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Concepția președintelui Nicolae

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul UI Nr. 12 604

O îndatorire și o mar® răspundere a lucrătorilor

din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor

TRANSPORTURILE
a nivelul cerințelor actuale0

ale economiei naționale
— Pentru început vă rugăm, to

varășe ministru, citeva cuvinte des
pre activitatea din domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor in 
perfida care a trecut din acest 
cinf. al, precum și despre exigen
țele anului 1983, în lumina hotărlri- 
lor Conferinței Naționale a parti
dului.— Bilanțul activității transporturilor și telecomunicațiilor, de la începutul acestui cincinal și pină în prezent, se poate aprecia ca un bilanț pozitiv, ce înscrie însemnate realizări in împlinirile de ansamblu ale economiei naționale. Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la Conferința Națională, celelalte documente ale înaltului forum al comuniștilor au stabilit și în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor principalele coordonate pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea. înseși caracteristicile esențiale ale acestei perioade — calitatea și eficiența — ne-au îndreptat preocupările, in primul rînd, spre optimizarea transporturilor, spre folosirea intensivă a mijloacelor și instalațiilor de transport și telecomunicații, în scopul obținerii de randamente sporite, cu cheltuieli cit mai reduse, o mai judicioasă repartizare a sarcinilor pe mijloace de transport în funcție de consumurile specifice realizate, precum și asimilarea, prin forțe proprii, a producției unui număr important de repere provenite din import, realizindu-se recuperarea și recondiționarea, in vederea refo- Toșirii, a numeroase pi.ese și suban-, srfîhble; pentru reducerea efortului valutar al statului ș.aiîn concordanță cu cerințele cres- cînde ale economiei naționale, volumul de transport de mărfuri pe calea ferată — principalul mijloc de transport intern- — va crește în anul 1983, față de realizările anului 1982, cu 6,8 la sută, iar pe fluviu cu peste 26 la sută. In ce privește flota maritimă comercială, acționăm cu toată energia pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului privind sporirea aportului acesteia la derularea traficului de export-import, via mare, în acest sens, in 1983 volumul de mărfuri derulat cu flota noastră comercială maritimă va crește cu peste

Vasile BULUCEA
ministrul transporturilor

și telecomunicațiilor

23 la sută față de 1982, ceea ce ne obligă la o serioasă mobilizare a bazei tehnico-materiale și umane, la perfecționarea organizării exploatării navelor.în activitatea de poștă și telecomunicații, volumul prestațiilor pe anul 1982 a crescut cu 6,2 la sută față de anul precedent, in principal prin mai buna utilizare a capacităților de care dispunem, precum și prin conectarea unor noi localități la rețeauaConvorbirile
automată interurbană între care : Vinju Mare, Caracal, Plopeni, Vălenii de Munte, Cărei, Vatra Dornei, Drăgășani, Videle, Dumbrăveni. Pentru acest an, față de exigențele sporite privind economisirea la maximum a materiilor prime și materialelor, eforturile specialiștilor din poștă și telecomunicații'se concentrează în stabilirea unor soluții cu consumuri. mai mici de combustibil Ia colectarea și distribuirea efectelor poștale, realizarea legăturilor telefonice și telegrafice folosind mai bine capacitățile rețelelor de Cabluri și economisind importante cantități de cupru și plurhb.în -transporturile de călători vom pune în continuare accentul pe îmbunătățirea condițiilor de confort și regularitate a circulației trenurilor și autobuzelor, prin mai buna gospodărire a bazei materiale existente, precum și prin completarea și extinderea rețelei de stații pentru pregătirea tehnică și salubrizarea mijloacelor de transport.

— Asupra a două obiective de in
teres național privesc, cu justificată 
mândrie patriotică, foarte multi cetă
țeni. Este vorba de Canalul Dunăre— 
Marea Neagră și metroul bucureș- 
tean. Ce noutăți deosebite, legate de

acestea, va aduce anul 1983 și, mai 
ales, ce eforturi presupun ?— Anul 1983 are o semnificație deosebită pentru constructorii de pe vastul șantier național dintre Cerna- ’ vodă și Constanța-sud : asigurarea deschiderii navigației intre Dunăre și Marea Neagră la termenul stabilit, respectînd. astfel sarcina trasată de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. inițiatorul și ctitorul celui mai mare obiectiv de investiții din țara noastră. Acordind prioritate lucrărilor care condiționează darea în exploatare a canalului, pină la deschiderea navigației se va realiza un volum de excavații de 43 milioane mc. reprezentind 18,9 la sută volumul total de excavații ' pe întreg traseul de 64.2 km.vor executa în acest an: 600 mii betoane in ziduri de sprijin. 70 mc betoane în ecluzele Cernavodă și Agigea, se vor pune in funcțiune și ultimele 4 poduri de cale ferată șl șosea, din cele 8 prevăzute pe canal, o stație de pompare complexă, două variante de cale ferată in lungime de circa 8 km și altele. De remarcat că lucrările de excavații și betonare se execută mecanizat în procent de 98 la sută și vreau să vă spun că lucrări similare, sau de mai mică amploare, au necesitat, în alte părți ale globului, decenii întregi, in timp ce noi realizăm acest obiectiv național in cîțiva ani și la cele mai inalte cote ale performanței, funcționalității și eficientei.tn ce privește metroul, pină in prezent se află in exploatare 17,4 km'

"Convorbire-realizată.-de 
Anica FEORESCU

din de Se mc mii
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(Continuare în pag. a IlI-a)

Magistrolele feroviare ale țârii 
se află in plin proces de mo
dernizare, așa cum rezultă și din 
convorbirea publicată 

ziarul nostruGh. Vintilă
TOI Șl TO® WÎĂTOABE 1S eiKDîfiM ȘI ACTIVTTĂTRÂ ! 
ss»«atwiaU a mșroamui «sui ceabșsce

Una din trăsăturile marcante ale personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu de strălucit om politic, teoretician și ideolog, promotor înflăcărat al libertății și prosperității națiunii române, al progresului întregii umanități, o constituie rodnica sa gindire și ampla acțiune consacrate unei preocupări cardinale a epocii actuale — dezangajarea militară și dezarmarea. Eforturile îndreptate de conducătorul nostru spre acest nobil țel iși au suportul în viziunea sa globală asupra lumii contemporane, pun in evidență unul din aspectele j relației dialectice deplin armonioase dintre politica interna și cea externă a partidului și-statului, realizate sub auspiciile noului curs imprimat dezvoltării țării de Congresul al IX-lea.‘Lupta titanică desfășurată de șeful .statului român, de întregul nostru popor pentru atenuarea și lichidarea poverii și ipotecii armamentelor și- aparatelor militare nesăbuit amplificate este pătrunsă de un exemplar militantism revoluționar, de avîntul și energia proprii unui adevărat comunist. are la bază o analiză a realității profund științifică, materialist- dialectică și istorică originală, creatoare, care evită confundarea dezideratelor cu posibilitățile.' Chintesența concepției tovarășului
Din volumul omagial „ROMÂ

NIA, CEAUȘESCU. PACE", apărut 
in Editura politică.

Nicolae cerii și tehnice care le . pacea ca nevoie primară și condiție axiomatică a supraviețuirii speței umăne ; pacea generală ca ambianță indispensabilă a progresului civilizației și culturii. Pentru atingerea acestui scop, un mijloc — principal,

Ceaușescu în privința redu- inlăturării uriașelor mijloace de distrugere și a forțelor pun in acțiune este pacea —a

dezarmării
bilitatea de a opera această abordare globală, cu condiția de a exista voința politică a guvernelor, în special a celor ale statelor puternic înarmate, deținătoarele ponderii co- virșitoare a disponibilităților militare de pe glob și ale monopolului asupra mijloacelor de anihilare totală. Ținind insă seama că deocamdată această voință politică lipsește,

General-colonel Constantin OLTEANU
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

ministrul apărării naționale

esențial — il reprezintă oprirea cursei înarmărilor, dezangajarea militară și dezarmarea, adică elimi- materiale, de înspăi- putere . explozivă, a securității comunitățiinarea bazei mintătoare periclitării mondiale.îmbinînd dezangajarea g î n d i r e aCeaușescu departajează nuanțele ce disting aceste două noțiuni, cu toată legătura și întrepătrunderea lor in- , timă. Intr-adevăr, dezarmarea fiind „ce.a mai, cuprinzătoare .exprimare, a obiectivului avut in vedere, este ' , văzută-optimal de România ca totală și generală. Tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă că principial lumea contemporană dispune de posi-

într-o formulă unică militară și dezarmarea, președintelui Nicolae

Prietenii obișnuite între oameni obișnui#își întretaie drumurile. în fiecare dimineață. în jurul aceleiași ore. fiecare grăbit să prindă autobuzul și să ajungă la vrețne la locul de muncă. își zîmbesc scurt, dar sincer.— Bună dimineața !— Servus !— Guten Morggn !trec mai departe, ar spune că această - atit de obișnuită simplu de

profunzimea și finețea cunoscătorului in materie, proprii comandantului nostru suprem. Pornind de aici so definește necesitatea unei anumite ordonări a eforturilor ce trebuie întreprinse pentru atenuarea și înlăturarea ’ pericolului unui nou război generalizat, in speță prioritatea ce trebuie acordată abolirii armamentului nuclear de fisiune sau fuziune, datorită caracterului său care reprezintă un salt în rău pentru eventuala desfășurare și consecințele unor înfruntări între state ori ale unui nou răzbhi mondial.Sintetizind temeiurile priorității care trebuie acordate interzicerii, ar- me.or nucleare ca inamic principal al existenței umanității, șeful statului român sublinia : „Și o parte și cealaltă — mă refer la cele două blocuri militare — au declarat, nu o dată, și, din păcate, aceasta este realitatea, că dispun de mijloace pentru distrugerea de citeva ori a întregii omeniri. In această situație se pune pe drept cuvint întrebarea : ce scop are această intensificare a producerii de noi armamente ? Pentru a cita oară se dorește să se distrugă omenirea ? Iată de ce avem convingerea că nimic nu justifică o nouă intensificare a inarmărllor ; nfci cauză libertății și independenței, popoarelor. ni'cj „cauză progresului ; sociaj.țnici. cauza irțsășj a existenței - omenirii! Totul'cere să’se pună | capăt înarmărilor, să se treacă! la dezarmare, la o politică de pace și colaborare".Pentru însănătoșirea climatului internațional și diminuarea acutelor primejdii care amenință omenirea, o importanță majoră au propunerile avansate de România și de alte!țări privind interzicerea definitivă a tu- tu-or armelor nucleare. nrecum și a

că țesătura de antagonisme, interese divergente, neîncredere poate amina mult timp rezolvarea atotcuprinzătoare a dezarmării, diplomația . românească, ghidată de impulsul și perspicacitatea celui mai autorizat exponent al său, conducătorul partidului și statului, promovează și calea unor măsuri treptate, a realizării unor obiective parțiale, dar care să creeze premise, chiar , modeste la început. pentru angajarea procesului dezarmării. Dezangajarea militară ține tocmai de posibilitatea, parcurgerii graduale a acestui proces, de Ia simplu la complex, indică, un mijloc suplimentar de barajelor materially - și puse in calea reducerii internaționale, dat fiind să demareze și de sine diferent de amploarea sau volumul dezarmării, de rapiditatea sau încetineala acesteia.Demersul tovarășului Nicolae Ceaușescu în acest domeniu, în afara dimensiunilor politice, economice, morale, se întemeiază și pe o examinare pertinentă a trăsăturilor tehnicii militare a epocii, efectuată cu

inlăturară.^a psihologice tensiunilor că ea poate stătător, in-
I

zîndu-le spusele) — atmos- concursul ferei de liniște din jur. Să Facultatea mă explic. Atita vreme cit nomice (la fără frecventă, munca pe care fiecare o desigur). Petru, depune este dătătoare de satisfacții, cit viața liniștită de familie este întremătoare. cit nu există ginduri ascunse, suspiciuni sau nemulțumiri. cit tot ce este in jur îndeamnă la căldură de faptă și simțire, Oamenii au disponibilitatea' su-

de admitere la de științe eco- (Continuare în pag. a IV-a)odată cu terminarea lucrului, pornește spre, marginea Reși- ței. acolo unde are în folosință un lot pe care-1 îngrijește cu sîrg și de unde se întoarce, pe la lăsarea serii, cu legume proaspete pentru familie. (Asta, firește, primăvara, vara și
n moment important in viațaatitor Sze- cadru mun-...ȘiCiți dintre cei din jur putea spune că scenă— acest salut fiece dimineață este, pentru cele trei familii despre care vreau să scriu acum, mai mult decit atit ? Că salutul — rostit de fiecare in limba naționalității sale— este pecetea zilnică a unei trainice prietenii ? Și chiar dacă privitorii ar înțelege acest lucru, faptul n-ar fi de natură să surprindă.bine că la Reșița in orice alt loc unde românii, maghiarii și germanii viețuiesc și trudesc alături — asemenea prietenii sint cum nu se poate mai obișnuite.Eroii însemnărilor fată nu au poate — spunem din capul locului — nimic din aerul unor ade- vărați „eroi de reportaj". Mai mult, nu-i unesc nici profesiile, nici „hobby"- urile. nici locurile de muncă, nici măcar vecinătatea de bartier. Dacă au reușit să se apropie atit de mult unul de celălalt, faptul se datorează — cred eu (cre-

știindu-se foarte— ca si din țară
de s-o

Absolventă a școlii profesionale, promoția 1982, Elena Costin de la întreprin
derea textilă „Dacia" intîmpină ziua de 8 Martie, ca toate muncitoarele de 
aici, cu rezultate bune în producție. Ea lucrează la 6 războaie de țesut și în 

primele 4 luni de muncă și-a depășit permanent sarcinile de plan.Foto : Sandu Cristian
I O lecție pentru toată viațas-a născut sub 

pini la 14 ani,

DiN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

fletească de a se apropia— cu inima deschisă — unul de celălalt. Pentru că. iată, după salutul rostit aproape în fugă. Petru Adam și soția lui. Ana, se îndreaptă spre combinatul siderurgic. El este sub- inginer — și gîndurile sale de fiecare dimineață se îndreaptă, firește, spre oțelul zilei abia începute ; eă merge la grădinița combinatului; bucuroasă să-i afle pe copiii de acolo la fel de sănătoși și veseli ca ieri. Ana e de naționalitate croată. A urmat liceul la seral — timp in care s-a și căsătorit — a dat naștere la două fetite frumoase și bune școlărițe (Ramona — în clasa a II-a și Gabriela— intr-a TV-a) și se gătește presă susțină, în vară.

lu- pă- sea-

I

I

Pentru copilul Gh. Dragomir, care 
cerul Capiialei și a trăit in București 
petrecerea vacanțelor la tatăl său (muncitor la Com
binatul de ciment Medgidia) s-a dovedit a fi momen
tul alegerii destinului. Pentru că, sub impresia ..turnu
rilor cieioanelor", înalte pină la cer, se hotărăște să 
urmeze școala profesională de aici, spre a deveni — 

.ca și talul său — „cimentist". Această primă opțiune 
reprezintă 
treaptă in marele 
— prin învățătură 
muncă — spre meseria 
care produce „aurul alb". 
Urmează liceul seral. Ani 
de muncă și de învăță
tură. Urmează facultatea.
dul la frumusețea meseriei din preajma „turnului ci- 
cloanelor". Termină facultatea. Se întoarce la Med
gidia. Urmează, la temperatura aceleiași pasiuni 
aprinse, alți ani de muncă și învățătură.

După 14 ani, băiatul care și-a însoțit în fiecare va
canță tatăl la locul de muncă devine unul din condu
cătorii marelui combinat de ciment. Ajuns în condu
cerea unității, acolo unde se iau deciziile, comunistul 
Gli. Dragomir și-a însușit o nouă „lecție" a școlii mun
citorești. Să nu spună niciodată „nu se poate" înainte 
de a analiza, de a judeca la rece fiecare variantă po
sibilă a răspunsului. Și, astfel, el n-a spus „nu" nici

insă doar o 
sa!

și

cind a fost chemat să se mute de la Medgidia, unde 
combinatul funcționa ca un ceasornic, la Fieni, pentru 
a „redresa" un combinat aflat in reconstrucție. N-a 
spus „nu se poate reveni la situația normală" nici cind, 
la începutul anului 1982, Combinatul de lianți și azbo
ciment de la Fieni înregistrase un minus de producție 
de peste 30 000 de tone. N-a spus „nu se poate" 
atunci cind i s-a cerut să

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Ani de învățătură cu gin- realizate de cele mai bune 
lume.
torii
spus
i s-a

nici 
suplimenteze producția cu 

100 000 de tone. (Și, îm
preună cu colectivul, a 
suplimentat-o). N-a spus 
,,nu putem" nici cind i 
s-a cerut să alinieze com
binatul de aici la nivelul 
consumurilor energetice 

• unități de acest fel din 
împreună cu colabora- O singură dată a 

Atunci cind

N-a spus nu, dar, 
săi, a găsit soluțiile. 
„nu“ comunistul Gh. Dragomir. 
propus să lucreze intr-un birou din centrală 

sau din minister. „Eu dacă nu aud glasul turnurilor 
cieioanelor, simt că nu mai știu meserie". Și acest 
răspuns a fost acceptat. Este un fapt, dacă nu impre
sionant, caracteristic pentru modul de a fi și de a 
gindi al unui comunist 
alt comunist : tatăl său. 
citorești bine învățată.

format și călit la școala unui 
Este o lecție a educației mun-

Constantin PRIESCU

toamna. Acum are de cru pentru pregătirea minfului). Iar dacă în ra aceasta se va întoarce mai devreme decit de obicei de la munca pămîn- tului, asta se datorează faptului că este invitat — împreună cu soția și copiii — la familia Szepessy.Și soții Szepessy, Iosif și Angela, lucrează la același loc de muncă — la Liceul de matematică-fizică. Ea este una dintre secretarele școlii, iar el este profesor de chimie. „Un profesor — cum spune adesea prof. Ana Petrovici, secretara organizației de bază a liceului — despre careputem zice doar că sintem mulțumiți, ci mai curîndcă ne mindrim . cu dînsul." Aprecierea este foarte
nu

exactă. Profesor cu gradul didactic I. diriginte iubit și stimat de elevii tuturor promoțiilor ce i-au trecut prin față, creatorul unui laborator de chimie extrem de dotat și de funcțional, artizan al succeselor serii de absolvenți, pessy Iosif este un didactic pentru careca in școală și studiul continuu al chimiei reprezintă împlinirea fericită a unei . pasiuni de o viață. O altă împlinire o reprezintă fiica sa. Noemi, elevă în clasa a Vl-a a școlii generale cu limba de precare... germană. „E foarte bine să învețe încă o limbă străină. cu atit . mai mult cu cit trăiește — și va trăi — intr-o regiune în care se află și mulți germani. Asta o va toți îmi gela.sauprieteniei pe careSzepessy o nutrește pentru familia Groszmuck — așteptată și ea, în seara a- ceasta, împreună cu familia Adam. ■Mihaela Groszmuck este timișoreancă. iar soțul ei, Bela, este arădean. S-au cunoscut în studenția petrecută de amindoi pe malul Begăi. Ea urma filologia. iar el medicina. Repartizați la Reșița, Mihae-

apropia mai mult de oamenii din jur" — spune mama ei. An- Nu este însă singurul primul argume al familia societății socialiste legată de existența democratic in măsu-

Dan MUCENIC
(Continuare în pag. a III-a)
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ARAD : Noi tipuri de strunguri
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In cadrul preocupărilor pentru înnoirea producției, la întreprinderea de mașini-uneite Arad au fost omologate două prototipuri de strunguri universale : SN 401 și SN 501. Cele două strunguri noi au caracteristici tehnice îmbunătățite, fiabilitate ri-
dicată, iar consumul de energie electrică in exploatare este redus cu 10—15 la sută față de tipurile clasice prin utilizarea unui limitator de mers în gol și a unui releu de curent. (Tristan Mihuța).

Dezvoltarea este nemijlocit unui larg cadru ră să asigure participarea oamenilor muncii, a cetățenilor din toate categoriile sociale, fără deosebire de naționalitate. a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Această legătură constituie un adevăr fundamental, o idee majoră, aplicată cu consecvență in practica noastră socială, o idee asupra căreia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a stăruit din nou in Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, subliniind, o mult, că socialismul și sint dc nedespărțit.„In cadrul dezvoltării socialiste — sublinia Nicolae Ceaușescu tant il are Organizația Democrației și Unității Socialiste, care asigură participarea organizată a oamenilor muncii ce nu sint membri dului comunist ia întreaga litico-socială."întru aplicarea acestui fundamental, partidul cere

dată mai democrațiademocrației tovarășul un rol impor-
ai parti- viață po-principiu ______________ , „_______ ______milioanelor de cetățeni ai fării, inclusiv celor care, fără' a 'fi membri ai P.C.R., sint patrioți devotați, comuniști cu inima, cu sufletul, cu tot ceea ce au mai bun in ei, să participe activ la rezolvarea problemelor importante ale dezvoltării economico-sociale, să contribuie prin priceperea și inițiativa lor la transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru, la înfăptuirea mobilizatoarelor obiective ale înfloririi României socialiste. Așa cum o atestă faptele, O.D.U.S. — membră a Frontului Democrației și Unității Socialiste — a devenit o realitate pregnantă a vieții noastre sociale, afirmîndu-se tot mai mult ca o școală a educației patriotice și revoluționare, a autoconducerii și auto- administrării cetățenești.Prin structura sa organizatorică, O.D.U.S., cu cei 3,7 milioane de membri, acoperă în prezent întreg teritoriul țării, toate unitățile și colectivitățile de muncă integrindu-se tot mai activ atit in sistemul democrației directe, cit și reprezentative. Mii de membri ai O.D.U.S. au fost aleși și iau parte nemijlocit la activitatea consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, centrale industriale și ministere, iar alte mii sint deputați

în consiliile populare de toate nivelurile, precum și în M.A.N.în răstimpul de cind au fost constituite, numeroase organizații ale democrației și unității socialiste au acumulat o valoroasă experiență, participîrid tot mai'intens la activitatea politică, social-economică și cuiturai-educativă ce se desfășoară în patria noastră sub conducerea Partidului Comunist Român. Pentru îmbogățirea acestei experiențe pentru consolidarea și mai puternică a O.D.U.S.; in conformitate cu prevederile Statutului Frontului Democrației și Unității Socialiste au loc — o dată la doi ani și jumătate — adunări generale sau conferințe (in cazul marilor întreprinderi, combinate, instituții, mari domenii de activitate, cind numărul membrilor O.D.U.S. depășește 300) pentru dări de seamă și alegerea unor noi comitete. Așadar, organizațiile democrației și unității socialiste din întreprinderi, instituții, sectoare, cartiere și sate iși aleg noile organe de conducere.Dările de seamă și alegerea noilor birouri și comitete ale Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste — primele de la constituirea lor — prilej de analiză apro- și exigentă, în spirit autocritic, a activității desfășurate, determinînd o revitali- zare și intensificare a activității organizațiilor, incit acestea să-și sporească in mod considerabil rolul ce le revine atit pe plan economic și gospodăresc-edilitar, cit și educativ. Pe temeiul dezbaterii concrete, constructive a dărilor de seamă și a proiectelor planurilor de măsuri prezentate, in adunări și conferințe, al concluziilor ce se trag, sint definitivate acțiuni și măsuri concrete care să ducă la întărirea capacității organizațiilor dc a mobiliza oamenii muncii din industrie și agricultură, din celelalte sectoare, pe cetățenii din cartiere, la realizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, la îndeplinirea exemplară a obiectivelor actualului plan cincinal.Adunările conferințele prilejul să unor largi ducției,

oferă un fundată critic și

— respectiv organizațiilor desfășurarea sprijinul pro-generale— oferăjalonezeacțiuni în pentru întărirea disciplinei,
(Continuare în pag. a Il-a)
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Faptă de eroism
Intr-una din nopțile trecute, o 

noapte geroasă cu cer acoperit 
și vint de forța 8, patru piloți din 
serviciul de pilotaj al portului 
Constanța, cu ajutorul echipaje
lor de pe remorcherele Huedin, 
Adamclisi. Alexandria, Pescăruș, 
Mediaș, Cimpeni și Bran au reu
șit să salveze de la inevitabilă 
scufundare și să pună la adă
postul sigur al digului 
sub pavilion 
Fury", vas avariat și abandonat 
de echipajul său, in momentul 
in care părăsea portul 
stanța.

Scufundarea navei, care 
la bord o încărcătură de 
15 000 tone ciment, ar fi para
lizat pentru o bună perioadă de 
timp traficul in portul Constan
ta, existind. de asemenea, și 
pericolul ca epava eșuată să lo
vească petrolierul de mare tonaj, 
Crișana, aflat sub operațiuni de 
descărcare, in imediata apro
piere.

Cei patru marinari români, 
care la bordul navei în pericol 
au dat cu acest prilej un stră
lucit examen de curaj, de înaltă 
măiestrie profesională, se nu
mesc Petrică Velicu, Dumitru 
Iliescu, Costache Benone și Va- 
sile Ciulpan. Călduroase felici
tări pentru fapta lor ce se ală
tură altora înscrise în cronica 
eroismului cotidian.

Cinste... cinstei
Un sătmărean. pe nume loan 

Oros, a lucrat o vreme la Su
ceava. Primind retribuția (4 000 
de lei), grijuliu de felul lui, 
I.O. și-a legat banii intr-o ba
tistă ca să nu-i piardă. Dar tot 
umblind de colo-colo, a pierdut 
batista cu bani cu tot.

— No, că-i bai ! — și-a spus 
el necăjit și, intr-o doară, s-a 
dus la miliție.

Acolo, ce să vezi ? Ghemotocul
— batista cu toți banii din ea
— iși aștepta păgubașul. 11 adu
sese gestionara unui magazin, 
Rodica Ungureanu, care-l găsise 
întimplător pe jos.

— No, că fain ii cind e omul 
om — și-a spus sătmăreanul, 
care-i aduce femeii și pe această 
cale cele mai călduroase mul
țumiri.

Arheologică
Semnalam cu citva timp in 

urmă in rubrica noastră că în lo
calitatea Aciș (Satu Mare) elevi 
ai cercului de istorie de la școala 
din localitate descoperiseră, îm
preună cu niște ceferiști, mate
riale ceramice care indicau o po
sibilă existență a unei așezări 
străvechi-■ Ipotezele s-au udev'e-c- 
rit. Săp'ă't'drif^'” efectuate ■ sub 
conducerea muzeografului Gh. 
Lazin au pus în evidență două 
așezări dacice suprapuse. In pri
ma — datîrd din secolul I înain
tea erei voastre — s-au descope
rit pină acum două vase întregi 
de ceramică, precum și două 
obiecte de podoabă din bronz. 
Cea de-a doua așezare descope
rită la Aciș datează din secolele

a
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Ordine în administrarea patrimoniului întreprinderii
în urma unei scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, organele Curții Superioare de Control Financiar, ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Industriei Ușoare au verificat unele aspecte negative privind activitatea întreprinderii „Filatura de lină pieptănată" din Buzău. Din controlul efectuat ș rezultat, după cum se precizează în raportul de cercetare, că s-au produs serioase abateri in administrarea și organizarea evidenței patrimoniului unității ca denaturarea rezultatelor econo- mico-financiare, neînregistrarea unor cheltuieli, majorarea neîntemeiată a beneficiilor, crearea posibilității de a se efectua consumuri materiale în mod necontrolat și altele.în organizarea gestiunii ambalajelor, secțiile consumatoare n-au practicat in unele perioade sistemul de autoservire, iar contabilul șef al unității, deși a cunoscut că în gestiune există nereguli incă de la finele anului 1980, nu a luat ma

suri la timp pentru cunoașterea cauzelor și înlăturarea lor.în cadrul întreprinderii a funcționat pină la finele anului 1980 o secție de filatură cardatâ, cu sediul in Pătirlagele. în dadrul acesteia, conducerea întreprinderii nu a . exercitat o activitate de îndrumare și sprijin, continuă și eficientă. Ca urmare, consumurile de materii prime și materiale nu au fost urmărite in mod corect și la timp, o serie de nereguli abia la sfîrșitul cadrul controlului identificat și alte tind dezordinea ce tate. între altele, sjau găsit bonuri pentru eliberare de materiale necompletate (în alb), dar vizate pentru control preventiv ; avize de expediție necompletate, care puteau fi însă folosite pentru sustragerea unor mărfuri etc.în timpul controlului s-au stabilit sarcini pentru fiecare compartiment de activitate, menite să ducă Ia lichidarea deficiențelor constatate și să asigure prevenirea lor în

ieșind la iveală anului 1980. în efectuat, s-au nereguli, deno- a existat in uni-

viitor ; s-a stabilit înlăturarea din funcție a șefei stației de calcul și au fost aplicate amenzi contravenționale unor cadre de execuție din întreprindere pentru abaterile săvîrșite. Ținind seama de neregulile și lipsurile existente, Ministerul Industriei Ușoare și Centrala industriei linii, la propunerea organelor de control, urmează să aplice sancțiuni contabilului șef (Manole Ștefan), directorului unității (Udrea Gheorghe), directorului comercial (Ioniță Coraliu), inginerului șef (Mătură Valeriu).Măsurile aplicate, inclusiv sancțiunile vor fi prelucrate cu conducerile tuturor unităților din cadrul Centralei industriei linii ; in mod similar se va proceda la nivelul Ministerului Industriei Ușoare cu conducerile centralelor cu caracter textil. Centrala și ministerul vor sprijini în continuare activitatea întreprinderii din Buzău, urmărind instituirea unui climat de ordine riguroasă și disciplină fermă în toate compartimentele unității.
Modernizările făcute au contribuit la creșterea

economise
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II—III ale erei noastre 
aparținut dacilor liberi.

„Obiect" 
al nimănui ?

Un 
de 30 
pentru depozitarea bitumului 
necesar asfaltării drumurilor, a 
fost abandonat in perimetrul 
gării comunei Ditrău, județul 
Harghita. Localnicii spun că 
zace acolo de vreo opt veri și 
tot atîtea ierni, dar nimeni nu 
vine să-l ridice spre a-i da o 
destinație utilă. Nu vine nimeni, 
pentru că nimeni nu mai știe 
cine-i este stăpinul. Conteinerul 
cintărește peste cinci tone și mai 
poate fi folosit. Dacă nu, să fie 
dus la retopit.

Să atle și alții
11 cheamă Constantin Fasole 

și e din Ploiești. Lucrind la o 
unitate meșidșugărească ele con
fecționat pensule și perii. Fasole 
s-a gindit că nu i-ar strica să-și 
facă și el astfel de ustensile, pe 
care să le valorifice insă pe 
cont propriu. Toate bune pină 
aici, dar de unde „materie pri
mă" ? O parte și-a procurat-o 
de la un alt amator de ciștiguri 
de la unitatea „Munca manua
lă", iar restul a început să-l 
„ciupească" de la locul lui de 
muncă. Ce fel de materie pri
mă ? Păr de porc, păr de bou, 
păr de cal. Pină cind — după 
cum ne informează procurorul 
Ștefan Bocăneț — Fasole a fost 
prins, judecat și condamnat.

Implora 
„înțelegere"

Floarea Ruzsa ajunsese 
pragul virstei de pensionare. Ca 
virstă.— da. Ca pensie — ba. De 
unde pensie, de vreme ce. încă 
din tinerețe, mai toți anii și i-a 
petrecut nu la muncă, ci in în
chisoare ? La 54 de ani ai săi 
avea înscris „la activ" un număr 
de nu mai puțin de 20 de con
damnări. Toți cei care o cunoș
teau credeau că, in sfirșit, s-a 
lecuit. Da’ de unde ! Prinsă încă 
o dată furind, a fost trimisă in 
fața instanței de judecată. La 
proces a implorat „înțelegere" și 
„circumstanțe atenuante", pe 
următorul motiv, pe care-l „ci
tăm" textual :

— Eu, onorată instanță, rog să 
se ia in considerare că n-am 
luat niciodată nici un capăt de 
ață din orașul nostru. Sf. Gheor- 
ghe. și nici din județ, că mi-e 
drag și orașul și județul meu, și 
de-aceea m-am aprovizionat (ci
tește furat) din alte părți, așa 
că...

Așa că instanța de judecată nu 
s-a lăsat „înduioșată" si a con
damnat-o din nou la 6 ani în
chisoare.

Rubrica realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul .
corespondenților „Scinteii"

container cu o capacitate 
tone, folosit la vremea lui 

depozitarea
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O primă problemă sesizată într-o scrisoare trimisă din Arad se referea la faptul că fondurile (însu- mind peste 60 milioane lei) alocate modernizării unor întreprinderi agricole de stat din județ — Semlac, Pecica și Criș — nu s-ar justifica din punct de vedere economic. Se făceau apoi observații critice privind comportamentul directorului întreprinderii viei și vinului Arad. Secretarul general al partidului — căruia i-a fost adresată scrisoarea — a indicat ca aceasta să fie repartizată spre examinare secretarului de resort a! C.C. al P.C.R.Din cercetările efectuate a rezultat că afirmațiile făcute sint numai în parte întemeiate. în raportul de cercetare se precizează că cheltuielile efectuate in I.A.S.-urile menționate își găsesc justificare. Astfel, pentru asigurarea mecanizării integrale a procesului de producție, la nivelul trustului I.A.S. s-a

întocmit un program de modernizare care va asigura furajarea și adăparea animalelor, evacuarea dejecțiilor și mulsul mecanic. Pină la sfirșitul primului semestru al anului trecut se terminaseră modernizările la I.A.S. Criș, ferma Socodor, I.A.S. Semlac, la două ferme de vaci și una de tineret taurin și la I.A.S. Pecica. ferma de tineret ovin. Se relevă că lucrările s-au executat pe bază de documentații aprobate de Departamentul Agriculturii de Stat și finanțate de BAIA Arad.Eficiența economică a lucrărilor de modernizare s-a reflectat pozitiv în creșterea productivității muncii (pe îngrijitor de la 76 mii la 158 mii lei), reducerea numărului de îngrijitori de bază (cu circa 30 la sută), micșorarea efortului fizic la fermele zootehnice. La data controlului continuau lucrările de

modernizare la' fermele de vaci de la I.A.S. Aradul Nou, Fîntînele, Sagu, Scinteia și Udviniș, unde se folosesc soluții mai simple și cu costuri mai reduse.Indicatorii stabiliți nu s-au realizat insă la producțiile de lapte șl lină ; de asemenea, nici sporurile de 'creștere în greutate, din cauza neasigurării furajelor necesare și a suprafețelor destinate culturii acestora.Referindu-se la afirmațiile din scrisoare în legătură cu directorul întreprinderii viei și vinului Arad, Feneșan Tiberiu. în raportul de cercetare se arată că s-au constatat unele deficiențe. A reieșit că el a tolerat lipsuri în munca unor cadre de răspundere din întreprindere, a manifestat tendințe de favoritism și automulțumire. Luînd în discuție cele semnalate, secretariatul comitetului județean de partid l-a banc- ționaVcu vot de blam.
La fața locului, soluții concrete pentru

perfecționarea activității n*

Imagine din Rovinari - oraș al minerilor, cel mai tînăr oraș al țării

Un obiectiv prioritar - construcțiile sociale pentru mineri 

fa Rmnari-prm hărnicia constructorilor 
-încă 1009 de noi apartamente

O scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Petru Arhire din Vaslui, care a lucrat un timp la combinatul de fire sintetice din localitate, ca șef birou transport, sesiza două aspecte : în activitatea combinatului se manifestă unele deficiențe (pe care le-a adus la cunoștința organelor locale, dar nu s-au luat măsuri corespunzătoare) 1 pentru timpul cit a lucrat la combinat i se cuvine o diferență de retribuție care-i este refuzată de conducerea acestuia.Sesizarea a fost cercetată de către activiști ai C.C. al P.C.R., ai Comitetului județean ' Vaslui al P.C.R. și specialiști de la Ministerul Industriei Chimice, sub conducerea președintelui Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale — așa cum a indicat secretarul general al partidului.La fața locului s-a constatat că. intr-adevăr, la sfirșitul fiecărei luni, din lipsa spațiului de depozitar?, o parte din producție nu a fost predată magaziei de produse finite și a rămas in custodie la secție. Produsele au fost depozitate în condiții improvizate. în secții și ^în alte spații din unitate, ceea ce

a dus la cheltuieli suplimentare pentru transport, recondiționări de produse și de ambalaje in valoare de aproape 40 mii lei.în legătură cu problema deșeurilor, s-a constatat că ele s-au produs în principal în perioada probelor tehnologice, din care au mai rămas în stoc circa 400 tone. A mai reieșit că in anumite zile au fost folosite la diverse munci de birou persoane încadrate și pontate ca muncitori în secțiile productive. Se mai face precizarea că pe primele 10 luni ale anului trecut combinatul a lucrat cu beneficii, cu toate că materia primă — granulele no- liesterice — s-a scumpit substanțial.Referindu-se la problema personală a autorului. în raportul de cercetare se face precizarea că el este in litigiu de muncă cu combinatul pentru primirea diferenței de retribuție de la merceolog la șef birou, pe perioada cit a îndeplinit această funcție pe bază de delegare de atribuțiuni ; la data controlului cauza era în curs de judecată la Tribunalul județean Vaslui care urma Să hotărască.Se face precizarea că unele probleme sesizate de autor au fost

analizate de Comitetul municipal de partid Vaslui, care a stabilit măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate (lichidarea unor stocuri de materiale, punerea în discuția biroului organizației de partid a directorului comercial M. Vaisei etc.). De asemenea, autorul a fost primit în audiență și de tovarășul prim-secretar Ion Frățilă, prilej cu care a primit răspuns la problemele ridicate.In vederea îmbunătățirii activității combinatului s-au luat măsuri pentru întocmirea documentației tehnice necesare și execuția instalațiilor de valorificare riilor prime najarea unor spații de depozitare pentru te în stoc, pînă la sfirșitul trimestrului I a.c. ; lichidarea sistemului de predare a producției în custodia secțiilor ; interzicerea folosirii în munci de birou a persoanelor încadrate și pontate ca muncitori in secțiile productive. S-a mai prevăzut un ansamblu de măsuri poli- tico-organizatorice pentru îmbunătățirea muncii de partid în combinat.

a mate-recuperabile'; ame-produsele existen-

Neculai ROȘCA

in strinsă legătură cu impresionanta creștere a activității de extracție a cărbunelui, in bazinele miniere ale Gorjului se dezvoltă impetuos construcțiile sociale și edilitar- gospodărești, iau ființă, pe locuri ce altădată nu aspirau la civilizație, moderne așezări muncitorești, cu un pronunțat caracter urban. Așa s-a născut, cu un deceniu și jumătate in urmă, orașul minerilor din Motru. Așa se nasc și cresc azi sub ochii noștri noile centre urbane de la Rovinari, Mătăsari, Turceni, Bîiteni, din alte zone ale județului Gorj. Numai în Iul cincinal vetre peste s-au înălțat și grădinițe, magazine și unități prestatoare, s-au amenajat drumuri și străzi. Punctul de virf al acestei „explozii" edilitare îl marchează perioada anilor 1983—1985, cind pe baza programului de dezvoltare a construcțiilor sociale pentru mineri, elaborat la indicația conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru minerii din Gorj se vor construi în zonele amintite încă 14 000 de apartamente și un număr important de dotări și utilități sociale, corespunzător cerințelor vieții noastre socialiste. în 1983 sînt prevăzute a fi construite și date in folosință 3 500 de apartamente, ceea ce reprezintă peste 70 la sută din totalul locuințelor ce se edifică in acest an in Gorj. Cum sînt materializate ele 7Să ne oprim, pentru început, în cel mai tinăr centru urban al țării — Rovinari. Azi, acest nou centru urban mineresc numără peste 2-000 de apartamente, o școală generală cu 16 săli de clasă, circa 1000 mp spații comerciale, mai multe artere stradale și alei. Prevederile pe întregul cincinal sînt însă de anvergură : in total, 7 000 de apartamente, un spital cu 240 de paturi, un grup Școlar modern, casă de cultură, cincma- togrâf, noi unități școlare, un complex sportiv, un parc de agrement șl întregul echipament tehnico-edilitar necesar oricărei așezări urbane. Volumul mare al activității de construcții a impus ca, incă din primii ani ai cincinalului, să fie deschise aici mai multe șantiere. Cum a demarat activitatea lor in acest an 7 Să dăm cuvintul primarului orașului, tovarășul Ilie Răuțescu :— în principal, corespunzător cifrelor de plan, în 1983 trebuie să sporim zestrea orașului cu incă 5S0 de apartamente de două, trei și patru camere și cu 117 garsoniere. Avem însă toate condițiile să realizăm mai devreme această sarcină și să devansăm o parte din obiectivele programului suplimentar pe cincinal, astfel incit să încheiem anul cu circa I 000 de apartamente predate „Ia cheie". Spun aceasta pentru că un număr însemnat de blocuri se găsesc intr-un stadiu avansat de construcție și sint condiții de dezvoltare a șantierului zonal al Trustului de construcții Gorj. Dealtfel, am încheiat construcția la 105 apartamente și acționăm ca. pină la sfîrșitul primului trimestru, să dăm în folosință

primii ani din actua- s-au construit pe aceste 3 000 de apartamente, școli, policlinici, creșe

, un număr total de 222 apartamente. Cu sprijinul unităților de profil județene intensificăm, de asemenea, activitatea la o serie de dotări edilitare, între care : construirea a două bazine de apă cu un volum de 6 000 mc ; punerea in funcțiune a stației de epurare ; finalizarea lucrărilor la un nou complex comercial ; construirea unei hale agroalimentare. Sint și alte lucrări pe care le vom executa in acest an cu sprijinul efectiv al cetățenilor și oamenilor muncii din zonă.Să vedem in continuare cum acționează și ce probleme se ridică în activitatea constructorilor. Le dăm cu- vîntul :Ing. Ion Andreescu, șeful șantierului de montaj panouri mari al întreprinderii de materiale de construcții Tg. Jiu : „Executăm în principal lucrările de structură — montări de elemente prefabricate și cabine spațiale, cu excepția operațiilor de finisaj — pentru, un număr de 490 de apartamente. Am preluat, de asemenea, execuția unui bloc de 48 de apartamente, la care realizăm fundația și structura. Am predat deja „în flux" pentru finisare 105 apartamente, urmînd ca pină la încheierea lunii martie să terminăm montajul la un total de 230 apartamente. Avem condiții să intensificăm lucrul la structuri, dar greutăți, structuri Datorită avem un cate pentru circa 150 apartamente".Subinginerul Vasile Pătrașcu, șef de lot, secretarul organizației de partid de la Șantierul II Rovinari „Șantierul nostru trebuie să predea „la cheie" apartamentele, numai în

tatc nu se ridică la nivelul celei prevăzute în proiect, necesitînd manoperă suplimentară. Deși avem un deficit de forță de muncă, ne străduim să ne încadrăm in termenul de predare, adică pină la sfirșitul trimestrului III".Aspectele semnalate în cursu' șn- chetei noastre le-am preună cu tovarășul Ion președinte al consiliului dețean — coordonatorul activității de construcții ___ _______miniere ale Gorjului. în esență, interlocutorul ne-a spus :— In pofida unor greutăți șl a micilor neînțelegeri ivite intre, constructorii din zonă, există condiții să realizăm pînă la sfirșitul trimestrului III cele 580 de apartamente și acționăm pentru a realiza și unele prevederi din programul suplimentar, astfel incit să încheiem anul 1983 cu 1 000 de apartamente construite la Rovinari. Problemele deosebite ce le avem de soluționat constau în încadrarea trustului cu un număr sporit de muncitori, corespunzător volumului mai mare de lucrări. în prezent, am constituit 6 colective care se deplasează în 18 județe ale țării in acest scop. Am recrutat deja 300 dfa muncitori și preconizăm ca, pînă in iunie, să ridicăm numărul lor la 1 100. Insistăm în această direcție, pentru că avem în vedere ca cea mai mare parte a activității de construcție din zonele miniere să fie preluate de trustul nostru. Țin insă să menționez că pretențiile șantierului II Rovinari sînt neîntemeiate. Cu astfel de panouri se lucrează în toată țara. Am efectuat de curind un control în blocurile pe structuri _________ .... _______ .... Și am stabilit măsuri pentru a fi acest art javîrtd de finisat 'la. RoyinârȚ preluate-.fără tergiversări și finisate și Mătăsari un număr de 998 aparta- — — s—’—mente. Observațiile la recepție ni se fac deci nouă. Așa că e normal ca și noi să pretindem calitate la lucrările de structură. Or, de cele mal multe ori, calitatea panourilor rnon-

șantierul II ne creează motivînd că panourile din prezintă unele defecțiuni, acestui fapt am ajuns să stoc cu elemente prefabri-

Un moment
(Urmare din pag. I)gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, valorificarea materialelor recuperabile, apărarea avutului obștesc. La sate, adunările generale și conferințele au, desigur, în centrul atenției contribuția O.D.U.S., concretă și eficientă, la înfăptuirea noii revoluții agrare, la mobilizarea tuturor forțelor în vederea creșterii producțiilor vegetale și animale, a îndeplinirii punct cu punct a programelor de autoconducere și autoapro- vizionare, in primul rînd antrenînd populația din mediul rural să dezvolte legumicultura și creșterea animalelor in gospodăriile proprii. în mod dedsebit trebuie să se intensifice activitatea O.D.U.S. in cartiere, organizațiilor revenindu-le rolul important de a-i antrena pe cetățeni la buna gospodărire și dezvoltarea edilitară a localităților, la colectarea

Șapte luni de rătăcire în împărăția iluziilor pierdute...Pentru Iordan Pelin viata a potrivit frumos destule lucruri. Mai intii și întii s-a întors la meseria lui de bază — timplăria. în aceeași echipă cu Ion Dinu, cu meșterul Mitică Boboc, Ba mai mult : lucrează exact la același tip ■ de mobilier naval aici, la întreprinderea de prelucrare a lemnului Galați (unitatea B). A reluat o- bișnuita navetă : comuna Schela—Galați și retur. A înnodat vechile Cum s-ar zice, lui curge acum niri, liniștit, cu satisfacții.— Putea să fie și altfel 7 Iordan Pelin răspunde fără ezitare :— Putea. Dar într-un moment greu de viață, poate cel mai greu pentru mine, cei din jur primit cu încredere.Cuvinte simple, pentru interlocutorul nostru — un tinăr de 26 de ani — au un sunet aparte. Vom vedea îndată de ce. Pentru asta va fi însă ne- voi'e să facem împreună cu el o escală la... Las Palmas. Era in 1982, se întorcea cu o navă din Brazilia — era de curind îmbarcat ca marinar-timplar — și iată oprirea de rutină. pentru în portul spaniol, pestriță, cu fascinația capcanele ei. Lume se amestecă atîtea ale pămintului.

prietenii. existența fără potic- muncă și
m-aucare

alimentare.Lume și unde limbi Marile porturi au fost dir.'otdea- una adevărate cazane mopolite. Astfel incit lin nu se miră deloc un ins I se adresează tr-o românească de-acasă :
cos-Pe- cind în-

analizs,.. l'rn- Mija, vice- popular\jude bază al din zonele

lă termen, fapt ce ne îndreptățește să credem că ritmul de muncă pe șantiere se va intensifica.
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteli

— Hai la o bere I Fac cinste...— Era tot un marinar 7Fost. Rămăsese de vreun an pe acolo, zicea că trăiește pe picior mare, că așteaptă pașaport pentru America... In sfirșit, sticlele s-au adunat și, cind m-am dezmeticit, m-am trezit singur, la poliție.— Motivul 7— Să completez un formular și să mă fac și eu „om". Pînă „să mă ajung'1 însă, trebuia să răspund la o droaie de întrebări, iar eu cu spaniola... Noroc că s-a „nimerit" prin preajma poliției un alt pripășit, își zicea Tiberiu, care avea cu el și o... schemă de răspunsuri la chestionarul în cauză. „Scriu aici — se oferă el — că acasă n-ai avut libertate". „Dar e o minciună gogonată I".........Nu-i nimic.E doar așa, o formalitate... Atunci să scriu că te aveai la cutite cu secretarul de partid". „Or să rîdă și curcile de chestia asta !“ „Lasă, omule, cum vrei să faci impresie altfel 7 îmi cunosc eu treaba..." Și cam supărat. Tiberiu a completat formularul cum a crezut el de fără să mă mai ceva. Vorba lui : noștea treaba... cuviință, întrebe își cuapoi 7„din— Ce-a urmat.— Fotografiatul față" și-iordan Pelin roșește.- Si ?— Amprentele...— Păi dacă voiau facă „om", ce nevoie, de fotografia „din de amprente 7 să vă • aveau față".

— Atunci eram prea a- mețit de băutură ca să judec. Mai apoi mi-am pus și eu asemenea întrebări.— Și la ce răspuns ați ajuns 7Iordan Pelin e cuprins de atîta rușine incit nu găsește nici un răspuns.— Știți cui li se iau, în general, amprentele 7— Hoților, criminalilor...

rat, precum o să arăt în continuare, și-i era teamă ca eu să nu le spun de acasă că lucrurile stau ca în scrisori.— Dumneavoastră scris acasă 7— Da, am scris.— Cui 7— Părinților, unui și verișoarei mele din cea. Lui Marcel, un

celor nuați
frate Tul- prie-„Odiseea44 unui marinar eșuat absurd pe ruta amăgirilor

— Și cum vă simțeați in această... companie 1— Mihnit e puțin spus. Umilit, decăzut in propriii mei ochi. Atît de jos incit i-am spus la un moment dat lui Tiberiu că mă întorc acasă.— Atunci s-a dovedit tot așa de „săritor" 7 V-a ajutat 7— Dimpotrivă. S-a făcut luntre și punte să mă convingă să nu fac „prostia" asta.— Bănuiți motivele care îl îndemnau să procedeze 'astfel 7— Mă rog, _motivele sînt mai multe, opresc numai la unul, să zic așa. de ordin strict personal. Scrisese pe acasă că a nimerit într-o viață de rai, lucru deloc adevă-
Eu o să mă ca

ten, i-am trimis o vedere colorată, frumoasă.— Semăna cu ceea era în sufletul dv. 7— Dimpotrivă. Dar... așa se obișnuiește...— Părinților, celorlalți, ce le scriați 7— Tot ce se obișnuiește : că o duc bine, că o să în Australia departe...— Cum ați șapte luni de rea chestionarului 7— Am locuit într-o dire cu polițai la Eram II în încăpere, meam în paturi pe etaje... Aici iși ducea ța „pe picior mare" și Tiberiu. Inși adunați de prin toate colțurile pămîntului. Cu toții, nervoși, ne certam toată ziua.

și așa

ce
plec maiceledus-o inla completa-clă- usă. dor- trei via-

— Ce aveați de împărțit 7— Starea de nesiguranță te scoate din minți.— De ce nu v-ați angajat undeva 7— în șapte luni am reușit să prind doar trei săp- tămîni de lucru.— Unde 7— Fel de fel de ocazii. Inclusiv spălatul mașinilor.— Dar aveați o meserie !— Eram bucuros că-mi găsisem, fie și pentru cite- vâ zile, așa ceva. N-au de lucru ăia de pe-acolo, darmite alde noi. Ca să nu mai spun dă aveam coleg, la spălat mașinile, un inginer ! Un altul, Paul, fost motorist pe vas. de fel din Brăila. își cîștiga piinea la mătură, pe lingă un magazin alimentar.— Ce zic tovarășii de muncă, de acum, cind le povestiți peripețiile prin care ați trecut 7— Unii dintre ei mă privesc nu știu cum.— Adică 7— îmi face nu mă cred...— Posibil.— Mai ales că am purtat uzate, colectate rică pentru săraci.— De acasă vești 7 ’— Aveam. Tata necăjit de prostia nu mi-a scris. L-a fratele Neculai. E la Tulcea. Și de la verișoara mea am scrisori.— Ce vă— Că să■ mă întorc

foarte mea, și pus pe lăcătuș

impresia că
cînd le spun niștede

spuneau fac bine acasă.

haine bise-aveațiera
primit7și să Chiar

dacă am dat de bine... Or despre binele peste care dădusem, v-am spus cum arăta.— Cind s-a ivit prilejul întoarcerii 7— Cind a intrat în Las Palmas cargoul „Constanța". M-am dus la căpitan cu gîndul să-l rog și in genunchi să mă ia acasă. M-a înțeles, m-a încadrat in echipaj și, pînă la Sulina, am lucrat ca marinar-tîm- plar. Meseria mea.— Cum era de data asta piinea de fiecare zi 7— In primul rînd. avea gustul de-acasă. Apoi, era din munca mea în sfirșit, și cel tant din toate, Ia noi. cit timp îți faci datoria zilei de mîine, cu spaima că mîine nu avea piinea traiului toate zilele...Acum. Iordan Pelin începe fiecare zi cu mul spre atelierul unde a lucrat și mai înaintea celor șapte luni pierdute din viața sa. Are aceiași colegi de muncă, se înțelege la fel de bine cu ei, și are două dorințe de viitor :— Să mă așez la casa mea — adică să-mi întemeiez o familie — și să muncesc astfel incit să merit încrederea oamenilor din jur.S-ar putea ca unora, la prima vedere, aceste* dorințe să le pară modeste. Modeste prin firescul lor. Iordan Pelin însă are motivele lui să le socotească e- sențlale.

cinstită. Și mai impor- știam că muncești și n-ai grija nu trăiești vei deîși dru-

Ilie TANĂSACME

importantunor cantități sporite de materiale recuperabile, necesare industriei, la cultivarea fiecărei palme de păminț. în contextul unor asemenea exigențe, organizațiile democrației și unității socialiste trebuie să aibă in vedere cuprinderea largă și sistematică a cetățenilor de la orașe și sate la cercurile învățămintului politico- ideologic de masă, în cadrul cărora aceștia să aprofundeze documentele de partid și de stat, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, să 'înțeleagă temeinic, direcțiile de dezvoltare a societății socialiste românești, să ia cunoștință de legile și actele normative in vigoare. Se impune, totodată, participarea mai eficientă a O.D.U.S. Ia întreaga activitate de formare a omului nou, cu o temeinică pregătire profesională și culturală, însuflețit de dragostea de țară, înarmat cu concepția științifică despre lume și viață.Asemenea sarcini de răspundere presupun, cum este și firesc, sporirea mobilității și a forței de acțiune a fiecărei organizații a democrației și unității socialiste. Cum efectivul organizațiilor a crescut considerabil in ultimii doi ani — porțile O.D.U.S. fiind în continuare larg deschise tuturor cetățenilor care nu sint membri ai P.C.R. — în multe întreprinderi, instituții, cartiere, sate se ajunsese la existența unor organizații cu sute de membri, ceea ce îngreuna desfășurarea vieții de organizație, a activităților politico-educative. Iată de ce adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri au fost precedate de aplicarea unor norme cu privire Ia îmbunătățirea structurii organizatorice a O.D.U.S., în așa fel îneît organizațiile să cuprindă membri de la același loc de muncă, cartier ori sat, să poată desfășura o activitate continuă, reală, concretă, fără goluri și pauze, la un nivel cit mai înalt de eficiență.Un moment important al adunărilor și conferințelor îl constituie alegerea — prin vot deschis — a1 noilor organe de conducere, fiecare membru al O.D.U.S. avind dreptul de a alege și a fi ales. Este firesc că organizațiile optează pentru oameni destoinici, buni și harnici gospodari, care dovedesc dorință de muncă, pasiune, abnegație, spirit civic înaintat.Adunările și conferințele vor da un nou și puternic impuls întregii activități a organizațiilor democrației și unității socialiste. Ele trebuie să se bucure din plin de sprijinul și îndrumarea consiliilor F.D.U.S., de conducerea politică nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid pentru ca, prin tot ceea ce-și propun și întreprind, să aducă o contribuție mereu mai însemnată la îndeplinirea obiectivelor acestui an și ale întregului cincinal. Pe tărimul eforturilor neîntrerupte pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale și adincirea procesului de dezvoltare a democrației socialiste, se intărește tot mai strins coeziunea membrilor organizațiilor ■ democrației și unității socialiste, unitatea lor, ca și a întregului popor, în jurul puternicului nostru partid comunist, al secretarului său general, în opera măreață de construire a socialismului în România.
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în scopul realizării de recolte sporite în acest an A apărut în broșură :

PREGĂTIRILE PENTRU IRIGAȚII
TREBUIE URGENT ÎNCHEIATEIn județul Tulcea, pregătirile pentru campania de irigații '83 trebuie să se încheie mult mai devreme decit în alți ani, pentru a se putea trece efectiv la executarea udărilor imediat ce timpul se va încălzi. Este o cerință impusă nu numai de deficitul mare de apă din sol ce se înregistrează în acest început de primăvară pe întregul ținut al Dobrogei, ci și de sarcinile deosebite ce revin județului Tulcea, mai ales în ce privește realizarea producțiilor de porumb și sfeclă de zahăr in cultură intensivă. Cu toate că la semănăturile de toamnă nu se ridică deocamdată probleme deosebite, trebuie in mod obligatoriu luate măsuri speciale pentru a Ii se asigura apa necesară, ceea ce. în ordinea urgențelor și importanței, presupune punerea în stare de funcțiune a tuturor stațiilor de pompare din sistemele de irigații din județ, încheierea grabnică a reparațiilor la echipamentele de udare și scoaterea lor in cimp, asigurarea forței de muncă și organizarea echipelor complexe de udători, mecanizatori și cooperatori, cărora să li se repartizeze suprafețele pe care vor lucra și baza materială necesară pentru irigarea lor. Cum se prezintă situația la zi a pregătirilor din aceste puncte de vedere ?

Un program judicios care 
trebuie dus pînă la capăt Deși pregătirile panie de irigații toamna trecută, gram judv'i.ps elaborat de organele agricole juv'țene, totuși ele nu s-au încheiat. Ba, mai mult, sub anumite aspecte există chiar rămîneri în urmă. Pînă acum s-a efectuat decol- matarea canalelor de irigații, insu- mind circa 180 0.00 mc din 325 000 mc cit s-a stabilit pentru acest an, s-au executat reparații la canale dalate pe 75 000 mp. Practic, lucrările sînt încheiate pe aproape întreaga rețea de canale existentă ; restanța de 145 000 mc la decolmatare se referă Ia unele lucrări de excavare din lacul Razelm, precum și la imprăș- tierea deponiilor rezultate din curățirea canalelor. Totodată, au fost revizuite și se află în stare de funcțiune toate stațiile de pompare care, potrivit asigurărilor primite din partea conducerii întreprinderii județene de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pot asigura apă pentru toate cele 130 000 hectare cit cuprind sistemele de irigații județul Tulcea.Potrivit programului stabilit toamnă, pentru noua campanie irigații trebuiau reparate aproape 41 000 conducte de udare și circa 80 000 aspersoare. Din constatările făcute în diferite unități agricole, se pare insă că nu acestea sînt cifrele reale privind numărul conductelor și aspersoarelor care necesită reparații. Cit reprezintă cifra reală, nu știe nimeni, deși măcar acum în pragul campaniei ar trebui să se cunoască precis situația în care se află pregătirile la" aceste echipamente.' Fapt este că, chiar în raport cu cifrele furnizate de organele agricole județene, lucrările de reparații sînt mult întîrziate. Pe fost reparate din numărul soarelor situație ales în duetelor sfîrșitul

cheiată doar in două din cele 76 de unități agricole care dispun de asemenea echipamente. Pentru a arăta lipsa de preocupare a conducerilor de unități agricole pentru punerea la punct a acestor echipamente este suficient să m.enționăm că aproape jumătate din unitățile care dispun de suprafețe amenajate pentru irigații nici nu și-au trimis încă conductele de udare la reparat. La prima vedere s-ar putea crede câ repararea unei conducte de udare este o lucrare simplă ce se poate executa foarte repede. în realitate, lucrurile sînt mai complicate ; ele Srau complicat și mai mult în această campanie cind unele din unitățile specializate in executarea acestor reparații au fost obligate să sisteze una din cele mai migăloase operații : sudura țevilor de aluminiu, din lipsa electrozilor. Ce se va întîmpla în această situație dacă, să zicem, peste o săptămînă sau două unitățile agricole ar trebui să înceapă udările de aprovizionare pe solele unde urmează a se semăna porumbul sau sfecla de zahăr, ori le-
Ancheta „Scînteii” 
în județul Tulcea

pentru noua cam- au început încă din pe baza unui pro-

dinîn de

ansamblul județului au mai puțin de jumătate conductelor și asper- necesitau remedieri. Ocaredeosebit de critică există mai ce privește repararea con- de udare, lucrare care la săptămînii trecute era în-

gumele cultivate în sistem intensiv? Dacă ne referim la cooperativa agricolă din localitatea 6 Martie, aici se va putea lucra doar cu ceva mai mult de 30 la sută din echipamentele aflate în dotare. De asemenea, dacă ținem seama de stadiul actual al reparațiilor, în cooperativele agricole din Zebil, Jurilovca, Cerna, Pe- ceneaga, Nalbant, Isaccea, Niculițel, Chilia Veche, la asociațiile economice Zebil. Ceamurlia de Jos, Valea Nu- carilor și Tulcea, în întreprinderile agricole de stat din Baia. Traian, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, precum și în alte unități agricole din județ, în locul hectarelor irigate s-ar putea să se raporteze doar... justificări, cu consecințe extrem de păgubitoare. Semnalăm acum aceste aspecte critice tocmai cu scopul de a nu lăsa ca, in momentul începerii udărilor, să se ajungă la asemenea situații.
Specializări... specializate 

în plimbări inutile. Departe de noi gîndul că prin faptele pe care le prezentăm intenționăm să criticăm ideea, și, legat de aceasta, esența procesului de specializare în agricultură. Ne oprim însă asupra lor pentru a critica exagerările care se fac în numele acestei idei. Despre ce este vorba ? Despre motopompe. Sau, mai exact spus, despre modul în care este organizat sistemul de reparații capitale la aceste mașini. Se știe că motopompele au ca părți principale motorul propriu-zis și pompa de apă. Pentru repararea acestor două sub- ansamble, trustul județean pentru mecanizarea agriculturii a hotărit să se orgapizeze două ateliere; unuLIa Ceamurlia de Jos, specializat în repararea motoarelor, inclusiv a celor de tractoare, iar celălalt la Valea Nucarilor, specializat în repararea ■ pompelor. Primul atelier se află situat aproape de extremitatea graniței cu județul Constanța, iar cel de-al doilea — nu prea departe de municipiul Tulcea. Spre a se face reparația capitală a unei motopompe, unitatea agricolă este obligată să o ducă mai întîi la atelierul din Valea

Nucarilor, unde i se execută desam- blarea, după care motorul este trimis la Ceamurlia de Jos, cale de 45 km. După reparații, motorul este retrimis la Valea Nucarilor și de aici la unitatea agricolă beneficiară. Dacă această unitate se află situată undeva în zona Măcinului, plimbarea măsoară aproximativ 200 km. Cind unitatea este situată în zona Baia, plimbarea este mai scurtă, de 120 km. Și exemplele ar putea continua. întrebarea este : repararea unei pompe de apă este o lucrare atît de complicată incit să nu poată fi executată în orice stațiune pentru mecanizarea agriculturii din județ? De ce oare cooperativa agricolă din Baia trebuie să consume motorină cale de 120 km, cînd toate lucrările pe care le presupune o reparație capitală ar putea să fie foarte bine executate la Ceamurlia de Jos. unitate situată la numai cițiva kilometri depărtare ?Apare cit se poate de evident că reorganizarea actualului sistem de reparare a motopompelor in județul Tulcea este impusă mai ales de rezultatele nesatisfăcătoare care s-au înregistrat in această acțiune, chiar în actuala campanie de reparații, cînd organele agricole județene se văd obligate a apela la sprijinul unor unități din alte județe pentru a pune în stare de funcțiune cele 80 de motopompe aflate la centrul din Valea Nucarilor.
Va curge apa pe canalele 

noilor sisteme de irigații ? Este vorba de o suprafață amenajată pentru irigații de peste 16 000 hectare, situată în sistemul „Dăeni — Ostrov — Peceneaga", care figurează ca dată în exploatare în decembrie anul trecut. La probele de recepție — făcute așa cum se pot face asemenea probe într-o lună de iarnă — au rezultat o serie întreagă de neajunsuri, cum ar fi defecțiuni la vanele de pe rețea, blocaje tehnologice la stațiile de pompare, agregate de pompare necentrate, conducte de evacuare defecte, denivelări la panta de scurgere a apei pe unele canale. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu s-au făcut probele cu apă la toate agregatele din cauza lipsei de energie și mai ales de faptul că nimeni nu poate garanta că rețeaua propriu- zisă de udare a plantelor va funcționa de vreme ce apa nu a ajuns încă pînă la canale. Subliniind acest lucru esențial, ne exprimăm de fapt și îndoiala în ce privește funcționalitatea acestui sistem în noua campanie de irigații.în locul unor concluzii asupra pregătirilor care s-au făcut in județul Tulcea în vederea noii campanii de irigare a culturilor, vom sublinia doar că primul examen al capacității de organizare a cadrelor ce răspund de buna desfășurare a acestei acțiuni trebuie să-l constituie soluționarea promptă și la un nivel calitativ superior a tuturor problemelor care condiționează buna funcționare a tuturor sistemelor de irigații din județul Tulcea; Iar" îh acest cadru, pe primul plan trebuie să stea acum terminarea neîntîrziată a reparațiilor la utilaje, asigurarea forței de muncă și organizarea formațiilor de mo- topompiști și udători, probleme care, așa cum rezultă din sondajele noastre, se pun cu toată acuitatea în multe unități agricole.
Iosif POP
Neculaj AM1HULESEI

@ SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT Duminică 6 martie

FOTBAL IN CUPA U.E.F.A.F.C. Kaiserslautern - UniversitateaCraiova 3-2Ieri seară, în prima manșă a sferturilor de finală ale „Cupei U.E.F.A.", echipa Universitatea Craiova a jucat la Kaiserslautern în compania echipei locale.Formația craioveană — din rîndu- rile căreia au lipsit doi titulari (pe lingă Bălăci, în ultimul moment a devenit indisponibil și Tilihoi, înlocuit in postul de fundaș central de Irimescu) — a jucat în general destul de bine, dar a săvîrșit citeva mari greșeli de apărare. Astfel, s-au și primit golurile din prima repriză : la cel dinții înscris de Brehme (min. 24), Lung s-a ciocnit cu Ște-

fănescu. poarta rămînînd fără apărător ; la cel de-al doilea, Lung a respins mingea șutată de Nilsson in piciorul lui Irimescu, de unde a ricoșat în poartă. La pauză, era deci 2—0 pentru vest-germani.După pauză, fotbaliștii români au jucat mai bine în apărare, și mult mai bine în atac : adversarii marchează incă un gol prin Brehme (min. ol), dar craiovenii inscriu de două ori succesiv 1 Mai întîi, prin Geolgău (min, 5.3), apoi prin Crișan (min. 72). Scor final 3—2, promițător pentru meciul retur de la Craiova — 16 martie.
„Duelul celor doua săritoare românce continua"

Tragere extraordinară 
PronoexpresAgențiile Loto-Pronosport continuă vinzarea biletelor pentru tragerea extraordinară Pronoexpres de duminică 6 martie 1983. Noua formulă tehnică, lansată cu succes la tragerea similară din 9 ianuarie a.c., oferă posibilități sporite de cîștiguri in autoturisme „Dacial 1 300", importante sume de bani variabile și fixe, excursii în R.S. Cehoslovacă sau R.D. Germană. Participarea se face variante simple, variante < binate și combinații „cap pod", achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută. Cu riantele de 25 lei se pot obține cîștiguri la toate cele zece extrageri a cite șase numere fie- •care. Consultați prospectul cestei trageri deosebit de avantajoase și procurați din timp bilete cu numerele preferate !

î pe co nade
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NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la adunarea generală a oamenilor muncii 

de la înlireprinderea „23 August" din Capitaiă
- 22 FEBRUARIE 1983 -

Editura politică

CronicaMiercuri, la Constanța s-au încheiat lucrările simpozionului național , cu tema „Conservarea energiei în industrie și in transportul maritim".Timp de'două zile, participanții la simpozion — specialiști și cercetători din domeniul învățămîntului superior, din institute de , cercetare și proiectare, întreprinderi de transporturi auto și navale și din ministerele de specialitate — au dezbătut o problematică largă, menită să evidențieze noi căi șiconservarea energiei și consumurilor de materii prime și combustibili, obiectiv prioritar al economiei noastre in acest moment.
soluții pentru reducerea

t

12,45
16,00
16,05

PROGRAMUL 1
Telex
Școala satului, școală pentru sat 
Desene animate : Felix motanul 
Actualitatea economică
Film serial : „Enola Gay“. Ultimul 
episod
Doinitori de cîntec românesc
Telex
Reportaj : Marocul pe calea dez
voltării

a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 3 martie, ora 20 — 6 martie, 
ora 20. In țară : Vremea va £i în gene
ral rece, cerul va fi variabil cu înno
rări mai accentuate la începutul 
intervalului în sudul țării unde vor 
cădea ninsori locale, iar vintul va mal 
prezenta intensificări din sectorul estic. 
In rest, ninsorile vor fi izolate, iar vin
tul va sufla in general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între ml-

a
@ Buletin de București : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15; FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15.; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© B.D. intră în acțiune : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.
© Plecarea Vlașinilor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15^
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Răscoala : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19.
© “Comoara : TIMPURI NOI (15 61 10) 

9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
Secvențe : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
15,30; Grăbește-te încet : 17,30: 19,30. 
Alo, aterizează străbunica!: UNION 

..........  9,30; 11,30; 13,30; Ochi do
©
(13 49 04)
'urs : 15,45; 18; 20.
© Aventurile ursuleților polari : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30, Ochi 
de urs : 15,45; 18; 20.
© Concurs ; PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Al șaselea : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20; FESTIVAL
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
Q Pirații secolului XX : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16; 19,15; FLOREASCA (33 29 71)
— 9,15; 12,15; 16; 19,15.
0 Combinația: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Bicicleta : BUZEȘT1 (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Călăuza: VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 15,30; 18,30.
& Raidul vărgată FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19.30.
© Abba: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.

___ l-i : LUCEAFĂRUL 
9,30; 14,30; 18,30.
— —ocne ammaiu — 9J
13,45; 15,30, Familia Bar- 

17; 19,30 :

zileiCu prilejul Zilei naționale a Regatului Maroc, miercuri după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia ziaristul Boris Buzilă a împărtășit impresii' de călătorie din această țară. în încheiere a fost prezentat un film documentar marocan.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, un numeros public.Au fost prezenți Mohamed Taoufik Kabbaj, ambasadorul Marocului la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
16,25
20,00
20,15
20,30
20,50

Studioul tineretului
Telejurnal 
Actualitatea economică 
Serial științific : „corpul uman" 
Ancheta TV. Căminul cultural — 
vatră de cultură a satului

ZI,15 Film serial : „Visuri destrămate".
Premieră pe țară. Ecranizare în 9 
episoade după romanul „The Last 
Convertible" de Anton Myrer 
Meridianele cîntecului
Telejurnal

21,45
22,15

20,00
20.15
22.15

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Concert cameral
Telejurnal

nus 10 și 0 grade, izolat mai coborîte 
în centrul și estul țării, iar cele maxime 
între minus 3 și 7 grade, mai ridicate 
in a doua parte a intervalului cînd lo
cal vor depăși 10 grade. Dimineața și 
seara se va produce ceață mai ales in 
centrul țării. In București : Vremea va 
fi rece, cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate la începutul intervalului 
cînd va fi favorabil ninsorii, iar vîntul 
va mai prezenta intensificări din sec
torul estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 8 și minus 4 gra
de, iar cele maxime între 2 și 5 grade, 
mai ridicate în ultimele zile. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

© Domnul miliard : COTROCENI 
(49 48 48) - 14; 16; 18; 20.

Războiul stelelor : PACEA (60 30 85) 
10,30; 16; 18,30.

Competiția : VOLGA (79 71 26) 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
Tess : POPULAR (35 15 17)

©

9:
©
1.3; 16; 19.
0 Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
© Sindromul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

teatre

io;

îronspMB - Io n'iveH cerințelor 
aetuaSo ol economiei naționale

(Urmare din pag. I)

PRAGA 2 (Agerpres). — Sub titlul „Duelul celor două săritoare românce continuă", ziarul „Ceskoslo- vensky Sport" publică un articol elogios despre sportivele românce Vali Ionescu și Anișoara Cușmir. în articol se scrie printre altele : „Cele două săritoare în lungime românce domină această probă de. un an de zile cu o superioritate evidentă. După ce în vara trecută ele au cadrul aceluiași concurs. stabilit, în două noi

recorduri mondiale în aer liber (Vali Ionescu — 7,20 m și Anișoara Cușmir- — 7,15 m), campioanele românce au cucerit și medaliile de aur și, respectiv. argint la campionatele europene de la Atena. Iar acum. în sezonul de sală, Anișoara Cușmir, cu cele două noi recorduri mondiale pe teren acoperit (6,92 m și 6,94 m) realizate recent la București, a fost bine secundată de Vali Ionescu cu performanța de 6,92 m“.

LL,LU, LU,UU , lU.tU, IO, C
© Pe aripile vîntului
(15 87 67)
0 Program de desene animate — 9 
10.30; 12,15; 77,‘7, 1___  “ '
kley de pe Broadway — 
DOINA (16 35 38).
© Despărțire temporară : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15; 16; 19,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
© Marea evadare : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 12; 16; 19.
O Trei oameni periculoși : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Pe căi nelegale : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30.
® Șeriful din Tennessee : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30; 
19,30.
© Expresul colonelului Von Ryan : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița •— 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 19.
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Otakar Trhlik (R.S. 
Cehoslovacă). Solist : Daniel Pod- 
lovski — 19.
© Radioteleviziunea Română (studioul 
de concerte) : Concert cameral susți
nut de corul Radioteleviziunii, dirijor: 
Aurel Grigoraș — și cvintetul „Con
cordia" condus de Miltiade Nenoiu — 
19,30.
© Opera Română (13 18 57) : Bal mas
cat — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Țara 
surîsului — 19.
© Teatrul „Lucia Stprdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gln-RUmmy — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Copiii soarelui — 19,30.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu- 
lești, 16 04 85) : Jean, fiul lui Ion — 18. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Teatrul evreiesc de stat 
Efros Saga — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Cîntăm cu drag 
buni — 19.
© Teatrul „Ion Vâsilescu" 
Piatră la rinichi — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" . . ___
Pinocchio — 10; Vremea dragostei — 
19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 18; (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") : Punguța 
cu doi bani — 10.
© Circul București (1101 20) : Mup
pets la... circ — 19,30.
© Teatrul de estradă al armatei 
(13 60 64, sala C.C.A.) : Curierul melo
diilor... preferate — 19,30.

(20 39 70) :

română" 
la oameni

(12 27 45) :

(50 26 55) :

(Urmare din pag. I)

în cîteva rînduri@ în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni4* la fotbal, echipa vest-germană S.V. Hamburg a întrecut cu scorul de 3—0 (1—0)formația Dinamo Kiev. Toate cele trei goluri au fost înscrise de danezul Bastrup. Meciul s-a disputat la Tbilisi in prezența a 40 000 de spectatori.0 între 4 și 17 martie se va desfășura la Belgrad turneul internațional feminin de șah organizat de federația iugoslavă în cinstea zilei de „8

Martie". La acest tradițional turneu, tara noastră va fi reprezentată de marea maestră Marina Pogorevici și de maestra internațională Dana Nuțu. Dintre celelalte participante se remarcă Maia Ciburdanidze, campioa-' na mondială, precum și marile maestre Maria Ivanka, Suzana Veroczy (ambele Ungaria), Hana Erenska (Polonia) și Milunka Lazarevici (Iugoslavia).

la s-a prezentat la postul de la Școala generală nr. 9, iar Bela — după un stagiu la cîteva spitale din Reșița — a cerut să fie trimis intr-un sat, ca medic. S-a dus la Iezeriș, făcindu-și veritabila ucenicie — nu doar ca tămăduitor de boli, ci și ca autentic sătean. A pus mina pe sapă și pe greblă și a lucrat cu rivnă o grădină de adevărat gospodar. Apoi, a fost trimis la Cărbunari, ceva mai aproape de Reșița și in prezent urmează cursurile de specializare. în vederea secundariatului, la Timi-

șoara. în timpul deselor absențe ale soțului. Mihae- la se ocupă de creșterea celor doi copii — Andrea, de 5 ani și Marcel, de numai 7 luni. Gospodărește, cîntă la pian, citește...
★Pe la vremea amurgului. Ana și Petru Adam pornesc din apartamentul lor situat în cartierul Lunca Pomostului. Mițiaela și Bela Groszmuck — din cartierul Govindari și pornesc spre cartierul Moroa- sa, la familia Szepessy. Acolo — bărbații încep iute discuția. Bela are o mare pasiune : construiește aeromodele. Dar sin-

OBIȘNUITE->gurul dintre cei trei care deține cunoștințe în tehnică este Petru. I se solicită consultații de specialitate. Apoi, Iosif și Bela pornesc lungi dezbateri pe marginea ultimelor lucrări de chimie apărute. Nu poate fi uitat fotbalul ! Intră Reșița în „A" ? Poate la anu’ !... Femeile schimbă rețete culinare și modele de pulovere sau rochii, in vreme ce copiii se hirjo- nesc în camera de alături. Se ascultă muzică, se dansează uneori. Apoi se pun la cale excursii în comun, pentru sfîrșitul de săptă- mînă...E bine și e liniște. Cite-

va perechi de ochi (niciodată ai gazdelor !) privesc spre ceasuri. Mîine e zi lucru.— Auf Wiedersehen I— Servus !— La revedere 1Așa-i că nu sînt „eroi de reportaj" oamenii simpli, harnici și deschiși pe care am încercat sâ-i înfățișez ? Dar cred cu tărie că o apropiată cunoaștere a lor este o cărare spre pătrunderea în sufletul și convingerile curate ale celor ce trăiesc azi pacea României. Mereu alături. Mereu uniți. Mereu optimiști.

de

pe distanța „Semănătoarea" — „Republica", cu 12 stații și un depou, realizindu-se un trafic mediu de 150 000—160 000 călători pe zi, în condiții de siguranță, confort și regularitate a circulației. In anul 1983 urmează a se extinde exploatarea metroului și pe cel dc-al treilea tronson — „Erpilor — Industriilor" (Militari). Deci pe încă 7,7 km, cu 4 stații, un nou depou și o uzină de reparații de material rulant și instalații in complexul „Militari". în noile condiții, prin extinderea în acest an a rețelei metroului, se va ajunge la un trafic mediu de circa 200 000— 250 000 călători pe zi.
— Ce alte obiective de investiții 

mai importante figurează pe agenda 
acestui an in domeniul transporturi
lor și telecomunicațiilor și cum se 
acționează concret in vederea res
pectării termenelor planificate pen
tru punerea lor in funcțiune ?— Ministerul Transporturilor Telecomunicațiilor are în planul său de investiții pe anul 1983 obiective prioritare pentru se va rea a dublă rată hida Hunedoara, precum și dublarea unor distante între Mintia — Ilia — Arad. Sînt in curs de execuție lucrări, avînd ca scop realizarea sarcinii trasate de secretarul general al partidului privind asigurarea independenței energetice a țării, lucrări care vor asigura transportul producției de cărbune din bazinele carbonifere, ca : linia nouă de cale ferată Băbeni — Berbești (34,7 km) ; linia nouă de cale ferată Cărbunești — Albești (11,4 km) ; lucrări bazinul carboniferDe asemenea, sînt in curs de execuție podurile dunărene cu termen de pupere in funcțiune in 1984. Prin măsurile tehnico-orga- nizatorice stabilite, precum și prin aprovizionarea ritmică vom asigura punerile la termenele planificate.

— Ce ne puteți spune cu privire la 
promovarea noului, la modernizarea 
bazei tehnico-materiale in domeniul 
transporturilor in anul 1983 ?— Promovarea consecventă a progresului tehnic constituie una din preocupările principale ale ministerului, ale institutelor de cercetare și proiectare și în general ale tuturor unităților noastre care acționează pe baza unui program concret, dezbătut și aprobat de consiliul de conducere al ministerului. O atenție deosebită se acordă mecanizării și automatizării proceselor de transport și de telecomunicații, precum și extinderii utilizării calculatoarelor electronice pentru conducerea directă a activității. Dintre rezultatele mai importante, ca exemple, aș putea enumera: primele trenuri de mare tonaj (peste 4 000 tone) pentru transportul minereului, compus din vagoane speciale, echipate cu cuplă automată, mecanizarea și automatizarea completă a triajului Videle, condus de un calculator electronic de proces, realizarea unui concentrator telefonic electronic, care asigură conectarea la aceeași rețea a unui număr sporit de abonați (deci la o folosire intensă a rețelei), scut de săpat tuneluri de cale ferată complet mecanizat, conteinere de mare capacitate (40 de picioare, cu sarcină utilă de 30 de tone) etc.

— Nu putem ocoli o întrebare, știut 
fiind că în domeniul transporturilor 
și telecomunicațiilor se consumă 
mari cantități de combustibil și ener
gie. Aveți pusă la punct, să zicem 
așa, o strategie a economisirii, a di
minuării consumului, a eliminării ri
sipei ? tn ce constă ?— Cred că nu exagerați cu nimic cînd vorbiți de o strategie privind economisirea combustibilului și energiei, deoarece problema este deosebit de complexă și solicită o tratare sis- temică. Avem o gindire de ansamblu în privința utilizării raționale a energiei, concretizată intr-un program cincinal și detaliată pe sectoare de activitate, centrale și întreprinderi, care, la rîndul lor, le-au localizat pe subunități și locuri de muncă.Dintre măsurile de ansamblu aș aminti repartizarea rațională a sarcinilor între diferitele sisteme de transport, finind seama că transportul auto se realizează cu consumuri specifice de combustibil mult mai mari decit cele pe calea ferată și pe fluviu, raionarea și optimizarea cu- renților de mărfuri, evitarea curselor goale, încărcarea la capacitate a mijloacelor de transport și altele. Pe sectoare, acționăm la calea ferată pentru sporirea tonajelor trenurilor de marfă, reducerea transport, micșorarea te ale locomotivelor, mărului de opriri la tr-o mai bună organizare și a circulației, raționalizarea vagoanelor goale etc.De asemenea, în sectorul acționează pentru încărcarea la capacitate a navelor maritime, formarea convoaielor optime în funcție de capacitatea de împingere sau remor- care în transportul fluvial, scurtarea drumului navelor maritime, prin determinarea rutei optime la traversarea oceanelor, intensificarea curățirii subacvatice în vederea micșorării rezistentei la înaintare ș.a.în transporturile auto se acționează pentru intensificarea utilizării re

șieconomie. Astfel pune în funcțiune electrifica- 69,3 km linie de cale ferată și 38,2 km linie de cale fe- simplă, între Dej — Apa- — Cluj-Napoca, Simeria —

de din căi ferate în Valea Jiului.

© „CÎRTITA" DE O- 
TEL. La uzinele „Iasinovataia" din Ucraina a început fabricarea unor utilaje de tip nou pentru foraj, destinate săpării de tuneluri subterane fără a se mai recurge la metoda tradițională a pușcărilor. Este vorba de un uriaș complex ce include zeci de mașini și mecanisme care permit, in ritm uniform și continuu, dislocarea și transportul masei de minereu din frontul de lucru în abataj, instalarea armăturii și cimentarea bolții tunelului cu secțiunea de 9 metri. Agregatul dispune de organe de lucru detașabile; el poate lucra în condiții diferite de teren — de la nisip și pină la granit. „Cîrtița" de oțel, cum o alintă constructorii, sapă pină la 90 m galerie

pe lună, adică de trei ori mai mult decit se realizează prin aplicarea metodei pușcărilor, cu reducerea de 1,5 ori a lucrătorilor angajați la asemenea operațiuni.
© VAPOARELE CU A- 

BURI, DIN NOU LA 
MODĂ. După o întrerupere de 30 de ani, navele dotate cu motoare cu aburi iși fac din nou apariția pe traseele maritime. Prima navă de acest gen, construită la Șantierele navale din Nagasaki (Japonia), transportă in prezent mărfuri in porturile de pe țărmul răsăritean al Australiei. Drept combustibil nava utilizează nu petrol, ci cărbune, care este de șase ori mai ieftin. Șantierele navale din

Nagasaki au și primit comenzi de astfel de nave din Australia, . S.U.A. și Spania.
© VACCIN ÎMPOTRI

VA CANCERULUI ? Pen- tru prima oară este pe cale de a se obține un mijloc de prevenire, prin vaccinare, a unui tip de cancer răspindit. Aceasta este părerea unui grup de oameni de știință, reuniți la sediul Organizației Mondiale a Sănătății, sub președinția profesorilor Arie Zuckerman, de Ia London School of Hygiene and Tropical Medicine, și a profesorului Sun Tsung-tang, de la Institutul oncologic din Beijing. La această reuniune, consacrată prevenirii cancerului hepatic, s-a stabilit o legătură cauzală intre infecția provocată de virusul hepatitei

RETUTliXiOENide tip B și apariția cancerului la ficat. în legătură cu aceasta, s-a comunicat că studiile efectuate in diverse țări in ce privește efectul a două vaccinuri au arătat că vaccinarea copiilor sugari poate preveni infecția provocată de virusul hepatitei de tip B și dezvoltarea unei infecții persistente care determină apariția cancerului.
© TURNUL DIN PISA 

FACE „PROZELIȚI". Se pare că Turnul din Pisa nu este singurul turn celebru care are probleme în privința vertica

lității. De aceeași „maladie" — ce-i drept, într-o formă mult mai puțin gravă — suferă și turnul Palatului Westminster, care se ridică din clădirea parlamentului britanic Ia o înălțime de 106 metri, adăpostind faimosul orologiu „Big Ben". Faptul a ieșit la iveală cu prilejul unui răspuns dat in Camera Comunelor la o interpelare scrisă a unui deputat, care s-a interesat dacă lucrările de construire a unui parcaj subteran cu cinci niveluri sub clădire n-au dăunat faimosului turn londonez. în răspunsul dat, o oficialitate guvernamentală a

arătat că turnul manifestă de mai mult timp o tendință de înclinare, deviația de la verticală fiind în prezent de aproximativ 23 centimetri in vîrful său, dar că nu s-a constatat o evoluție sesizabilă din cauza lucrărilor la parcaj și nici, în general, pe parcursul ultimilor 15 ani. De asemenea, înclinarea nu a afectat funcționarea orologiului „Big Ben".
© SISTEM TRADIȚIO

NAL DE IRIGAȚII. ln programul de irigații al Indiei, alături de pompele diesel și e- lectrice, un loc important îl o- cupă elevatoarele cu cupă de construcție tradițională. Roata cu cupă de acest tip este acționată cu ajutorul animalelor

morcilor și extinderea utilizării a două remorci la un autocamion, urmărirea și asigurarea reglării corecte a carburației, parcarea organizată a autovehiculelor in apropierea punctelor de lucru, raționalizarea curselor de autobuze etc.
— A devenit o obișnuință raporta

rea rezultatelor obținute de țara 
noastră in diverse domenii ale eco
nomiei la exigențele in materie pe 
plan mondial ; fiindcă vorbim de 
consumul de energie și combustibil, 
să încercăm o comparație, din acest 
punct de vedere, cu unele țări dez
voltate economic.— Comparațiile cu alte țări trebuie făcute cu multă atenție, deoarece consumurile specifice in transporturi depind, in foarte mare măsură, de relief și multe alte condiții. Dacă luăm insă cifrele așa cum sînt publicate in statisticile internaționale, fără comentarii, constatăm că în tracțiunea diesel feroviară consumul specific de motorină la C.F.R. este comparabil cu cel realizat de administrațiile feroviare din Europa cu nivel tehnic ridicat, iar la tracțiune electrică ne situăm bine față de media europeană. în transporturile auto avem consumuri practic identice cu cele din străinătate, motoarele fabricate in tara noastră avînd randamente la fel de bune ca și cele din străinătate. Cu toate acestea, considerăm că există încă rezerve importante în utilizarea rațională a energiei și combustibilului și, ca urmare, acționăm ferm pentru aplicarea măsurilor de care v-am vorbit, îm- binind preocupările privind asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport cu cele de folosire rațională a acestora.

— După cum se cunoaște, în chel
tuielile materiale ale transporturilor 
o pondere importantă revine piese
lor de schimb. Ce se întreprinde 

pentru reducerea 
cheltuielilor in a- 
cest domeniu ?— într-adevăr, acoperirea necesarului de piese de schimb și reducerea cheltuielilor legate ,de a- ceasta constituie o problemă centrală pentru asigurarea continuității funcționării mijloacelor de transport și telecomunicații și sporirii eficienței economice. Valoarea pieselor recondiționate a fost de 2,4 miliarde lei în 1932 și va fi aproape de 3 miliarde lei în acest an. Totodată, acționăm pe linia asimilării pieselor de schimb din import, practic pentru diminuarea efortului valutar al țării.

— Ce noutăți puteți prezenta, to
varășe ministru, publicului călător 
pentru anul 1983 ?— Condițiile de confort vor continua să fie îmbunătățite atît prin ridicarea calității pregătirii tehnice și igienico-sanitare a trenurilor, autovehiculelor și navelor, cit și prin noile dotări prevăzute cu vehicule moderne, ce oferă un confort sporit. Astfel, calea ferată urmează să fie dotată cu incă 340 vagoane cu'caracteristici deosebite, cu iluminat fluorescent, cu instalații de încălzire cu aer cald și ventilație forțată, instalații de apă caldă pe timp de iarnă la chiuvete, cu suspensii mai eficiente, cu amortizare hidraulică, cu izolații termice și fonice superioare ; transportul auto măsură tot mai articulate, avînd, formanțe tehnice de confort sporit.tn anul 1983 va continua ^acțiunea de mecanizare a pregătirii trenurilor de călători și autobuzelor, extin- zindu-se rețeaua de stații de spălare. De asemenea, vom spori exigențele în ceea ce privește pregătirea tehnică a vagoanelor și vom duce o susținută muncă de întărire a ordinii și disciplinei, de îmbunătățire a atitudinii personalului față de călătorii din trenuri și autobuze, domenii în care în anul 1982 activitatea nu s-a ridicat la nivelul cerințelor.

— Totuși trenurile mai întirzie, to
varășe ministru. Oare in anul 1983 
vor întîrzia mai mult sau mai puțin?— Unele intirzieri se datoresc unor situații obiective, cum ar fi necesitatea unor intervenții operative la linie, ceata deasă și altele. Dar aș vrea să vorbesc în primul rînd despre lipsurile noastre, care se manifestă incă și pentru a căror eliminare vom acționa în mod ferm. Avem în vedere îmbunătățirea urmăririi circulației trenurilor la nivelul regionalelor de cale ferată și a regulatoarelor de circulație, respectarea riguroasă a graficelor de întreținere și reparație a căii, funcționarea în bune condiții a instalațiilor de semnalizare și centralizare, întreținerea și reparația corespunzătoare a locomotivelor și vagoanelor pentru a se evita defectările in parcurs, menținerea ordinii și disciplinei în rîndul întregului personal care participă la formarea și îndrumarea în circulație a trenurilor. Prin aplicarea acestor măsuri se va asigura un grad sporit de regularitate a circulației trenurilor.

— Ce ne puteți spune, tovarășe 
ministru, ca o concluzie a acestei 
convorbiri ?— Doresc să subliniez că înfăptuirea sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului constituie o preocupare permanentă pentru organele de conducere colectivă ale unităților, pentru fiecare om al muncii din transporturi și telecomunicații, în scopul de a găsi noi căi pentru folosirea intensivă și la un grad ridicat de eficiență a mijloacelor din dotare, pentru reducerea în continuare a tuturor consumurilor materiale șl cu precădere a celor de combustibil și energie electrică, pentru a realiza o calitate nouă, superioară în toata sectoarele de activitate.

lor de schimb.

Convorbirile

a șantierelor, in funcțiune

distanței de curselor izola- reducerea nu- semnale prin- urmărire dirijăriinaval se

de tracțiune în regiunile care nu sînt conectate la rețeaua de electricitate a țării. Elevatoare

va fi dotat, într-o mare, cu autobuze de asemenea, per- superioare și grad

le construite in exclusivitate din materii prime locale (lemn, frînghii și oale de lut) scot apă la suprafață de la o adincime de 20 m.
® FLAGELUL TOXI

COMANIEI. Morfinomania ia proporții in Republica Federală Germania, făcînd noi victime, in special in rîndul tineretului. După cum a declarat la o conferință de presă, la Bonn, ministrul vest-german de interne, Friedrich Zimmermann, consumul de droguri a provocat, anul trecut, în R.F.G. moartea a 383 de persoane, față de 360 in anul precedent. S-a intensificat consumul mai ales de hașiș și marijuana, precum și de droguri sintetice, ca barbiturice și amfetamine, a precizat vorbitorul.



„PreoSoS fclao tas» tăi sură o sM activitate ptra mizarea dezarmării d destinderii" 
MANIFESTARE OMAGIALĂ LA BRUXELLES

BRUXELLES 2 (Agerpres) - In cadrul manifestărilor consacrate oma
gierii a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și aniversării zilei 
sale de naștere, la Bruxelles a avut loc o reuniune organizată de Grupul 
de prietenie Belgia-România din parlamentul belgian, in colaborare cu 
Ambasada României în Belgia.Luind cuvîntul, H. Adriaensens, președintele grupului, a subliniat că, începînd din 1965, politica externă a României legată de numele președintelui Nicolae Ceaușescu a reținut tot mai mult atenția opiniei publice mondiale. Activitatea consecventă a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru realizarea dezarmării și a destinderii — a subliniat vorbitorul — se reliefează cu pregnanță în procesul luptei pentru consolidarea păcii. Lansarea in Belgia. în decembrie 1982, a lucrării ..Nicolae Ceaușescu — o luptă pentru dezarmare și pace“, care prezintă concepția șefului statului român cu privire la problemele păcii și securității, este expresia interesului pe care opinia publică mondială, inclusiv din Belgia, îl manifestă pentru cunoașterea iniția

Președintele Sudanului l-a primit pe ambasadorul RomânieiKHARTUM 2 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ' președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis președintelui Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, și soției, Buseina Nimeiri, un mesaj de caldă prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului sudanez prieten.Mulțumind călduros, președintele Gaafar Mohamed Nimeiri a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a soției, sincere urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea neobosită pe care o desfășoară pentru bi
Sesiunea AdunăriiBELGRAD 2 (Agerpres) — întrunite în sesiune comună, cele două camere ale Adunării R.S.F. Iugoslavia au dezbătut și aprobat raportul prezentat de Petar Stambolici, președintele Prezidiului R.S.F.I., referitor la aspecte legate de dezvoltarea țării și de politica externă a Iugoslaviei — anunță agenția Taniug.în documentul adoptat — precizează Țaniug — se subliniază importanta transpunerii în viață ă programului de stabilizare economică și se adresează tuturor cetățenilor și instituțiilor chemarea de a acționa pentru

r
DE PRESA

scurt
PROTOCOL COMERCIAL. La Phenian a fost semnat protocolul I privind schimburile de mărfuri și plăți pe anul 1983 între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R.P.D. Coreene. Din I partea română protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și I cooperării economice internaționale, iar din partea coreeană — de Li Song Rok, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P.D. [Coreene. La semnare au fost de față Cio Zang Gin. ministrul comerțului exterior al R.P.D. Coreene, și I Constantin Iftodi, ambasadorulRomâniei la Phenian.CONVORBIRI SOVIETO-MO- I ZAMBICANE. La Moscova au avut | loc convorbiri intre Iuri Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Iși Samora Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele R.P. Mozambic, aflat intr-o vizită de prietenie în U.R.S.S. Au 

tivelor curajoase, realiste ale președintelui României.H. Adriaensens a rugat să se transmită șefului statului român, din partea Grupului de prietenie Belgia—România din parlament, ..cele mai calde felicitări cu ocazia acestor aniversări. împreună cu cele mai. sincere urări de sănătate în activitatea rodnică pe care o desfășoară".Prezentînd opțiunile fundamentale ale politicii externe a României, Iulian Văcărel, ambasadorul țării noastre în Belgia, a înfățișat pe larg acțiunile întreprinse de România. de președintele Nicolae Ceaușescu în vederea relansării cursului destinderii, a creării unui climat de pace și colaborare în Europa și în întreaga lume.

nele poporului român, în interesul păcii și înțelegerii internaționale.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către șeful statului sudanez a lui Gheorghe Airinei. care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador ■ extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Democratică Sudan.în cursul convorbirii care a avut loc cu această ocazie, a fost evocată cu satisfacție semnificația deosebită a dialogului la cel mai inalt nivel, care a pus bazele unei prietenii sincere și trainice dintre cele două țări și popoare, a trasat direcțiile cooperării româno-sudaneze pe multiple planuri.
R. S. F. Iugoslaviautilizarea deplină a resurselor interne de energie și materii prime.Totodată, in document se arată că la reuniunea la nivel inalt a țărilor nealiniate de la Delhi Iugoslavia vă acționa pentru a-și aduce contribuția la reglementarea problemelor mondiale, la menținerea păcii și crearea condițiilor pentru democratizarea pe mai departe a relațiilor internaționale. Iugoslavia va acționa pentru întărirea în continuare-a politicii și mișcării de nealiniere și pentru o cooperare mai eficientă intre țările în curs de dezvoltare.

fost examinate evoluția relațiilor | sovieto-mozambicane și o serie de probleme internaționale actuaie. . Părțile au condamnat politica agresivă a regimului rasist de la Pre- I toria, apreciind că acesta urmărește destabilizarea situației din statele I africane vecine și impiedicarea ac- | cesului la independență al poporului namibian, ,PROCES ANTITERORIST. La 'Milano a început unul dintre cele mai mari procese din Italia impo- I tr'iva terorismului. Procesul este | intentat unui grup de 164 de extremiști, acuzați de comiterea a i numeroase crime și acte teroriste în perioada 1974—1980. .
ACCIDENT. Avarierea unei au- I 

tocisterne încărcate cu benzină, ur- I 
mată de o puternică explozie, a 
provocat, in zona portuară a ora- l 
șului indian Madras, moartea a 20 | 
de persoane și rănirea altor aproxi
mativ 50 de oameni. ' ,

Vizita in R. P. Ungară a ministrului 
afacerilor externe al României

Primire la tovarășul Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Tovarășul Janos Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, l-a primit pe tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care a efectuat o vizită oficială de prietenie in Republica Populară Ungară.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Janos Kadar un cald salut și cele mai bune urări.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Janos Kadar a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său cordial și urări de sănătate, de noi succese in conducerea partidului și statului.în timpul întrevederii au fost evidențiate relațiile ascendente de prietenie și colaborare, pe toate planurile, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară.S-a subliniat faptul că un rol hotă- ritor in evoluția pozitivă pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, in impulsionarea generală a colaborării dintre cele două țări l-au avut intilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Janos Kadar.A fost reafirmată hotărîrea de a extinde colaborarea româno-ungarâ în toate domeniile, în special în cel economic, valorificindu-se în acest fel largile posibilități pe care le ofe

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski
la conferința organizației P.M.U.P. din VarșoviaVARȘOVIA 2 (Agerpres). — Luînd cuvintul la conferința de dare de seamă a organizației P.M.U.P. din Varșovia, Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri a! R.P. Polone, a relevat că partidul iși reface forțele, că, situîndu-se pe principiile marxist-leniniste și ținînd seama in mod creator de realitățile situației concrete din Polonia, iși reafirmă prin acțiuni capacitatea de a conduce, de a-și exercita rolul de avangardă.în cursul acțiunii de dări de seamă, care a avut loc în cadrul partidului — a spus el — s-au confirmat intru totul justețea și forța vitală ale programului celui de-al IX-lea Congres, El rămîne neabătut busola noastră cea mai bună, aprobată de întregul partid, platforma de nezdruncinat a întăririi unității partidului. Acțiunea de dări de seamă a constituit o manifestare a grijii pentru adincirea democratismului și, totodată, pentru întărirea disciplinei, pentru creșterea eficienței activității partidului. S-a reafirmat că forța partidului rezidă, în primul rînd, în legătura lui: cu clasa muncitoare, cu oamenii muncii.Arătind apoi că acțiunile întreprinse atit în partid, cit și pe plan administrativ încep deja să aducă succese notabile, vorbitorul a subliniat : Această activitate nu trebuie să fie slăbită, deoarece mai sînt încă de lichidat multe necazuri serioase. Rolul conducător al partidului în stat este o categorie organizatorico-con- stituțională care ține de sistem. Exer- citînd acest rol, partidul trebuie sâ năzuiască spre o tot mai mare eficiență. Trebuie subliniat că P.M.U.P. a obținut succese in colaborarea cu partidele politice, cu asociațiile catolicilor laici, cu cercurile celor fără de partid. Rolul conducător al partidului in societate — a relevat primul secretar al C.C. al P.M.U.P. — se manifestă , cel maî deplin atunci cind partidul acționează in rindurile oamenilor, prin oameni și in primul rind pentru oameni, pentru clasa muncitoare, pentru ponor.Vorbitorul a arătat că partidul trebuie să urmărească cu vigilență chiar și cele mai slabe tendințe de reînviere a tot ceea ce duce la încălcareaCiprul rămîne atașatNICOSIA 2 (Agerpres). — „Rămi- nem atașați mișcării de nealiniere, atit din rațiuni de principiu, cit și din motive de substanță. Măi intii, pentru că noi credem in principiile și in importanța acestei mișcări și, in al doilea rind, pentru că ea ne-a oferit sprijin de nădejde la ceas de nevoie, in’ cadrul Organizației Națiunilor Unite și in alte foruri interna

ră potențialul și programele, de dezvoltare ale celor două țări vecine și prietenie, in conformitate cu interesele și aspirațiile celor două popoare, ale înaintării României și Ungariei pe calea socialismului și comunismului.în cadrul convorbirii au fost abordate. de asemenea, unele probleme internaționale actuale, reafirmindu-se dorința României și Ungariei de a acționa și in viitor pentru oprirea încordării internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere și pace, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru întărirea securității și colaborării pe continentul european și in lume, pentru soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase dintre state.La primire a participat tovarășul Frigyes Puia, ministrul afacerilor externe al Ungariei. Au fost de față Victor Bolojan. ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, și Miklos Barity. ambasadorul Republicii Populare Ungare la București. Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de prietenie.4rMinistrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei, a fost primit, de asemenea, de tovarășul Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare.Au fost evocate unele aspecte privind dezvoltarea generală a relațiilor bilaterale româno-ungare.

normelor leniniste, la înfumurare și indiferență, la abuzul de funcție și la depravare morală, la o plasare pe primul plan a intereselor particulare. In aceste cazuri nu trebuie să facem nici un compromis. Răspindirea in trecut a acestor fenomene negative a costat mult prea scump partidul.Vorbind despre lupta împotriva socialismului. dusă de anumite cercuri interne, dar sprijinite din afară, W. Jaruzelski a arătat că această luptă nu are, numai un caracter tactic, ea are și un caracter strategic. Iii prezent, este ușor de operat cu demagogia antisocialistă in sfera economică, pentru că tocmai aici se resimt in modul cel mai acut cunoscutele lipsuri și neajunsuri. Dar acest lucru va fi mai greu atunci cind ne vom reface mai bine. De aceea, adversarul încearcă să aplice toate metodele accesibile pentru a sabota socialismul, dacă putem spune astfel, mai intii în mințile oamenilor.Primul, secretar al C.C. al P.M.U.P. a subliniat apoi că, îh timp, acțiunea de dări de iseamă din partid a coincis cu încheierea bilanțului dezvoltării social-economice în 1982 și cu concretizarea sarcinilor pe acest ah. Este firesc și important — ca o expresie a activității partidului — faptul că situația și perspectivele economiei, precum și condițiile de viață ale poporului muncitor, strîns legate de acestea, au constituit una dintre principalele teme ale conferințelor de dări de seamă.în primul rind. a arătat vorbitorul. este nevoie de un regim strict de economii in întreaga economie națională și .in administrație, de o luptă necruțătoare împotriva chiulangiilor. a celor ce lucrează de min- tuială, împotriva risipei și a calității proaste. Fiecare om al muncii poate și trebuie să influențeze direct său indirect succesul ’ acestei lupte. Creșterea productivității, sporirea producției, economia de materii prime și materiale, folosirea mai bună a timpului de lucru constituie cel mai bun m iji loc de apărare împotriva inflației.în concluzie. în fața noastră se află o mare sarcină națională. în fruntea îndeplinirii ei trebuie sâ se afle partidul, tineretul.mișcării de nealiniereționale", a declarat președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, in prima sa. cuvintare rostită in Parlament după investirea cu un nou mandat in funcția de ’șef al statului cipriot. El a subliniat.că acordă o deosebită importanță apropiatei conferințe la nivel înalt a țărilor. nealiniate, precum și viitoarei 1 examinări a problemei cipriote in Adunarea Generală.

Congresul
P. C. ItalianMILANO 2. — Trimisul AgerpresLeonard Mehedinți, transmite : Sub lozinca „O alternativă democratică pentru Italia", in impunătoarea sală a Palatului sportului din Milano, s-au deschis miercuri lucrările celui de-al XVI-lea Congres național al Partidului Comunist Italian, eveniment de o deosebită semnificație politică in viața comuniștilor, a tuturor forțelor democratice și progresiste din Italia. Participă aproximativ I 200 de delegați reprezentind cei peste 1 700 000 de membri ai P.C.I. Sint prezente, de asemenea, delegații la cel mai inalt nivel ale tuturor partidelor democratice ale „arcului constituțional", ale marilor centrale sindicale, ale altor organizații de masă și Confindustriei. precum și 2 500 de invitați, militanți ai P.C.I., personalități marcante ale vieții politice, cultural-științifice și economice.La congres iau parte reprezentanți ai unui mare număr de p'artide comuniste și muncitorești, socialiste și social-democrate, mișcări de eliberare națională, ai altor forțe progresiste din întreaga lume. Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație condusă de tovarășul ■ Gheorghe Rădulescu. membru a! Comitetului Politic Executiv al C.C. a! P.C.RLucrările congresului au fost deschise de Arrigo Boldrini, președintele Comisiei centrale de control a P.C.I. în continuare, participanții au fost salutați de către Roberto Vitali, secretarul Federației comuniste milaneze. A luat apoi cuvîntul Carlo Tog- noli, primarul orașului Milano, care, din 1975, are o administrație a majorității forțelor de stînga. A fost prezentat, de asemenea, mesajul președintelui Republicii Italiene, Alessandro Pertini.După adoptarea ordinii de zi, tovarășul Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I.. a prezentat raportul „Inițiativa și propunerile comuniștilor italieni față de riscurile pentru economie și pentru stat, față . de gravele amenințări la adresa păcii in Europa și in lume". 1Reuniune C.E.E.BONN 2 (Agerpres). — în capitala R.F.G. s-a încheiat reuniunea miniștrilor afacerilor externe din țările membre ale Pieței comune. Duoâ cum relatează agenția Reuter, ministrul de externe al R.F.G.. Hans- Dietrich Genscher, care a prezidat lucrările reuniunii, a declarat că s-au realizat progrese, dar că măi rămîn de reglementat chestiuni divergente in problema unei mai strânse cooperări politice a „celor zece".

SE INTENSIFICĂ MIȘCAREA ÎMPOTRIVA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR

1983 : Anul de protest al Europei Guvernatorii americaniCunoscuta revistă americană „Năwsweek" publică o semnificativă relatare despre împotrivirea tot mai puternică pe care o întîm- pină in Europa proiectele de am- plasare a noilor rachete nucleare :„Pe întreg continentul european, activiștii mișcării pentru pace și-au început lupta pe baza unei argumentații care pune in evidență îngrijorarea in legătură cu creșterea înarmărilor nucleare — scrie -Newsweek-. în 1983, Europa va fi cuprinsă de un val de proteste antinucleare și de acțiuni politice pentru pace. Femeile britanice, care de mai multe luni protestează în fața bazei militare americane de la Greenham-Common. sînt gata în orice moment să blocheze sosirea primelor rachete nucleare ; în cadrul Mișcării britanice pentru
„Amplasarea de noi rachete - o mare amenințare 

la adresa păcii"
HELSINKI. - Marea majoritate a 

finlandezilor apreciază că instalarea 
de noi rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune în Europa 
occidentală constituie cea mai mare 
amenințare la adresa păcii, transmi-

ZIUA NAJIONALĂ A REGATULUI MAROC

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului RABATCu prilejul aniversării sărbătorii naționale a Regatului Maroc, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului marocan prieten.’m' exnr'.m convingerea că bunele raporturi de prietenie și strînsă conlucrare statornicite intre Republica Socialistă România și Regatul Marocului se vor adinei și se vor dezvolta tot mai mult in viitor, spre binele popoarelor noast-e. ai cauzei păcii, independenței naționale, înțelegerii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin ..Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Regatului Maroc. Maati Bouabid, cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a acestei țări,
Situat pe coasta Atlanticului, la circa 350 km de munții Atlas. Rabatul este al doilea oraș ca mărime al Marocului și principalul său centru politico-administrativ. în ultimele decenii, dar mai ales dună 3 martie 1956, cind a devenit capitala tînărului stat independent. Rabatul a cunoscut o dezvoltare rapidă, care-1 plasează printre cele mai înfloritoare localități ale țării. Alături de orașul medieval cu clădiri înnegrite de vreme și străzi înguste. există „orașul nou" cu o geometrie precisă, cu bulevarde largi, umbrite de palmieri și ficuși. care și-a extins continuu activitatea economică și culturală. Sectorul industrial este reprezentat de metalurgia neferoasă și • de diferite ramuri ale industriei ușoare. El atrage un număr tot mai mare de locuitori ai capitalei, a cărei populație se cifrează astăzi la peste 700 000 de oameni.Noua înfățișare a capitalei marocane, ca și a altor localități din această țară constituie o ilustrare elocventă a eforturilor demise de poporul marocan neutru lichida-ea grelei moșteniri a trecutului de dominație colonială si asigurarea unei dezvoltări rapide a economiei naționale. Această preocupare este cu atit mai semnificativă cu cit se știe că Marocul este O’ tară cu mari bogății naturale. în subsolul său se găsesc fosfați, petrol, gaze naturale. fier, cupru, zinc — avuții a căror prezentă a nermis dezvoltarea unui șir întreg de sectoare economice. Astfel, in ultimul sfert de

PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

dezarmare nucleară există peste 100 000 activiști care militează împotriva armelor nucleare.Aproape 160 de orașe belgiene s-au declarat „zone denucleariza- te“, iar participanții la această mișcare cîștigă tot mai mulți partizani în rîndul locuitorilor așezării Flo- renn, unde s-a pregătit terenul pentru amplasarea noilor rachete nucleare.Partidul ecologist vest-german protestează împotriva armelor nucleare și are toate șansele să obțină locuri în Bundestag la viitoarele alegeri din martie. Și-au exprimat proteste în legătură cu amplasarea rachetelor americane și membri ai Partidului Social-Democrat. Pe măsură ce se apropie termenul de amplasare a rachetelor, demonstrațiile vor lua amploare.
te agenția D.P.A. Agenția mențio
nează că, în cadrul unui sondaj de 
opinie, 72 la sută din persoanele 
chestionate au declarat că noile 
rachete reprezintă cel mai mare 
pericol pentru pace.

o telegramă prin care îi adresează calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în dezvoltarea economică și socială a țării sale.
veac au fost construite complexe siderurgice, combinate de prelucrare a fosfaților. rafinării. întreprinderi textile, care au schimbat radical înfățișarea multor locuri. Un avînt deosebit au înregistrat insă extracția și prelucrarea fosfaților. cele 20 milioane tone produse anual plasînd Marocul pe primul loc în rîndul exportatorilor mondiali. în același timp, o atenție deosebită este acordată agriculturii — sector în care lucrează jumătate din populația țării — fiind construite un număr aprecialT'jde baraje și canale de irigați® ■între România — prieten^, sinceră a țărilor arabe, a tuturor țărilor care au nășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare — și Maroc s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc o evoluție mereu ascendentă. Momente de cea mai mare importanță în dezvoltarea acestor raporturi le-au constituit intilnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-jea. care au . deschis largi perspective conlucrării româno-maijo- cane ne multiple planuri. O dovadă grăitoare o oferă rezultatele obținute oo linia cooperării în producție, ca de exemplu construirea de către specialiștii români și marocani a portului Nadnr. Cursul rodnic al colaborării româno-marocanc corespunde pe deplin intereselor celor două țări și ponoare. înscriind. în același timp, o contribuție însemnată la cauza păcii și înțelegerii internaționale.

cer reducerea 
cheltuielilor militareWASHINGTON. — Asociația na

țională a guvernatorilor S.U.A '■ 
adoptat — în cadrul reuniunii s ’, 
anuale — o rezoluție prin care cA/re 
Administrației să reducă cheltliiej- 
Iile militare, pentru ca oe aceasta 
cale să fie diminuat deficitul bu
getar federal, informează agențiile 
Associated. Press și France Presse. 
Documentul relevă că „guvernator 
rit sint extrem de preocupați i'c 
pasivul bugetar federal prevăzut 
pentru următorii cinci ani“.

Oceanul Indian să devină 
o zonă a păciiLa Delhi a avut loc un miting de masă în favoarea proclamării Oceanului Indian ca zonă a păcii, în mesajul adresat participanților la miting, premierul Indira Gandhi a subliniat că demilitarizarea Oceanului Indian ar permite statelor din această regiune să-și dedice plenar eforturile — in condiții de libertate deplină, independență și securitate — dezvoltării lor de sine stătătoare.

(Urmare din pag; I) celorlalte arme de nimicire in masă, asumarea de către fiecare stat posesor de arme nucleare a unui angajament ferm de a nu le folosi primul, acordarea de garanții de securitate tuturor țărilor care nu au in •arsenalul lor asemenea arme, crearea de zone denuclearizate in diferite regiuni ale lumii, puterile nucleare angajindu-se că nu vor recurge la arma nucleară și, in general, la forță împotriva acestora. Este necesar, totodată, să se realizeze încetarea producției de arme nucleare și trecerea la reducerea treptată a stocurilor existente pînă la lichidarea lor totală, oprirea tuturor experiențelor cu aceste arme, deci inclusiv a celor subterane, actualmente neprohibite, stoparea amplasării de noi arme nucleare pe continentul european, retragerea și distrugerea celor deja dislocate în această parte 
a lumii.Concepția românească a dezarmării, formulată și promovată cu nobilă consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmbrățișînd toate genurile de armamente, subliniază importanța realizării unor măsuri ca : înghețarea cheltuielilor militare și apoi trecerea la reducerea lor ; convenirea intre cele două blocuri militare din Europa a unui plafon maxim pentru principalele armamente — avioane, tancuri, nave de luptă, rachete, tunuri grele și altele; retragerea tuturor trupelor in interiorul teritoriilor naționale și asumarea de către fiecare stat a angajamentului ferm de a nu disloca trupe in spațiul altor state : desființarea bazelor militare amplasate in afara teritoriilor naționale : renunțarea la efectuarea de manevre și demonstrații de forță ; interzicerea concentrării de forțe la frontierele altor țări.

întrucît puterea militară, 'nucleară și convențională nu este egal distribuită intre statele lumii, decalajele dintre marile puteri militare și țările mijlocii și mici fiind considerabile, se impune firesc ca începutul in materie de dezarmare și dezangajare militară să fie făcut de statele mari intens înarmate. în legătură cu aceasta, la cerința avansată de diverse țări ca procesul dezarmării sâ fie astfel conceput incit să nu se creeze dezechilibre care să dăuneze securității unei părți sau alteia, cerință care are in vedere in special o anumită dozare a reducerii armamentelor clasice in raport cu cele nucleare, președintele României a formulat dezideratul realist ca eventuala dinamică a dezarmării să ' asigure și un echilibru intre statele mari și cele mici și mijlocii, în sensul ca pe parcurs să nu se ajungă la o înrăutățire a posibilităților de apărare ale acestora din urmă în raport cu primele.Pe temeiul evaluării situației de azi din lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu preconizează ca decuplarea de adversități să se efectueze cu prioritate in Europa, deoarece „in momentul de față, pe acest continent se găsesc concentrate cele mai puternice forțe militare, armamente

dezangajării
din cele mai puternice, inclusiv armament nuclear. Europa este continentul cu situația cea mai grava, unde există cele mai mari pericole pentru un nou război care ar periclita destinele întregii lumi", ceea ce impune „dezangajarea militară a continentului, fără de care securitatea este de neconceput".în viziunea secretarului general al partidului nostru, realizarea dezarmării nu poate fi considerată independent de celelalte probleme majore ale omenirii. De aceea, ea conține, ca principiu constitutiv, ideea legării organice a măsurilor adoptate in acest domeniu cu ceea ce se întreprinde pentru instaurarea unei noi ordini internaționale, astfel incit resursele eliberate prin dezarmare să fie folosite nemijlocit pentru progresul tuturor statelor, și în primul rind al celor în curs de dezvoltare.Abordarea acestei probleme vitale pentru existența omenirii se caracterizează la tovarășul Nicolae Ceaușescu prin simbioza exemplară între teorie și practică, proprie întregii sale activități. Ca atare, tezele și principiile formulate in privința dezarmării și dezangajării militare iși găsesc un corespondent fidel în orientarea politicii externe romă-; nești, a! cărei inspirator este, ceea 

ce ‘îi exprimă clarviziunea, consecvența, dinamismul și înțelepciunea ce stau la temelia prestigiului unanim de care.se bucură pe arena internațională. Numeroase documente de însemnătate majoră, elaborate din inițiativa și sub directa îndrumare a șefului statului nostru, printre care „Poziția României in problemele dezarmării, in primul rînd ale dezarmării nucleare și instaurarea unei păci trainice in lume" (1975), „Poziția și propunerile României cu privire la problemele dezarmării" (1982), „Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste" (1982) au găsit o largă aderență internațională, au înrîurit benefic desfășurarea unor importante reuniuni europene și mondiale consacrate dezangajării militare și dezarmării. Pe aceeași linie de efort s-a înscris și aportul substanțial ai țării noastre la elaborarea unor instrumente juri- dico-diplomatice, la care a devenit parte, printre care tratatele privind neproliferarea armelor nucleare, interzicerea experiențelor cu astfel de arme în atmosferă. în spațiul cosmic și sub apă, a amplasării' armelor de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor, precum și în subsolul lor, a producerii și stocării mij
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loacelor de luptă biologice ; România a fost promotoarea ideii proclamării primului și celui de-ai doilea deceniu al dezarmării (1971—1980 și 1981—1990).Luările de poziție românești relevă rolul și răspunderile deosebite ce revin în problemele dezangajării militare și dezarmării organismelor internaționale, în primul rind Organizației Națiunilor Unite, forul larg reprezentativ a cărui rațiune supremă de existență este tocmai instituirea unui climat de pace și securitate în lume. Așa cum a subliniat in repetate rînduri șeful statului român, este necesar să se treacă de la discuțiile sterile interminabile la o analiză cuprinzătoare și profundă a problemelor complexe ale dezarmării, însoțită de rezolvări concrete care să ofere deschideri pentru depășirea impasului actual. în aceste probleme — deși ele se articulează intr-un ansamblu interdependent — nu este aplicabil raționamentul „ori tot. ori nimic !“, ipvocat uneori ca justificare a neputinței sau nedorinței de a se ajunge la soluții pozitive. însăși Experiența acumulată pînă acum confirmă temeinicia tezei, afirmate constant de președintele Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia realizarea dezangajării militare și dezarmării 

constituie, datorită raporturilor internaționale rezultate din evoluțiile anterioare, un proces dificil și complicat, de durată, implicînd necesarmente soluționări parțiale și eșalonate care, îndepărtînd amenințarea unor confruntări, contribuie, totodată, la restabilirea încrederii și spiritului de cooperare internațională.Gindită ca o problemă fundamentală a lumii contemporane, înfăptuirea dezarmării este condiționată decisiv. in concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, de angajarea unui efort responsabil al tuturor- statelor mari, mici și mijlocii — în acord cu exigențele democratizării relațiilor internaționale, peste pozițiile de bloc deyenite anacronice, o implicare activă a forțelor sociale și politice de pretutindeni, o amplă și fermă acțiune a popoarelor devenite conștiente de primejdiile incalculabile care planează astăzi asuprâ destinelor lor.Concepția și acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu privind edificarea unei lumi mai bune și mai drepte p .• planeta noastră, eliberarea popoarelor de povara insuportabilă a cursei înarmărilor și de urmările catastrofale ale războaielor au profunde rezonanțe internaționale, conferind statului român socialist o prestanță internațională ce depășește net dimensiunile sale geografice și demografice. în conștiința contemporanilor. personalitatea proeminentă a președintelui României a fost receptată ca un exemplu strălucit de conducător de stat clarvăzător și responsabil. înțelept și cumpănit, curajos și demn, ale cărui demersuri in viața politică internațională exprimă. in desăvîrșită armonie. năzuințele vitale ale propriului popor și aspirațiile fundamentale de pace, securitate, prietenie și cooperare ale întregii omeniri.

Agendă 
diplomatică

® Președintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P., Yasser Arafat, și-a în
cheiat vizita la Khartum, in cursul 
căreia a avut convorbiri cu președin
tele Sudanului, Gaafar Mohamed Ni
meiri, asupra situației din lumea a- 
rabă și a problemei palestiniene. 
© Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, l-a primit, la Cairo, pe tri
misul special american în Orientul 
Mijlociu, Philip Habib, care l-a in
format asupra ultimelor evoluții ale 
negocierilor libanezo-israeliano-ame- 
ricane cu privire la retragerea tru
pelor Israelului din Liban. O Tot 
miercuri, președintele egiptean s-a 
întîlnit cu fostul președinte al S.U.A., 
Jimmy Carter, aflat la Cairo, în ca
drul unui turneu de informare care 
va mai cuprinde, pe lingă Egipt - 
Israelul, Iordania, Arabia Saudită și 
Siria. O Perspectivele extinderii și 
consolidării relațiilor bilaterale pe di
verse planuri intre R.P. Chineză și 
Coasta de Fildeș au fost evidenția
te in cursul primirii, la Beijing, a 
ministrului ivorian Be externe, Simeon 
Ake, de către premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chmeze, Zhao Ziyang. 
O Președintele Emiratelor Arabe Uni
te, șeic Zayed Bin Sultan Ai-Nahay- 
yan, și prințul moștenitor al Arabiei \ 
Saudite, Abdullah Ibn Abdul Aziz, au 
examinat, la Riad, chestiuni referi
toare la dezvoltarea relațiilor bilate
rale. ® La Tunis, președintele Habib 
Bourguiba l-a primit pe trimisul spe
cial al regelui Marocului, Ben Souda, 
care i-a remis un mesaj din partea 
suveranului marocan, Hassan al ll-lea, 

(Agerpres)
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