plantat cu cartofi 
citeva hectare. Tot așteptind îmbu
nătățirea vremii pentru a intra ma
șinile de plantat s-a pierdut o săp- 
tămină, în loc să se ciștige timp prin 
plantarea manuală, așa cum s-a făcut 
dintotdeauna in aceste locuri. Să nu 
fi ajuns pină la Miercurea vestea că 
la Seica Mare — și nu numai aici 
— 700 de cooperatori au plantat 
manual cu cartofi intreaga suprafață 
de 110 hectare?

La cooperativa agricolă Șelimbăr, 
după ploaie, mecanizatorii transpor
tau gunoi de grajd la cimp. E bine 
că nu pierd timpul, dar riscă să-1 
piardă și nu din vina lor. Ne refe
rim la faptul că unitatea nu are 
încă sămînță pentru cele 250 hectare 
destinate porumbului siloz.' „Am 
cerut, nu ni s-a dat, și, de aceea, 
așteptăm..." — ne spune inginerul- 
șef Matei Rapolt. Este urmarea in- 
tîrzierii livrării semințelor de po
rumb pentru siloz. La direcția agri
colă am fost informați că au. sosit 
știuleții la bază. Este însă nevoie să 
ajungă boabe selectate și condiționa
te în unitățile agricole, să se acorde 
aceeași atenție însămînțării porum
bului siloz, ca și cglui destinat 
boabelor.

Aspectele la care ne-am referit 
pun în lumină munca susținută a 
mecanizatorilor. cooperatorilor și 
specialiștilor sibieni deciși să facă 
ceea ce depinde de ei pentru recolte 
sporite, dar și deficiențe ce se cer 
înlăturate operativ pentru încheierea 
grabnică a insămințărilor.

C. BORDEIANU

TIMIȘ: Ritmul de lucru a crescut

in toate unitățile
Acțiunile energice întreprinse in 

ultimele zile de comandamentul ju
dețean Timiș pentru agricultură pri
vind organizarea muncii la pregă
tirea terenului in două schimburi și 
la semănat pe parcursul întregii zi- 
lumină au condus la creșterea rit
mului de lucru în toate unitățile. 
Duminică. 25 aprilie. în județ au fost 
însămînțate cu porumb 25 375 hectare, 
depășindu-se pentru întiia dată în 
actuala campanie viteza de lucru 
planificată. Cu aceeași intensitate

s-a lucrat și în cursul zilei de luni, 
26 aprilie, astfel că suprafața totală 
insămințată cu porumb a ajuns la 
aproape 114 000 hectare. în unitățile 
din consiliile agroindustriale Variaș, 
Lovrin. Periam. Cărpiniș, Sinnicolau 
Mare, Orțișoara, această ctiltură se 
insămîntează pe ultimele suprafețe, 
începind de azi. 27 aprilie, tractoarele 
și mașinile din unitățile care au in
cheiat semănatul sint dirijate spre 
zona colinară, unde lucrarea este ră
masă mai in urmă. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scinteii"). .
________________________
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Moment de concentrare maximă în 
oțelăria electrică a Combinatului si
derurgic Călărași. Se dă startul în- 
tr-un nou „ciclu al oțelului”. „Spe
răm într-o șarjă bună", ne spune 
maistrul Gheorghe Sterescu. îl între
băm ce înseamnă o șarjă bună pen
tru oțelarii călărășeni, a căror acti
vitate își are acum drept obiectiv 
principal atingerea parametrilor pro
iectați la cuptoarele electrice, insta
lațiile de turnare continuă și lami
norul de profile mijlocii. Răspunsul 
vine prompt : „Oțelul obținut cu 
consumuri cît mai scăzute de energie 
electrică, electrozi, cărămizi refrac
tare și feroaliaje. Acești parametri 
măsoară în ultimă instanță nivelul 
pregătirii noastre profesionale, acu
mulările calitative ale colectivului 
celei mai tinere vetre de oțel a țării". 
Care sint căile concrete de acțiune 
ale colectivului combinatului pentru 
creșterea eficientei economice ?

MATERIILE PRIME, JUDICIOS 
GOSPODĂRITE, SUPERIOR VALO
RIFICATE. Prezentam atenția care 
se acordă momentului de început în 
fluxul tehnologic de elaborare a șar
jei. Aceeași grijă pentru gospodări
rea judicioasă a materiilor prime, a 
energiei și combustibilului aveam să 
o regăsim în fiecare dintre momente
le „cheie" pe drumul devenirii oțe
lului. încărcarea cuptorului și fina
lizarea șarjelor, turnarea pe fir a 
oțelului în instalațiile de turnare 
continuă și obținerea de semifabri
cate în laminorul de profile mijlocii 
oferă un cirrip larg de manifestare 
a spiritului gospodăresc, inițiativei 
muncitorești în direcția creșterii efi
cienței economice.

— în acest an avem de realizat o 
cantitate de 200 000 tone oțel, din care 
aproape jumătate va fi livrat sub 
formă de laminate mijlocii și ușoare, 
preciza directorul combinatului, to
varășul inginer Corneliu Velincov. 
Aceasta înseamnă practic o creștere 
de aproape trei ori a producției de 
oțel față de anul trecut. în paralel 
cu sporurile de producție pe care

le vom realiza, o atenție deosebită 
acordăm reducerii mai accentuate a 
cheltuielilor materiale, care trebuie 
să fie cel puțin cu 12 la sută mai 
mici decît cele înregistrate în anul 
1981, și sporirii productivității mun
cii, indicator al cărui nivel planificat 
crește de 1,6 ori în acest an. O evi
dență strictă a consumurilor în fie
care fază tehnologică și încadrarea 
în normele planificate, creșterea in
dicelui de valorificare a metalului, 
îmbunătățirea radicală a organizării 
producției și a muncii ne vor per
mite îndeplinirea exemplară a sar
cinilor din acest an.

Iar analizele amănunțite făcute în 
secțiile combinatului relevă nume
roasele posibilități existente în uni
tate atît pentru sporirea producției 
de oțel, cit și pentru ridicarea efi
cienței economice. Cîteva calcule sînt 
edificatoare. Creșterea coeficientului 
de scoatere a metalului cu 1,5 la 
sută față de nivelul obținut în anul 
trecut va conduce la o producție su
plimentară de 3 400 tone oțel, iar 
reducerea cu numai 1 leu a cheltu
ielilor la 1 000 de lei producție-marfă 
va determina o sporire a beneficiilor 
cu peste 1,3 milioane lei. Rezerve 
importante de creștere a eficienței 
oferă și folosirea mai bună a insta
lațiilor de turnare continuă și a la
minorului de profile mijlocii. Astfel, 
înlocuirea turnării în lingouri cu ob
ținerea de blumuri pe mașinile de 
turnare continuă ridică valoarea fie
cărei tone de oțel cu circa 300 de lei. 
Intrarea în funcțiune a laminorului 
permite sporirea cu încă 900 de lei 
pe tonă a valorii metalului. Discuția 
purtată cu directorul întreprinderii 
de construcții și montaje siderurgice 
de la Călărași, tovarășul inginer Ni
colae Bîrcă, a relevat că eforturile 
concentrate ale constructorilor și oa
menilor muncii din combinat vor 
avea drept rezultat, începînd cu 
aceste zile, funcționarea continuă a 
întregului flux al laminorului.

CUM SE CÎȘTIGA 120 DE MINU
TE PE ȘARJA. în oțelărie, un pa-

nou ne atrage atenția. îndemnul „Să 
reducem durata de elaborare a fie
cărei șarje cu două ore !“ se află în
scris chiar lingă cuptoare.

„Acesta este obiectivul nostru pen
tru luna aprilie, precizează șeful 
oțelăriei, inginerul Mircea Radu, Sta
bilind cu exactitate sarcinile fiecărei 
echipe, practic ale fiecărui oțelar, lu- 
crind după un regim tehnologic adec
vat cuptoarelor reușim ca multe din
tre șarje să se înscrie în durata ce
lor 6 ore".

Pină nu demult, șarjele durau aici 
în medie 8 ore. Prea mult, au apre
ciat oțelarii ! Consumul de electrozi, 
de cărămizi și mai ales de energie 
electrică este substanțial mai mare 
decît in celelalte unități metalurgice 
din țară. Ambiția de a se alinia cît 
mai rapid la rezultate comparabile 
cu cele obținută in vetrele de foc de 
tradiție ale țării i-a stimulat pe oțe
larii călărășeni să-și stabilească un 
plan concret de acțiune pentru re
ducerea duratei șarjelor. Unde au 
găsit „rezervele" de timp ? 40 de 
minute se pot cîștiga la dozarea în
cărcării. Alte 40 la ajustarea meca
nizată a cuptorului. îndeplinite aces
te măsuri, devine posibilă scurtarea 
cu încă 40 de minute a oxidării șar
jei. Iată deci cum, lucrînd mai orga
nizat, respectîndu-se normele tehnice 
de elaborare a oțelului s-au cîștigat 
la multe dintre șarje 2 ore. Cores- 
?unzător au scăzut și consumurile.
n medie, tona de oțel se obține 

acum la Călărași cu 700 kWh ener
gie electrică. „Mult încă, aprecia 
șeful oțelăriei. Dar în lunile urmă
toare vrem să ajungem la șarje de 
5 ore și chiar de 4,5 ore. Ceea ce va 
conduce și la încadrarea oțelului de 
Călărași în normele republicane — 
circa 600 kWh pe tonă. Nu uităm 
însă nici un moment că cele mai 
bune rezultate pe plan mondial se 
situează însă la 300—400 kWh ener
gie electrică pe tona de oțel. Nivel 
pe care trebuie să-l țintim și noi".

PLANURILE DIN DOSARE, PE 
CIND REALITATE? în secțiile de

producție, în compartimentele teh
nice există numeroase preocupări și 
acțiuni in direcția reducerii cheltu
ielilor materiale, a sporirii produc
tivității muncii. Inginerul Alexandru 
Voican ne prezintă unul din aceste 
programe care vizează îmbunătățirea 
normării muncii. Eficiența în privin
ța creșterii productivității muncii 
care s-ar obține prin examinarea 
normelor și normativelor de lucru ? 
O economie de 120 mii ore mano
peră la nivelul acestui an. Dar, cum 
aveam să aflăm cu surprindere, mă
surile, frumos încopciate într-un do
sar, riscă să rămină literă moartă, 
Cauza ? Lipsesc normatorii. Cine să 
elaboreze atunci normele ? Hotărîrea 
conducerii combinatului de a se con
stitui un colectiv de normare a mun
cii nu s-a dus la îndeplinire, deși 
au trecut peste trei luni de cind a 
fost adoptată. în plus, elaborarea 
normelor de timp, reexaminarea 
normelor de personal pentru secțiile 
combinatului, care s-ar fi cuvenit să 
fie deja stabilite cu exactitate, tre
nează.

„Am adunat ceva material docu
mentar, am fost instruiți la minister 
și... le vom face", ne spune inginerul 
Voican. Problema este : cind ? Zilele 
trec și, ajunși în al doilea trimestru 
al anului, un capitol important al 
organizării muncii este încă desco
perit. Este de datoria conducerii 
combinatului să aibă în atenție a- 
ceastă problemă pentru a cărei so
luționare grabnică trebuie să inter
vină neîntîrziat și specialiștii din 
Ministerul Industriei Metalurgice. 
Unitatea din Călărași, cea mai tînără 
vatră de oțel a țării, se află în pe
rioada de început a activității și toc
mai de aceea un sprijin concret și 
substanțial trebuie să primească 
acum din partea forului tutelar. Alt
fel, multe din planurile și progra
mele bune ale colectivului riscă să 
rămină simple declarații de intenție.

Dan CONSTANTIN

Inventivitatea asigură diversificarea 
materiilor prime

în urma indicațiilor conducerii de 
partid privind valorificarea mate
riilor refolosibile și recuperabile, 
specialiștii întreprinderii noastre de 
pielărie și încălțăminte, „Partiza
nul" din Bacău, s-au oprit. între 
altele, la folosirea pe scară largă a 
pieilor de pe picioarele curcanilor, 
rezultate din procesele tehnologice 
de la abatorul de specialitate din 
municipiu. Pentru valorificarea a- 
cestei „materii prime", pe care o 
folosim la fabricarea încălțămintei 
și articolelor de marochinărie a fost 
de curînd înființat în întreprindere 
un atelier special — ceea ce per
mite ca pielea de picior de curcan 
să fie folosită superior în proporție 
de sută la sută.

Inițiativa întreprinderii „Partiza

nul" prezintă două avantaje consi
derabile : 1) obținerea din „deșeuri" 
a unei materii prime — piele — 
foarte bună, cu aspect atractiv 
(imită pielea de șarpe), rezistentă, 
fină și elegantă ; 2) realizarea unor 
apreciabile economii de piele și alți 
inlocuitori.

în încheiere, un amănunt semni
ficativ : in curînd, in magazine și 
inarochinării vor apare noile pro
duse — pantofi, portofele, curele de 
ceas, cordoane etc. — fabricate din 
noua și eleganta materie primă.

Elena POPESCU 
tehnician,
întreprinderea de pielărie 
și "încălțăminte 
„Partizanul"-Bacău

Un parcaj, două parcaje...
în imediata apropiere a locuințe

lor noastre din blocul 44, bd. 1 Mai 
nr. 92, a fost construită, cu doi ani 
in urmă, o platformă pentru parca
rea autocamioanelor care vin să 
încarce și să descarce mobila la 
magazinul de specialitate de la 
parterul imobilului amintit. Dar, 
in mod surprinzător, autocamioane
le n-au folosit niciodată această 
platformă.

Mai mult, zilele trecute, cițiva 
constructori, fără avizul asociației 
noastre de locatari, au „atacat" spa
țiul verde al blocului, au smuls 
pomii din rădăcini, au săpat iarba 
și florile, au distrus gardul de pro
tejare a întregului spațiu verde și

s-au apucat să amenajeze... o nouă 
platformă de parcare! Nu putem 
înțelege rostul acestei noi platfor
me atit timp cit nici cea existentă 
nu este utilizată. Este o măsură 
deosebit de păgubitoare, cari’ț în
seamnă distrugerea spațiului vvrete 
al blocului nostru, irosirea mai 
multor vagoane de ciment, precum 
și cheltuirea inutilă a unor mari 
sume de bani. De aceea, propunem 
ca, acum, cind mai e lirnp, sa se 
reanalizeze această decizie și să se 
revină asupra ei.

Comitetul asociației de locatari 
din blocul 44, bd. 1 Mai 
nr. 92, București

Și la orașe curțile gospodarilor pot deveni grădini legumicole
(Urmare din pag. I)
însă la iveală și unele aspecte de 
delăsare — a căror remediere consti
tuie, evident, o cale sigură de spo
rire a cantităților de produse dispo
nibile. De pildă, curtea serviciului 
salubrității orașului (strada Ștefan 
cel Mare nr. 75). Paradoxal, dar chiar 
aici se vede, peste tot, dezordine — 
mormane de gunoi, conteinere arun
cate. în fața hotelului „Prahova", o 
întinsă suprafață de teren e plină și 
ea de buruieni. Cui aparține ? Tocmai 
unei întreprinderi de specialitate : 
Administrației de sere și parcuri Plo
iești I Neglijenta ni se pare cu atît 
mai flagrantă cu cît și anul trecut 
directorul se angajase să ia măsuri 
pentru plantarea terenului. Peste 
drum de teatrul municipal, altă su
prafață necultivată, pe care au 
început să se arunce gunoaie. In 
curtea Fabricii de făină proteică, de 
asemenea, terenuri degradate.

Ne spunea tovarășul Emilian Popa, 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, că un exemplu de slab 
gospodar îl oferă și Grupul întreprin
derilor de gospodărie comunală și lo- 
cativă (N.R.: întreprindere, desigur, 
subordonată... consiliului popular

municipal). Anul trecut, în zona „pu
țurilor de apă" recoltele au fost 
foarte mici ca urmare a lucrărilor 
necorespunzătoare. Anul acesta, 
grupului amintit i s-au repartizat cir
ca 40 hectare de teren, de pe care 
trebuie să scoată și legume, dar mai 
ales cantități mari de plante furajere 
pentru întreținerea fermei de porci și 
iepuri de casă. în aceste condiții, oare 
cum vor fi obținute ? O frumoasă 
plantație de nuci din zona de sud a 
orașului — însumînd o suprafață de 
cîteva hectare — se află și ea in pra
gul degradării. S-ar spune că doar de 
ochii lumii, cooperativa de produc
ție. achiziții și desfacere din Plo
iești (președinte Constantin Aldea), 
căreia i s-a încredințat terenul pen
tru folosire, a tras niște brazde la 
întîmplare cu plugul. Și atît.

O activitate ț>rea lentă — deși 
timpul nu așteaptă ! — au și gospo- 
dăriile-anexă de la întreprinderea de 
utilaj chimic, de la Combinatul pe
trochimic Teleajen (unde, mai mult 
din comoditate, s-a renunțat la plan
tația de cartofi, care a dat o recoltă 
bună anul trecut), de la Rafinăria 
„Vega" (directorul respectiv se plîn- 
gea că „n-are semințe", dar am aflat 
că in depozite există în cantitate su

ficientă). Sînt, de asemenea, cîteva 
licee și școli, ale căror curți nu pre
zintă o carte de vizită prea onora
bilă în privința spiritului gospodă
resc. Să exemplificăm doar cu Liceul 
de chimie, care are o mare supra
față de teren ocupată cu moloz, cără
midă spartă, gunoaie. De multi ani ! 
După cum nici Institutul de petrol și 
gaze de alături nu se prea poate lău
da cu titlul de bun gospodar : in 
curtea internatului sînt destule su
prafețe pline cu bălării.

Cum sînt sprijiniți cetățenii in ca
litate de legumicultori ? Deși există 
sămînță de toate felurile, unitățile 
I.L.F. nu se aprovizionează cu canti
tățile necesare și cerute. Din această 
cauză, la centrul de semințe din Hale 
este zilnic mare aglomerație, se pier
de mult timp. Deși ni s-a spus că 
există, noi n-am reușit să descope
rim chioșcuri în piața centrală pentru 
desfacerea răsadurilor de roșii, ardei 
gras, varză, vinete ș.a. Să sperăm 
că de acum încolo vom avea... vede
rea mai bună și le vom depista.

Trebuie arătat că nici asistenta 
tehnică nu este pretutindeni pusă la 
punct. Mai ales proaspeții grădinari 
au nevoie de îndrumare nu numai ca 
să semene și să planteze, ci și ca să

îngrijească culturile. Direcția agricolă 
județeană a promis că repartizează 
municipiului un inginer de speciali
tate, dar promisiunea a rămas... pro
misiune. Cetățenii sugerau, încă mai 
demult, să se organizeze, cel puțin 
cu frecvență lunară, întîlniri ale unor 
„cercuri legumicole", în cadrul cărora 
specialiștii să transmită sfaturi și în
drumări. Chiar la primărie — subli
niind încă o dată faptul că s-au fă
cut pași mari față de anul trecut — 
mai sînt lucruri de pus la punct. Așa, 
bunăoară, nu găsești o situație clară, 
centralizată a tuturor suprafețelor 
cultivate, activitatea de îndrumare și 
control se face pe „felii". Se pune 
întrebarea : nu ar fi util ca cineva, in 
cadrul comitetului executiv, să răs
pundă și să cunoască in amănunt 
toate fațetele activității de grădină
rit ? Altfel există riscul — și el se și 
face simțit — ca sprijinul sau inter
venția pentru înlăturarea unor greu
tăți să se declanșeze cu întîrziere. 
ceea ce in legumicultură înseamnă 
întotdeauna pagubă.

Deci, trăgind o primă concluzie, pu
tem spune că s-a pornit mai bine în 
acest an, dar că începutul trebuie 
continuat cu mai mare perseverentă 
pentru îmbunătățirea mai departe a 
activității de autoaprovizionare.

Unii adună, iar
După cum știm cu toții, munca 

minerilor este frumoasă, dar și 
grea. Această categorie de oameni 
ai muncii cunoaște insă valoarea 
„aurului negru" și scoate „la zi" 
mereu mai mult cărbune pentru a 
potoli foamea termocentralelor, 
pentru a-1 livra cit mai repede in
dustriei chimice, siderurgiei.

Orice om cu spirit gospodăresc 
s-ar gîndi, firește, că această ma
terie primă atît de necesară în in
dustrie, ca dealtfel și în caselș mul
tora dintre noi, ar trebui economi
sită cu grijă. Dar iată că in unele 
cazuri lucrurile nu stau așa. De 
pildă, în stația C.F.R. Ișalnița, in 
spațiul dintre toate cele 18 linii de 
garare se face risipă de cărbune, 
pentru care s-a muncit atît de mult

alții risipesc ?
să fie scos la suprafață. Ce caută 
acest cărbune printre liniile ferate, 
cind locul lui ar fi la termocentrala 
Ișalnița? Întrucît vagoanele nu sint 
ermetic inchise și complet descăr
cate acolo unde trebuie, la termo
centrală, o parte din cărbune se 
împrăștie pe liniile ferate din gară. 
Pe lingă risipa în sine, acest feno
men are și alte consecințe păgubi
toare : grămezile de cărbune dintre 
linii periclitează circulația, iar pen
tru degajarea lor sint mobilizați zil
nic la locul cu pricina zeci de oa
meni să adune ce s-a risipit, să 
încarce in alte vagoane cărbunele 
căzut și să efectueze cu el alt trans
port.

Petre BLOJU
comuna Butoiești, jud. Mehedinți

Ecouri la sesizările rubricii
• La nota publicată în cadrul acestei rubrici sub titlul „Un pasaj 

denivelat și consecințele lui păgubitoare". Biroul executiv al consiliului popular al ... . .
ne-a adus 
despre care 
beton, 
ferate ~ _______  _ „_____ r
materialelor trebuie intii... recuperat spiritul gospodăresc" și „Dezordinea 
din strada Elocinței" sint titlurile sub care s-au publicat două sesizări 
privind păstrarea și gospodărirea necorespunzătoare a materialelor recu
perate de la demolări. Ca urmare a acestor semnale critice. I.C.R.A.L.-Co- 
troceni și, respectiv, I.C.R.A.L.-Pajura. ambele din București, ne-au co
municat măsurile luate pentru instaurarea ordinii la asemenea depozite, 
pentru recuperarea, recondiționarea și reutilizarea unor cantități sporite 
de materiale rezultate din demolări. ® La sugestia cetățenilor referitoare 
la mai buna organizare a rețelei unităților prin care se pun in vînzare 
biletele pentru transportul în comun din municipiul Tirgoviște, Întreprin
derea județeană de transporturi locale Dîmbovița ne-a răspuns că in 
prezent această activitate se desfășoară corespunzător. Biletele se distri
buie prin intermediul a 13 unități comerciale ale I.C.S.M.I.-Tirgoviște și 
prin 9 unități ale centrului de librării. De asemenea, in zona gării din 

^localitate a fost redeschisă o tonetă care funcționează in două schimburi^

In 
se face

comunei suburbane
la cunoștință 
era 
acest

în condiții corespunzătoare

vorba in 
fel.

Aninoasa, județul Hunedoara, 
că pasajul C.F.R. din zona localității 
sesizare a fost amenajat cu dale din 

circulația autovehiculelor peste liniile 
• „Pentru recuperarea
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CELUI DE-AL III-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR LAOȚIAN

VIENTIANE
Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to

varășul Nicolae Cfeaușescu, al comuniștilor și oamenilor muncii din Româ
nia, adresăm delegaților la cel de-al III-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, comuniștilor și întregului popor laoțian un cald 
salut tovărășesc și cele mai bune urări.

Poporul român urmărește cu interes activitatea desfășurată de oamenii 
muncii din Laos, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
pentru înfăptuirea unor profunde transformări revoluționare in toate sfe
rele vieții economico-sociale, pentru propășirea patriei. Ne bucurăm sincer 
de succesele dobindite de poporul laoțian prieten in dezvoltarea econo
miei, învățămîntului, culturii și in alte domenii ale edificării noii orinduiri 
sociale.

Evocăm și cu acest prilej raporturile de prietenie și solidaritate sta
tornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar 
Laoțian, între popoarele și țările noastre. O expresie pregnantă a acestor 
raporturi au constituit-o solidaritatea militantă, sprijinul material, politic și 
diplomatic acordate de poporul român luptei poporului laoțian împotriva 
colonialismului și imperialismului, pentru eliberare națională și socială, 
pentru dezvoltarea independentă a țării, potrivit aspirațiilor sale de liber
tate și progres. Nutrim convingerea că, în noua etapă, cînd poporul laoțian 
a pășit pe calea reconstrucției socialiste, relațiile româno-laoțiene se vor 
întări continuu, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kaysone Phomvihane, al stimei și respec
tului reciproc. în acest sens, o importanță deosebită ar avea dezvoltarea, 
prin eforturi comune, a conlucrării șl colaborării reciproce pe tărîm eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii. în interesul popoare
lor noastre, al cauzei generale a socialismului, independenței, păcii și coo
perării internaționale.

în prezent, poporul nostru, strîns unit în jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuiește 
neabătut Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism. în acest cadru, Congresul al 
XII-lea al P.C.R. a stabilit ca obiectiv strategic fundamental, în cincinalul 
1981—1985, trecerea României de la stadiul de țară socialistă in curs de 
dezvoltare la cel de țară socialistă mediu dezvoltată. Acționăm pentru 
creșterea puternică a forțelor de producție, sporirea avuției naționale și 
ridicarea în continuare a nivelului de trai al poporului. Punem un accent 
deosebit pe dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, valorificarea 
superioară a resurselor naționale, realizarea unei profunde revoluții agrare, 
a unei calități noi, superioare in toate domeniile construcției socialiste, 
creșterea eficienței întregii activități economico-sociale. Partidul nostru 
acordă o mare atenție muncii politico-ideologice de educație revoluționară 
a maselor, dezvoltării democrației socialiste, asigurînd un cadru larg de 
participare nemijlocită a clasei muncitoare, a țărănimii, a întregului popor 
la conducerea societății, a tuturor sectoarelor de activitate.

Partidul Comunist Român, România socialistă acționează, totodată, cu 
fermitate, pentru un climat de destindere, pace și largă colaborare între 
toate națiunile lumii. Acordăm o mare însemnătate dezvoltării prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialiste, întărim conlucrarea și solidaritatea 
cu țările in curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, extindem, în spiritul 
coexistenței pașnice, relațiile cu toate statele, fără deosebire de orînduire 
socială. La baza relațiilor sale internaționale, România așază în mod ferm 
principiile deplinei egalități, respectului independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța.

(, siderăm că, în situația internațională actuală deosebit de încordată, 
este i perios necesar ca popoarele să-și unească eforturile și să treacă la 
acțiuni hotărite în vederea opririi cursului periculos al evenimentelor spre 
confruntare și război, pentru stoparea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru re
luarea și dezvoltarea politicii de destindere și pace, de colaborare și res
pect al independenței naționale. Milităm activ pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare în Europa, retragerea și lichidarea celor exis
tente, acționăm neabătut pentru încheierea reuniunii, de la Madrid cu 
rezultate pozitive care să ducă la convocarea unei conferințe consacrate 
încrederii- și dezarmării, la asigurarea continuității procesului de edificare 
a securității și cooperării în Europa. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pen
tru lichidarea tuturor focarelor de conflict și tensiune existente în lume, 
pentru soluționarea tuturor problemelor dintre state numai pe cale pașnică, 
prin tratative, excluzîndu-se cu desăvîrșire folosirea forței și amenințării 
cu forța. România militează neabătut pentru depășirea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care, împreună cu 
dezarmarea, constituie factorul primordial pentru stabilitate economică, con
solidarea păcii și securității mondiale, pentru progresul întregii omeniri.

în spiritul bogatelor sale tradiții de solidaritate revoluționară, Partidul 
Comunist Român întărește continuu raporturile de prietenie și colaborare 
cu toate partidele comuniste și muncitorești, acționează consecvent pentru 
făurirea unității de tip nou, întemeiată pe principiile deplinei egalități, in
dependenței și neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tac
tica revoluționară, corespunzător condițiilor concrete din țara sa. Totodată, 
partidul nostru dezvoltă conlucrarea cu partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste, democra
tice, antiimperialiste de pretutindeni în lupta pentru pace, dezarmare, in
dependență și progres social, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în înfăptuirea obiectivelor,, pe 
care le va stabili cel de-al III-lea Congres al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian pe calea dezvoltării economico-sociale, a edificării socia
liste a patriei, spre binele și fericirea poporului laoțian prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

la întreprinderea „23 August“ din Satu Mare
(Urmare din pag. I)
gia" — Constanța și 
fără de care produ
sele întreprinderii ris
cau să nu fie expe
diate, deși erau. ter
minate la vreme. Și 
totuși o asemenea in- 
tirziere in livrare, ge
nerată de o cauză oare
cum minoră, după ce 
fuseseră depășite alte 
greutăți mai mari, nu 
putea fi nicidecum ad
misă de conducerea 
întreprinderii. După ce 
a fost găsit un alt 
furnizor, mai rămânea 
practic să. se treacă la 
g^a soluțiilor pen
tru Confecționarea tam
poanelor necesare din 
acest material prin 
forțe proprii. Și de

această dată, colectivul 
a reușit.

— Acum, că am re
purtat un prim succes 
in confecționarea de 
tampoane — ne spune 
cu mindrie directorul 
comercial, C. Crăciu- 
nescu — vom trece in 
curind la asimilarea 
tuturor tipurilor de 
tampoane de care 
avem nevoie și pe care 
le vom fabrica in se
rie aici la noi in în
treprindere. După ce 
vom primi de la. 'în
treprinderea „Ambala
jul metalic1' Timișoa
ra o mașină adecvați 
vom confecționa tam- 
poanele la un preț cu 
40 la sută mai scăzut 
declt cel oferit de di

In atenția depunătorilor pe librete de economii 
și obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că 
tragerile la sorți pentru acordarea 
cîștigurilor pentru trimestrul I 1982 
la unele librete de economii și tra
gerea la sorți pentru luna aprilie 
a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu cîș- 
tiguri vor avea loc în Capitală, în 
sala Casei de cultură din str, Za- 
lomit nr. 6 după cum urmează :

— marți, 27 aprilie, ora 16,30, 
tragerile la sorți pentru atribuirea 
cîștigurilor la libretele de econo
mii pentru construirea de locuințe, 
cu cîștiguri în materiale de con
strucție șl pentru turism, precum 
și la libretele de economii cu do- 
bindă și cîștiguri in autoturisme, 
emise de unitățile C.E.C. din Ca
pitală ; 

verși furnizori, ciști- 
gind peste o jumătate 
milion lei.

Mai adăugăm doar 
un singur fapt : in pri
mul trimestru al anu
lui, întreprinderea „23 
August" Satu Mare a 
pășit cu brio cu unul 
din produsele sale 
(sobe de 'încălzit „Su
per") pe o nouă piață 
externă : Australia.
Este al cincilea con
tinent pe care bine
cunoscuta sa emblemă 
cu mănunchiul celor 
trei flăcări va căpăta 
noi și prestigioase stră
luciri.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scinteii"

— miercuri, 28 aprilie, ora 16,30, 
tragerea la sorți pentru atri
buirea cîștigurilor la libretele de 
economii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din țară ;

— vineri, 30 aprilie, ora 12,30, 
tragerea la sorți lunară a obliga
țiunilor C.E.C, cu cîștiguri.

Cu prilejul acestor trageri Ia 
sorți. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda numeroase 
ciștiguri în bani. autoturisme și 
excursii organizate prin O.N.T.

Tragerile la sorți fiind publice, 
toți cei interesați sînt invitați să 
ia parte la efectuarea acestora.

Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți menționate pot fi 
consultate de către depunători la 
oricare unitate C.E.C. din țară.

Cronica zilei
Luni a fost semnat, la București, 

un protocol privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică in do
meniul siderurgiei intre Ministerul 
Industriei Metalurgice și Ministerul 
Siderurgiei al U.R.S.S. Din partea 
română, documentul a fost semnat 
de Ștefan Constantinescu, adjunct al 
ministrului industriei metalurgice, 
iar din partea sovietică de Gheorghi 
Nikolaevici Sergheev, adjunct al 
ministrului siderurgiei al U.R.S.S.

S-a convenit lărgirea colaborării 
bilaterale privind materiile prime, 
cooperarea pentru realizarea unor 
obiective siderurgice, schimbul de 
produse metalurgice, precum și dez
voltarea colaborării științifice și 
tehnologice.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Statului Israel, 
luni după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară. 
In continuare, a fost prezentat un 
film documentar. Au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți Aba Gefen, am
basadorul Israelului la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Toshio Hiraoka, președintele com

paniei și ziarului „Mainichi Shimbun" 
din Japonia, care se află în țara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al F.D.U.S.. a fost primit de 
tovarășa Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. De asemenea, oaspetele a 
vizitat Institutul -central pentru con
ducere și informatică, unde a avut 
convorbiri cu prof. Mihai Drăgănes- 
cu, director general al institutului, 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești, Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România, Muzeul satului, 
precum și obiective economice și so- 
cial-culturale din județul Suceava.

(Agerpres)
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11,00 Telex
11,05 Profesiunile cincinalului. „Cel mai 

buni elevi de la sat — specialiști 
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• SPORT • SPORT • SPORT e SPORT
în Capitaiă

START OFICIAL AL ETAPEI DE VARĂ 
A „DACIADEI“

Simbătă și duminică, în Capitală, 
zeci de mii de tineri au participat 
la deschiderea oficială a etapei de 
vară a celei de-a IlI-a ediții a com
petiției sportive naționale „Daciada“, 
manifestarea centrală desfășurin- 
du-se pe Stadionul tineretului, în 
cadrul căreia au avut loc demon
strații de gimnastică ritmică mo
dernă și sportivă, de box și scrimă, 
precum și meciuri de volei, fotbal, 
rugbi, handbal și baschet. S-a des-

In pregătirea finalelor „Crosului tineretului" 
Au fost desemnați reprezentanții județului Hunedoara

La Deva s-au desfășurat duminică 
finalele etapei județene ale „Crosu
lui tineretului", care au reunit la 
start peste 1 000 de participanți din 
județul Hunedoara, cîștigători ai 
etapelor pe localități. Programată 
pe categorii de vîrstă, întrecerea 
și-a desemnat următorii ciștigători : 
15—16 ani băieți : Nicolae Haidiner, 
Liceul nr. 1 Deva ; 15—16 ani fete : 
Monica Lupe, Școala gen. nr. 7 
Deva ; 17—19 ani băieți ; Adrian 

în cîteva
• La Viena ș-a disputat întîlnirea 

bilaterală de popice dintre repre
zentativele feminine și masculine 
ale Austriei și României, meci în
scris în planul de pregătire a spor
tivilor din cele două țări în vederea 
campionatului mondial de popice, ce 
se va desfășura în luna iunie. în Ce
hoslovacia. Sportivii români au obți
nut victoria in ambelfe partide, reali- 
zînd rezultate foarte bune. La fe
minin, echipa României a cîștigat cu 
2 537 — 2 509 p.d. (cele mai bune 
performante individuale au fost ob
ținute de Ana Petrescu — 435 p.d., 
Elena Andreescu și Vasilica Pintea 
— ambele cu cite 428 p.d.). în întîl
nirea masculina, succesul popicarilor 
români a fost realizat Ia o diferență 
și mai netă : 5 596—5 452 p.d. Ilie 
Hosu (989 p.d.), Stelian Boariu (967 
p.d.) și Iuliu Bice (941 p.d.) au fost 
cei mai buni din echipa noastră in 
acest meci.

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scinteii"
■ Pe rîul Teleajen din județul 

Prahova au început lucrările de 
construcții la prima microhidrocen
trală. li vor urma în curind, pe a- 
celași riu, alte două microhidrocen- 
trale, iar pe rîurile Prahova, Doftana 
și Azuga încă 4.

■ Recuperarea și revalorificarea 
materialelor secundare constituie o 
preocupare permanentă și pentru 
oamenii muncii din industria jude
țului Buzău. In perioada care a tre
cut din acest an, au fost reintro
duse în circuitul economic peste 
17 000 tone oțel, 1 195 tone fonta, 
133 tone cupru, 115 tone alamă, 60 
tone de bronz, precum și însemna
te cantități de plumb, zinc, alumi
niu, mase plastice, hîrtie.

■ Trustul horticol al județului 
Vaslui a pus în această primăva*'ă 
la dispoziția populației 250 000 de 
cireși, caiși, meri și peri, precum și 
10 000 de nuci. Adăugind și plan, 
țările efectuate în toamna trecută, 
rezultă că pentru fiecare locuitor al 
județului revine cite un pom fruc
tifer.

■ De mai mult timp, la maga- 
^zinul de produse electrotehnice din

LA INSTITUTUL CENTRAL DE FIZICĂ

REMARCABILE CERCETĂRI Șl APLICAȚII 

IN DOMENIUL FIZICII TEMPERATURILOR ÎNALTE
Cercetările efectuate de un colec

tiv de specialiști, în cadrul Institu
tului central de fizică, in scopul ob
ținerii unor temperaturi inalte, ne
cesare unor procese industriale de 
mare însemnătate, s-au soldat cu 
elaborarea unui procedeu original 
bazat pe generarea fasciculelor in
tense' de electroni, folosind „tunuri" 
cu plasmă. Domeniul de temperaturi 
obținute în acest mod este cuprins 
între 1 000 grade și 4 000 grade Cel
sius, ce corespund practic majorității 
tehnologiilor „la cald" pe materialele 
cunoscute.

Funcționarea „tunului de electroni 
cu plasmă" se bazează pe proprietă
țile descărcărilor de înaltă tensiune, 
care asigură generarea, orientarea și 
accelerarea electronilor perpendicular 
pe suprafața de emisie a catodului. 
Efectul de încălzire se obține ca re
zultat al ciocnirii electronilor cu 
anodul, care este de fapt piesa ce ur
mează să fie prelucrată.

Instalațiile industriale de acest tip 
se dovedesc extrem de utile în apli
carea unor tehnologii neconvenționale 
cum sint tratamentele termice ultra
rapide, topirea materialelor greu fu- 
zibile, acoperirile prin placare ionică 
cu straturi dure, anticorosive, auto- 
lubrifi'ante, stidtira in impuls, icfdș- 
terile de monocristale, a căror utili
zare în industrie are efecte remarca- 

fășurat, de asemenea, „Crosul Da- 
ciadei", care a reunit tineri repre- 
zentind sectoarele bucureștene.

Pe toate bazele sportive ale Ca
pitalei — de exemplu, la „F.R.B". 
„Voinicelul", „Temerarii", „Sălaj- 
Vicina" și „Urbis" — au avut loc nu
meroase competiții sportive, la care 
au participat zeci de mii de tineri 
din școlile, întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene.

Sirbu, Liceul nr. 3 Deva, 17—19 ani 
fete : Lăcrimioara Mariciuc, Șc. gen. 
nr. 7 Deva ; peste 19 ani băieți : 
Iuliu Făget, Explorări Deva ; peste 
19 ani fete : Victoria Voinea. I.G.C.L. 
Hunedoara.

Primii trei clasați la fiecare cate
gorie de vîrstă vor participa la fi
nalele pe tară ale „Crosului tine
retului", programate Ia Craiova, du
minică, 16 mai.

rînduri
• în seria I a diviziei B, formația 

Politehnica Iași (40 p) are acum șap
te puncte în plus, față de principale
le contracandidate, in etapa a 25-a, 
ea a învins cu 3—0 pe C.S.M. Sf. 
Gheorghe, în timp ce Gloria Bistrița 
(33 p) și C.S.M. Suceava (33 p) au 
încheiat la egalitate, același scor 0—0, 
meciurile pe terenuri proprii cu Si- 
derurgistul Galați și, respectiv, I.M.U. 
Medgidia. în seria a II-â : Petro
lul — Automatica 2—1 și Tractorul — 
Rapid 0—0, astfel că ploieștenii (39 p) 
au acum două puncte avantaj față de 
Rapid (37 p) și un meci mai puțin, 
în seria a IlI-a, F.C. Bihor (43 p) 
are in prezent 12 puncte mai mult 
decît F.C. Baia Mare (31 p) și se poa
te considera ca și promovată în pri
ma divizie. Rezultatele fruntașelor : 
F.C. Bihor — Aurul Brad 1—0 și Mi
nerul Cavnic — F.C. Baia Mare 4—2. 
Etapa viitoare : duminică, 2 mai.

Hațeg, becurile și bateriile nu se 
verifică înainte de a fi puse in vîn- 
zare. Cauza : lipsește o priză. Pînă 
acum, întreprinderea comercială de 
resort a considerat că e mai conve
nabil să răspundă numeroaselor se
sizări ale cetățenilor decît să dis
pună montarea cuvenitei prize.

■ fn aceste zile, in care am ani
versat 525 de ani de la urcarea pe 
tronul Moldovei a lui Ștefan cel 
Mare, oferim o informație utilă 
pentru turiștii care străbat șoseaua 
națională Vaslui - lași : a fost mo
dernizat drumul care pornește din 
dreptul satului Miclești pină la Mo
vila lui Burcel, însemnat monument 
istoric (și rezervație naturală), legat 
de luptele pentru independență pur
tate de strălucitul voievod, loc in
trat în legendă prin pana cronica
rului Ion Neculce, in „O samă de 
cuvinte".

■ In orașul-stațiune Covasna a 
fost instalată o microhidrocentrală 
cu o putere instalată de 15 kW. E- 
nergia electrică produsă va folosi 
la stația de tratare a apei potabile 
și la iluminat.

bile în ceea ce privește calitatea și 
eficiența economică.

Originalitatea și valoarea deosebită, 
atît pe plan științific, cit și practic, 
ale cercetărilor efectuate sînt eviden
țiate și de faptul că nu mai puțin de 
6 brevete de invenție au fost acor
date realizatorilor, dintre care se re
marcă cele referitoare „la tunul de 
electroni de putere mare", la „catodul 
cu distribuție de electroni neomo
genă", la două procedee distincte șl 
instalația pentru tratamente termice 
ultrarapide superficiale, la metoda de 
obținere a materialelor cu refractari- 
tate ridicată.

Experimentele au demonstrat că 
utilizarea fasciculelor de electroni în 
aceste domehii dă rezultate de-a 
dreptul spectaculoase. în cazul căli- 
rii oțelurilor, datorită condițiilor fizi
ce deosebite create de sursa de elec
troni — densitate mare de energie 
pe suprafața tratată — se asigură 
atingerea temperaturilor necesare în 
intervale de timp de ordinul zecimi
lor de secundă, precum și obținerea 
unor structuri noi și durități supe
rioare față de oțelurile călite după 
principiile clasice.

Randamentele energetice ale aces
tui procedeu sînt ridicate, iar ener
gia ;peșesară călirii unei suprafețe 
date este mai redusă in comparație 
cu alte metode. De exemplu, pentru 
tratarea termică a aceleiași piese, 
noua metodă consumă de două ori 
mai puțină energie decît cea prin in
ducție și de 12 ori mai puțin decit 
procedeul bazat pe laser. Dar, deși 
extrem" de importante, timpul scurt și 
eficiența nu sint singurele sale avan
taje. Se remarcă in plus eliminarea, 
operațiilor de rectificare după trata
ment. ca urmare a lipsei deformări
lor, condițiile curate de lucru dato
rită lipsei sărurilor sau lichidelor, 
fiabilitatea mare, absența stratului 
absorbant (carbon, fosfat de magne
ziu), calitatea superioară a suprafețe
lor tratate. Instalațiile cu „tun de 
electroni cu plasmă" se disting prin- 
tr-o remarcabilă simplitate și robus
tețe din punct de vedere constructiv 
și funcțional, deschizind perspective 
largi în domeniul tratamentelor ter
mice ultrarapide, în special pentru 
piesele cu forme geometrice com
plexe, asimetrice, cu suprafețe tratate 
localizat. (Agerpres)

BAC AU • La Galeriile Muzeului 
de artă din Bacău s-a desfășurat, 
timp de o săptămină. in cadrul sa
lonului băcăuan al cărți», o suită 
de manifestări cultural-educative 
de prestigiu. Numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și institu
ții au luat parte la intilniri cu 
scriitorii, prezentări și lansări de 
cărți, dezbateri, recitaluri de poe
zie, audiții muzicale. Asemenea 
manifestări au avut loc și la clu
burile muncitorești din Buhuși, 
Comănești și Moinești. (Gheorghe 
Baltă).

TIMIȘ • Clubul C.F.R. din Ti
mișoara a găzduit timp de trei zile 
ediția a V-a a Festivalului filmu
lui de amatori „Secvență timișeană", 
manifestare înscrisă in programul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", la care au participat 
peste 70 de cinecluburi din întrea
ga țară. (Cezar Ioana).

IAȘI • La Institutul de medi
cină și farmacie din Iași a avut loc 
o sesiune de comunicări științifice 
studențești. Au luat parte și stu- 
denți din celelalte centre universi
tare din țară. în plen și pe sec
țiuni au fost prezentate 85 comu
nicări științifice. (Manole Corcaci).

BUZĂU • în prezenta a nume
roși iubitori de artă, la muzeul ju
dețean a avut loc vernisajul expo
ziției retrospective Mihai V. Men- 
zopol (1907—1982). Cele 64 de lu
crări dezvăluie imaginea unui pei- 
sagist și portretist de valoare, con

Excelenței Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele fondator al Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

LOM®
La cea de-a XXII-a aniversare a proclamării independenței de stat a 

Republicii Togoleze vă transmit un cordial mesaj de felicitări. împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului togolez prieten.

îmi exprim convingerea că in viitor se vor dinamiza și dezvolta bunele 
relații de prietenie și colaborare dintre țările noastre, spre binele popoarelor 
român și togolez, al cauzei păcii, independenței naționale, colaborării și 
înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU .
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

VĂ INF0IRMĂM DESPRE:
NOUTĂȚI IN REȚEAUA COOPERAȚIEI 

MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN CAPITALĂ

Dacă bucureșteanul dorește să-și 
confecționeze îmbrăcăminte, arti
cole de modă, blănărie, tricotaje, 
lenjerie, încălțăminte, să comande 
sau să repare mobilă, obiecte de 
uz gospodăresc și personale, să re
noveze sau să zugrăvească, dacă 
are nevoie de ajutor in gospodă
rie, de cineva care să vadă de un 
copil, de un bolnav sau un om în 
vîrstă, dacă are de copiat un act, 
dacă vrea să se fotografieze ori 
să-și aranjeze părul — și am enu
merat doar cîteva din serviciile 
uzuale — la dispoziția sa se află 
peste 900 de unități ale Uniunii coo
perativelor meșteșugărești din ra
mura confecții, încălțăminte, pres
tări neindustriale, care desfășoară 
135 de activități dintre cele mai di
verse. Utilitatea unor astfel de pres
tații, mai bine spus necesitatea lor, 
este atestată de marele număr de 
solicitări venite din partea popula
ției. Pentru a le da curs, uniunea de 
profil a cooperației meșteșugărești 
bucureștene, cea mai mare de acest 
fel din țară, amplifică și diversifică 
rețeaua unităților sale, introduce 
servicii noi. Dezvoltările din anul 
acesta, in plan teritorial și pe gru
pe de activități, inclusiv măsurile 
preconizate în vederea ridicării .ca
lității serviciilor, au fost stabilite 
pe baza unui studiu analizat și 
dezbătut cu numeroși specialiști in 
materie și cu meseriași direct pro
ductivi.

Am desprins din programul de 
muncă al U.C.M.B. confecții, în
călțăminte, produse neindustriale 
citeva repere care interesează în
deaproape marele public. Astfel. îh 
1982, rețeaua se va extinde cu încă 
30 de unități, din care aproape ju
mătate iși au amplasamente în spa
ții noi, la parterul unor blocuri de 
locuințe din șoselele Giulești, Olte
niței, Berceni, Ștefan cel Mare, bd. 
1 Mai, căile 13 Septembrie și Mo
șilor, cartierul Băneasa, iar restul 
în clădiri mai vechi, reamenajate, 
din cartierele Militari, Drumul Ta
berei, Mihai Bravu, Moșilor, Vatra 
Luminoasă. O parte din acestea 
și-au deschis porțile în primul tri
mestru al anului și tot de atunci, 
în cadrul cooperativei „Prestarea", 
funcționează un nou cabinet fonic 
pentru învățarea limbilor străine, 
la secția din strada Gabroveni, sec
ție dotată cu mijloace de studiu 
moderne — discuri, benzi de mag
netofon ș.a. — care va organiza 
asemenea cursuri și în întreprin
deri și instituții. O altă noutate : 
în afară de isala de gimnastică de 
întreținere din strada Colței, 
aceeași cooperativă a dat în folo

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 aprilie. în țară : Vreme în ge
neral instabilă. Cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse, mai frecvente în 
jumătatea de nord a țării. La munte, 
precipitațiile vor fi mai ales sub for

mă de ninsoare. Vîntul va sufla slab,

tinuator al lui Camil Ressu și D. 
Ghiață. (Stelian Chiper).

VASLUI • Secția de propagandă 
a Comitetului județean de partid 
Vaslui a organizat in orașul Huși 
un interesant și util schimb de ex
periență cu responsabilii colective
lor de redacție ale stațiilor de ra- 
dioficare din județ. (Petru Necula).

BRAȘOV • La Casa armatei din 
Brașov a avut loc un simpozion de

dicat aniversării a 525 de ani de la 
urcarea lui Ștefan cel Mare pe 
tronul Moldovei. Au participat ve
terani din războiul antifascist și 
ofițeri din cadrele active ale ar
matei. (Nicolae Mocanu).

SIBIU • La Sibiu s-au desfă
șurat, timp de două zile, colocviile 
economice ale revistei „Transilva
nia" — ediția a patra. Tema dezba
terilor — „Autonomia conducerii in 
sistem macroeconomic". (Nicolae 
Brujan).

SATU MARE • La galeria de artă 
s-a deschis expoziția de pictură 
a artistului plastic sătmărean Vasile * 
Paulovics • Secția română a Tea
trului de Nord a prezentat in pre
mieră, în regia lui C. Anghel, spec
tacolul liric „Baladă omului", al
cătuit dintr-o selecție din cele mai 

sință o sală de gimnastică de re
laxare in strada loan Filitti 17.

în acest an, bucureștenii vor 
beneficia și de servicii complet noi, 
despre care ne-a dat detalii coor
donatoarea activității de prestări, 
inginera Maria Gherghina, vicepre
ședintă a Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești confecții, încălță
minte, prestări neindustriale. Este 
vorba de inițierea unor activități, 
în majoritatea cazurilor la coman
dă, cum sint : țesătorie de stofe, 
șervețele, covoare ; executarea de 
garnituri din cauciuc pentru auto
turisme și pentru diverse nevoi 
gospodărești ; organizarea activită
ții de metalografie, de împletituri 
din răchită, de fileuri pentru am
balat legume și fructe ; decorațiuni 
interioare ; vînzări-cumpărări de 
instrumente muzicale și altele.

— Cum se conjugă toate aceste 
acumulări cantitative cu cele vi- 
zind îmbunătățirea calității și efi
cienței serviciilor ? Am pus această 
întrebare, ținînd seama de execuția 
lucrărilor, dar și de respectarea 
termenelor de predare a comenzilor, 
corectitudi-neâ, buna servire in ge
neral, umbrită pe alocuri de negli
jențe, de atitudini necorespunzătoa
re ale unor lucrători.

— Acordăm toată importanța cali
tății prestațiilor, considerind-o o 
latură inseparabilă a muncii noas
tre — ne-a asigurat interlocutoarea. 
Astfel, una din pîrghiile prin care 
se acționează in acest sens este 
ridicarea pregătirii profesionale, 
prin cuprinderea in programe de 
perfecționare a circa 7 700 de lucră
tori, cu precădere în forme de in
struire la locul de muncă. Această 
pregătire va fi corelată cu măsuri 
de introducere a progresului tehnic, 
a tehnologiilor avansate, de îmbu
nătățire a activității de creație, atît 
în cadrul centrelor specializate, cit 
și în unitățile de prestări. Concomi
tent, se concretizează un program 
pe termen lung de modernizare a 
tuturor unităților, din care 271 vor 
fi cuprinse în cursul acestui an.

Cooperația meșteșugărească bucu- 
reșteană a avut inițiativa de a 
pune la dispoziția publicului un 
ghid al unităților de prestări ser
vicii, care poate fi solicitat spre 
consultare de la responsabilii de 
unități. Răsfoindu-1, oricine va 
constata că foarte multe „pro
bleme" mărunte din viața noastră 
de fiecare zi pot fi soluționate a- 

-pelînd la serviciile cooperației 
meșteșugărești.

Gabriela BONDOC

pînă la moderat, cu unele intensificări 
în estul țării și la munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse "între zero 
și 8 grade, iar cele maxime între 8 șl 
18 grade, pe alocuri mai ridicate. Izo
lat, în primele nopți, în vestul țării se 
va produce brumă. în București : Vre
me răcoroasă. Cer schimbător, favora
bil ploii sub formă de averse. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 3 și 6 
grade, iar cele maxime între 16 și 18 
grade. (Cazacioc Liana, meteorolog de 
serviciu).

frumoase versuri populare româ
nești. (Octav Grumeza).

BISTRIȚA-NASAUD • La Că
minul cultural din comuna Lechința 
a fost constituită o nouă fanfară 
compusă din 30 de instrumentiști, 
care au susținut un concert inau
gural cu cîntece revoluționare și pa
triotice. (Gh. Crișan).

MARAMUREȘ • Institutul de 
învățămînt superior din Baia Mare 
a organizat o sesiune de comuni
cări tehnico-științifice ale studenți
lor, la care au fost prezentate pes
te 150 de lucrări in cele 9 secțiuni 
ale manifestării. Abordind o tema
tică largă a creației tehnico-științi- 
fice, sesiunea s-a constituit intr-un 
reușit bilanț al activității studen
țești dedicate integrării învățămîn- 
tului cu cercetarea și producția. 
(Gh. Susa).

TELEORMAN ® în organizarea 
comitetului județean al U.T.C., timp 
de trei zile, la casa de cultură din 
Alexandria s-a desfășurat tradi
ționalul festival-concurs inter jude
țean de muzică ușoară „Primăvara 
în Teleorman". (Stan Ștefan).

SUCEAVA • în localitățile Va
tra Domei, Solea și Dornești, in 
organizarea cabinetului județean 
pentru activitatea ideologică și po- 
litico-educativă și a filialei Sucea
va a Arhivelor Statului, au avut 
loc simpozioane dedicate împlini
rii a 525 de ani de la urcarea dom
nitorului Ștefan cel Mare pe tronul 
Moldovei. (Sava Bejinariu).

• RADIOGRAFII CE
REBRALE MAI LESNI
CIOASE. Examinarea radio- 
grafică a rețelei vasculare în 
vederea diagnosticării precise a 
leziunilor și tratării preventive 
a accidentelor cerebrale, sau cu 
alte cuvinte angiografia cere
brală, va face probabil un pas 
înainte prin renunțarea la in
jectarea intraarterialâ a produ
sului de contrast, recurgîndu-se 
la tehnica injectării intravenoa- 
se, mai puțin periculoase pentru 
pacient. Un laborator din Tou
louse a conceput in acest sens 
un injector automatic.

• MATEMATICA CU 
1 700 ANI IN URMĂ.

Cercetători de la Institutul na
țional de istorie a științelor na
turale din Beijing au descope
rit un document de arhivă — 
de fapt un manual, intitulat 
„ARITMETICA ÎN NOUA CA
PITOLE", in care matematicia
nul Liu Hui enunța, acum 1 700 
de ani, formulele pentru calcu
larea suprafeței cercului și vo
lumului corpurilor solide. Spe
cialiștii chinezi afirmă că me
toda utilizată de Liu Hui dife
ră de cea modernă, introdusă în 
circuitul științific de matemati
cianul german D, Hilbert. în 
anul 1900. în manualul amintit, 
cercetătorii au găsit, de aseme
nea, valoarea lui „PI" cu patru 
zecimale (3,1416). Un alt mate
matician chinez — Zu Chon- 
gzhi, care a trăit cu 200 de ani

mai tîrziu, a stabilit valoarea 
Iui „PI" cu mai mare exacti
tate — opt zecimale (3,14159265).

• METODĂ NATU
RALA DE ELIMINARE A 
RESTURILOR MENAJE
RE. Primăria din Capri a op
tat pentru scoaterea din uz a 
incineratorului de resturi me
najere, scump șl pe deasupra 
poluant, transferind funcția dis
trugerii acestor reziduuri unei 
adevărate uzine de... larve de 
pămînt. După șase luni de ex
perimentare, in care timp au 
fost folosite cite 20 000 de larve 
pentru „devorarea" fiecărui me
tru cub de deșeuri organice, cei

DE Pretutindeni
interesați se declară satisfăcuți. 
în plus, adepții acestui proce
deu, denumit vermicomposting, 
susțin că el ar putea să se am
plifice prin folosirea viermilor 
califomieni. prolifici și longe
vivi, dar mai ales recunoscuți 
pentru lăcomia lor.

• ÎNGRĂȘĂMINTE 
CU ACȚIUNE INTÎRZIA- 
TA. Specialiștii suedezi au 
transpus în practică o idee în
drăzneață, un fel de „ou al lui 
Columb" la care nimeni nu s-a

gîndit pînă acum. Dacă există 
medicamente cu efecte întîrzia- 
te, au spus ei, de ce nu și în
grășăminte cu acțiune întîrzla- 
tă ? Principiul este simplu : in
troducerea unor oligoelemente 
(fier, mangan, zinc etc.) în mi
nuscule „perie" de sticlă, care 
se dezintegrează lent și elibe
rează treptat substanțele ferti- 
lizante. Specialiștii suedezi afir
mă că îngrășămintele cu acțiu
ne întîrziată au o „viață" înde
lungată : peste 10 ani. Produc
ția la scară industrială urmea
ză să înceapă în viitorii doi ani.

• DOZIMETRU POR
TABIL. Pentru semnalarea 
concentrărilor excesive de va
pori nocivi sau de gaze poluan
te, o societate franceză a con
ceput o gamă de dozimetre in
dividuale, foarte simple și atit 
de miniaturizate, incit pot fi 
purtate la butonieră. Semnali
zarea se manifestă prin schim
barea culorii cînd concentrația 
gazelor sau vaporilor toxici 
ating un prag critic. Dozimetre- 
le au o durată de funcționare 
de 8 ore, deci cit o zi normală 
de lucru, și se dovedesc deose
bit de utile in industriile chi
mică, farmaceutică etc., ca și in 
garaje și parcări subterane, gra
tie finei sensibilități la gazele 
de eșapament.

• CONTRABANDĂ 
CU ORHIDEE. Orhideea 
sălbatică indiană este o plantă 
exotică aflată în pericol de dis
pariție și, de aceea, este ocro
tită de legislația indiană. Cu 
toate acestea, ea face obiectul 
unor activități de contrabandă 
pe scară largă. Negustorii 
cumpără aceste plante in spe
cial de la țărani și apoi le ex
pediază peste graniță. Aceste 
flori exotice sînt comercializate 
mai ales în S.U.A., Franța și 
Marea Britanie, traficanții ob- 
ținind astfel ciștiguri de mi
lioane de dolari. Specialiștii a- 
firmă că în India cresc aproxi
mativ 1 300 soiuri de orhidee, 
dintre care numai 17 se află 
pe cale de dispariție.

• MICROPROCE
SOARELE ÎN CONDU
CEREA AUTO. Specialiștii 
niponi au realizat primul auto
mobil al cărui sistem de trans
misie este prevăzut cu un mi
croprocesor. Avantajele sint e- 
vidente : in primul rînd econo
mia de benzină, dat fiind că 
schimbările de viteză se efec
tuează in clipa precisă in care 
se impune'acest lucru. Pe de 
altă parte zgomotele și vibra
țiile sint considerabil reduse, 
în fine, microprocesorul coordo
nează o serie întreagă de capta
tori care măsoară viteza de ru
lare, consumul de benzină, tem
peratura apei de răcire, starea 
frînelor etc. De unde și o efi
cacitate sporită a conducerii.
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Partide politice, oameni de știință, cultură și artă se pronunță ferm
încheierea retragerii Israelului din Sinai și 
redobîndirea acestui teritoriu de către Egipt

PENTRU DEZARMARE, ÎMPOTRIVA 
PERICOLULUI DE RĂZBOI NUCLEAR

Directorul general al U.N.E.S.C.O.: 
„Cursa înarmărilor — un nonsens"

PARIS. - „Cursa înarmărilor în lumea contemporană este un nonsens, 
întrucît nici o putere nu poate pretinde că va obține supremația asupra 
altor țări" - a declarat, într-un interviu acordat postului de radio „France 
Inter", directorul general al U.N.E.S.C.O., Amadou M’Bow. El a subliniat 
că sumele eliberate prin încetarea cursei înarmărilor ar putea fi utili
zate pentru crearea unor fonduri de sprijinire a țărilor în curs de dezvol
tare, pentru combaterea foametei și a altor flagele care confruntă lumea".

Renato Guttuso: „Amenajarea bazei de rachete 
din Sicilia trebuie împiedicată"

ROMA. - „Trebuie să demonstrăm lumii întregi că sîntem gata să 
luptăm pentru a împiedica lucrările de amenajare a bazei de rachete 
americane de la Comiso" - se arată într-o scrisoare deschisă a cunoscu
tului pictor italian Renato Guttuso. Luarea sa de poziție se înscrie în 
ampla mișcare de protest care se desfășoară în prezent în Sicilia și care 
are drept obiectiv strîngerea a peste un milion de semnături pe o petiție, 
ce urmează să fie înmînată guvernului și parlamentului Italiei, în care 
se cere să se renunțe la proiectul privind staționarea rachetelor nucleare 
americane pe insulă.

FRANȚA : „Pace 
pentru copiii noștri"

PARIS. „Opriți cursa înarmărilor 
nucleare!", „NU, demenței nuclea
rei", „Pace pentru copiii noștri!" — 
sub aceste devize s-au desfășurat 
in orașul francez Bourges, din 
departamentul Cher, o amplă de
monstrație și un miting al partiza
nilor păcii.

Pentru a protesta împotriva exa
cerbării cursei înarmărilor și a pla
nurilor N.A.T.O. de amplasare in 
Europa a noi rachete nucleare, in 
piața centrală din Bourges și-au 
dat întilnire partizani ai păcii din 
11 departamente ale Franței. „Orice 
conflict nuclear în Europa va duce 
implicit la un război mondial. Iată 
dc ce este necesar să se mobilizeze 
masele largi din Franța și din lume 
pentru a lupta pentru pace, dezar
mare și destindere", a declarat la 
miting Guy Pain, membru al Con
siliului Național al Mișcării Fran
ceze pentru Pace.

Asemenea manifestări ale parti
zanilor păcii au mai avut loc la 
Lyon și in alte orașe ale Franței. 
Momentul culminant al campaniei 
de strîngere a semnăturilor pe 
, Apelul de la Paris" îl va constitui 
Festivalul internațional al tineretu
lui pentru pace și prietenie, care va 
avea loc intre 21—23 mai la Nimes.

CASABLANCA

încheierea lucrărilor Congresului Istiqlal 

din Maroc
RABAT 26 (Agerpres). — La Casa

blanca s-au încheiat lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Istiqlal din Maroc. în cadrul reuniunii 
de închidere a congresului a fost. 
adoptat programul partidului și au 
fost alese noile organe de conducere. 
Secretar general al partidului a fost 
reales Mohamed Boucetta, minis
trul afacerilor externe.

La lucrările congresului a participat 
o delegație a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din țara noas
tră, condusă de Trandafir Cocârlă, 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., ministrul energiei electrice.

★
Cu ocazia participării la congres, 

z r.

începe ultima etapă a lucrărilor Comitetului pregătitor al noii sesiuni speciale a O.N.U. consacrate dezarmării

Interesele vitale ale popoarelor impun măsuri practice 
pentru oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor

La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au deschis ieri lucrările 
ultimei reuniuni a Comitetului pre
gătitor al celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, care, 
după cum se știe, urmează să se 
desfășoare între 7 iunie și 9 iulie a.c.

Convocată în urma hotărîrilor a- 
doptate la prima sesiune specială din 
1978, noua sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării reprezintă, fără îndoială, 
un eveniment de prim ordin al vie
ții internaționale, așteptat cu deose
bit interes de opinia publică, de po
poarele lumii. Pe bună dreptate, 
acestea văd în viitoarea sesiune un 
important prilej de a se pune capăt 
cursului atît de primejdios pe care 
îl marchează spirala tot mai vertigi
noasă a înarmărilor, și în special a 
celor nucleare, de a se înlătura spec
trul unei conflagrații pustiitoare, 
prin realizarea unei cotituri radica
le în procesul negocierilor de dezar
mare, în prezent mai urgente ca ori- 
cind. Așa cum se arăta în răspunsul 
guvernului român adresat secretaru
lui general al O.N.U. în legătură cu 
sesiunea specială, orientarea funda
mentală a acesteia trebuie s-o repre
zinte restabilirea Încrederii în fap
tul că dezarmarea este posibilă și că 
pot fi adoptate măsuri de impulsio
nare a acțiunilor practice în direcția 
traducerii in viață a acestui impe
rativ vital al vremurilor noastre. 
Pentru ca aceste așteptări ale popoa
relor să fie îndeplinite se impune 
cu cea mai mare stringență să se 
asigure sesiunii speciale o pregătire 
cit mai minuțioasă, mai temeinică și 
cuprinzătoare.

Pe ordinea de zi provizorie a se
siunii speciale figurează probleme 
cum sint : evaluarea aplicării hotă
rîrilor primei sesiuni speciale din 
1978, definitivarea programului glo
bal de dezarmare ; analizarea modu
lui in care au fost transpuse în via
ță prevederile Declarației asupra 
deceniului dezarmării ; întărirea ro
lului O.N.U. în domeniul dezarmării 
și altele. Afectat în mod serios de 
atmosfera de tensiune și încordare 
existentă in viața internațională, 
care se repercutează, dealtfel, asupra

Ample acțiuni 
în Canada

OTTAWA. Peste 30 000 persoane 
au manifestat în orașul canadian 
Vancouver împotriva cursei înar
mărilor nucleare, anunță agenția 
France Presse. Pe agenda partiza
nilor păcii canadieni se află o am
plă manifestație în luna iunie, la 
frontiera Canadei cu Statele Unite, 
la care se așteaptă să participe 
aproximativ 60 000 persoane.

SUEDIA : „Nordul Europei 
- denuciearizat"

STOCKHOLM. — într-un interviu 
pe care l-au acordat ziarului 
„Stockholms Tidningen", doi lideri 
ai Uniunii tineretului social-demo
crat suedez, D. Shegren și U. Fri- 
tefsen, s-au pronunțat pentru crea
rea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei. „Guvernele țărilor 
nordice, au declarat ei. vor trebui 
să convină asupra principiilor cre
ării unei zone denuclearizate în 
nordul continetului și apoi să e- 
laboreze măsuri concrete pentru 
instituirea acestei zone. Realizarea 
ei ar constitui un pas important pe 
calea transformării întregii Europe 
într-o regiune liberă de arme nu
cleare".

conducătorul delegației F.D.U.S. a 
avut convorbiri cu lideri ai unor for
mațiuni politice marocane — Aii 
Yata, secretar general al Partidului 
Progresului și Socialismului, Moha
med Boucetta, secretar general al 
Partidului Istiqlal, Ahmed Osman, 
președintele Adunării Naționale a 
Independenților, și Mansouri Ben 
Aii, secretar general adjunct al 
Partidului Mișcarea Populară. Au fost 
evidențiate evoluția pozitivă a legătu
rilor dintre formațiunile politice din 
cele două țări, contribuția acestora la 
dezvoltarea relațiilor româno-maro- 
cane. La convorbiri a participat 
ambasadorul țării noastre în Maroc, 
Ovidiu Popescu.

activității tuturor forurilor interna
ționale, procesul de pregătire a se
siunii speciale nu a avansat, din 
păcate, în mod corespunzător, nu
meroase probleme rămînînd încă ne
soluționate. Această lipsă de pro
grese în pregătirea sesiunii coincide 
cu noile evoluții pe care le-a 
urmat și le urmează cursa înarmă
rilor. Așa cum se știe, deși prece
denta sesiune specială a adoptat prin 
consens un document final care pre
vede măsuri concrete în direcția sto
pării cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare, nici una din aceste mă
suri nu a fost transpusă în fapt. 
Contrar deciziilor adoptate, ca și 
atașamentului declarat față de obiec
tivele dezarmării, tocmai in acești 
din urmă ani care au trecut de Ia 
prima sesiune cursa înarmărilor a 
înregistrat un salt cantitativ și cali
tativ nemaiintilnit. Cheltuielile pen
tru înarmări au sporit continuu, 
atingind în prezent niveluri astro
nomice, iar bugetele militare pentru 
anul curent înscriu noi cifre-record. 
Cu toate că potențialul distructiv a 
atins dimensiuni gigantice, aproape 
că nu există zi în care să nu devină 
cunoscute apariția, proiectarea, pro
ducerea de armamente din cele mai 
sofisticate, mai distrugătoare și, im
plicit, mai costisitoare, amenințînd 
cu pericolul anihilării întreaga speță 
umană.

Iată de ce actuala etapă a lucrări
lor comitetului pregătitor, din care 
fac parte reprezentanții a 74 de state, 
între care și România, dobindește, in 
aceste condiții, o insemnătate deo
sebită, de rezultatele ei depinzînd, 
în bună măsură, perspectivele de 
succes ale noului forum consacrat 
dezarmării. Fără îndoială, aceasta 
impune o răspundere deosebită tu
turor delegațiilor participante, im
pune eforturi susținute, voință poli
tică din partea statelor. Numai în 
acest fel vor fi posibile depășirea di
vergențelor existente și apropierea 
pozițiilor, crearea unor condiții pro
pice de desfășurare a sesiunii spe
ciale.

Principalul și cel mai important 
obiectiv al sesiunii îl reprezintă, de
sigur, definitivarea și adoptarea

BERLINUL OCCIDENTAL:
„Inițiativa oamenilor . 

de artă pentru pace"
BERLINUL OCCIDENTAL. — 

Sub deviza „Inițiativa oamenilor 
de artă pentru pace", în Berlinul 
occidental a avut loc o dezbatere, 
în cadrul căreia numeroși oameni 
de știință, scriitori și artiști au 
atras atenția că reducerea cheltu
ielilor cu caracter social, ca urma
re a sporirii cheltuielilor militare, 
are ca efect, între altele scăderea 
nivelului cultural al locuitorilor din 
Berlinul occidental.

NORVEGIA : „Săptămîna 
de acțiune împotriva 
înarmărilor atomice"

OSLO. — Sub deviza „Poporul 
nu dorește arme nucleare", în 
Norvegia s-a încheiat Săptămîna 
de acțiune împotriva înarmărilor 
atomice și a pericolului declanșării 
unui conflict nuclear. Ea a fost or
ganizată de un număr de 14 orga
nizații de masă, sindicale și de ti
neret, între care Mișcarea populară 
denumită „Nu — armelor nuclea
re !“.

In toate regiunile țării au fost or
ganizate manifestații, reuniuni și 
dezbateri consacrate luptei pentru 
oprirea cursei înarmărilor. Au con
tinuat totodată strîngerea de sem
nături pe Apelul adresat guvernu
lui de Ia Oslo, în care se cere să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
crearea, în nordul Europei, a unei 
zone denuclearizate.

Mitingul tineretului nipon
TOKIO. „NU, războiului nuclear!" 

— sub această lozincă s-a desfășu
rat duminică la Tokio mitingul ti
neretului nipon împotriva înarmă
rilor nucleare. Participanții la mi
ting au respins doctrina americană 
privind un război nuclear „limitat" 
și s-au pronunțat împotriva trans
formării insulelor nipone într-un 
arsenal nuclear al Pentagonului. 
La miting s-a adoptat o rezoluție 
în care tineretul nipon este chemat 
să participe activ la lupta pentru 
înlăturarea coșmarului unui război 
termonuclear, pentru întărirea păcii 
in lume.

Centenarul 
Titulescu

. O PARIS. — Grupul senatorial 
de prietenie Eranța--Ro'mănia a 
organizat la Palatul Luxemburg, 
sediul Senatului, o seară cultu
rală românească, care s-a desfă
șurat sub înaltul patronaj și în 
prezența lui Alain Poher, pre
ședintele acestui for.

Senatorul Lucien Gautier, pre
ședintele Grupului de prietenie, 
a evocat cariera politică și di
plomatică a lui Nicolae Titules
cu, subliniind rolul său deosebit 
pe scena politică internațională 
dintre cele două războaie mon
diale. El a evidențiat activitatea 
intensă desfășurată de Nicolae 
Titulescu pentru întărirea rela
țiilor tradiționale de prietenie 
dintre Franța și România.

programului global de dezarmare — 
în legătură' cu care România, ca și 
alte state, au avansat propuneri 
concrete. Aceasta se impune cu atît 
mai mult cu cit Comitetul de dezar
mare de la Geneva, care a avut sar
cina să se ocupe de elaborarea pro
gramului global, nu a putut, din pă
cate, să ajungă la consensuri gene
ral acceptabile. Militînd ferm pentru 
adoptarea unui document precis și 
angajant, țara noastră consideră că 
el trebuie să fie cit mai cuprinzător, 
să încadreze eforturile pe plan in
ternațional în domeniul dezarmării 
într-o viziune de perspectivă, ca pre
misă pentru schimbarea radicală a 
situației existente. Pentru a contri
bui efectiv la angajarea hotărită a 
statelor într-un proces real de dezar
mare — atît nucleară, cit și conven
țională — programul global trebuie 
să conțină priorități clare privind 
măsuri de dezarmare nucleară, să 
prevadă etape succesive de înfăptui
re a măsurilor preconizate, inclusiv 
în domeniul armamentelor conven
ționale, să aibă un caracter juridic 
cit mai angajant. Potrivit concepției 
României, adoptarea programului glo
bal ar putea lua forma unei „Decla
rații solemne a sesiunii", prin care 
statele să se oblige să negocieze cu 
bună-credință măsurile cuprinse în 
program.

Avînd în vedere intensificarea con
tinuă a cursei înarmărilor nucleare, 
planurile privind amplasarea și dez
voltarea de noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa, un loc 
prioritar trebuie să revină în pro
gram măsurilor de eliminare a pe
ricolului unei conflagrații nucleare, 
cum sint încetarea producției de 
arme nucleare, trecerea Ia lichidarea 
stocurilor existente pină la lichida
rea lor totală și interzicerea pentru 
totdeauna a armelor nucleare și a 
celorlalte arme de distrugere în 
masă.

Totodată, ținînd cont de încordarea 
existentă în relațiile internaționale, 
programul trebuie să includă mă
suri îndreptate spre creșterea încre
derii dintre state și instaurarea unui 
climat de dialog și negocieri, spre 
asigurarea unui echilibru de forțe la

CAIRO. — Corespondență de la 
Crăciun Ionescu. La 25 aprilie, gu
vernatorul Sinaiului de sud a înăl
țat la Sharm El-Sheikh drapelul de 
stat al ,R. A. Egipt, în cadrul unei 
festivități marcînd încheierea eva
cuării Peninsulei Sinai de către Israel 
și redobindirea acestui teritoriu de 
către Egipt. O festivitate similară 
s-a desfășurat și la Raha, în extre
mitatea de nord-est a Peninsulei 
Sinai, la frontiera cu Israelul.

La Cairo, în cursul dimineții, cu 
participarea președintelui Mubarak, 
a avut loc o ceremonie la Monumen
tul eroului necunoscut și la mormîn- 
tul fostului președinte Sadat. în 
aceeași zi, șeful statului egiptean a 
condus o reuniune a Consiliului su
perior militar, dedicată evenimentu
lui. în cursul serii, președintele Mu
barak s-a adresat națiunii egiptene 
printr-un mesaj radiotelevizat.

CAIRO 26 (Agerpres). — într-un 
program comun la posturile de tele
viziune egiptean și israelian, trans
mis, duminică, după încheierea re
tragerii complete din Sinai a Israelu
lui și după extinderea suveranității 
Egiptului asupra întregului teritoriu, 
președintele Egiptului, Hosni Muba
rak, și primul ministru al Israelului, 
Menahem Begin, și-au afirmat hotă- 
rirea de a instaura pacea pentru 
totdeauna între țările lor — infor
mează agenția France Presse.

„0 evoluție importantă și constructivă în situația 
din Orientul Mijlociu"

Declarația secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— într-o declarație dată publicității 
la sediul din New York al Națiuni
lor Unite, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
salutat retragerea Israelului din Pe
ninsula Sinai, apreciind că aceasta 
reprezintă „o evoluție importantă și 
constructivă" in situația din Orien
tul Mijlociu.

Conflictul anglo-argentinian
• Apelul adresat celor două țări de secretarul general al O.N.U. 
de a se abține de la acțiuni de natură să conducă la escaladarea 

conflictului
LONDRA 26 (Agerpres), — Minis

trul apărării al Marii Britanii, John 
Nott, a anunțat că trupe engleze au 
ocupat Insula Georgia de Sud, situa
tă la circa 800 mile est de Insulele 
Malvine (Falkland), informează din 
Londra agențiile internaționale de 
presă.

LONDRA 26 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a declarat lUni in Parla
ment că în Insula Georgia de Sud au 
fost reținuți 180 militari argentinieni, 
care vor fi trimiși în Argentina — 
transmite agenția Reuter.

Menționînd că se pronunță pentru 
reluarea grabnică a negocierilor, pre
mierul a arătat că, în acest scop, 'gu
vernul britanic „păstrează constant 
legătura cu secretarul de stat ameri
can Alexander Haig", Margaret 
Thatcher a afirmat că între Marea 
Britanie și Argentina „nu există o 
stare de război".

WASHINGTON 26 (Agerpres) — 
Ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Nicanor Costa Mendez, 
aflat într-o vizită la Washington 
începînd de duminică, a declarat re
prezentanților presei că după debar- 

niveluri tot mai joase, prin reducerea 
treptată a efectivelor militare și ar
mamentelor. în acest sens, România 
a propus, așa cum se știe, în
ghețarea bugetelor militare ale sta
telor la nivelul anului 1982 și trece
rea la reducerea lor pînă în 1985, cu 
10—15 Ia sută, o parte a fondurilor 
astfel eliberate urmînd să fie folosi
tă în proporție de 30—50 la sută 
pentru sprijinirea eforturilor țărilor 
în curs de dezvoltare, iar cealaltă 
parte pentru crearea de noi locuri de 
muncă, pentru realizarea altor măsuri 
de ordin economic și social în țările 
care efectuează această reducere.

Desigur, în înfăptuirea dezideratu
lui vital al dezarmării un rol hotă- 
rîtor revine opiniei publice, forțelor 
social-politice celor mai largi, po
poarelor, care prin forța lor unită 
pot determina guvernele să acțione
ze în consens cu dezideratele vitale 
de pace, de făurire a unei lumi fără 
arme și războaie. Iată de ce și în 
proiectele de documente ale sesiu
nii speciale trebuie să-și găsească 
reflectarea rolul esențial care revine 
popoarelor, opiniei publice mondiale, 
în eforturile vizind înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a dezar
mării nucleare. în același timp este 
necesar să fie sprijinită organizarea 
campaniei mondiale de dezarmare, 
a cărei lansare a fost convenită în 
principiu la ultima sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

în spiritul înaltelor răspunderi 
față de soarta și destinele poporului 
nostru ca și ale întregii umanități, al 
eforturilor sale neobosite și perma
nente îndreptate spre realizarea 
acestui imperativ arzător al lumii 
contemporane. România este hotărî- 
tă, așa cum reafirma recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să-și aducă 
în continuare întreaga sa contribuție 
la pregătirea cit mai temeinică și 
reușita noii sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, in așa fel îneît aceasta 
să marcheze cu adevărat un pas im
portant pe drumul spre făurirea unei 
lumi fără arme și războaie, a unei 
păci drepte și trainice.

Radu BOGDAN

Poporul egiptean — a spus pre
ședintele Hosni Mubarak — dorește 
să se pună capăt durerilor și sufe
rințelor în regiune și este hotărît ca 
războiul din 1973 să fie ultimul din
tre cele două țări. Totodată, el a 
subliniat că Egiptul și Israelul vor 
trebui, să depună mai multe eforturi 
în viitor pentru a menține procesul 
de pace și pentru a deschide noi ori
zonturi in cadrul schimburilor reci
proce. Trebuie — a adăugat pre
ședintele Egiptului — să întărim 
credința poporului în pace și încre
derea in viitor.

La rîndul său, primul ministru 
Menahem Begin a declarat că esen
țial este faptul că cele două țări au 
convenit ca între cele două popoare 
să nu mai fie niciodată război și 
vărsare de singe și ca pacea să 
domnească pentru totdeauna.

în discursul rostit luni în cadrul 
reuniunii extraordinare a Adunării 
Poporului și a Consiliului Consulta
tiv, președintele Hosni Mubarak a a- 
firmat că va continua eforturile în 
vederea realizării unei păci globale 
în regiune și că problema palestinia
nă constituie pivotul și cheia solu
ționării crizei din Orientul Mijlociu.

Șeful statului egiptean a adus mul
țumiri unor țări, menționind la loc 
de frunte România, pentru sprijinul 
acordat Egiptului in lupta pentru 
restabilirea drepturilor sale legitime, 
transmite agenția egipteană M.E.N.

Secretarul general al O.N.U, a a- 
dresat, totodată, tuturor țărilor din 
regiune apelul de a-și rezolva dife
rendele dintre ele prin mijloace paș
nice. „După părerea secretarului ge
neral al O.N.U., se arată în declara
ție, în prezent este esențial să se 
caute rezolvarea celorlalte aspecte 
esențiale ale problemei Orientului 
Mijlociu, astfel incit să se ajungă la 
o pace globală, justă și durabilă".

carea forțelor armate britanice în 
Insula Georgia de Sud țara sa se află 
„din punct de vedere tehnic", în 
război cu Marea Britanie — relatează 
agențiile United Press International 
și Reuter. Pe de altă parte, ministrul 
de externe argentinian a arătat că 
eforturile diplomatice în vederea re
glementării politice a diferendului 
dintre Argentina și Marea Britanie 
în problema Insulelor Malvine (Fal
kland) „nu au încetat".

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
La Washington au început luni lu
crările sesiunii speciale a Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.) con
sacrată examinării diferendului din
tre Argentina și Marea Britanie în 
problema Insulelor Malvine (Fal
kland), la care participă miniștrii de 
externe sau reprezentanți ai acestora 
din cele 21 de state membre ale or
ganizației.

în cadrul primei ședințe, convocată 
la cererea guvernului argentinian, 
participanții au adoptat o rezoluție 
prin care cheamă cele două țări să 
evite utilizarea forței în disputa din
tre ele și să salvgardeze pacea în 
regiunea Americii Latine, „favorizînd 
normele dreptului în căutarea unei 
soluții".

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat luni 
Marii Britanii și Argentinei apelul 
de a se abține de la acțiuni de na
tură să conducă la extinderea con
flictului dintre cele două țări în pro
blema Insulelor Malvine (Falkland)
— a anunțat un purtător de cuvînt 
al O.N.U., citat de agențiile France 
Presse și U.P.I. „Ținînd seama de 
confruntarea militară dintre forțele 
britanice și argentiniene care s-a 
produs in Insula Georgia de Sud, 
este imperativ necesar ca escalada
rea situației să fie oprită — a de
clarat purtătorul de cuvînt.

Președintele S.U.A. despre 

necesitatea reducerii 

ratei dobânzilor
WASHINGTON. — Potrivit agen

ției France Presse, președintele Rea
gan a afirmat că, ținîndu-se seama 
de serioasa reducere a inflației, ra
tele dobînzii ,,rru ar trebui să depă
șească în prezent 10 la sută. în ca
drul alocuțiunilor sale radiodifuzate 
săptămînale, Reagan a precizat că, 
în ultimele șase luni, inflația a fost 
redusă la 3,2 la sută. Ratele dobinzii 
rămîn totuși ridicate jțatorită „teme
rilor de inflație" și „împiedică redre
sarea economică", a mai declarat 
președintele.

geneva: Sesiunea Comisiei 
consultative permanente 

sovieto-americane
GENEVA 26 (Agerpres) — După 

cum anunță agenția T.A.S.S., la Ge
neva s-a încheiat sesiunea Comisiei 
consultative permanente sovieto- 
americane. Acest organism, preci
zează agenția, a fost creat pentru 
transpunerea în viață a prevederilor 
Tratatului privind limitarea sisteme
lor de apărare antirachetâ și ale 
Acordului provizoriu privind unele 
măsuri în domeniul limitării arma
mentelor strategice ofensive, înche
iate între U.R.S.S. și S.U.A. la 26 
mai 1972, precum și ale Acordului 
privind măsurile în vederea dimi
nuării primejdiei unui război nu
clear, încheiat între cele două țări 
la 30 septembrie 1971.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

KABUL

Cu prilejul celei de-a patra aniversări a Revoluției din aprilie, vă adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului afgan succes în 
eforturile pe calea progresului economic și social.

Sînt convins că raporturile dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Democratic al'Poporului din Afganistan se vor dezvolta continuu, 
în avantajul reciproc al popoarelor român și afgan prietene, în interesul 
cauzei generale a păcii, destinderii, independenței și conlucrării in întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii. Socialiste România

Poporul prieten af
gan marchează astăzi 
a patra aniversare a 
revoluției democratice 
și populare de la 27 a- 
prilie 1978, care a des
chis calea unor trans
formări economico-so- 
ciale cu caracter pro
gresist, Pentru a îm
bunătăți situația ță
rănimii, care repre
zintă 85 la sută din 
populația de 18 mili
oane a Afganistanului, 
a fost inițiată o refor
mă agrară, incluzînd 
repartizarea de tere
nuri țăranilor fără pâ- 
minf și înființarea de 
cooperative agricole in 
vederea introducerii 
treptate a mecanizării 
și trecerii la o agricul
tură intensivă. La 
sfîrșitul planului de 
dezvoltare a econo
miei naționale 1979— 
1984, cooperativele ur
mează să livreze a- 
proape jumătate din 
producția agricolă a 
tării. Transformări 
profunde au avut loc

și în celelalte sectoa
re ale economiei na
ționale. Totodată, au • 
fost luate măsuri pen
tru extinderea ' secto
rului industrial prin 
crearea de noi capa
cități de producție.

Un eveniment im
portant în desfășura
rea vieții politice a 
tării l-a constituit re
centa Conferință na
țională a Partidului 
Democratic al Po
porului din Afganis
tan, care a făcut o 
amplă analiză a dru
mului parcurs în ulti
mii ani și a adoiptat 
programul de acțiu
ne pentru viitor al 
P.D.P.A.

Poporul român a 
manifestat întotdeau
na sentimente de sim
patie față de aspira
țiile de libertate și 
progres ale poporului 
afgan, urmărind cu 
interes eforturile de
puse de acesta în ve
derea făuririi unei 
vieți noi. între Repu

e scurt
ANIVERSAREA ÎNFIINȚĂRII ASO

CIAȚIEI DE PRIETENIE AUSTRALIA - 
ROMÂNIA. In saloanele ambasadei 
române de la Canberra a avut loc 
o manifestare organizată pentru 
marcarea primei aniversări a înfiin
țării Asociației de prietenie Austra- 
lia-România.

SEMICENTENARUL ARMATEI 
POPULARE COREENE. La Palatul 
Kimsusan, din Phenian, Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii 
președintele R. P. D.
organizat, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a creării Armatei 
Populare Coreene, un banchet în 
cadrul căruia a evocat, într-o cu- 
vîntare, drumul glorios parcurs 
Armata Populară Coreeană — 
formează A.C.T.C.

din Coreea, 
Coreene, a

de 
in-

LAI VIZITA LUI JĂNOS KÂDÂR
I BONN. După cum informează agen

ția ungară de știri M.T.I., Jănos Kă- 
' dar, prim-secretar al C.C. al 
| P.M.S.U., a sosit, luni, într-o scurtă

vizită la Bonn, la invitația lui Helmut
EXPOZIȚIE OMAGIALA „GEORGE ENESCU". La Casa tineretului 

Idin Belgrad a avut loc, luni, vernisajul expoziției' omagiale „George 
Enescu", organizată cu prilejul centenarului nașterii marelui muzician 
român. Despre opera și viața lui George Enescu, reprezentant ilustru al 

| muzicii românești și universale, a vorbit prof. dr. Roksanda Peiovici,

MARGINALII

Scurtcircuit pe o
Scenariu de film ? Nu ! Deși fap

tele-— relatate amănunțit de ziarul 
„Le Monde" — ar putea constitui 
secvențele unei pelicule cu tilc. 
Tema ? Tragicul destin al dezrădă- 
cinaților. Personajele reale? Victime 
ale celor mai recente măsuri de 
stăvilire a imigrației in țările occi
dentale.

...Irun este un orășel spaniol, 
udat de apele rîului Bidassoa, care 
marchează granița cu Franța. Pe 
străzile localității, întotdeauna în
țesate de lume, puteau fi văzuți re
cent, zile de-a rîndul, vreo 60 de 
tineri, care, după înfățișare și stin
ghereală, nu păreau să fie turiști 
în tranzit... In fapt, cei 60 erau ce
tățeni din Sri Lanka, care urmau 
să fie trecuți „dincolo" pe un ilu
zoriu „pămint al făgăduinței". Aș
teptare zadarnică, întrucît într-una 
din seri au aflat de la alții in a- 
ceeași situație că o brigadă a .po
liției franceze de frontieră a ares
tat „călăuzele" și astfel rețeaua a 
fost scurtcircuitată sau, in limbajul 
contrabandiștilor, „sfoara" — ruptă.

Multă vreme, filiera funcționase 
impecabil. Prin intermediul ei s-a 
făcut „trecerea" dincolo de Bidassoa 
a nenumărați senegalezi, mauritani, 
indonezieni, care aveau să îngroa
șe rîndurile „clandestinilor" ajunși 
în Franța, R.F.G., Belgia și alte țări 
occidentale ca să măture străzile, 
să curețe canalele, să facă hamalîc 
in port și alte munci „negre" re
zervate acestor „paria" ai societă
ții. Au trecut cu ajutorul filierei și 
destui srilankezi — vreo 600, de 
astă-vară pină acum. Printre ei, 
studenți, elevi, tineri fără profesie, 
care, neînțelegind sau nevrind să 
se angajeze în efortul de a ridica 
țara lor din subdezvoltare și sără
cie, au tînjit după vitrinele înșelă
toare ale unui Occident presupus 
prosper, plătind pentru această hi
meră un preț ridicat. La propriu și 
la figurat. Cei 60 achitaseră numai 
pentru „trecere" 800 de dolari, plus 
camera de hotel. Bani grei. întrucît 
rețeaua era compusă din personal 

blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocratică Afganistan 
se dezvoltă relații de 
prietenie și colabora
re, întemeiate pe prin
cipiile respectării in
dependenței și suve
ranității naționale, e- 
galității în drepturi și 
avantajului reciproc.

România se pronun
ță, așa cum se știe, 
pentru o soluție poli
tică, pe calea tratati
velor a problemelor 
în legătură cu Af
ganistanul, pornind 
de la realizarea unei 
înțelegeri intre țările 
din zonă, de la respec
tul independentei, su
veranității și neames
tecului in trebur ■ 
terne ale ului
afgan. 10

Țara noastră consi
deră că adincirea ra
porturilor româno-af- 
gane corespunde inte
reselor celor două țări 
și popoare, ale cauzei 
păcii și înțelegerii în 
lume.

Schmidt, cancelarul federal al 
R.F.G.

CONVORBIRI CHINO-ALGERIE
NE. Hu Yaobang, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, Deng Xiaming, vi
cepreședinte al C.C. al F.C, Chi- ' 
nez, și Zhao Ziyang, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, au 
avut convorbiri la Beijing cu pre
ședintele Algeriei, Chadli Bendje- 
did, secretar general al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, a- 
flat în vizită in R.P. Chineză.
CONFERINȚA EXTRAORDINARA 
A P. C. DIN S.U.A. La Milwaukee 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua Conferințe extraordinare a 
Partidului Comunist din S.U.A., 
care a dezbătut principalele sarcini 
ce stau în fața comuniștilor ameri
cani în actualele condiții economice 
și în actualul context extern. Con
ferința a adoptat un apel către opi
nia publică americană de a se uni 
în lupta împotriva inechităților so
ciale și economice, precum și în 
lupta împotriva intensificării cursei, 
înarmărilor.

' ■■

rețea a imigrației
„calificat" : foști contrabandiști, 
„reciclați" datorită faptului că, la 
un moment dat, contrabanda de 
imigranți devenise o afacere mai 
bună decît cea „clasică" cu mărfuri. 
Șeful rețelei ? Un individ poreclit 
„Patxi", proprietar al unei cafene
le din Irun, nu o dată inculpat pen
tru afaceri veroase, condamnat la 
10 ani închisoare, din care n-a 
făcut, bineînțeles, nici o zi, datori
tă „influenței" de care se bucură. 
In lumea candidaților la emigrație, 
era cunoscut, pînă hăt departe, in 
țări africane și asiatice, ca un trafi
cant „scump", dar eficient. Oame
nii săi cunoșteau, ca pe propriul 
buzunar, vadurile peste Bidassoa, 
podurile mai puțin supravegheate 
și, chiar dacă era ratată trecerea 
unui grup, Patxi asigura o nouă 
trecere peste citeva Zile.

Pină deunăzi, cind nu a mai pu
tut fi găsit de către ultimul grup 
de srilankezi. Aceștia aveau să afle 
că unele din „călăuze" fuseseră 
prinse, într-o seară, în focul găr
zilor civile și, pentru prima oară, 
reținute și arestate. Derută, deznă
dejde ! Ei știau că de o „trecere" 
legală nu poate fi vorba, căci auto
ritățile spaniole au asigurat Franța 
că vor refuza să acorde, începînd 
de la 31 decembrie 1981, vize de 
tranzit unor astfel de categorii de 
străini. înțelegere intervenită în ca
drul măsurilor care au fost luate în 
ultimul timp de țările vest-europe- 
ne pentru a stopa imigrația în 
scopul de a-și apăra propriii cetă
țeni, afectați de criză și șomaj.

Înșelați, abandonați, lipsiți de 
mijloace, 60 de străini tineri pri
vesc. de la fereastra hotelului, pes
te rîul Bidassoa cu conștiința că 
„pămîntul făgăduinței" îi respinge 
ca pe niște obiecte, cîndva utile, 
dar acum nemaiavînd nici o valoa
re de întrebuințare. Aventura lor 
s-a încheiat chiar înainte de a în
cepe calvarul propriu-zis.

...Scenariu de film ? Nu ! Realita
te crudă. Și plină de învățăminte.

I. IÎNTÎNARU
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